
 

 

A MESZ VÉSZHELYZET ALATT ONLINE MÓDON MEGTARTOTT 

KÖZGYŰLÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 

 

A járványhelyzetre való tekintettel a Magyar Evezős Szövetség Elnökségének döntése értelmében, a 
szövetség 2021. évi közgyűlését a 502/2020. (XI. 16.) Korm. Rendelet alapján képi adatátvitelre alkalmas 
elektronikus hírközlő eszközökön keresztül, Zoom számítógépes alkalmazás segítségével tartjuk.  
Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő Közgyűlésen az Alapszabály az ülés megtartására vonatkozó 
általános szabályait alkalmazzuk. 
 

Az online közgyűlés időpontja a korábban kiküldött meghívó szerint: 2021. május 25, 17:00 óra. 
  
Az online közgyűlés zoom linkje:  MESZ 2021. évi Közgyűlés belépés 
 
A tagszervezetek képviselőinek nevét és e-mail címét 2021. május 21. (péntek) 16:00 óráig a 
fotitkar@hunrowing.hu email címre kérjük megküldeni. 
 
A meghívó szerinti kivonatokat és meghatalmazásokat kérjük 2021. május 25. (kedd) 12: 00 óráig az 
info@hunrowing.hu email címre megküldeni.  
 
A Közgyűlés során a közvetlen és korlátozásmentes kommunikáció érdekében a tagok kötelesek elejétől végéig bekapcsolva 
tartani a hangszórót és a kamerát, felszólalásuk esetén pedig a mikrofont is.  Az ilyen módon tartott Közgyűlésen a tagokon kívüli 
meghívottak részvételét is biztosítjuk. 

Alapvető technikai feltételek: 
- Számítógép/laptop kamerával és mikrofonnal 
- Stabil internet kapcsolat 
- Amennyiben nem rendelkezik a résztvevő Zoom alkalmazással, a Zoom alkalmazás telepítése  
- Amennyiben a résztvevőnek támogatásra van szüksége a telepítéshez, jelezze a MESZ részére 2021. május 21. (péntek) 

16:00 óráig a herkules.janos@hunrowing.hu email címen. 
- A Zoom alkalmazásban a kamerának bekapcsolva kell lennie az azonosítás alatt  
- Annak biztosítása, hogy a Zoom alkalmazása – technikai segítségnyújtás kivételével – illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá. 
- Technikai problémák elkerülése végett megkérünk mindenkit, hogy a zoom alkalmazásba ne a mobiltelefonjával lépjen 

be. 
 

Résztvevők beazonosítása: 
- A résztvevőket megkérjük, hogy a közgyűlés előtt 16:00 órától jelentkezzenek be a meetingre (mikrofonjuk 

automatikusan ki lesz kapcsolva) 
- Az alkalmazásba a résztvevők kötelesek <klubnév> - <teljesnév> (pl.: FEC - Teszt Elek) szerint belépni. A küldöttek egy 

(K) betűt is tegyenek a nevük mögé mint küldött pl.: (pl.:  FEC - Teszt Elek K). 
- A belépést követően egy „várószobába” lépnek, ahol a résztvevők beazonosítást ellenőrzi a mandátumvizsgáló bizottság 
- A várószobában várakozókat egyenként szólítja a beazonosítást végző személy. Beazonosítás során a kamerát be kell 

kapcsolni és kameraképen keresztül meg kell mutatni a személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt. 

https://zoom.us/j/94086055753?pwd=N0NCU3dHWENqNzlTV2ZQNGpOYkhIUT09
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- Beazonosítást követően a mandátumvizsgáló bizottság regisztrálja a résztvevőket, ezáltal biztosítottá válik a küldöttek 
szavazati joga és belépnek a közgyűlés online helyszínére. 

- A közgyűlésről a regisztráció megkezdésétől számítva felvétel készül. 
 

Mindent megteszünk a gyors és gördülékeny beazonosítás elvégzése érdekében, de a nagy létszáma való tekintettel a beléptetés előtt 
várakozásra kell számtani. 
 
Az esetleges szétkapcsolás/kilépés esetén az eljárás hasonló a beléptetéshez, mert ilyenkor a résztvevő ismét a várószobába lép 
be először. 
 
Késők kezelése: hasonló az előbbiekhez 
 
A szavazáson az a küldött vehet részt, akinek a beazonosítása sikeres volt és teljes nevével be van jelentkezve a 
közgyűlésbe. Az online közgyűlés határozatképessége szempontjából a zoom alkalmazáshoz csatlakozó küldöttek 
létszáma az irányadó. 
 
A teljes közgyűlésről teljes egészéről a zoom alkalmazásban hang-és képfelvétel készül. A Közgyűlésről ebben az esetben is utólag 
írásbeli jegyzőkönyv készül, melyre a Közgyűlés jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak. A résztvevők a Zoom 
alkalmazáson keresztül történő bejelentkezéssel elfogadják és garantálják a fentieket és hozzájárulnak a felvételek készítéséhez. 

 

Lebonyolítás: 
- A résztvevők a chat ablakban „kézfeltartással” tudnak szót kérni. 
- A levezető elnök jelzi az adott szavazás megnyitását és lezárást. A megadott felületen a küldöttek szavazni 

„igen/nem/tartózkodom” gomb megnyomásával tudnak. A küldöttek a szavazás időtartalma alatt nem léphetnek ki a 
Zoom alkalmazásból. 

- A zoom-on történő szavazást követően az adott szavazás végeredményét a közgyűlés alatt a szavazók nevének tételes 
ellenőrzésével ellenőrizzük. 

- A Közgyűlés teljes időtartamában biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy bármely két tag kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt folytathasson le. 

 

Eljárás technikai hiba esetén: 
Amennyiben az online közgyűlés megkezdését és a levezető elnök megválasztását követően a meghívott résztvevők több mint 
50%-a jelzi, hogy önhibáján kívül nincs/megszakadt az internetes kapcsolat, úgy az online közgyűlés a technikai probléma 
megszűnése és a határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel ugyanaznap 1 órával később kerül megtartásra. 
 

 
Budapest, 2021. 05. 18. 

 

Magyar Evezős Szövetség Elnöksége 


