A szervezet neve: Magyar Politikatudományi Társaság

Jegyzőkönyv
Budapest, Online Zoom konferencia, 2020. december 04. 09:00
2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről 106. §:
106. § (1) A jogi személy döntéshozó szervének (egyesület közgyűlése is)
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható,
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 rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv
ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások
miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett.
Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.
(3) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a döntéshozó
szerv határozathozatalára az (1) bekezdés b) pontja szerinti módon nem kerülhet sor.
alapján a Magyar Politikatudományi Társaság közgyűlése online formában, Zoom konferencia kerül
megrendezésre.
1.A szerv neve: a. közgyűlés

b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb:

2.Az ülés időpontja: 2020. december 04. 09:00 óra
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenléti ív csatolva)
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két
jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Dr. Arató Krisztina
Jegyzőkönyvvezető neve: Szabó Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Metz Rudolf, Sándor Péter
4. Napirend
Napirendi pontok:
1. Társaság elnökének köszöntője és beszámolója
2. A Társaság főtitkárának beszámolója;
3. Bibó Emlékdíj nyertesének ismertetése;
4. A Kolnai Aurél Díj nyertesének előadása;
5. Egyebek.
5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés
a. határozatképes b. nem határozatképes
Levezető Elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a határozatképtelenség miatt megismételendő
közgyűlés időpontja a közgyűlési meghívóban szereplő 2020. december 04. 10.00 óra, tekintettel

arra, hogy a meghívó tartalmazza a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz
Kelt: Budapest, 2020. december 04. 09 óra
Aláírások:
Arató Krisztina sk
levezető elnök
Metz Rudolf sk
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Szabó Andrea sk
jegyzőkönyvvezető
Sándor Péter sk
jegyzőkönyv hitelesítő tag
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jelenléti ív – screen shot

