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Tisztelt Tagtársunk, Kedves Kolléga! 

Ezúton tájékoztatlak, hogy a Magyar SzínházTechnikai Szövetség 2022. évi rendes közgyűlését  

2022. május 27‐én (pénteken), 15:30 órakor 

az  alábbiakban  részletezett  elektronikus  hírközlőrendszer  igénybevételével  tartjuk.  A  Közgyűlésre  a  Szövetség  Alapszabálya 
értelmében a Szövetség valamennyi tagját ezúton meghívom.  

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők: 

1. Elnöki köszöntő  

2. Közgyűlés  tisztségviselőinek  megválasztása  (levezető  elnök,  jegyzőkönyv‐vezető,  hitelesítők,  és  szavazatszámlálók 
megválasztása; előterjesztő és előadó: a Szövetség elnöke) 

3. Beszámoló a Szövetség 2021. programjának teljesüléséről (előterjesztő és előadó: a Szövetség elnöke): 
a) A koronavírus‐világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. 

(XII. 4.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás felhasználása 
b) A  járványügyi  veszélyhelyzet  és  korlátozások  következtében  nehéz  helyzetbe  került  színházi  háttérterületen 

dolgozók megsegítését célzó program 

4. A Színpad című  szaklap 2021. évi kiadásának megvalósulása, a 2022. évi kiadási  terv  (előterjesztő és előadó: a Szövetség 
elnöke) 

5. Pénzügyi  beszámoló  a  2021.  évi  gazdálkodásról,  a  Szövetség  vezető  tisztségviselői  számára  megvalósult  kifizetések 
jóváhagyása, a felmentvény elfogadása (előterjesztő: az Elnökség, előadó: a Szövetség alelnöke) 

6. A  Szövetség  2022.  évi  költségvetésének  ismertetése  és  elfogadása,  és  Tagdíj megállapítása  2022.  évre  (előterjesztő  és 
előadó: a Szövetség elnöke) 

7. Zárszó 

Amennyiben  a  fent  meghirdetett  időpontban  a  Közgyűlés  nem  határozatképes  (azaz  a  tagság  50%‐a  +  1fő  nincs  jelen),  úgy  a 
megismételt Közgyűlést – változatlan napirenddel – 

2021. május 31‐én (kedden) 16:30 órára 

ugyancsak az alábbiakban részletezett elektronikus hírközlőrendszer útján összehívom. Felhívom tisztelt Tagtársaim figyelmét, hogy a 
megismételt közgyűlés – a jelenlévő tagok létszámától függetlenül már határozatképes. 

A Közgyűlésen és a megismételt Közgyűlésen a Szövetség  tagjai a  személy‐ és  vagyonegyesítő  szervezetek működésére  vonatkozó 
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020.  (XI. 16.) Korm. rendelet és a Szövetség Alapszabálya 17.§ rendelkezései 
szerint elektronikus hírközlő eszköz útján  vehetnek  részt. Az elektronikus hírközlő  rendszeren  keresztüli  részvétel Zoom platformon 
valósul meg.  Az  elektronikus  hírközlőrendszeren  keresztül  a  Közgyűlésen  részvétel  feltétele  a  Közgyűlés megkezdését megelőző 
bejelentkezés, amely  során az MSzTSz munkatársa a  személyi  igazolvány bemutatása alapján ellenőrzi a  személyazonosságot és a 
részvételi/szavazati jogosultságot. A Közgyűlésről az elektronikus hírközlőrendszeren keresztül kép‐ és hangfelvétel készül, amelyhez 
a  résztvevők  részvételükkel hozzájárulnak. A Közgyűlésről készített kép‐ és hangfelvételt a Szövetség a Közgyűlés  jegyzőkönyvének 
elkészítéséhez használja fel, illetve nem nyilvánosan hozzáférhető módon archiválja. 

A Közgyűlés munkájában – ZOOM platformon keresztül – az alábbi linkre kattintva vehetsz részt: 

https://zoom.us/j/91069004555 

(ZOOM azonosító adatok: Topic: MSzTSz 2022. évi rendes Közgyűlés, Time: May 27, 2022 03:30 PM Budapest, Meeting ID: 910 6900 
4555)  Kérünk,  hogy  a  sikeres  csatlakozás  érdekében  ellenőrizd  a  Zoom  applikáció  hang  és  videóbemenetét  és  a  saját  internet 
kapcsolatodat még az ülés kezdete előtt. 

A Közgyűlés munkájában meghatalmazott útján részt venni a mellékelt meghatalmazás kitöltésével és eredeti példányának az MSzTSz 
Titkárságára történő előzetes megküldésével van lehetőség. 

Mivel  a  Közgyűlés  a  Szövetség  életét  alapvetően  meghatározó  döntéseket  hoz,  kérlek,  részvételeddel  segítsd  elő  a  Közgyűlés 
eredményességét,  aktív  közreműködéseddel  és  javaslataiddal  támogasd  a  Szövetség  és  az  Elnökség munkáját.  Az  on‐line  térben 
megvalósuló találkozásban bízva,            

baráti üdvözlettel: 

Budapest, 2022. május 12. 

Lakatos Gergely 
elnök 
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M E G H A T A L M A Z Á S 
 
 

 

Alulírott  ………..……………………………………………..  (anyja  neve/nyilvántartási 

szám:…………………………………………….……..lakcím/székhely:………………………….…………….…………………………

………………………………………………..)  meghatalmazom……………………………………………………(anyja 

neve:………….  …….……………………………………………….,  lakcím:………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………., 

hogy  a  Magyar  SzínházTechnikai  Szövetség  2021.  március  …  ……  órakor  kezdődő  rendkívüli 

Közgyűlésén a nevemben és képviseletemben részt vegyen és szavazzon. 

Budapest, 2022. … 
 
 

   ………………………………………….. 
meghatalmazó 

………………………………………….. 
meghatalmazott 

Tanuk:   
 
 
 
 
 

……………..………………………… 
aláírás 

 
név:      ……………………………………… 
 
lakcím:  ………….…………………….……… 
 

 
 
 
 
 

……………..………………………… 
aláírás 

 
név:      ……………………………………… 
 
lakcím:  ………….……………….…………… 
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Rövid ismertető a Zoom platform működéséről 
 
 
A  ZOOM  platformon  keresztül megvalósuló  Közgyűlésre  a  linkre  való  kattintás  után  akár webes 
felületen, akár a letöltött ZOOM szoftveren keresztül csatlakozhattok az üléshez.  

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint saját néven jelentkezzen be, mert az egyesületi közgyűlés 
és a  jogszabályok előírják az egyértelmű személyazonosítást. A kamerát a bejelentkezéskor kérjük 
mindenképpen bekapcsolni,  legalább az elején, hogy azonosítani  tudjunk mindenkit, ezt követően 
saját döntés alapján ki lehet kapcsolni. 

A ZOOM platform jellemző képernyőképe az alábbi: 

 

A kezelőfelület bal alsó részén lehet ki‐be kapcsolni a hangot és a kamerát. 

Kérjük  a  ZOOM  platformon  résztvevőket,  hogy  a  hang  mindig,  mindenkinél  legyen  kikapcsolt 
állapotban a felesleges zajok és gerjedések elkerülése érdekében, és csak akkor kapcsoljátok be, ha 
szeretnétek  hozzászólni.  Vagy  be  kell  kapcsolni  a  mikrofont,  majd  a  hozzászólás  végeztével 
kikapcsolni,  vagy  amíg  tart  a  hozzászólás  nyomjátok  folyamatosan  a  space  billentyűt,  ez 
automatikusan erre az időre bekapcsolja a mikrofont. 

Annak érdekében, hogy könnyen követhető legyen az ülés, és mindenki hozzá tudjon szólni, ezért a 
hozzászólás  igényt  jelezni  kell. A  hozzászólásokra  a  jelentkezés  sorrendjében  lehetőséget  fogunk 
biztosítani. Amennyiben gyengébb az internet kapcsolatotok, érdemes lekapcsolni a kamerát, hogy 
legalább szóban követhetők legyenek a hozzászólások. 

Amennyiben az  internetkapcsolat, vagy bármilyen más okból a rendszerből valaki kilépne, a  linkre 
újra kattintva lehet a Közgyűlés munkájába újra bekapcsolódni. 

 


