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Bevezető 

Az EgyesületOnline.hu rendszer egy egyesületeknek kifejlesztett ügyviteli szoftver. Tag- és tagdíj 

nyilvántartási funkciói mellett számos más nyilvántartási és szervezői modullal rendelkezik, mint 

például eseményszervező, dokumentumtár, eszköz nyilvántartás, vagy akár honlap publikálás. 

A rendszer közgyűlés támogató alrendszere az online közgyűlés teljes folyamatát lefedi az 

előkészítéstől egészen a jegyzőkönyv hitelesítéséig.  

Ez a dokumentum az alapvető folyamatok ismertetésére szolgál, tagi szemmel mutatja be az online 

közgyűlés menetét.  

1. Belépés a rendszerbe 

Miután az EgyesületOnline.hu rendszert használó egyesület kialakította az egyesületi 

szoftverkörnyezetet és a jogosultsággal rendelkező személy felvette a tagok adatait, minden tag a 

megadott e-mail címén tájékoztatást kap a szoftverbe való belépés módjáról: 

Tisztelt Gipsz Jakab! 

Az Ön adatai rögzítésre kerültek a(z) Demo Egyesület informatikai rendszerében. 

Kérjük, hogy első belépés előtt, a felhasználói fiókja aktiválásához kattintson az alábbi linkre: 
http://egyesuletonline.hu/email-verification 

Belépés az alábbi oldalon lehetséges: 
https://egyesuletonline.hu/login/demoegyesulet  

Belépési e-mail cím: j***b@***.com 
Jelszó: 8****e (belépést követően megváltoztatható) 

Kérdéseivel kapcsolatban forduljon a(z) Demo Egyesület kapcsolattartójához. 

 

Az e-mail cím kezdeti megerősítése után a későbbiekben 

belépés az adott egyesület saját aloldalán lehetséges: 

https://egyesuletonline.hu/login/demoegyesulet  

 

  

1. ábra Belépés az egyesületi fiókba 
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A rendszerbe történő belépést követően az alábbi felület fogadja az alapjogosultsággal rendelkező 

tagokat: 

 
2. ábra Az EgyesületOnline.hu tagi kezdő képernyője 

Amennyiben több olyan egyesületnek is tagjai vagyunk, melyek az EgyesületOnline.hu rendszer 

használják, akkor a „Szervezet váltás, tagságaim” felület szolgál az egyesületek közötti váltásra. 

Ugyanitt van lehetőség új egyesülethez való csatlakozáshoz is. 

 
3. ábra Meglévő tagságaim áttekintése felület 

Egy felhasználó tetszőleges egyesületnek lehet tagja rendszeren belül, de szintén ebben a „Tagságaim” 

részben jelennek meg az un. képviseleti tagságok is, amikor pl. egy szülő – mint felhasználó – 

képviselőként hozzáfér gyermeke tagsági adataihoz. 

Az egyesület paneljára kattintva beléphetünk az adott egyesületi környezetbe.   
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2. Belépés az online közgyűlésbe 

A közgyűlések menüpontban láthatóak az aktuális, illetve korábbi közgyűlések adatai.  

 
4. ábra A közgyűlések áttekintő felülete 

Amennyiben a közgyűlés a mai napon van, úgy a közgyűlés menüpont az alábbi jelzést adja: 

 

Ha pedig a vezetőség a közgyűlést már megnyitotta, akkor a belépés is lehetővé vált: 

 

3. Online közgyűlés 

Belépve az online közgyűlés felületére az alábbi képernyő fogad bennünket. A képernyő folyamatosan 

frissül, a közgyűlés előkészítőjének majd levezetőjének beavatkozásai szerint. Tagi szinten nem kell 

elnavigálni, nem kell kattintani, minden fontos esemény és információ megjelenik ezen a felületen. 

Tagi feladatként a szavazásban kell majd részt venni, melynek folyamata a későbbiekben kerül 

ismertetésre. 

A közgyűlés elején a bejelentkező tagok száma és aránya szerint látható a részvételi arány. A közgyűlés 

levezetője az aktuális részvételi arány alapján állapítja meg a határozatképességet, erre a közgyűlés 

elején általában picit várni kell, de erről a rendszer az „Éppen történik” felületen folyamatosan 

tájékoztat bennünket. 
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5. ábra A közgyűlés felülete: minden aktuális információ automatikusan megjelenik 

4. A közgyűlés menete 

A határozatképesség megállapítása után a rendszer a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

kiegészíti a szükséges technikai jellegű napirendi pontokkal: levezető elnök megválasztása, 

jegyzőkönyvvezető megválasztása, jegyzőkönyv hitelesítő(k) megválasztása és napirend elfogadása.  

 

A rendszer ezután a napirendi pontokat végig véve, mindegyik esetében ugyanazon részfolyamatot 

veszi sorra: 

1. Aktuális napirendi pont megtárgyalása 

2. Hozzászólások – amennyiben szükséges és a levezető lehetővé teszi 

3. Határozati javaslat írása – szintén levezető által 

4. Szavazás 

5. Szavazás kiértékelése 
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4.1 Aktuális napirendi pont megtárgyalása 

A napirendi pontok megtárgyalása során az adott témából először határozati javaslat, majd annak 

megszavazása után határozat lesz. Egy napirendi pont végén a következő végkifejlet történhet:  

- a napirendi pont lezárásra kerülhet határozati javaslat, illetve szavazás nélkül. Ilyen akkor 

lehet, ha például nincs kellő információja a közgyűlésnek ahhoz, hogy egy döntést 

meghozzanak.  

- napirendi pont tárgyalása végén a közgyűlés megszavazza az adott kérdést. A szavazás 

sikerességétől függően közös döntés, határozat lesz a szavazás eredménye. 

- olyan eset is lehet, amikor a napirendi pont összetettsége egynél több szavazást igényel. 

Minden esetben a levezető jogköre eldönteni, hogy egy-egy döntést egyben terjeszt a közgyűlés 

elé szavazásra, vagy több részletben történik szavazás, így több határozat születik az egyes 

döntések alapján. 

 
6. ábra A napirendi pont elején várakozás a határozati javaslat szövegezésére 

4.2 Hozzászólások 

A napiendi pontok egy része nem igényel tárgyalást (jellemzően pl. a tisztségviselők megválasztása) 

másik részén viszont szükséges – ahogyan a személyes közgyűlés során is – a megbeszélés, megvitatás. 

Erre egyik lehetőség, ha a közgyűléshez a vezetőség létrehozott valamilyen audiovizuális csatornát (pl. 

Microsoft Teams, Google Meet, stb.) mely az EgyesületOnline.hu felületétől függetlenül, általában egy 

külön böngészőablakban indítandó.  

Egy másik lehetőség viszont az EgyesületOnline.hu beépített hozzászólás felülete. Amennyiben erre a 

levezető engedélyt ad, minden tag számára megnyílik a hozzászólás írási lehetőség. A hozzászólások 

moderáláson esnek át, azaz egy hozzászólás csak akkor kerül a napirendi pont tárgyalásához 

nyilvánosan, ha azt a levezető „beengedi”. Erre általában akkor kerülhet sor, ha nem a témához 

vonatkozik a hozzászólás. A beengedett hozzászólások azonban a jegyzőkönyvbe is automatikusan 

bekerülnek. 
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7. ábra Hozzászólások engedélyezése a napirendi pont megtárgyalása során 

4.3 Határozati javaslat írása 

A napirendi pont tárgyalása közben a levezető folyamatosan rögzíti az általa javasolt határozati 

javaslatot. Azt a szöveget, amiről majd a közgyűlésnek dönteni kell szavazás formájában. A felületen 

folyamatosan látható, ha a határozati javaslat szövegében változás, módosítás történt. 

 
8. ábra Határozati javaslat szövegezése és utolsó változtatásának időpontja 

4.4 Szavazás 

A szavazás alapvetően kétféle módon történhet, melyet a levezető határoz meg: 

- Nyílt, név szerinti szavazás, amikor a szavazásban résztvevők neve és szavazata is tárolásra 

kerül, és utólag megtekinthető. 

- Zárt, titkos szavazás szavazókóddal: a szavazókód egy rövid, néhány véletlenszerű 

karakterből álló szöveg, mely minden szavazás során eltér. A szavazókód biztosítja a szavazás 

tisztaságát és átláthatóságát oly módon, hogy a szavazások végén mindenki ellenőrizheti, hogy 

a saját szavazókódja mellett az a szavazat szerepel, amit ő leadott. Ebben az esetben tehát senki 

nem tudja, hogy más mire szavazott, viszont mindenki ellenőrizheti a saját szavazatát. 
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Az online szavazás első lépése, hogy bejelentkezünk a szavazásra. Tudatnunk kell a rendszerrel, hogy 

nemcsak bejelentkeztünk a közgyűlésbe valamikor az elején, hanem az adott szavazás előtt ott is 

vagyunk a számítógép előtt.  

 
9. ábra Bejelentkezés a szavazásra 

Miután megnyomtuk a „Szavazáson részt veszek” gombot, feljön a konkrét szavazó panel. A szavazás a 

konkrét témától és a levezetői belátástól függően kétféle módon történhet: 

- Igen / Nem / Tartózkodom 

- Bővített szavazás: a levezető által rögzített tetszőleges szavazati lehetőségek közül kell 

kiválasztani egyet vagy többet (szintén a levezető határozza meg) 

 
10. ábra Igen / Nem / Tartózkodom típusú szavazópanel 
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11. ábra Bővített, több válaszlehetőséges szavazópanel 

 

4.5 Szavazás kiértékelése 

A szavazásra fordítható idő letelte után a szavazás kiértékelése, az esetleges személyes szavazatok 

rögzítése történik, aminek végén a határozati javaslat elutasításra vagy elfogadásra kerül. A kiértékelés 

ideje alatt a rendszer erre vonatkozóan tájékoztat. 

 
12. ábra A szavazás végén várakozás a szavazás eredményére: a levezető dönt a szavazás érvényességéről 

A szavazás kiértékelése után: 

- vagy egy új szavazás kezdődik az adott napirendi ponton belül,  

- vagy a következő napirendi pont feldolgozása kezdődik,  

- vagy az utolsó napirendi pont után a közgyűlés lezárása történik. 
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5. Közgyűlés áttekintése – ami eddig történt 

A közgyűlés teljes folyamata alatt megtekinthető az egyes szavazások eredménye.  

 
13. ábra Az „eddig történt” panelen utólag minden szavazás visszanézhető 

 
14. ábra Az egyes szavazások eredménye utólag mindenki számára ellenőrizhető 


