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Magyar Búvár Szakszövetség

MEGHÍVÓ 
 

a Magyar Búvár Szakszövetség rendes közgyűlésére 

 

A Magyar Búvár Szakszövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. em. 201.) 

elnöksége a Szakszövetség éves rendes közgyűlését  

2021. május 31. napján du. 15 órai kezdettel 

ezúton összehívja. 

 

A közgyűlés az Alapszabály 14. § 5. b) pontja alapján elektronikus hírközlő eszköz használatával 

kerül megtartásra. 

 

I. Napirendi pontok 

 

1. Napirendi pontok elfogadása; 

2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása; 

3. Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2020. évi szakmai tevékenységéről, a beszámoló 

elfogadása; 

4. A Felügyelőbizottság jelentése; 

5. Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 

beszámoló elfogadása; 

6. Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2020. évi számviteli, közhasznúsági és szakmai 

tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet) 

elfogadása; 

7. A Szakszövetség 2021. évi szakmai terveinek és feladatainak, valamint pénzügyi tervének 

ismertetése – a 2021. évi szakmai tervek, feladatok és a pénzügyi terv jóváhagyása; 

8. Döntés az alapszabály módosításának tárgyában (a Szakszövetség új emblémája, jelvénye és 

zászlója); 

9. Egyéb javaslatok 

 

A napirendhez kapcsolódó valamennyi dokumentum a www.buvar.hu linkre kattintva is elérhető. 

 

Tekintettel arra, hogy a határozatképességhez a szavazásra jogosultak több mint felének (50%+1 fő) 

jelenléte szükséges, részvételére feltétlenül számítunk!  

 

http://www.buvar.hu/
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Határozatképtelenség esetén a megismételt rendes közgyűlést azonos feltételek és napirendi pontok 

mellett (elektronikus közgyűlés) 2021. május 31. napján tartjuk 16 órától, amely közgyűlés a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 

 

II. Határozattervezetek 

 

A fenti napirendi pontok alapján megfogalmazott érdemi határozattervezetek az alábbiak: 

 

1/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett elfogadja a 

közgyűlés napirendi pontjait.” 

 

2/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett a közgyűlés 

levezető elnökeként és egyben a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésének felelőseként megválasztja …-

t, aki a megválasztását elfogadja.” 

 

3/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett a közgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének megválasztja …-t, aki a megválasztását elfogadja azzal, hogy a jegyzőkönyv 

elkészítéséért a levezető elnök felel, munkáját a jegyzőkönyvvezető segíti.” 

 

4/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett a 

jegyzőkönyv hitelesítőjeként megválasztja …-t és …-t, akik a megválasztásukat elfogadják.” 

 

5/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A mai nappal a közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett 

elfogadja / nem fogadja el az Elnökség beszámolóját a Szakszövetség 2020. évi szakmai 

tevékenységéről.” 

 

6/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A mai nappal a közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett 

elfogadja / nem fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését.” 

 

7/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A mai nappal a közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett 

elfogadja / nem fogadja el az elnökség beszámolóját a Szakszövetség 2020. évi költségvetésének 

végrehajtásáról.” 

 

8/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A mai nappal a közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett 

elfogadja / nem fogadja el a Szakszövetség 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 

közhasznúsági jelentést.” 
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9/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A mai nappal a közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett 

jóváhagyja / nem hagyja jóvá a Szakszövetség 2021. évi szakmai terveit és feladatait, valamint 

pénzügyi tervét.” 

 

10/2021. (2021. 05.31.) sz. határozat 

 

„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett elfogadja a 

Szakszövetség új emblémáját, jelvényét és zászlóját, ezzel összefüggésben pedig az alapszabály 6. és 

8. pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítja: 

 

„6. Az MBSZ emblémája és jelvénye pajzs alakú, belül világoskék alapon fehér, stilizált búvármaszk, 

alatta fehéren szedett MBSZ felirattal, baloldalon a pajzs mögött a magyar piros-fehér-zöld 

trikolorral. Az emblémán a pajzs alatt, vagy mellett a „Magyar Búvár Szakszövetség” felirat 

olvasható. A jelvényen a pajzs körül felirat nem jelenik meg.”  

 

„8. Az MBSZ zászlója: fehér álló téglalap, amelyet középen a Szakszövetség emblémája díszít.” 

 

III. Az elektronikus hírközlő eszköz megnevezése 

 

A közgyűlés – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a Zoom rendszer használatával kerül 

lebonyolításra. Belépéshez kérjük, internetes böngészőjében kattintson az alábbi linkre, és a megadott 

helyre táplálja be a szükséges belépési kódot: 

 

 Link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-morT0qH9P-3wPcn5qFP51lbeD2rMYx 

 Meeting ID: 828 8003 6057 

 Passcode: 509714 

 

Bejelentkezéskor kérjük, felhasználói névként egyértelműen jelölje meg a képviselt tagszervezet 

nevét! 

 

Amennyiben technikai segítségre lenne szüksége, hívja Dobák Tamás kollégánkat az alábbi számon:  

+36 70 7958592 

 

 

IV. A részvételhez szükséges technikai feltételek 

 

A közgyűlésen való részvételhez az alábbi eszközök, feltételek előzetes biztosítása szükséges: 

 

 asztali számítógép, vagy okostelefon, vagy laptop, vagy tablet, vagy ipad; 

 internet elérhetőség; 

 a kedvező hallhatóság érdekében fülhallgató, vagy headset. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-morT0qH9P-3wPcn5qFP51lbeD2rMYx
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V. Részvétel a közgyűlésen 

 

A tagszervezet a képviseletére jogosult személy, vagy - akadályoztatása esetén – a képviselő 

meghatalmazottja útján vehet részt a közgyűlésen. Kérjük, amennyiben a tagszervezeti képviselő 

meghatalmazott útján kívánja képviseltetni magát, úgy a meghatalmazott szabályosan kitöltött 

meghatalmazását legkésőbb 2021. május 31. napján 12 óráig szíveskedjenek megküldeni a 

buvar@buvar.hu címre. A meghatalmazás mintája a Szövetség honlapján (www.buvar.hu) nyilvános 

dokumentumtárban elérhető. 

 

Kérjük, amennyiben egy meghatalmazott több meghatalmazót (szavazásra jogosult személyt) képvisel, 

a képviselt szervezetek számának megfelelő számú külön technikai eszközökről (asztali számítógép, 

vagy okostelefon, vagy laptop, vagy tablet, vagy ipad) jelentkezzen be, mert az érvényes szavazatok 

összesítése a bejelentkezők által megküldött szavazatok alapján történik. (Így, ha valaki saját 

tagszervezetét és egy további szervezetet is képvisel, két külön technikai eszközön jelentkezzen be.) 

 

VI. A személyazonosság igazolásának módja 
 

A közgyűlés gördülékeny megkezdése érdekében a résztvevők azonosítását 

 

2021. május 31. napján 14 órától 

 

kezdjük meg a fent jelzett (lásd: III. pont) linken elérhető „online meeting room”-ban, ezért kérjük, a 

résztvevők a belépést a közgyűlés napján 13 órától kezdjék meg. 

 

Az azonosítás akként történik, hogy a résztvevő személy a fényképes, sorszámmal ellátott, 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának mindkét oldalát - a Szövetség 

azonosítást végző munkatársának felszólítására - bemutatja a kamerának. Meghatalmazott esetén 

kérjük, hivatkozzon az előzetesen megküldött meghatalmazására (lásd: V. pont). 

 

Az azonosítás egyenként történik, azaz azon – adatvédelmi okokból – kizárólag az éppen azonosított 

személy vesz részt, az azonosításra váró, illetve a már azonosított személyek a várakozó szobába 

(„waiting room”) kerülnek átirányításra. 

 

Kérjük, az online kapcsolatot a várakozó helyiségben várva ne szüntessék meg, sem az azonosítást 

megelőzően, sem az azonosítást követően. Kollégánk a közgyűlés megkezdésének időpontjában a 

várakozó helyiségből átirányítja Önöket az „online meeting roomba”. 

 

VII. A közgyűlés megkezdése és a határozatképesség ellenőrzése 

 

A közgyűlés a határozatképesség megállapításával veszi kezdetét. Amennyiben az online teret a 

közgyűlés berekesztése előtt el kívánnák hagyni, úgy azt előzetesen közbeszólással jelezzék, 

távozásuk ugyanis a közgyűlés határozatképességét érintheti. A közgyűlés határozatképességét 

valamennyi határozathozatal előtt ellenőrizzük. 

 

 

 

Kérjük, a határozatképesség fenntartásának ellenőrizhetősége céljából kamerájukat a közgyűlés alatt 

mindvégig tartsák bekapcsolt állapotban, a mikrofonjukat ellenben kizárólag személyes hozzászólás 

esetén kapcsolják be. 

 

 

 

mailto:buvar@buvar.hu
http://www.buvar.hu/


 

 

5 

 

Magyar Búvár Szakszövetség

Kelt: Budapesten, 2021. április 29. napján  

 

 

 

 

Magyar Búvár Szakszövetség 

Papp Gábor s.k. 

elnök 

 


