
 

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 
Választási Szabályzata 

 
Általános szabályok 

1. A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete egyesület (továbbiakban: MIKSZ) Alapszabályában 
foglaltak szerinti legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
MIKSZ elnökének, elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak, felügyelőbizottság tagjainak az 
Alapszabályban felsorolt bizottságok és tagozatok elnökeinek, valamint a felügyelőbizottság 
tagjainak (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) megválasztása. 

2. A tisztségviselők megválasztására a jelen választási szabályzatban foglalt eljárásrend szerint 
kerül sor.  

3. A tisztségviselők megválasztásáról és felmentéséről a közgyűlés az Alapszabály vonatkozó 
rendelkezései szerint Alapszabály XIII. 2.1.b, valamint VII. 5.4. pontja szerint nyílt szavazással 
dönt. 

5. A MIKSZ valamennyi tagja valamennyi, a jelölő lapon meghatározott tisztségre állíthat jelöltet. 
A jelölés arra a jelöltre érvényes, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az adott évre vonatkozóan 
eleget tett.  

6. A jelölés és választás során a jelen választási szabályzat keretei között biztosítani kell az eljárás 
tisztaságát. 
 

A jelölés 
 

7. A közgyűlés kitűzött napját legalább 30 nappal megelőzően az elnök a MIKSZ honlapján felhívást 
tesz közzé, amelyben felhívja a MIKSZ tagjait, hogy a MIKSZ betöltetlen, vagy lejáró tisztségeire 
jelölését a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül a jelölő lapon – a felhívásban 
megjelölt módon – nyújtsa be. 
 

8. A felhívást, annak honlapon történő közzétételével egyidejűleg a MIKSZ elnöke a MIKSZ 
valamennyi tagja részére elektronikus levélben közvetlenül is megküldi, a jelöltállítás módjára 
és formájára történő felhívással. 

 

9. A jelöltállítás kizárólag a kiküldésre került jelölő lap és annak melléklete e-mail-en – szkennelt 
formában - történő visszaküldésével érvényes. A jelölő lapon egyértelműen fel kell tüntetni a 
jelölt nevét és azt, hogy melyik tisztségre jelöli az adott személyt. A jelölő lap és mellékletei 
visszaküldését követően, módosítására lehetőség nincs.  

 

10. A MIKSZ elnöke és elnökhelyettese tisztségre való jelölté váláshoz a MIKSZ-ben korábban 
bármikor legalább 2 (két) éves időtartamban elnökségi tisztség betöltése (elnök, 
elnökhelyettes, elnökségi tag) szükséges. 

 



11. A MIKSZ elnökségi tagjainak tisztségére bármely MIKSZ tag jelölhető, aki az adott szakmai 
területen szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá rendelkezik az Alapszabály XIIIV. 1.2. 
pontja szerinti feltételekkel. 

 

12. A MIKSZ felügyelőbizottsága tagja tekintetében a jelölté váláshoz nem szükséges a MIKSZ 
tagság. 

 

13. Elnök, elnökhelyettes, elnökségi tag kizárólag valamely természetes személy MIKSZ tag, 
továbbá valamely jogi személy MIKSZ tag képviselője, tagja, vagy a jogi személlyel tartós 
munkaviszonyban álló természetes személy lehet. 

 

14. A jelölőlapot a felhívás megjelenésétől számított 15. nap 24. órájáig kell a megadott módon 
visszaküldeni. A határidő jogvesztő.  
 

15. A MIKSZ valamennyi tagja jogosult tisztségenként 1 fő jelölésére.  
 

16. Saját személyre történő jelölés is érvényes. 
 

17. A jelölő lap kizárólag az alábbi mellékletek hiánytalan benyújtásával minősül érvényes 
jelölésnek: 

A. 1. sz. melléklet: Jelölt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megválasztás esetén vállalja 
az adott tisztség betöltését, továbbá, hozzájárulását adja, hogy a közgyűlés a jelen 
nyilatkozatban megfogalmazott szakmai munkaprogramját és bemutatkozását 
megismerje.  

B. 2. sz. melléklet: Csak jogi személy tagszervezet jelölő esetében: amennyiben nem a 
társaság törvényes képviselőjének aláírásával érkezik a jelölés, ez esetben a jelölésre 
vonatkozó meghatalmazás. 
 

18. A jelölő lap érvényes, amennyiben legalább 1 tisztségre érvényes jelölést tartalmaz. Egy 
jelölőlapon lehetőség van több, vagy valamennyi tisztség esetében is jelölt állítására. Egy 
elnökségi tag kizárólag egy tisztségre jelölhető. Elnök és elnökhelyettes esetén lehetőség van a 
többes jelölésre, azaz az elnök és elnökhelyettes a tisztség ellátása mellett elnökségi tagsági 
tisztségre is érvényesen jelölhető.   

19. A határidőig érvényesen beérkezett jelölések alapján összeállított jelöltlistát a közgyűlés 
kitűzött napját legalább 15 nappal megelőzően a MIKSZ honlapján közzéteszi.  

 
A választás 

20. A tisztújító közgyűlés három tagból álló választási bizottságot választ. A választási bizottság 
feladata: a jelöltállítás szabályosságának ellenőrzése, a jelenlévők képviseleti jogának 
ellenőrzése, a szavazás lebonyolítása, és a választás eredményének megállapítása. Az Elnök a 
választás tisztaságának biztosítása érdekében három tagból álló választási bizottságot kér fel.  
 

21. A választási bizottság tagjaira a MIKSZ elnöke tesz javaslatot a közgyűlésnek, a választási 
bizottság tagjait a közgyűlés választja nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével. A 



tagok megválasztása történhet együttesen, egyszerű szótöbbségű jóváhagyással is. A választási 
bizottság mandátuma a választást követő 30 napig tart.  

 

22. A választási bizottság tagjává csak olyan személy jelölhető, akire korábban jelölés nem érkezett. 
 

23. A választási bizottság valamely – bizottság által meghatározott tagja - tisztségenként tájékoztat 
a jelöltekről, szakmai bemutatkozásokról, célokról, majd lehetőséget nyújt a közgyűlés számra 
az elhangzottak megvitatására. Ezt követően valamennyi jelöltet tisztségenként szavazásra 
bocsát.  

A választás eredményének megállapítása 
 

 

24. A választási bizottság valamely tagja valamennyi jelöltre vonatkozó nyílt szavazatot megszámlál, 
és valamennyi jelöltre leadott szavazatot követően megállapítja az adott tisztségre történő 
választás eredményét.  

 

25. Megválasztott tisztségviselőnek az a jelölt tekintendő, aki az adott tisztségre vonatkozóan a 
Közgyűlésen a legtöbb szavazatot kapta. 

26. Első helyen megvalósuló szavazategyenlőség esetén az adott tisztség vonatkozásában a 
szavazást meg kell ismételni az alábbiak szerint: A megismételt szavazáson csak a legtöbb 
szavazatot kapott két, vagy több jelöltre lehet szavazni.  

27. A szavazatok összeszámlálását követően az Elnök a választási bizottság valamely tagja a 
közgyűlésen kihirdeti a választás eredményét. Az Elnök választási bizottság a választás 
eredményét a tisztújító közgyűlés időpontját követő legkésőbb 15 napon belül a MIKSZ 
honlapján is közzéteszi.  
 

Záró rendelkezések 

28. Jelen szabályzat a közgyűlés 8/2021. (V.19.) számú közgyűlési határozatának megfelelően 2021. 
május 19.  napján lép hatályba. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


