Közgyűlés lebonyolításának rendje és
választási szabályzata

Érvényes: 2016. június 29-től visszavonásig
A Közgyűlés a Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzatot
2016. június 29-én 7/II/2016. sz. határozatával elfogadta.
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Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
rendes vagy rendkívüli, és tisztújító/választó közgyűléseinek
lebonyolításának rendje és választási szabályzat
I. A Közgyűlésre vonatkozó általános szabályok az Alapszabályban:
1. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az Alapszabály módosítása
a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
A Szövetség alapcéljának módosítása
a választott vezető tisztségviselők (Elnökség tagjai), valamint a Felügyelő
Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, díjazásának megállapítása
az éves költségvetés elfogadása
a tagdíj és fizetési rendjének megállapítása
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása
az Elnökség javaslata alapján az éves és hosszabb távú munkaprogram elfogadása
tag kizárása elleni felülvizsgálati kérelem elbírálása
választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
végelszámoló kijelölése
befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal

3. A Közgyűlés összehívása:
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal
ülésezik. Sürgős testületi döntést igénylő kérdésben rendkívüli Közgyűlést kell
összehívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 25%-a az ok és cél
megjelölésével írásban kezdeményezi, a Felügyelő Bizottság azt indítványozza, vagy a
bíróság az összehívást elrendeli.
Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
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- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
- a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
4. A Közgyűlés összehívásának rendje:
A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére, vagy a közgyűlési meghívóban
megjelölt, megfelelő befogadóképességű helyszínre hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmi elemei:
- a Szövetség neve, székhelye
- a Közgyűlés helye, ideje és a javasolt napirendi pontok
A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy
a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A meghívókat a Közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal, a napirend megjelölésével kell
a tagoknak megküldeni, illetve egyidejűleg a Szövetség székhelyén és honlapján is
közzétenni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok
és a Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő
kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
5. A közgyűlési képviselet és határozatképesség
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A Közgyűlés ülése nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagok személyesen vagy
meghatalmazottaik útján vehetnek részt. A jogi személy tagot egy személy képviselheti.
(Amennyiben ez a személy nem a társaság törvényes képviselője, képviseleti
jogosultságát írásbeli meghatalmazással kell igazolnia.)
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott és szavazatra jogosult
tagoknak több mint a fele részt vesz. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely
ügyben nem szavazhat, akkor őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Határozatképtelenség esetén a meghirdetett időpontot követő fél óra eltelte után és
legfeljebb 15 napon belül azonos napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját és
azt, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendek tárgyában a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes, a meghívón fel kell tüntetni.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a
két fős szavazatszámláló bizottságot.
6. A Közgyűlés határozatai, jegyzőkönyvezés
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek
minősül.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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Személyi kérdésekben a szavazás titkos. A tisztségviselők megválasztása szavazólapon,
írásban történik. A szavazás lebonyolítása minden esetben ezen szabályzat szerint
történik.
A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Szövetség alapszabályának
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatnak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A tagok, az Elnökség tagjai, az Elnök, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a
bíróságtól a Közgyűlés vagy az Elnökség által meghozott határozat hatályon kívül
helyezését, amennyiben az jogszabálysértő, vagy az Alapszabály rendelkezésébe ütközik.
A keresetet attól az időponttól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a jogosult
a határozatról tudomást szerzett, vagy arról tudomást szerezhetett volna.
A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidőn túl ilyen per nem
indítható.
Nem jogosult ilyen per megindítására az, aki a határozat meghozatalához szavazatával
maga is hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt
szavazott a határozat mellett.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
7. A közgyűlési jegyzőkönyv archiválása
A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és a nyilvántartást - mint a határozatok
nyilvántartását szolgáló okiratot - lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között
megőrizni. Folyamatos kezelését a Szövetség Főtitkára látja el.
II. A Közgyűlésre vonatkozó további speciális szabályok:
1. Az Elnökség dönt a Közgyűlésre meghívandó és nem a tagság körébe tartozó
személyek köréről.
2. A tisztújító Közgyűlés 4 évente választja meg a HKVSZ vezető tisztségviselőit
(szakosztályvezetők), Felügyelő Bizottságának tagjait, akik újraválaszthatók.
3. Minden tagnak egy szavazati joga van. Amennyiben a tag nem természetes személy, és
a hivatalos képviselője akadályoztatva van, akkor eseti meghatalmazással egy
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alkalmazottját, vagy egy másik szavazati jogú tagot bízhat meg maga helyett teljes
bizonyító erejű magánokiratban, két tanú aláírásával ellátva. Természetes személy tag
másik tagot szintén meghatalmazhat eseti jelleggel.
4. Egy tag maximálisan három másik tagtól fogadhat el meghatalmazást a közgyűlési
képviseletre. Amennyiben mégis háromnál több meghatalmazással rendelkezik, akkor is
maximálisan három további szavazólapot kaphat a saját szavazati joga mellé.
5. A választó Közgyűlésen a Jelölő Bizottság munkáját a Szavazatszedő Bizottság veszi át
és bonyolítja le a választást.
III. A Közgyűlés levezető elnöke:
1. A Közgyűlés a HKVSZ Elnökének vagy Elnökségének javaslata alapján levezető
elnököt választ a Közgyűlés megkezdésekor. A levezető elnök személyének
megválasztásáig ezt a tisztet az Elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár látja el.
2. A levezető elnök őrködik a Közgyűlés jogain, tekintélyén, vezeti a Közgyűlés
munkáját, és ügyel az Alapszabály és belső szabályzatok helyes alkalmazására.
3. A Közgyűlés levezető elnökének feladatai különösen:
a) a forgatókönyv alapján vezeti a Közgyűlést,
b) biztosítja a Közgyűlés zavartalan működését,
c) ügyel a Közgyűlés rendjére,
d) szükség esetén figyelmeztet a viták lefolytatásának kulturált hangvételére
e) ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót kiutasíthatja a teremből
f) meghívás vagy jogosultság nélkül a Közgyűlés termében tartózkodó személyeket
kiutasíthatja
g) dönt a hozzászólások számáról, azok hosszáról, az ismételt hozzászólás
lehetőségéről
IV. A Közgyűlés előkészítése:
A Közgyűlés előkészítését a Főtitkárság végzi.
1. A Közgyűlés összehívásának időpontjára és helyszínére a Főtitkárság javaslatot tesz.
2. A Közgyűlés javasolt napirendi pontjait a Szövetség aktuális tevékenységéhez vagy
körülményekhez kapcsolódóan a főtitkár az Elnökség elé terjeszti döntéselőkészítés
céljából.
3. A Szövetség Elnöksége rendes vagy szükség esetén rendkívüli elnökségi ülés keretein
belül dönt a Közgyűlés tényleges összehívásáról, annak időpontjáról, helyszínéről és a
napirendi pontokról, szükség esetén a meghívandó személyek köréről.
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4. A közgyűlési meghívókat minden egyes tag részére igazolható módon a Főtitkárság
megküldi vagy hagyományos postai úton ajánlott levélben, vagy elektronikus levélben
(elektronikus tértivevénnyel) úgy, hogy a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal a
tagok részére eljusson.
5. Legalább 15 nappal a Közgyűlés előtt a meghívót a Szövetség székhelyén is ki kell
függeszteni, továbbá a honlapon is közzétenni.
6. A tagok által javasolt további közgyűlési napirendi pontokat a Szövetség irodája a
központi e-mail-címen fogadhatja. Amennyiben ilyen javaslat érkezett, azt az
Alapszabályban meghatározott időkereteken belül a Szövetség Elnöksége kiemelt
sürgősséggel elektronikus úton elbírálja és dönt a Közgyűlés napirendi pontjai közé való
felvételről. Amennyiben a Közgyűlés napirendje kiegészült, azt a Szövetség honlapján
haladéktalanul közzé kell tenni!
7. A közgyűlési meghívó mellékleteit – ha van ilyen – azok véglegesítését követően, és
lehetőség szerint legalább 3 nappal a Közgyűlés időpontja előtt a honlapon közzé kell
tenni.
8. A levezető elnöknek forgatókönyvet kell készíteni annak érdekében, hogy a Közgyűlés
rendszerezetten, forgatókönyv-szerűen kerüljön lebonyolításra.
9. A szavazások lebonyolítására szavazólapokat készít.
10. A választások lebonyolítására választási lapokat készít.
11. A regisztrációs listában ellenőrizhető módon állítja össze a szavazólapok és tisztújítási
napirend esetén a választási lapok kiadásának aláírásokkal való igazolását.
V. A Közgyűlés tanácskozási rendje:
1. A Közgyűlés összehívásának első időpontjában összegyűlt tagok számából az Elnök
megállapítja a határozatképességet. Ennek hiányában közli, hogy a meghívóban szereplő
második összehívás időpontjában kerül megtartásra a Közgyűlés.
2. A Közgyűlés második összehívása a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
3. Formalitások:
a) levezető elnök megválasztása
b) a Közgyűlés közreműködő szerveinek megválasztása:
- jegyzőkönyv felvételének módja
- jegyzőkönyv vezetője
- jegyzőkönyv hitelesítői (2 személy)
c) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (2 személy), ha szükség van rá
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d) Szavazatszedő Bizottság megválasztása (3 személy), ha szükség van rá
e) napirend elfogadása
4. Rendes évzáró közgyűlések általános témakörei
4.1. Éves beszámolók elfogadása
a) tevékenységi és pénzügyi beszámoló
- előadó: a Szövetség főtitkára
b) felügyelő bizottsági beszámoló
c) regionális szervezetek beszámolói
d) egyéb bizottsági beszámolók, ha van ilyen
4.2. Éves tevékenységi és pénzügyi terv elfogadása
4.3. Egyéb, adott Közgyűléshez kapcsolódó témák.
5. A Közgyűlésen új napirendi pont felvételére már nem kerülhet sor, kivéve, ha az
összes, szavazati joggal rendelkező tag jelen van, és egyhangúan hozzájárul ehhez.
Megismételt közgyűlésen csak a meghívóban közölt napirendek tárgyalhatóak.
6. A szavazati és tanácskozási jogú tagok a napirendhez hozzászólalhatnak. A levezető
elnök állapítja meg a hozzászólások sorrendjét és adja meg a szót.
7. Ajánlott hozzászólási rend, hogy az adott napirendi pont teljes egészének bemutatását
követően kerüljön sor hozzászólásokra, vitára.
8. A vita közben ugyanazon napirendnél ismételt felszólalásra a levezető elnök adhat
engedélyt. Ha a levezető elnök az engedélyt megtagadja, a tag a Közgyűléstől kérheti az
ismételt felszólalás engedélyezését. A Közgyűlés e tárgyban vita nélkül, szótöbbséggel
határoz.
VI. Tisztújító vagy rendkívüli tisztújító Közgyűlés
A jelölés lebonyolítása, módja:
1. A HKVSZ tisztségviselőit és testületi tagjait a választó Közgyűlésen a tagság választja
meg az Alapszabály feltételei szerint.
2. A választások előkészítéséért a HKVSZ Elnöksége felel. Ennek érdekében az Elnökség
Jelölő Bizottságot hoz létre, mely bizottság mandátuma a kinevezést követően a választó
Közgyűlésen a jelöltek bemutatásáig él. Ezt követően a Szavazatszedő Bizottság folytatja
a választási folyamat lebonyolítását.
3. A Jelölő Bizottság tagjainak létszáma: 3 fő. A bizottság elnökét a tagok saját maguk
közül választják. A Jelölő Bizottság működési rendjét maga állapítja meg. Hatásköre
szerint a választó Közgyűlésre összeállítja a jelöltlistát, és munkájáról a Közgyűlésnek
számol be.
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4. A Jelölő Bizottság megállapítja a jelölésre kiírt pozíciókat, továbbá megállapíthatja az
ideális jelölt további jellemzőit, a jelöltségi pályázat formai és tartalmi követelményeit az
irányadó és alapvető elvárásokon kívül:
A Jelölő Bizottság számára a jelöltség elfogadására vonatkozó és irányadó alapvető
elvárások valamennyi jelölttel szemben:
a) tagdíjfizetési fegyelem tagsági viszonyának fennállása óta
b) büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
c) a megpályázott pozícióra vonatkozó személyes szakmai kompetencia (megfelelő
végzettség; előírt személyképesítés, ha szükséges; stb.), és tapasztalat
d) ha a jelölt tagvállalkozást képvisel, akkor a vállalkozásának megfelelő szakmai
háttere
e) konkrét jövőkép és reálisan megvalósítható feladatterv a HKVSZ-ben vállalt
tisztséggel kapcsolatosan
f) aktívan ismerje a HKVSZ munkáját, kapcsolatrendszerét, hierarchiáját
g) átlátja, és eligazodik a HKVSZ szakmai körébe tartozó jogszabályok között, és
tudja értelmezni azokat
h) nyitott a közös munkára egy csapat tagjaként
5. A HKVSZ tagjai a választó Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal juttathatják el
a Jelölő Bizottság elnökéhez a tisztségviselőkre vonatkozó javaslataikat, vagy az egyes
tisztségekre történő jelentkezéseiket.
6. Egy jelölt több választott tisztségre jelöltetheti magát, azonban többszöri megválasztása
esetén az Elnökségben bár több szakterületet, de csak egyetlen szavazati jogot fog
képviselni.
7. A Jelölő Bizottság elnökének írásbeli kérésére a főtitkár a tagok részére a Szövetség
honlapján közzétetetheti a jelöltek listáját. A jelöltek listájának közlését követően az
egyes jelöltek programjavaslatai is közzétehetők kivonatolva, egységes formában.
A választás lebonyolítása, módja:
1. A Közgyűlésen a jelöltek felsorolását és rövid, egységes bemutatását a Jelölő bizottság
elnöke végzi.
2. A jelöltek a Közgyűlésen lehetőséget kapnak saját bemutatkozásukra, jelöltenként
maximum 3-5 perc erejéig.
3. A jelöltek bemutatkozásától alapvető elvárás, hogy a Közgyűlés előtt szakmai
jelenükről és a Szövetségben betöltendő szerepükről, jövőképükről, vállalandó
feladatukról beszéljenek.
4. A Közgyűlésen megjelenteknek a Jelölő Bizottság a jelöltek bemutatkozását követően
ismerteti a választandó tisztségviselői jelöltek végleges listáját. A levezető elnök
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megszavaztatja a Közgyűléssel a jelöltek listára kerülését. A Jelölő Bizottság mandátuma
ezzel véget ér. Innentől a választási feladatok koordinálását a Szavazatszedő Bizottság
veszi át.
5. A Szavazatszedő Bizottság tagjainak létszáma: 3 fő, melyet a Közgyűlés választ a
jelenlévő tagok közül. A bizottság elnökét a tagok saját maguk közül választják. A Jelölő
Bizottság és a Szavazatszedő Bizottság tagjai között megengedett az átfedés.
6. A HKVSZ elnökségi tagjait és Felügyelő Bizottságának tagjait szavazólapon, titkos
szavazással a Közgyűlés választja meg. Választó Közgyűlésen szavazólapon az alábbi
tisztségekre választ személyeket a Közgyűlés:
Szakosztály vezetők:
6 fő
Felügyelő Bizottság tagjai: 3 fő
7. A szavazólapokra a jelöltek szakosztályonként külön lapra, illetve a Felügyelő
Bizottság jelöltjei is külön lapra, minden esetben ABC-sorrendben kerülnek fel. Csak
azok a jelöltek kerülnek a listákra, akik vállalták a jelölést, a közgyűlés előtt röviden
ismertették szakmai életüket, és a Közgyűlés is elfogadta jelöltségüket nyílt szavazással.
8. A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazólapok kiosztásának ellenőrzése, illetve a
kiosztásban való segédkezés, közreműködés, különös tekintettel annak biztosítása, hogy a
választások során személyesen érintettek saját jelöltségükre vonatkozóan szavazólapot
nem kaphatnak!
9. A titkos szavazáshoz szavazó urnát kell biztosítani. Az urnák érintetlenségét a
Szavazatszedő Bizottság elnöke és a levezető elnök aláírásával és a szövetség
bélyegzőjével hitelesíti a Közgyűlés előtt.
10. A Szavazatszedő Bizottság
- ismerteti a szavazás módját
- biztosítja a titkos szavazás feltételeit
- összeszámlálja a szavazatokat és erről jegyzőkönyvet készít
- kihirdeti a végeredményt
11. A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelöltek nevét, a betöltendő tisztség megnevezését
és a megválasztható személyek számát.
12. Titkos szavazásnál a szavazat akkor érvényes, ha a tisztségre megválaszthatóak
számánál szakosztályonként egy jelölt marad a szavazólapon és a többi nevet a szavazó
tag áthúzta. A szavazat akkor is érvényes, ha csak egy-egy szakosztály vezető jelöltre ad
le szavazatot a tag.
13. Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok többségét
megszerezte. A második legtöbb szavazatot kapott szakosztályvezető jelölt póttag lesz.
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14. Érvénytelen a szavazólap, ha a leadott szavazólapon több név szerepel, mint a
megválasztandók száma, vagy ha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a
szavazatot kire adták le. Amennyiben az érvénytelen szavazólapok száma több mint 50%,
akkor a választást meg kell ismételni.
15. A választás egészéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Szavazatszedő
Bizottság elnöke is hitelesít aláírásával.
16. A szavazólapokat és a választással összegfüggő egyéb dokumentumokat a
Szavazatszedő Bizottság elnöke 30 napig köteles megőrizni. Amennyiben a választással
kapcsolatban ez idő alatt kifogás nem érkezik, a szavazólapokat a 31. napon a
Szavazatszedő Bizottság elnöke és tagjai megsemmisítik, amiről szintén jegyzőkönyvet
kell készíteni, és aláírásukkal hitelesíteni.
VII. A tisztségviselők, testületi tagok visszahívása:
1. A tisztségviselők visszahívásának jogát az Alapszabály rögzíti.
2. Indokolt esetben az Elnökség határozata alapján rendkívüli Közgyűlés összehívását
rendelheti el bármely tisztségviselő az Elnökségben betöltött munkája során felmerült
alkalmatlanság, kompetencia hiány, etikátlan magatartás, vagy bármilyen egyéb
összeférhetetlenség tisztázása, esetlegesen a tisztségviselő végleges visszahívása miatt.
3. Ha a rendkívüli Közgyűlésen jelenlévő tagok több, mint fele egyetért a visszahívás
kezdeményezésével, úgy az érintett személyt visszahívottnak kell tekinteni.
4. A visszahívott vagy időközben lemondott szakosztályvezető helyébe a póttag lép, a
visszahívott vagy lemondott regionális elnök(ök) helyébe pedig a regionális alelnök(ök)
lépnek.
6. Amennyiben egy szakosztály vagy regionális szervezet esetén nincs elnökségi póttag
(vagy alelnök), akkor abban az esetben rendkívüli időközi választást kell kiírni,
amennyiben az adott elnökségi tag(ok) hiánya nagymértékben befolyásolja az elnökségi
ülések határozatképességét, a döntések folyamatosságára és színvonalára negatív hatással
van, nehezíti az Elnökség szakmai munkáját, vagy az Elnökség határozatával a hiányzó
pozíció(k) feltöltését rendeli el.
VIII. Záró rendelkezések:
A jelen szabályzat rendelkezései az elfogadás napján lépnek hatályba.
Budapest, 2016. június 29.
HKVSZ Közgyűlése
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