
KÖZGYŰLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Kik vehetnek részt a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 

a közgyűlésen? 

 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet előírása alapján a közgyűlésen csak kizárólag a 

koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személy vehet részt. 

 

Az Autisták Országos Szövetsége, mint a közgyűlés szervezője a 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet alapján köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a 

belépését megakadályozni a közgyűlésre, aki a koronavírus elleni védettségét, vagy az 

életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja. 

 

A koronavírus elleni védettség igazolására elfogadható okiratokat és az igazolás módját 

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A.§ és 2/B.§-ai az alábbiak szerint tartalmazzák: 

 

1/A. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános 

szabályai 

2/A. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a 

koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti 

hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja. 

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, 

az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása 

érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő 

bemutatására. 

(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy 

életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy 

diákigazolványával igazolja. 

(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog 

gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor 

megállapítására alkalmas módon való igazolására. 

(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a 

kiskorúság ténye nyilvánvaló. 

(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon 

feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is 

felhívható. 

(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult 

az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok 

megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 
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53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - 

semmilyen módon nem rögzítheti. 

(8) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni 

védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 

szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja. 

(9) A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható. 

(10) A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) 

bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, 

azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) 

bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon 

nem rögzítheti. 

(11) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy 

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány 

idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra 

vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, 

ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány 

(a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy 

a) a koronavírus ellen 

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, 

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott 

oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy 

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált 

oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még 

nem telt el, vagy 

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt 

védett. 

(12) A (11) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-

igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására 

szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai 

vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti 

igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap 

még nem telt el. 

(13) A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, 

a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális Covid-

igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a 

veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet 

eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti. 

2/B. § (1) A 2/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett 

személy, aki 

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított 

védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a 

határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és 
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b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus 

elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja. 

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a 

személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is 

felhívható. 

 

 

Kik szavazhatnak a Közgyűlésen? 

 

Azok, akik a meghirdetett Közgyűlés időpontjában az Autisták Országos Szövetsége 

(továbbiakban: Szövetség) rendes tagjai sorába tartoznak. 

 

 

Mivel kell igazolni szavazásra való jogosultságot? 

 

Tagszervezet 

A Szövetségi tagok azonosításához szükséges bemutatni a tagszervezet nyilvántartási adatait 

tartalmazó, a nyilvántartó bíróság, hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti 

kivonatot, (gazdasági társaság esetén cégkivonatot, civil szervezet esetén bírósági kivonatot), 

vagy egyéb dokumentumot. 

A cégkivonat, ill. a bírósági kivonat elfogadható akkor is, ha az a www.e-cegjegyzek.hu, ill. a 

www.birosag.hu oldalon található nyilvántartásból kerül letöltésre és kinyomtatásra azzal, 

hogy azon szerepelnie kell a tagszervezet törvényes, szervezeti, vagy meghatalmazott 

képviselője nyilatkozatának és aláírásának, mellyel azt tanúsítja, hogy a kivonaton szereplő 

adatok a nyilatkozattétel napján megegyeznek a tagszervezet tényleges adataival. 

Amennyiben a tagszervezet írásbeli nyilatkozattétele, szerződéskötései során pecsétet használ, 

a nyilatkozattevő a tagszervezet által használt pecsét lenyomatát is elhelyezi a névaláírása 

mellett. 

A  szervezeti tag bírósági, hatósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjének akadályoztatása 

esetén a szervezetet az adott tagszervezet más törvényes, szervezeti, vagy meghatalmazott 

képviselője is képviselheti.  

Képviselők 

A képviselő személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal, vagy vezetői engedéllyel, 

vagy útlevéllel köteles igazolni, míg lakcímét a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 

(amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza).  

Amennyiben a tagszervezet képviseletére vonatkozó jogosultságot meghatalmazással kívánják 

igazolni, akkor szabályszerű meghatalmazásként közokiratba foglalt meghatalmazás, 

vagy a Szövetség honlapján ( www.AOSZ.hu) a közgyűlési meghívóval együtt közzétételre 

kerülő és onnan letölthető - értelemszerűen kitöltött - meghatalmazás-minta fogadható el. 

 

http://www.birosag.hu/
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Van-e teendő a közgyűlés előtt a szavazati jogot igazoló okiratokkal kapcsolatban a 

közgyűlés előtt? 

 

A Mandátum Vizsgáló Bizottság munkájának segítése érdekében a képviseleti jogot igazoló 

dokumentumok, meghatalmazások másolatát a közgyűlés napját megelőző nap 12.00 órájáig a 

Szövetséghez el kell juttatni a tagszervezetek@esoember.hu e-mail címre. Amennyiben az 

eljuttatott dokumentumok nem megfelelőek, úgy azt a Mandátum Vizsgáló Bizottság 

haladéktalanul jelzi az érintett tagszervezetnek, akinek a közgyűlés napjáig lehetősége van 

arra, hogy a hibát megfelelően orvosolja. 

 

Milyen szavazati arány szükséges általában a közgyűlési döntésekhez? 

 

A Közgyűlésen szavazásra jogosultak határozatukat a határozatképesség megállapításánál 

figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. 

 

Hogyan történik a szavazás? 

 

A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában nyílt 

szavazással hozza. 

Van-e titkos szavazásra lehetőség? 

 

Titkos szavazást kell tartani 

(a) személyi kérdésekben 

(b) amennyiben a Közgyűlés kétharmados minősített többségi szavazással titkos szavazást 

rendel el.  

mailto:tagszervezetek@esoember.hu

