
Meghívó 

a Magyar Szociológiai Társaság rendes közgyűlésére 

Időpont: 2021. október 29. 14:00 óra 

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 

A közgyűlés megtartásának módja: a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 
rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az egyesület közgyűlése a tagok elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével történő részvételével tartható meg akkor is, ha az egyesület alapszabálya e 
lehetőségről és annak feltételeiről nem, vagy a Kormány rendeletben foglaltaktól eltérően 
rendelkezik. 

Erre tekintettel a közgyűlés megtartására Microsoft Zoom informatikai alkalmazás útján kerül sor, 
amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és 
hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a tagok közötti kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikációt. 

A közgyűlésen való részvételhez szükséges link valamennyi egyesületi tag részére elektronikus úton 
megküldésre és az egyesület honlapján közzétételre került. A Microsoft Zoom informatikai 
alkalmazás használatáról, a szavazáshoz szükséges informatikai tudnivalókról a tagok a közgyűlésen a 
szavazást megelőzően részletes tájékoztatást kapnak. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2021. október 29. 14:30 órakor azonos 
helyszínen, azonos lebonyolítási módon (elektronikus hírközlő eszköz útján), azonos napirenddel 
kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a résztvevők 
számára tekintet nélkül határozatképes. 

Napirend:  

1./ Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása (elnök, alelnök, 9 fő elnökségi tag, 3 fő felügyelő 
bizottsági tag) – a tisztújításhoz szükséges jelölő lista az egyesület honlapján közzétételre került az 
Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.  

Tájékoztatjuk az MSZT tagjait, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől 
számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen 
van (jelen esetben elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt) a Közgyűlésen. 
Határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani (ld. az MSZT Alapszabály IV. fej.6. 
pont).  

Részvételére feltétlenül számítunk! 

Budapest, 2021. október 18. 

dr. Wessely Anna elnök 

  


