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MEGHÍVÓ  
az  

AKADÉMIA I  KLUB EGYESÜLET  
(székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., nyilvántartási száma: 01-02-0008044)  

RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ülésére 
 
 
Időpont:  2022. május 30. 13.00 óra 
Helyszín:  az Egyesület székhelye  

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. MTA Székház II. emelet, Kisterem) 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Beszámoló az Akadémiai Klub Egyesület 2021. évi működéséről 

2. Beszámoló és döntés az Akadémiai Klub Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról és döntés 

a 2022. évi költségvetési tervezet elfogadásáról 

- Rövidített pénzügyi beszámoló a 2021. évről 

- A 2022. évi költségvetési tervezet ismertetése 

- A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, döntés annak elfogadásáról 

- Döntés a 2021. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról (a Felügyelőbizottság 

jelentésének ismeretében) 

- Döntés a 2022. évi költségvetési tervezet elfogadásáról (a Felügyelőbizottság 

jelentésének ismeretében)  

3. Az Akadémiai Klub Egyesület tisztújítása (Vezetőség: elnök, vezetőségi tagok, titkár; 
Felügyelő Bizottság tagjai) 

4. Az Egyesület Alapszabályának módosítása a tisztségviselő-választás eredménye 
alapján 

5. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 

6. Adatkezelési szabályzat közgyűlési megerősítése 

7. Egyebek 

 

A fenti napirendi pontokkal kapcsolatos írásos anyagok a közgyűlés előtt kellő időben, 

minden közgyűlési meghívottnak megküldésre kerülnek, ideértve a határozatok tervezetének 

a Tisztelt Tagokkal történő közlését is. 

A közgyűlésen a tagok személyesen vagy meghatalmazott útján – közjegyzői okiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján – vehetnek részt. Az 
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Tisztelt Tagok a 
meghatalmazást elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik az Egyesülettel. 
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A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. 
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanezen 
a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2022. május 30-án, 13.30 órakor kerül megtartásra. 
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti 
napirendi pontok tekintetében. 
 
Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az Egyesület működésével kapcsolatban kérdése 
vagy észrevétele van, úgy azokat a közgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően, 
írásban, a szmilko.gyorgyi@ake.mta.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
 
Budapest, 2022. április 28. 

 
 

Dr. Vizi E. Szilveszter s.  k.  
az Akadémiai Klub Egyesület  

elnöke 


