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Budapesti Polgárőr Szövetség (BPSZ) 

Tagegyesületi Elnökei részére 

Székhelyeiken 

Tisztelt Egyesületi Elnök! 

 

A Budapesti Polgárőr Szövetség Elnöksége nevében tisztelettel meghívom a 

 

Budapesti Polgárőr Szövetség 

2022. DECEMBER 09. napján (pénteken)  

18.00 órakor megtartandó közgyűlésére, 

melynek keretében polgárőrök kitűntetésére kerül sor. 
 

A közgyűlés helyszíne: szervezés alatt, a pontos helyszínt a közeljövőben közöljük! 

 

Regisztráció: 17.00 – 17.50 óra között történik. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a hatályos Alapszabály 2.1.6. a.) pontja alapján a tagegyesületi 

képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló 

bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű 

meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon 

történő igazolásával (személyi igazolvány/útlevél/polgárőr igazolvány/gépjármű vezetői engedély 

bemutatása) kell igazolni. 

 

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja 

 

2022. DECEMBER 09. (péntek) 18.30. óra. 
 

A hatályos Alapszabály 2.1.6. b.) pontja alapján: 

… „Megismételt Közgyűlést akkor lehet tartani, ha a Közgyűlés nem határozatképes. Ez esetben 

kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg. A Közgyűlés 

határozatképtelensége miatt a megismételt újabb Közgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező 

tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a 

megismételt Közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. Az eredeti közgyűlési meghívóban 

az eredeti közgyűlés napjára, későbbi időpontra lehet a megismételt közgyűlést összehívni. A 

megismételt Közgyűlés csak a korában meghirdetett napirendi pont(oka)t tárgyalhatja, új napirendi 

pont nem vehető tárgysorozatba. Megismételt közgyűlés a tagegyesület kizárásáról, a BPSZ más 

egyesülettel való egyesüléséről, átalakulásról, szétválásról, megszűnés kimondásáról nem 

határozhat.” 
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KÖZGYŰLÉSI  

NAPIRENDI PONTOK 
 

1. A közgyűlés határozatképességének meghatározása. 

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

Levezető elnök: A BPSZ Elnöke, illetve az általa felkért, a közgyűlésen megválasztott jelen 

lévő bármelyik tag. (ASZ 2.1.5.) 

Jegyzőkönyvvezető: A BPSZ elnöke által felkért a közgyűlésen megválasztott jelen lévő 

tagegyesületi polgárőr személy. (ASZ 2.1.5.) 

Jegyzőkönyv hitelesítők: A Levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által – a jelenlévő tagjai 

közül – megválasztott kettő tag. (ASZ. 2.1.5.) 

Előterjesztő: Kardos Pál elnök 

A fenti kérdésekben a határozathozatal nyílt szavazással történik, a határozathozatalhoz a 

jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségű egyetértő szavazata szükséges. 

 

2. A Fővárosi Törvényszék 14.Pk.61.176/1993/69. sz. végzésében írtak alapján a BPSZ 

vezető tisztségviselőinek megválasztása. 
A fenti kérdésekben a határozathozatal nyílt szavazással történik, a határozathozatalhoz a 

jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségű egyetértő szavazata szükséges. 

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Dr. Hegedűs György általános elnökhelyettes 

3. A polgárőrség stratégiai kérdéseinek megvitatása, figyelemmel az Országos Polgárőr 

Szövetség által kiadott OPSZ/639/2022. számú elnöki körlevélben foglaltakra 

Előterjesztő: Kardos Pál elnök 

 

4. Egyebek 
Az ún. „Egyebek napirendi pont” megbeszélése során érdemi döntést (határozat) igénylő 

ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató 

jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.   

 

5. Elismerések, jutalmak átadása 

A közgyűlés keretében kerül sor a BPSZ tagegyesületei polgárőreinek köszöntésére és 

kitűntetések átadására. 

A kitűntetésben részesülő polgárőrök részére külön meghívó kerül kiküldésre. 

Az ünnepélyes évzáró rendezvényen részt vesznek a BPSZ-szel együttműködésben álló 

szervek, szervezetek vezetői is. 
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A 2020. augusztus 28. napján elfogadott hatályos Alapszabály szerint: 

 

2.1.) KÖZGYŰLÉS 

A/ A BPSZ tagegyesületei képviselőinek összessége, a BPSZ legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. 

A tagok jelen létesítő okirat alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből álló 

testületben gyakorolják. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a 

közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni.(Ptk.3:72. §)) 

B/A Közgyűlés a tagegyesületek képviseletére jogosult egy-egy fő polgárőrből, mint közgyűlési 

tagból (továbbiakban: tag) tevődik össze, akikből megválasztásra kerülnek az OPSZ küldöttei, az 

OPSZ Alapszabályában meghatározott számban. A tagegyesület képviseletére jogosult személy 

szabályszerű (köz- vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt) meghatalmazástadhat (képviseleti 

jogot biztosíthat) BPSZ tagegyesületi polgárőr tagsággal rendelkező személy részére, aki helyette és 

nevében jár el, aki így a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjának minősül. 

A Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott egyesületnek a bírósági nyilvántartásban szereplő 

törvényes képviselője, az egyesület elnöke minősül a tagegyesületet képviselő személynek. 

A közgyűlés döntéseit általában egyidejű személyes részvétellel megtartott ülés tartásával hozza 
A közgyűlés ülését az Elnökség által meghatározott helyen, lehetőleg a székhelyén tartja (Ptk.3:71.§.d) pont) 

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. 

A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 

ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul.(Ptk. 3:16. §) 

… 

A közgyűlés ülésezése 

(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (Ptk. 3:73. § (1) bek.). 

(2) A közgyűlés nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására 

jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási 

joggal rendelkező személyeken túl bárki részt vehet, a nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható (Ectv.37. §(1)bek. 

Határozatképesség 

(1) A közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 

vizsgálni kell. 

(2) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.(Ptk.3:18. §) 

… 

C/ A Közgyűlésen valamennyi tag, tanácskozási és szavazati joggal vesz részt. Minden tagnak egy 

szavazata van. A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.(Ptk.3:19.§ (1) bek.) 
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2.1.2.) A Közgyűlés  összehívása 

… 

B/A Közgyűlést az Elnök bármikor összehívhatja.  

2.1.3.) A Közgyűlés összehívásának rendje 

A Közgyűlés, mint döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő (Elnök), illetve az összehívásra 

jogosult személy meghívó küldésével hívja össze. 

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés 

megtartásához.(Ptk.3:17. §) 

a.) A közgyűlést az Elnök - akadályoztatása esetén az Általános elnökhelyettes, mindkettőjük 

egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott alelnök, hívja össze meghívó 

küldésével (Ptk. 3:17. § ) A Közgyűlés kötelező összehívását az Elnök, illetőleg az őt tartós 

távollétében helyettesítő vezető tisztségviselő nem tagadhatja meg. 

b.)  Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, illetőleg az arra 

jogosultak bármelyike a Közgyűlés kötelező összehívását fentebb irt határidőn belül 

elmulasztja, úgy a közgyűlést a Felügyelőbizottság elnöke jogosult összehívni. 

c.) A közgyűlési meghívó tervezetét az összehívásra jogosult személy igazolható módon köteles 

a tagok részére kézbesíteni, akik és a Szövetség szervei, annak kézbesítésétől számított négy 

napon belül a közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával.(Ptk.3:75. § (1) bek.) 

d.) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha 

a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem dönt, vagy 

azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.(Ptk.3:75. §(2)) 

e.) Amennyiben a közgyűlést összehívó személy a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot 

elfogadja, úgy a kiegészítéssel módosított napirendet küldi meg igazolható módon a tag 

részére  

 

A rendes évi közgyűlésre szóló meghívót, a napirend közlésével a tagegyesületek képviselői részére 

írásban, a kitűzött időpontja előtt legalább tizenöt nappal, a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót a 

kitűzött időpontja előtt legalább nyolc nappal kell igazolható módon kézbesíteni a tagegyesületek 

elnökei (tagok képviselői) által megadott elérhetőségi címekre. 

A meghívónak tartalmaznia kell a  

- a Szövetség nevét és székhelyét 

- az ülés pontos helyét és idejét,  

- javasolt (meghirdetett) napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

- az esetleges távolmaradás miatti határozatképtelenség jogkövetkezményeit. 

(Ptk.3:17. §) 
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A meghívóval együtt, illetve legkésőbb a közgyűlés napját megelőző nyolcadik napig kézbesíteni kell 

a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült, a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges írásbeli 

előkészítő dokumentumokat (írásbeli előterjesztést). 

A közgyűlés meghívóját az előzőekben meghatározott időpontban a BPSZ honlapján is 

nyilvánosságra hozza.” 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Alapszabály 2.1.3. pontja figyelembe vételével a közgyűlés napirendre észrevételt, javaslatot, 

kiegészítést – indokolt írásbeli előterjesztés benyújtásával a BPSZ elnökének címzetten – a meghívó 

tudomásul vételétől (kézhezvételtől) számított 4 napon belül van lehetőség.  

 

Kérem a tisztelt egyesületi elnököket, hogy a tagegyesület képviseletében eljáró személyt (elnök 

vagy az elnök által meghatalmazott polgárőr egyesületi tag) nevét és adatait a Budapesti Polgárőr 

Szövetség Gazdasági-Ügyviteli Kabinet ugyvitel@bpsz.hu e-mail címére 2022. november 10. 

napján 10.00 óráig megküldeni szíveskedjenek. 

 

A tagegyesületek képviselői által közlendő (megküldendő) adatok: 

név, lakcím, személyazonosság igazolására szolgáló irat megnevezése és az okmány száma. 

 

Felkérem a Tisztelt Tagegyesületi Elnököt, hogy a közgyűlés eredményes megtartásához jelenlétével 

hozzájárulni szíveskedjék. Amennyiben személyesen a közgyűlésen megjelenni nem tud, kérem, 

hogy meghatalmazott útján képviseltesse az Egyesületet. 

A közgyűlés az aktuális járványügyi szabályok figyelembe vételével kerül megrendezésre. 

Kérem szíveskedjék e-mail válaszüzenetben visszaigazolni a közgyűlési meghívó olvasását.  

Megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Budapest. 2022. október 27. napján. 

 

     Üdvözlettel: 

Budapesti Polgárőr Szövetség Elnöksége nevében:  

Kardos Pál elnök  
Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) által aláírtan 

 

 

Melléklet: 

1. Meghatalmazás minta 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KARDOS
PÁL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.10.27. 16.55.15


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KARDOS PÁL
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1969.06.02.
Anyja neve: SZÉKELY MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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