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A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
Az Ipartestület legfőbb Testülete a Küldöttközgyűlés, amely a Küldöttek összességéből áll.
Az Ipartestület választott Testületeinek választására vonatkozó eljárás rendje:
Választott testületek és Tisztségviselők:






Elnökség
Elnök
Alelnökök
Felügyelő Bizottság
Felügyelő Bizottság Elnöke

A választási eljárás szabályainak alkalmazása során az abban érintett résztvevőknek az alábbi
elveket kell érvényre juttatniuk:
-

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

A választások kiírása az éves rendes Küldöttközgyűlésen történik, amely időpontjának
legalább 72 nappal megelőzőnek kell lennie a Választó Küldöttközgyűlés időpontjához
viszonyítottan.
Megválasztandó Bizottságok:

- Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság (5 fő)
- Szavazatszámláló Bizottság (3 fő)

A Küldöttközgyűlés a Bizottságok választásának tárgyában egyszerű szótöbbséges
határozattal dönt.
A Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság személyi összetételére a NiT Hungary Elnöksége
javaslatot tehet. Amennyiben az Elnökség a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság személyi
összetételére vonatkozó javaslatát a Küldöttközgyűlés egyszeri és egyidejű többségi
szavazással elfogadja, úgy a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztott tagjainak az
Elnökségi javaslatban szereplő személyeket kell tekinteni. Amennyiben az Elnökségi javaslat
nem kerül elfogadásra, úgy az alábbi szabályok szerint kell eljárni és a bizottság tagjait
megválasztani.
A Bizottságok megválasztása a Küldöttközgyűlésen jelen, illetve képviselt (gazdasági
társaságok esetén a képviseletei jogosultsággal rendelkező) Tagok összességéből történik oly
módon, hogy a névsorban szereplő Tagok nevei egy urnába kerülnek, majd ebből a rendezők
soraiból véletlenszerűen kijelölt személy kihúzza az előírt Bizottságok Tagjaink számával
megegyező létszámot, s azok nevét ismerteti. A kiválasztott Tagok ezt követően nyilatkozatot
tesznek arra vonatkozólag, miszerint a választott tisztséget vállalják-e. A kiválasztás
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mindazon ideig tart, amíg minden tisztséget a Küldöttközgyűlés betöltöttnek fogad el. Nem
lehet tagja a Jelölő és Mandátumvizsgáló, illetve Szavazatszámláló Bizottságnak:
A Választásra kiírt tisztségeket addig betöltő személy
és annak közvetlen hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pont)
A választási tisztségek betöltését követően a Küldöttközgyűlés egyszerű szótöbbséges
határozattal dönt a Választó Küldöttközgyűlés időpontjáról.
A megválasztott Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak mandátuma 4 évre, a
következő Választó Küldöttközgyűlés időpontjáról döntő Küldöttközgyűlés időpontjáig tart.
A Jelölő- és Mandátumvizsgáló, valamint a Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak névsorát a
NiT Hungary havi információs kiadványában (ÚTON szakmai lap) és székhelyén, valamint
vidéki irodákban kell közzétenni.
A választások egy fordulóban zajlanak, a Jelölt állításra pedig két szakaszban van
lehetőség.
I.
A megválasztott Bizottsági Tagok kijelölésüknek megfelelően az alábbi eljárási rend alapján
látják el feladataikat:
Kiírásra kerül a „Választási jelölések rendje” és kiadásra kerülnek a jelölő ívek.
(I. II. számú Melléklet)
Választási jelölések rendje:
Jelöltet állítani a NiT Hungary székhelyén és vidéki irodáiban átvehető, valamint a NiT
Hungary hivatalos lapjában közétett Jelölő Íven lehet.
Bármely Tag jelöltet állíthat, aki a NiT Hungary Alapszabályának 5. pontjában előírtakat
teljesítve rendes tagja NiT Hungary-nak a jelölés leadásának időpontjában.
Bármely Tag jelölhető (személyre szólóan), aki a NiT Hungary Alapszabályának 5. pontjában
foglaltakat teljesítette, az abban foglaltaknak megfelel.
Minden jelöltet állító Tag egy alkalommal állíthat ki jelölő ívet, s egy alkalommal egy jelölti
nevet javasolhat minden pozícióra.
Jelölést tenni csak írásban lehet, a megadott jelölő íven, az alább megjelölt határidőkben,
postai feladás útján, a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság által megadott postafiók részére
érkeztetve.
Érvénytelen az ajánlás, ha:
-

nem a hivatalos jelölő íven adták le,
a feltüntetett határidőn túl érkezik,
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-

az Alapszabály 5. pontjában foglalt feltételek valamelyike a jelölést adó, vagy a jelölt
tekintetében nem áll fenn,
nem kerül megadásra a Jelölő Ív kitöltési útmutatója által előírt adatok bármelyike.

Az első alkalommal / vagy helyen álló ajánlása érvényes annak a Jelölt állítónak, aki:
-

több alkalommal küld jelölő ívet akár nem minden jelölti pozícióra tett ajánlással,
több jelölti nevet ad meg egy-egy jelölti pozíció tekintetében, azon esetben is, ha a
jelölti lista minden pozíciósora nem kerül kitöltésre.

A jelöltállítás két fordulóban történik:
A kiadott Jelöl Ívek első fordulóban történő írásos visszaküldési határideje a ………………
postafiókra a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottságnak a www.nit.hu világháló honlap rendes
tagok számára fenntartott belső oldalán megjelölt címre (kiírást követően 30. napjáig
lehetséges).
Az első forduló mandátum vizsgálata (az ajánlások ellenőrzése) a
Mandátumvizsgáló Bizottság által ……………………….. napjáig történik meg.

Jelölő

és

Az addig beérkezett mandátum vizsgálatot követően összeállított Jelölt Lista nyilvánosan
kifüggesztésre kerül a NiT Hungary székhelyen lévő irodaépületben, a NiT Hungary vidéki
irodában, valamint a NiT Hungary hivatalos lapjában az ÚTON szakmai lapban
…………………………..-án (lezárást követően történő lapzártakor).
A második fordulóban az addig jelöltet nem állító Jelöltállításra Jogosult Tag még írásban, az
első fordulóban előírt módon jelölést adhat le (további 15 napos határidőben) a megadott
postafiók számra.
A lezárást követő napon a Jelöltállítási Ívek lezárásra kerülnek, ezt követően jelöltállításra a
továbbiakban nincs lehetőség.
A Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság által elvégzett mandátum vizsgálatot követően
(ajánlások ellenőrzése, a jelölés jelölt által történő elfogadása, visszaigazoltatása) a lezárást
követő 5. napján kifüggesztésre kerül a NiT Hungary székhelyén és a NiT Hungary vidéki
irodáiban a lezárt és véglegesen érvényesített Jelölő Lista.
A kiírásra került, s megtartásra kerülő NiT Hungary Tisztújító Küldöttközgyűlésén a
kifüggesztett Jelölő Listán szereplő Jelöltekre lehet szavazatot leadni a választások rendjében
megfogalmazott elvek alapján.
A Jelöltekre vonatkozó rendelkezések:




A jelölő íveken feltüntetett Jelölt a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság
megkeresése alapján legkésőbb a Jelöltállítás lezárását követő 3. napnak 2400 óráig
döntést hozhat, és írásban nyilatkozhat a jelölés elfogadásáról, vagy visszautasításáról.
Amennyiben ez ideig írásban nem nyilatkozik, úgy a Jelölt Listáról (minden pozíció
tekintetében külön-külön) törlésre kerül.
Ugyancsak kiesik az a Jelölt, aki ugyanezen időpontig választójogát elvesztette, vagy
meghalt.
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A kiesett jelölt nevét a jelöltek nyilvántartásából, illetve a szavazólapoknál is törölni
kell.
Bizottsági Tagok nevei és elérhetőségi pontjai:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Amennyiben a jelölések rendjével kapcsolatban panaszt, bejelentést, vagy a leadott Jelölő
Ívekkel kapcsolatban kérdést kívánnak feltenni a Tagok, úgy azt a Jelölő Bizottság Tagjainak
tehetik meg legkésőbb …………………………………….. napjának 2400 órájáig.
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Jelölő ív
a …………………-i NiTHungary Tisztújító Küldöttközgyűlésén
megválasztásra kerülő tisztségviselőkre
Készítette és kiadta:

a NiTHungary ……………..-i Küldöttközgyűlés ………………. Küldöttközgyűlés
határozata alapján megválasztott Jelölő Bizottság ……………………….. ülésének
döntésével.

A NiTHungary Elnökségének és Felügyelő Bizottságának tisztségviselőire és tagjaira a
JELÖLÉST ADÓ VÁLLALKOZÁS:
NEVE:
CÍME:
Egyéni vállalkozás esetén kisipari, - vagy vállalkozási igazolvány száma:
Gazdasági társaság esetén cégjegyzék szám:

Funkció

Jelölt neve*

Jelölt által képviselt vállalkozás
megnevezése

Elnök
Alelnök
Alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tagja
Felügyelő Bizottság tagja
A jelölőív kitöltésének dátuma:
.............................................
(cégszerű aláírás)
.............................................
(név olvashatóan)
Kérjük, hogy a Jelölő ív hátoldalán található információkat kitöltés előtt figyelmesen áttanulmányozni
szíveskedjék!!!
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A Jelölő Ív kitöltési Útmutatója: (melléklet)
A jelölést adó vállalkozás neve:
A vállalkozás vagy egyéni vállalkozó (fantázia név esetén is ideértve) teljes, hosszú
nevét kell feltüntetni.
Vállalkozás címe:
Székhely címét kell megadni.
Egyéni vállalkozói/kisipari igazolvány száma:
Értelemszerűen beírandó
Cégjegyzékszám:
Értelemszerűen beírandó
Jelölt neve:
Egy személy neve adható meg funkciónként
A jelölt által képviselt vállalkozás megnevezése:
Legalább egy vállalkozás rövid nevével/személynévvel (egyéni vállalkozás esetén)
feltüntetendően.
Cégszerű aláírás:
- Egyéni vállalkozás esetén személyes sajátkezű aláírás,
- vállalkozás esetén az aláírási címpéldányban megjelöltek szerinti cégképviseleti
szabályoknak megfelelő sajátkezű cégszerű aláírások.
Olvashatóan a cégszerűen aláíró/k neve/i:
A fentiek szerint leírt személyek nevei olvashatóan.
A jelölés dátuma:
A kitöltés dátuma.
A jelölési eljárás során feladatit a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság első ülésén
meghatározott ügyrendje alapján megtartott üléseken végzi el.
A technikai, gazdasági feltételeket a NiT Hungary Ügyintéző Szervezete biztosítja a
Bizottságok részére.
A választási Küldöttközgyűlésen a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság kijelölt Tagja útján
jelentést terjeszt elő az elvégzett munkájáról, ismerteti a Jelöltek névsorát, és javaslatot tesz a
választás rendjére.
A Küldöttközgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával a Jelentés jóváhagyó
tudomásulvétele mellett elrendeli a Választások lebonyolítását.
II.
A választások rendje:
A NiT Hungary Küldöttei a választó jogukat érintő (a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság
által végzett) mandátumvizsgálatot követően az alábbi eljárás szerint gyakorolhatják szavazati
jogukat és adhatják le szavazatukat. (A választásra jogosult választójogát személyesen
gyakorolhatja.)
A választás módja: titkos
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A választási urnák megnyitását követően szavazataikat a névjegyzéken saját kezű aláírással
igazoltan a kézhez kapott (pecséttel ellátott) szavazó cédulák útján, azok kitöltésével lehet
gyakorolni.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő Jelöltre, a jelöltlistán szereplő
megadott számú Funkcióra lehet. (szavazólap minta: I. sz. melléklet)
A szavazó cédulákon, melyek a megválasztásra kerülő jelölti funkciók szerint
megkülönböztetett színűek, minden, az adott funkcióra jelelést kapott és azt elfogadott jelölt
személy neve feltüntetésre kerül.
Jelölti Funkciók:
Szervezet Elnöke:

1 db funkció (szín: rózsaszín )

Szervezet Alelnökei:

2 db funkció (szín: zöld

)

Elnökség Tagjai:

4 db funkció (szín: fehér

)

Felügyelő Bizottság Elnöke: 1 db funkció (szín: sárga

)

Felügyelő Bizottsági Tagok: 2 db funkció (szín: lila

)

A feltüntetésre került Jelöltek névsorából minden szavazólapon maximálisan annyi név
jelölhető meg (bekarikázással) ahány funkciós maga a szavazólap.
Példa: Alelnökök, 2 db funkciós, szín: zöld.
XY

ZZ

ZS

TT

YY

DD

Érvénytelen az a szavazólap:
-

mely több megjelölést (bekarikázást) tartalmaz, mint a választható és feltüntetett
funkciók száma
nem a hivatalosan kiadott szavazólapon történt
nem bekarikázás megjelöléssel történő módon adták le
kiesett Jelöltre adták le

A szavazat érvényességét nem érinti, ha az előírt feltételeknek egyébként megfelel, de:
-

a szavazólapon bármilyen más megjegyzést tettek
a többi jelölt nevét kihúzták, áthúzták,
meg Jelölt nevét hozzáírták

A választói jogot a választás kijelölt helyén, a szavazólapok kitöltésével, azok négyfelé
történő összehajtásával, az azonos színnel ellátott szavazóurnákba történő bedobás útján lehet
gyakorolni.
A szavazó urnák zárására …………… perckor kerül sor.

7

A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke a szavazás helyét bezárja.
A szavazás helyének bezárását követően több szavazatot elfogadni már nem lehet.
A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság (mely 3 tagból áll) számlálja meg és teszi közzé
az eredményeket, s erről jegyzőkönyvet állít ki.
A Szavazatszámláló Bizottság kijelölten és felhatalmazva:
-

ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes
lebonyolításáról és dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekben
indítványozza a Küldöttközgyűlésnek a szavazás megsemmisítését, ha olyan
törvénysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolja.

A választások tisztaságát (NiT Hungary Alapszabályának értelmében) a Felügyelő Bizottság
ellenőrzi, mely ezen jogát a Felügyelő Bizottság volt Elnöke útján gyakorolhatja.
A leadott szavazatok megszámlálását követően az adott funkciókra legtöbb szavazatot kapott
Jelöltek – ebben a sorrendben – válnak az adott tisztséget betöltő megválasztottá.
Amennyiben azonos számú szavazat leadására kerül sor, valamely funkció esetében, úgy azon
esetben csak és kizárólag annyi funkció tekintetében kerül sor újabb szavazásra, amennyi az
adott betöltendő funkciók előírt számához szükséges.
A megismételt szavazás az előzőekben leírt módon történik.
Amennyiben a Jelölt több funkcióra került megválasztásra, az alább felsorolt funkciók
sorrendjében tekintendő megválasztottnak: - Elnök
- FB Elnök
- Alelnök
- Elnökségi Tag
- FB Tag
Az egyéb funkciókra kapott szavazatok a megválasztott tekintetében törlésre kerülnek és a
sorrendben következő legtöbb szavazatot kapott Jelölt lép előre az adott funkció tekintetében.
A szavazás végeredményének és a megválasztott Jelöltek névsorának Szavazatszámláló
Bizottság Elnöke általi kihirdetését követően a szavazás lezárul.
A Küldöttközgyűlés által megválasztott Szavazatszámláló Bizottság Tisztségviselőinek
szavazatszámlálói megbízatása megszűnik
Megszűnik a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság
Tagjainak megbízatása akkor, ha:
- a bizottság megállapította összeférhetetlenségét
- lemondással
- megbízatás visszavonásával
- a megbízatás törvényes feltétele bármely oknál fogva megszűnik (halál stb.)
A Küldöttközgyűlés által megválasztott Testületek megkezdik törvényes működésüket.
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