
KÖZGYŰLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Kik szavazhatnak a Közgyűlésen? 

Azok, akik a meghirdetett Közgyűlés időpontjában a Szövetség rendes tagjai sorába tartoznak. 

(A Szövetség rendes tagja az az egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet vagy civil társaság lehet, amely a Szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása 

érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglaltakat magára nézve 

kötelezőnek ismeri el és a Szövetség tagjai közé felvette.) 

Mivel kell igazolni szavazásra való jogosultságot? 

A szervezet tagjainak azonosítása érdekében közgyűlés esetén a tagoknak szükséges bemutatni a szervezet 

nyilvántartási adatait tartalmazó, a nyilvántartó bíróság által kiállított hiteles kivonatot (gazdasági társaság 

esetén cégkivonatot), az eszerint őt képviselő személy aláírási címpéldányát (gazdasági társaság esetén 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is elfogadható) másolatban, vagy a szervezet létesítő okiratában 

szabályozottak szerinti rendben képviselettel megbízott személy felhatalmazását igazoló okiratot (pl.: 

legfőbb döntéshozó szerv e tárgyban készült jegyzőkönyve, helyettesítési meghatalmazás stb.).  

Lehet e meghatalmazott útján eljárni a közgyűlésen? 

A  szervezeti tag törvényes, vagy szervezeti képviselőjének akadályoztatása esetén a tagot meghatalmazott 

képviselheti. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati 

formában írásba kell foglalni, és azt át kell adni a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén. 

Mit kell tartalmaznia a meghatalmazásnak? 

Ha a szervezet képviseletére vonatkozó jogosultságot meghatalmazással kívánják igazolni, akkor szabályszerű 

meghatalmazásként csak a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött 

meghatalmazás-minta fogadható el, mely az AOSZ honlapjáról letölthető, vagy kérésre az AOSZ által 

postázandó. 

Van-e teendő a közgyűlés előtt a szavazati jogot igazoló okiratokkal kapcsolatban? 

A Mandátum Vizsgáló Bizottság munkájának segítése érdekében a képviseleti jogot igazoló dokumentumokat, 

meghatalmazást három nappal a közgyűlés előtt az AOSZ központi irodájába személyesen vagy postai úton el 

kell juttatni. Amennyiben az eljuttatott dokumentumok nem megfelelőek, úgy azt a Mandátum Vizsgáló 

Bizottság haladéktalanul jelzi az érintett tagnak, akinek a közgyűlés napján lehetősége van arra, hogy a hibát 

megfelelően orvosolja. 

Milyen szavazati arány szükséges általában a közgyűlési döntésekhez? 

A Közgyűlésen szavazásra jogosultak határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozzák meg. 

Hogyan történik a szavazás? 

A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában nyílt szavazással hozza. 

Van-e titkos szavazásra lehetőség? 

Titkos szavazást kell tartani 

a) személyi kérdésekben 

b) amennyiben a Közgyűlés kétharmados minősített többségi szavazással titkos szavazást rendel el.  


