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Jegyzőkönyv 

az Egyesület ülés tartása nélküli 34. Ügyvezet ői ülésér ől 
  

Készült 2021. május 5-én 18:00 órakor az Ügyvezetés (Elnökség) Skype és e-mailes eszköz révén 
történő ülésén. 
 
A megbeszélésen az Elnökség tagjai Rózsa András elnök Ráckeve, Kormány Tamás 
társelnök Budapest, Dr. Ködmön István alelnök Herend vettek részt és online módon jelen 
volt az FB elnök Sándor István Budapest is. 
 
Rózsa András az egyesület elnöke az alábbiak szerint tájékoztatta az Ügyvezetést: 
 
A 34. Tisztújító Közgy űlést nem tarthattuk meg a koronavírus járvány miatt . 
Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint a jogi személy döntéshozó szervének 
ülése - ideértve a küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, 
hogy az a tag személyes részvételét igényelje. 
 
(2) A jogi személy döntéshozó szervének 

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható 
meg, vagy 

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása 
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása 
nélkül is sor kerülhet  akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak 
feltételeiről nem, vagy a kormányrendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. 
 
Az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az Ügyvezetés ülés tartása nélkül hozza meg 
határozatait a 3. § (2) b) és a 3. § (3) pont szerint .  
 
2021. április 17-én az Elnökség és az FB tagjai írásban megkapták az alábbi 
dokumentumokat: 

1. Napirendi Pontok 
2. Egyesület 2020. évi szöveges beszámolója az egyesület tevékenységéről és 

gazdálkodásáról. Egyszerűsített 2020. évi Beszámoló és közhasznúsági mellékletek.  
3. FB Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről.  
4. ISOFÓRUM 2021. évi Költségvetés és Rendezvénynaptár_1v 

 
Az Ügyvezetés az előbbiek alapján május 5-én vitatta meg és fogadta el a közgyűlési 
dokumentumokat, melyek  a következő könyvtárban találhatók: 
https://www.isoforum.hu/Bemutatkozas-Szervezet/Kozh asznusag-Kozgyulesek . 
 
Rózsa András  elnök tájékoztatta az Ügyvezetést, hogy a 2020. évi Beszámolók és 
közhasznúsági melléklet, a 2021. évi Költségvetés és Rendezvényprogram megtalálhatók 
pdf formátumban az Egyesület honlapján (www.isoforum.hu ). 
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Ismertette, hogy az Egyesület 2020. évben nem teljesítette a bevételi tervet és az 
eredménytervezetet az elmaradt tagdíjbefizetések és a Nemzeti Minőségügyi Konferencián 
történt regisztrált visszalépők elmaradt befizetései miatt.  
 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Ügyvezetése az ülés tartása nélküli e-mail egyeztetésen a 
következőket határozta: 
 

1. Az Elnökség az előterjesztett Napirendet 
3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

2. Az Elnökség az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 
szóló Beszámolót és közhasznúsági Mellékleteket. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
3. Az Elnökség az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2020. évi tevékenységéről. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
4. Az Elnökség a 2021. évi Költségvetést és a Rendezvényprogramot. 

3 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
5. § (8) szerint az ügyvezetés köteles - ideértve a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő 
eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével történő 
tájékoztatást is - megtenni mindent annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti 
döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak.  
 
6 § (4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az 
állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a 
megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, 
valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. 
 
6 § (4) pont szerint az Egyesület a 34. Tisztújító közgy űlést tagi részvétellel a veszélyhelyzet 
megszűnését követ ő 90 napon belül fogja megtartani. 
 
Az ülést Rózsa András elnök készítette elő, vezette le és írta meg a jelen Jegyzőkönyvet. 

Aláírás: Rózsa András, elnök  
 


