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Az ONIK Egyesület

2009. augusztus 07. napján, 02:55 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről

Az alakuló taggyűlés helye: Balatonlelle

Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Megyesi Emil Szilárd megnyitja a taggyűlést és köszönti a megjelenteket.

Megyesi Emil Szilárd röviden köszönti a megjelenteket.

Megyesi Emil Szilárd a taggyűlés megfelelő rendben lebonyolítása érdekében felkéri 
dr. Juhász István a levezetői elnöki teendők ellátására.

Dr.  Juhász  István  megköszöni  a  felkérést  és  felkéri  Kalmár  Lajost  az  alakuló 
taggyűlés  jegyzőkönyvének  vezetésére,  illetve  Balázs  Ádámot  és  Imre  Gábort  a 
jegyzőkönyv  hitelesítésére,  akik  a  felkérést  elfogadják.  A  levezető  elnök  kéri  a 
taggyűlést, hogy szavazzon a javasolt személyek elfogadásáról.

A jelenlévők egyhangúlag,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  elfogadják,  hogy a 
taggyűlés  levezető  elnöke  dr.  Juhász  István,  jegyzőkönyvvezetője  Kalmár  Lajos 
jegyzőkönyv hitelesítője pedig Balázs Ádám és Imre Gábor legyen.

A levezető  elnök ismerteti,  hogy a taggyűlés napirendjén  a következő témakörök 
szerepelnek:

• Az ONIK Egyesület céljainak meghatározása, az Alapszabály ismertetése
• Hozzászólások, vélemények az alapító tagok részéről
• Az alapító tagok regisztrálása, jkv.-be vétele és az Alapszabály jóváhagyása
• Az  ONIK  Egyesület  Elnökségi  tagok,  Felügyelő  Bizottsági  tagok 

megválasztása
• Az ONIK Egyesület Elnökének megválasztása
• Az ONIK Egyesület tagdíj összegének megállapítása
• Egyebek
• Megyesi Emil Szilárd úr záróbeszéde

A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása és a javasolt napirend 
ellen senki nem emelt kifogást, így szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A  megjelentek  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadják  a 
napirendet.
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Megyesi  Emil  Szilárd  bemutatja  az  ONIK  Egyesület,  az  ONIK  Egyesület  céljait 
ismerteti  a  megjelentekkel  az  ONIK  Egyesület  Alapszabályát,  majd  a  jelenlevők 
megvitatják az Alapszabályt.

A levezető elnök ezek után szünetet rendel el és megkéri a jelenlevőket,  hogy aki 
tagként be kíván lépni az ONIK Egyesületbe, az fáradjon a regisztrációs pulthoz és 
belépési szándékát aláírásával erősítse meg, továbbá vegye át a szavazólapot.

A szünet után a levezető elnök köszönti a tagokat és kéri, hogy döntsenek az ONIK 
Egyesület megalakulásáról valamint az Alapszabály elfogadásáról.

1/2009. (VIII.07.) számú taggyűlési határozat

A tagok egyhangúlag,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  kimondják az ONIK 
Egyesület megalakulását és elfogadják az ONIK Egyesület Alapszabályát.

Rövid  egyeztetés  után  a  tagok  részéről  az  elnökségi  tagok  személyére  az  alábbi 
jelölések érkeztek:

• Bartha Botond
• Dr. Juhász István
• Kalmár Lajos
• Megyesi Emil Szilárd
• Tóth Enikő

A levezető elnök kérdésére a jelöltek akként nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják. 
A  jelöltek  röviden  bemutatkoznak,  ismertetik  az  ONIK  Egyesülettel  kapcsolatos 
elképzeléseiket.

Kéri a levezető elnök a tagokat, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e a jelölteket.

2/2009. (VIII.07.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy 
az ONIK Egyesület Elnökségének tagjai

• Bartha Botond
• Dr. Juhász István
• Kalmár Lajos
• Megyesi Emil Szilárd
• Tóth Enikő

legyenek.

A tagok az ONIK Egyesület  elnökének az alábbi személyet javasolják az elnökség 
tagjai közül:

• Megyesi Emil Szilárd

A levezető elnök kérdésére a jelöltek akként nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.
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Kéri a levezető elnök a tagokat, hogy válasszák meg az ONIK Egyesület elnökének 
személyét.

A  levezető  elnök  megállapítja,  hogy  a  tagok  9  igen  és  1  tartózkodás  mellett 
elfogadják Megyesi Emil Szilárdot elnöknek.

3/2009. (VIII.07.) számú taggyűlési határozat

A tagok 9 igen és 1 tartózkodás mellett az ONIK Egyesület elnökének Megyesi 
Emil Szilárdot választják.

Az ONIK Egyesület elnöke megköszöni a bizalmat.

Az  elnök  a  tagokkal  folytatott  rövid  konzultáció  után  javasolja,  hogy  az  ONIK 
Egyesület éves tagdíja hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagok részére 2.000 forint, 
míg hallgatói jogviszonnal nem rendelkező tagok részére 3.000 forint legyen.

A levezető elnök kéri a tagokat, hogy szavazzanak a javaslatról.

4/2009. (VIII.07.) számú taggyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  akként  határoznak, 
hogy az ONIK Egyesület éves tagdíja a hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagok 
részére 2.000 forint,  míg hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére 3.000 
forint.

A levezető  elnök  javasolja  a  tagoknak,  hogy hatalmazzák  fel  az  ONIK Egyesület 
elnökét,  hogy  az  Alapszabályt  a  tagok  képviseletében  aláírja  és  jogi  képviselet 
igénybevételével gondoskodjon az egyesület bejegyzéséről.

5/2009. (VIII.07.) számú taggyűlési határozat

A  tagok  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  felhatalmazzák  az 
ONIK Egyesület elnökét, hogy az Alapszabályt a tagok képviseletében aláírja és 
felkérik,  hogy  jogi  képviselet  igénybevételével  gondoskodjon  az  egyesület 
bejegyzéséről.

Megyesi  Emil  Szilárd  röviden  üdvözli  az  ONIK  Egyesület  megalakulását  és 
reményét  fejezi  ki,  hogy a  megalakulás nagymértékben elősegíti  a  magyarországi 
informatikai közélet fejlődését.

Egyéb napirend és hozzászólás hiányában a levezető elnök a taggyűlést berekeszti és 
jegyzőkönyvet lezárja Taggyűlés befejezve 03 óra 49 perckor.
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K. m. f.

……………………………………
elnök

…………………………………… ……………………………………
levezető elnök jegyzőkönyvvezető

…………………………………… ……………………………………
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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