Jogi szakvélemény
1.
Az SZNKSE Alapszabály 16. § (2) bekezdése alapján az elrendelt rendkívüli közgyűlést 15
napon belül meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy amennyiben igaz az állítás, hogy 2017. IX.19-én
elrendelésre került a rendkívüli közgyűlés, akkor azt 2017. október 04-ig meg kellett volna tartani.
Ezen az időponton túl megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlés illegitim, jogszabályellenes.
2.
Az SZNKSE Alapszabály 18. § (2) a) rendelkezése szerint az SZNKSE rendkívüli közgyűlésének
összehívására az SZNKSE elnöksége jogosult. Bármilyen más személy nem jogosult az SZNKSE
Közgyűlésének összehívására. Ráadásul jogszerűen az egyesület hivatalos honlapján, illetve az
egyesület által hivatalos postai küldeményként megküldésre kerülő iratban lehet rendkívüli
közgyűlést összehívni.
3.
A Dankuly József által egy közösségi portálon „meghirdetett” rendkívüli közgyűlés napirendi
pontjai között olyan javaslatok szerepelnek, melyekről az SZNKSE elnöksége soha nem határozott. A
Ptk. szerint kizárólag az elnökség jogosult előzetesen a napirend meghatározására (Ptk. 3:80. § g)
pont). Olyan napirendi pontokkal rendkívüli közgyűlést „összehívni” tehát, amely napirendi pontokról
az elnökség nem határozott, súlyosan jogellenes cselekedet.
4.
Az SZNKSE 2017. június 20-án rendkívüli, egyben tisztújító közgyűlést tartott. A tisztújításra
előzetesen, illetve a helyszínen az alábbi jelölésekre került sor:
elnöki pozíció: Szűcs Beáta illetve Szalai Krisztián
elnök-helyettesi pozíció: Balika Tímea illetve Dankuly József
ügyvezető-elnöki pozíció: Szalai Ákos illetve Sztraka Péter
A szavazás eredménye a következő volt:
elnöki pozíció: Szűcs Beáta 51 szavazat, Szalai Krisztián 66 szavazat – egyikük sem kapta meg a
szükséges többséget, tehát a választás az elnöki pozíció vonatkozásában eredménytelen volt.
(Alapszabály 17. § (4) bekezdés)
elnök-helyettesi pozíció: Balika Tímea 75 szavazat, Dankuly József 70 szavazat – Balika Tímea lett
megválasztva elnök-helyettesnek.
ügyvezető-elnöki pozíció: Szalai Ákos 68 szavazat, Sztraka Péter 61 szavazat – Szalai Ákos lett
megválasztva ügyvezető-elnöknek.
Az elnök személyére vonatkozó szavazás tehát eredménytelenül zárult, Dankuly József elnökhelyettesi pozícióra kapott jelölést, amely versenyben alulmaradt, így nem került a szervezet
elnökének megválasztásra.
Dankuly József tehát álláspontunk szerint nem lett megválasztva az SZNKSE elnökének. Az SZNKSE
elnökségének két megválasztott tagja Balika Tímea és Szalai Ákos.
A fenti négy jogi ok miatt a mai napon Dankuly József által a facebook-on „meghirdetett” SZNKSE
rendkívüli közgyűlés megtartása illegitim, jogellenes és semmilyen jogkövetkezményt nem
eredményezhet jogszerűen maga után.
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