KÜLDÖTTGYŰLÉS
01. A kamara legfőbb szerve a tagok által öt évre választott 304 tagú országos küldöttgyűlés.
Az országos küldöttgyűlés választott tagjai
a) megyei küldöttgyűlés által öt évre választott 15-15 fő országos küldött
figyelembevételével összesen 285 országos küldött, valamint a
b) kamara megyei szervezetének öt évre választott elnökei, összesen 19 fő.
02. Az országos küldötti tisztség megszűnik, ha:
a) a tag az országos küldötti tisztségéről lemond,
b) a tagot a megyei küldöttgyűlés az országos küldötti tisztségből visszahívja,
c) a tag kamarai tagsági viszonya megszűnik
d) a tag megyei elnöki tisztsége megszűnik
e) országos küldöttgyűlés megbízatása megszűnik
03. Amennyiben az országos küldötti tisztség megszűnik, 02. pont d), valamint e) alpontja
szerinti eset kivételével e személy helyébe az országos pótküldött-listán sorrendben első
helyen szereplő tag lép, ilyen személy hiányában a megyei küldöttgyűlés új országos küldöttet
választ.
04. Az országos küldöttgyűlésen részt vevő személyek:
a)

az országos küldöttgyűlés választott tagjai,

b)

állandó meghívottként a kamara főigazgatója és a kabinetfőnök,

c)

feladatkörükben a kamara alkalmazásában álló személyek,

d)

az elnök által esetenként tanácskozási joggal meghívott személyek,

e)

meghívóval rendelkező további személyek.

05. Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a kamara Alapszabályának, etikai szabályzatának és a fegyelmi eljárás szabályainak,
továbbá más önkormányzati szabályzatának megalkotása és módosítása;
b) a kamarán belüli önkormányzati feladatokat ellátó
létrehozására, azok feladatkörére vonatkozó szabályok elfogadása;

szervezeti

c) a kamara más
meghatározása;

működési rendjének

szervezetekhez

való

kapcsolódása és

egységek

d) a döntéshozatal - a h) alpont szerinti döntéshozatallal egyidejűleg - a tagot terhelő
pótlékok, illetve a tagnak kamarával szemben fennálló más pénzügyi terhének egészben vagy
részben történő elengedéséről.
e) a választott tisztségviselők díjazásának jóváhagyása;
f) a kamarai választottbíróság választottbíráinak megválasztása;
g) az éves saját bevételt meghaladó kölcsön felvételéről való döntéshozatal;

h) a kamara éves költségvetésének meghatározásáról, az éves beszámoló és mérleg
elfogadásáról való döntéshozatal;
i) a kamarai tagdíj mértékéről és megfizetésének módjáról való döntéshozatal;
j) a kamara elnökének, országos alelnökeinek, az elnökség, valamint az ellenőrző és az
etikai bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.
k) az országos kamarai osztályok vezetőinek 5 évre történő megválasztása és
visszahívása,
l) az országos, valamint a megyei küldöttgyűlési küldöttek választása rendjének a
megállapítása.
06. Az országos küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az országos
küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a küldöttek egyötöde – az ok és a cél
megjelölésével – írásban kéri.
07. Az országos küldöttgyűlést – törvény, alapszabály, vagy a választási eljárási szabályzat
eltérő rendelkezése hiányában – az országos elnökséggel történt előzetes egyeztetés alapján az
elnök hívja össze. Ha az elnökség, az ügyvezető elnökség, az elnök nem tesz eleget az
ellenőrző bizottság jogszabálynak megfelelő működés helyreállításához szükséges intézkedés
megtételére tett felhívásának, az ellenőrző bizottság elnöke összehívja az országos
küldöttgyűlést.
08. Az elnök akadályoztatása esetén az országos küldöttgyűlést az elnök általános
helyettesítésével összefüggő feladatokat ellátó alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén az
országos elnökség által kijelölt elnökségi tag hívja össze.
09. Az országos küldöttgyűlés előkészítése során – törvény, alapszabály, vagy a választási
eljárási szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - az országos elnökség határozza meg:
a) az országos küldöttgyűlés helyét és időpontját,
b) a tárgysorozat
feltüntetésével,

tervezetét

–

az

írásbeli

vagy

szóbeli

előterjesztési

mód

c) az országos küldöttgyűlés munkáját segítő jelöltek névsorát,
d) az írásban kiküldött előterjesztéseket, mellékleteket.
10. Az országos küldöttgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
a) az országos küldöttgyűlés megtartásának helyét és idejét,
b) az országos küldöttgyűlés tárgysorozatát, az egyes napirendek előterjesztőit,
c) az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés lehetőségére
történő figyelmeztetést.
11. Az országos küldöttgyűlésre szóló meghívót – törvény, alapszabály, vagy a választási
eljárási szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – az országos küldöttgyűlés napját megelőző
legalább tizenöt nappal korábban nyomtatott vagy elektronikus formában meg kell küldeni az
országos küldöttgyűlés tagjainak. A meghívónak tartalmazni kell a megismételt közgyűlés
következményeire vonatkozó figyelmeztetést. A meghívóhoz mellékelni kell az írásos
előterjesztéseket, az előírt mellékleteket.
12. Az országos küldöttgyűlést – törvény, alapszabály, vagy a választási eljárási szabályzat
eltérő rendelkezése hiányában – az elnök, akadályoztatása esetén az elnök általános
helyettesítésével összefüggő feladatokat ellátó alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén az
ügyvezető elnökség által kijelölt országos alelnök vezeti.

13. Az országos küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a választott tagok több mint a fele
jelen van. Ha az országos küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt és
eltérő napon tartott országos küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes.
14. Az országos küldöttgyűlés határozatait – az Alapszabály eltérő rendelkezése, vagy az
országos küldöttgyűlés eltérő döntése hiányában – nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A 05.
a)–c) pontokban meghatározott ügyekben való döntéshez a választott tagok legalább
kétharmados többséggel hozott határozata szükséges.
15. Az országos küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatára jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyvhitelesítőket választ.
16. Az országos küldöttgyűlés egyes napirendi pontok tárgyalására zárt ülés megtartását
rendelheti el. Ebben az esetben az országos küldöttgyűlés választott tagjain, a
jegyzőkönyvvezetőn, valamint a levezető elnök által esetileg meghatározott személyeken kívül
az országos küldöttgyűlés helyszínén más személy nem tartózkodhat.
17. Az országos küldöttgyűlési meghívóban szereplő szerinti napirend kiegészítésére, illetve új
napirendre minden küldött tehet javaslatot, melyek elfogadásához a jelenlevő országos
küldöttek kétharmadának szavazata kell.
18. Az országos küldöttgyűlésen az egyes napirendi pontokat a meghívón szereplő személy
terjeszti elő. Írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tehetnek az előadók.
19. Az országos küldöttgyűlésen tárgyalt napirend vitájában minden jelenlévő küldött részt
vehet. A hozzászólás időtartamát az országos küldöttgyűlés meghatározhatja. Amennyiben a
hozzászólás nem a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódik, vagy sérti az országos küldöttgyűlés
méltóságát, a levezető elnök a hozzászólás jogát megvonhatja. A vita lezárását a levezető
elnök vagy a jelenlévő bármelyik küldött is indítványozhatja. Erről az országos küldöttgyűlés
dönt.
20. Az országos küldöttgyűlés határozatait – az Alapszabály eltérő rendelkezése, vagy az
országos küldöttgyűlés eltérő döntése hiányában – nyílt szavazással hozza. A határozati javaslat
akkor minősül elfogadottnak, ha a jelenlévő küldöttek több mint 50 %-a azt megszavazza,
kivéve a törvény, az Alapszabály által minősített szavazást igénylő kérdéseket. Az Alapszabály
csak az összes küldött 2/3-ának támogató szavazatával módosítható.
21. Az országos küldöttgyűlés határozata esetén a határozati javaslatról titkos szavazást kell
tartani.
22. A titkos szavazás lebonyolításához az országos küldöttgyűlés tagjaiból 3 - 10 tagú
Szavazatszedő Bizottságot kell választani.
23. A szavazólapnak tartalmaznia kell a határozati javaslatot, az országos küldöttgyűlés helyét,
idejét, valamint a kamara bélyegzőjét.
24. A Szavazatszedő Bizottságnak kell gondoskodnia legalább egy szavazó urnáról, melynek
lezárását kihirdetik az országos küldöttgyűlés előtt. A titkos szavazáshoz legalább egy fülkét
kell rendelkezésre bocsátani.
25. A Szavazatszedő Bizottság a jelenléti ív szerint ellenőrzi a szavazásra jelentkező szavazásra
való jogosultságát, majd az érintettnek átadja a szavazólapo(ka)t.
26. A szavazólapot a szavazásra jogosult kizárólag személyesen helyezheti be a szavazó
urnába. Ennek megtörténtét a Szavazatszedő Bizottság ellenőrzi.
27. Titkos szavazás esetén érvényes a szavazat,
a) ha azt a Szavazatszedő Bizottságtól származó szavazólapon adták le és egyértelműen
megállapítható belőle a szavazó döntése,

b) egy határozati javaslat esetén igennel vagy nemmel szavazott a küldött,
c) egyazon tárgyban több határozati javaslat esetén csak egy javaslatra adott le igen
szavazatot, illetőleg a többire "nem"-mel szavazott, vagy valamennyi határozati javaslatra „
nem”-mel szavazott,
d) személyre vonatkozó titkos szavazás esetén annyi személyre adott "igen" szavazatot,
ahányan a testület tagjai, vagy tisztségviselők lehetnek,
e) zárt listás szavazás esetén csak „igen” vagy „nem” szavazatot adott le, kettő vagy
több lista esetén pedig csak egy listára adott le „igen” szavazatot, vagy az összes listára
„nem”-mel szavazott.
28. Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat,
a) ha feltételekhez kötötték a határozati javaslatot vagy annak szövegét kiegészítették,
vagy más módon megváltoztatták,
b) személyekre, illetve listára vonatkozó szavazásnál nem állapítható meg, hogy kire
szavazott a küldött.
29. A titkos szavazás befejezését követően a Szavazatszedő Bizottság bontja a lezárt urnát,
összeszámolja a szavazatokat, és megállapítja a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet
készít. A jegyzőkönyvet a Szavazatszedő Bizottság tagjai írják alá és az a küldöttgyűlési
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szavazás eredményét a Szavazatszedő Bizottság elnöke, vagy
annak e feladat ellátásával megbízott tagja hirdeti ki.
30. A titkos szavazás eredményeit határozatként folyamatos sorszámozással kell az országos
küldöttgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni.
31. Ha a titkos szavazás szavazategyenlőséggel zárul, azt legfeljebb három alkalommal lehet
megismételni.
32. Az országos küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségek betöltésénél – törvény,
alapszabály, vagy a választási eljárási szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a
legutolsó megyei küldöttválasztás során nyertes listát állító jelölő szervezet nem tesz
javaslatot a jelöltek személyére – az országos küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatára 3-20
tagú Jelölő Bizottságot választ. Ebben az esetben a Jelölő Bizottság tesz javaslatot a jelöltek
személyére.
33. Az éves költségvetés és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról csak az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében dönthet az országos küldöttgyűlés.
34. Nyílt szavazás esetén az egyetértő szavazatokat, az ellenszavazatokat, és tartózkodást kell
megszámolni.
35. Nyílt szavazás során látható többség esetén a szavazatok megszámlálása nem szükséges, a
levezető elnök a szavazás eredményét "Látható többség" kijelentéssel állapítja meg.
36. Nyílt szavazás esetén először a módosító javaslatról kell szavazni.
37. Az országos küldöttgyűlésről 15 napon belül jegyzőkönyvet írásba kell foglalni, amelynek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az országos küldöttgyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket;
b) a levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének és
személyének, megjelölését;
c) a határozatképességre vonatkozó megállapítást;
d) az országos küldöttgyűlés tárgysorozatát;

a jegyző-könyvhitelesítő

e) az elhangzott előterjesztéseket és érdemi módosítási indítványokat szó szerint, az
előterjesztő nevével;
f) a napirendet érintő minden hozzászólás lényegét, az arra adott választ név szerint,
ha a hozzászóló külön kéri, szó szerint kell rögzíteni a hozzászólást is;
g) a szavazás eredményét;
h) az országos küldöttgyűlés által hozott határozatokat.
38. A határozatoknál – amennyiben ez szükséges – meg kell jelölni a végrehajtásért felelős
testületet, vagy személyt, és a végrehajtás határidejét is. A határozatokat sorszámmal el kell
látni [Pl. 1/2013. (…...) országos küldöttgyűlési határozat]. A végrehajtásról a következő
küldöttgyűlésen be kell számolni.
39. A titkos szavazásról a Szavazatszedő Bizottság által készített jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a szavazás helyét, idejét;
b) a résztvevők számát;
c) az elkészült és a kiosztott szavazólapok számát;
d) a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
e) a szavazás eredményét;
f) a bizottsági tagok aláírását.
40. A jegyzőkönyvet az országos küldöttgyűlés által megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő, és a
levezető elnök hitelesíti, akik az országos küldöttgyűlésen és a határozathozatalban
folyamatosan részt vettek. A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyvvezető is. A jegyzőkönyvhöz
csatolni kell az írásos anyagokat, melyeket a jegyzőkönyvben nem kell megismételni.
41. A jegyzőkönyvbe a kamara tagjai, tisztségviselői, az országos küldöttgyűlés választott
tagjai, valamint feladatkörükben a kamara alkalmazásában álló személyek tekinthetnek be.
42. Az országos küldöttgyűlés, valamint a Kamara más testületi szervei működésének
előkészítésével, lebonyolításával összefüggő részletes eljárási szabályokat az országos elnökség
által elfogadott ügyrend tartalmazza.

(Forrás: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya)

