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A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary
küldöttválasztási szabályzata
Az Ipartestület legfőbb testülete, a Küldöttközgyűlés alkalmával az Ipartestület
tagjait képviselő küldöttek választásának eljárási rendje

Az Ipartestület Küldöttközgyűlése során az Ipartestület tagságát a tagság által küldöttválasztó
gyűléseken megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttválasztási eljárás szabályainak
alkalmazása során az abban érintett résztvevőknek az alábbi elveket kell érvényre juttatniuk:






a választás tisztasága
önkéntes részvétel a jelölésben és szavazásban
esélyegyenlőség
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás
jogorvoslat lehetősége és pártatlanság

A küldöttválasztó gyűléseket azok időpontját legalább 30 nappal megelőzően az Elnök hívja
össze az Ipartestület régióihoz, és a régióban székhellyel rendelkező fiókirodák székhelyéhez
igazodóan.
A küldöttjelöltek választhatóságát, az őket jelölő tagok jelölési jogosultságát és a
küldöttválasztó gyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok választási jogosultságát a NiT
Hungary Választási Szabályzata szerint megválasztott Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság,
de legalább egy, a bizottság által kijelölt és az adott küldöttválasztó gyűlésen jelen lévő
bizottsági tag ellenőrzi.
A küldöttválasztás szabályainak alkalmazása szempontjából az Ipartestület tagját a székhelye
szerinti, külön törvényben meghatározott országos régióhoz tartozónak kell tekinteni. Minden
tag a székhelye szerinti régió általa megválasztott egy fiókirodájában jogosult küldött és
pótküldött jelölésére és választására. Az Ipartestület tagja ilyen irányú kérelmével másik
régióban lévő fiókirodához átléphet az első küldöttválasztó gyűlés összehívását megelőzően.
Küldöttválasztás során minden Ipartestületi tag egy szavazattal rendelkezik, és küldött illetve
pótküldött jelöltnek egy-egy jelöltet nevezhet meg. A küldöttválasztó gyűlés összehívását
követően az adott régióhoz tartozó tagok listáját a régióhoz tartozó fiókirodában – több régiós
fiókiroda esetén valamennyi, a régióhoz tartozó fiókirodában – a tagok számára közzé kell
tenni.
Küldöttet és pótküldöttet jelölni írásban, hitelesített Jelölő Íven, legkésőbb a küldöttválasztó
gyűlés napjának naptári hetét megelőző hét hétfői napjáig, a régióhoz tartozó fiókiroda
vezetőjénél – több régiós fiókiroda esetén a jelölő tag által választott régiós fiókiroda
vezetőjénél – lehet (a jelölésre szolgáló Jelölő Ív formátuma jelen szabályzat mellékletét
képezi). A Jelölő Ív formanyomtatványa a www.nit.hu internetes oldal tagok számára
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fenntartott oldaláról letölthető, vagy a fiókirodák vezetőitől vehető át. A hitelesítést
megelőzően kitöltött Jelölő Ív a fiókirodák vezetőinél hitelesíthető.
A Jelölő Ívet a fiókiroda vezetője eredeti aláírásával, és az iroda bélyegzőjének lenyomatával
hitelesíti. Jelölésre kizárólag a fenti módon hitelesített Jelölő Ív eredeti példánya fogadható el.
A hitelesített, kitöltött jelölőíveket a fiókiroda vezetője a Jelölő és Mandátumvizsgáló
Bizottság részére postán megküldi, vagy a NiT Hungary budapesti irodájába személyesen
eljuttatja.
A küldöttválasztó gyűléseket régiónként, a régióhoz tartozó, az elnökség által meghatározott
régiós fiókirodánál kell megtartani. Az egy régióhoz tartozó tagok a régióhoz tartozó minden
megkezdett 50 (ötven) tagonként 1 (egy), de legalább 3 (három) és legfeljebb 20 (húsz)
küldöttet, továbbá régiónként 3 (három) pótküldöttet választanak a Küldöttközgyűlésbe. A
választások módja nyílt. Az a jelölt tekinthető megválasztott küldöttnek illetve pótküldöttnek,
aki a küldöttválasztó gyűlésen jelen lévő tagok többségének (50+1%) a szavazatát megkapta
és a küldöttséggel járó feladatok elvégzését vállalja.
A küldöttválasztás szabályainak alkalmazása szempontjából az egyes régiókhoz tartozó tagok
létszámát a küldöttválasztás évének március hónap utolsó naptári napján aktuális taglétszám
alapján kell megállapítani és figyelembe venni.
Amennyiben több jelölt van, mint ahány küldöttet a régióhoz tartozó taglétszám alapján az
adott küldöttválasztó gyűlésen a tagok választhatnak, akkor a küldöttválasztó gyűlés
határozattal írásos szavazást rendelhet el. A szavazatok megszámlálását ebben az esetben a
Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság jelenlévő tagja végzi. Az írásban leadott szavazatok
megszámlálását követően a legtöbb szavazatot kapott jelöltek sorrendben tekinthetők
megválasztott küldöttnek. Jelöltek közötti szavazategyenlőség esetén – amennyiben a jelöltek
száma meghaladja a régióban választható küldöttek számát – a szavazást az egyenlő
szavazattal rendelkező jelöltek között addig kell folytatni, amíg az eredményes lesz. Azon
jelöltek jelölését, akik a küldöttlétszám teljes feltöltése révén nem jutnak küldött
mandátumhoz, pótküldötti jelölésként kell figyelembe venni.
A tagok a jelölt pótküldöttek, illetve az adott régióhoz tartozó tagi létszám alapján
megválasztható küldöttlétszám feltöltését követően a jelölt és nem megválasztott küldöttek
névsorából választanak nyílt szavazás útján pótküldöttet. Amennyiben több jelölt van, mint
ahány pótküldöttet az adott küldöttválasztó gyűlésen a tagok választhatnak, akkor a
küldöttválasztó gyűlés határozattal írásos szavazást rendelhet el. Az írásosos szavazás
lefolytatására a küldöttválasztás írásos szavazásra vonatkozó további szabályai
értelemszerűen alkalmazandók.
A megválasztott küldött mandátuma a küldöttválasztó gyűlés évét követő év első napján
kezdődik, és 4 (négy) évre szól. A megválasztott pótküldött mandátuma attól a naptól
kezdődik, amely napon azon küldött mandátuma megszűnik, amely küldött mandátumát
átveszi. A pótküldöttek mandátuma ABC sorrendben kezdődik régiónként. A megválasztott
pótküldött mandátumának lejárta megegyezik azon küldött mandátumának lejártával, amely
küldött mandátumát átveszi.
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A megválasztott küldöttek és pótküldöttek személyéről, továbbá az írásos szavazás
elrendeléséről határozatban kell dönteni. A küldöttválasztó gyűlésről jegyzőkönyvet kell
készíteni, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:






a küldöttválasztó gyűlés helyét és idejét;
a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok nevét;
a küldöttjelöltek és pótküldött-jelöltek névsorát;
a meghozott határozatokat;
a jegyzőkönyvvezető nevét.

A jegyzőkönyvet aláírja és hitelesíti az Elnök, vagy a helyette jelen lévő Elnökségi vagy
Felügyelő Bizottsági tag, illetve a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság jelenlévő tagja.
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Melléklet:

Jelölő ív
A NiT Hungary ……………………………………………….……………… régiója
…………………………… -i küldöttválasztó gyűlésén megválasztásra kerülő küldöttekre.

JELÖLŐ VÁLLALKOZÁS:
NEVE:
CÍME:
Egyéni vállalkozás esetén vállalkozási igazolvány száma:
Gazdasági társaság esetén cégjegyzék szám:

Küldött jelölt neve
Küldött jelölt által képviselt
tagvállalkozás megnevezése
Pótküldött jelölt neve
Pótküldött jelölt által képviselt
tagvállalkozás megnevezése
A jelölőív kitöltésének helye és időpontja:

cégszerű aláírás
(név olvashatóan)
Hitelesítés helye:

.................................................
(Aláírás)
Ph.
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