KÖZGYŰLÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA ÉS A
KÉPVISELET

TAGSÁGI JOGOK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÉPVISELET

(A) A JOGI SZEMÉLYEK ÉS A JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
SZERVEZETEK
A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényes
képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, gyakorolják tagsági jogaikat,
teljesítik kötelezettségeiket, illetve vesznek részt a Szövetség működésében. A
képviseletre jogosult küldöttek nevét, címét a Szövetség Elnöksége számára
be kell jelenteni.

(B) ÖNÁLLÓ ALAPSZABÁLLYAL, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL, TERMÉSZETES
SZEMÉLY TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ TAGEGYESÜLETEK
A jogi személyiséggel rendelkező önálló tagszervezetek a Szövetség Közgyűlésén
az általuk választott, illetve delegált küldöttek útján érvényesíthetik tagsági
jogaikat.
A tagsággal rendelkező tagszervezet legfőbb döntéshozó testülete az
Alapszabályában meghatározott eljárási rendben, a választás évét megelőző év
december 31. napján megállapított taglétszáma alapján minden megkezdett 10 tag
után 1 -1 fő küldöttet választhat, legfeljebb 4 év időtartamra.

(C) ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLYISÉGGEL, ALAPÍTÓ OKIRATTAL RENDELKEZŐ, DE
AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGÉBŐL FAKADÓAN TERMÉSZETES SZEMÉLY
TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ ALAPÍTVÁNYOK
Az Alapítványok küldötti jogait az Alapítvány legfőbb irányító testületének a
vezetője, az Alapítvány mindenkori törvényes képviselője gyakorolja.
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(D) MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL ÉS ALAPÍTÓ IRATTAL RENDELKEZŐ, NEM
ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLYISÉGŰ SZERVEZETEK (INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK)
Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagsági jogaikat a
Szövetség közgyűlésében mindenkori törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.

TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A RENDES TAGOK JOGAI:











Tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet a Szövetség
tevékenységében. Az éves rendes közgyűlésen csak az a tag rendelkezik
szavazati joggal -beleértve ebbe a választási és választhatósági
jogosultságot -aki az adott év március 31. napjáig a tárgyévre vonatkozó
tagdíjat megfizette vagy tagdíjmentesség iránti kérelmet terjesztett elő,
továbbá tagsági jogait nem függesztették fel, illetve kizárását a Szövetség
nem kezdeményezte.
A Szövetség bármely tisztségére választhatók.
Jogosult
ajánlást,
javaslatot
tenni
a
Szövetség
testületeinek,
tisztségviselőinek.
Jogosult a közösen vállalt feladatok végrehajtásáról tájékoztatást kérni.
Bírálatot gyakorolhat a Szövetség és annak tisztségviselői tevékenységével
kapcsolatban.
Joga van a Szövetség törvényes működését figyelemmel kísérni, szervezeten
belül vagy a törvényes keretek között jogorvoslatot kérni.
Igénybe veheti a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat és
támogatásokat, megkapja az Elnökség által megállapított feltételek szerint
a Szövetség Hírlevelét és Újságát.
A tagok jogosultak Szövetségi tagságuk tényét dokumentumaikon
feltüntetni.

A RENDES TAGOK KÖTELESSÉGEI:




A tag köteles a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását lehetőségeihez
képest előmozdítani.
Köteles az Alapszabály előírásait, a Szövetség testületeinek határozatait
betartani.
A tag köteles tagsági díjat fizetni.
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A KÖZGYŰLÉSEN SZAVAZÁSRA JOGOSULTAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
OKIRATOK
(A) TAGOK ESETÉN
A tagok esetén 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.). A szervezeti tag bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjének
akadályoztatása esetén őt tehát csak az adott szervezet más tisztségviselője vagy
képviseletre feljogosított tagja helyettesítheti. Ha a szervezet képviseletére
vonatkozó jogosultságot meghatalmazással kívánják igazolni, akkor szabályszerű
meghatalmazásként csak az AOSZ SZMSZ mellékletét képező, értelemszerűen
kitöltött szervezetekre vonatkozó meghatalmazás-minta fogadható el, mely a
Közgyűlési meghívóban foglalt tájékoztatás szerint az AOSZ honlapjáról
letölthető, vagy kérésre az AOSZ által postázandó.

(B) KÜLDÖTTEK ESETÉN
Küldött esetén, az őt küldő szervezet működési rendje szerinti kiválasztási
eljárásról készült jegyzőkönyv vagy határozat fogadható el, mely igazolja a
küldött
személy
megválasztásának,
kijelölésének,
delegálásának
szabályszerűségét.
Szervezetek esetében a Mandátum Vizsgáló Bizottság eljárásáról készült
jegyzőkönyvben azt is rögzíteni kell, hogy a szervezet mely dokumentumokat
mutatott be a mandátum vizsgálat során.
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.

