Magyar Búvár Szakszövetség
TÁJÉKOZTATÓ
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL
A Magyar Búvár Szakszövetség elnökségének 25/2020(IX.15) számú határozata alapján a
2020. szeptember 29. napján 15 órától
kezdődő közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra, mellyel kapcsolatban a 2020.
évi LVIII. törvény felhatalmazása alapján az alábbi szabályokat állapítom meg.
I. Napirend
A közgyűlés napirendje az alapszabályban előírt határidőben a tagszervezetek számára – meghívó
formájában - meghirdetésre került.
A döntéshozatallal kapcsolatos dokumentumok az alábbi linkre kattintva érhetők
http://www.buvar.hu/dokumentumtar#directory:K%C3%96ZGY%C5%B0L%C3%89S/2020

el:

II. Határozattervezetek
A fenti napirendi pontok alapján megfogalmazott érdemi határozattervezetek az alábbiak:
„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett elfogadja az
Elnökség beszámolóját a Szakszövetség 2019. évi számviteli, közhasznúsági és szakmai
tevékenységéről.”
„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett elfogadja a
Felügyelőbizottság jelentését a Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról.”
„A közgyűlés … db támogató szavazat, … db ellenszavazat és … db tartózkodás mellett elfogadja a
Szakszövetség 2021. évi szakmai és pénzügyi tervét.”
I. Technikai feltételek a részvételhez
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.
II. Belépés a közgyűlés online terébe („online meeting room”)
A közgyűlés 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:
Meeting ID:
Passcode:
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Amennyiben technikai segítségre lenne szüksége, hívja Dobák Tamás kollégánkat az alábbi számon:
+36 70 7958592
III. 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 2020. szeptember 25. napján szíveskedjenek megküldeni a
buvar@buvar.hu címre.
IV. A résztvevők azonosítása
A közgyűlés gördülékeny megkezdése érdekében a résztvevők azonosítását
2020. szeptember 29. napján 14 órától
kezdjük meg a fent jelzett linken elérhető „online meeting room”-ban, ezért kérjük, a résztvevők a
belépést 14 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, azaz
2020. szeptember 29-e, 15 órakor a várakozó helyiségből átirányítja Önöket az „online meeting
roomba”
V. A közgyűlés megkezdése
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.
Kelt: Budapesten, 2020. szeptember 22. napján
Papp Gábor s.k.
elnök
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