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A MŰKÖDÉSI EGYSÉGEK VEZETŐSÉGVÁLASZTÁSA 

Az alapszabály és az ügyrend rendelkezései: 

53.§ A működési egységek lehetnek: 

(1) szakosztályok, melyek szakmai alapon szerveződnek, 

(2) területi és üzemi szervezetek, melyek területi elven szerveződnek. 

54.§ Az egyéni tagok részvétele a működési egységek munkájában 

(1) Minden egyéni tag önmaga választja meg azt, hogy melyik területi vagy üzemi szervezetben kí-

ván nyilvántartott tag lenni és melyik szakosztály(ok) (legfeljebb három) munkájában kíván te-

vékenykedni. 

(2) A tag tevékenységet egyidejűleg több működési egységben is végezhet; azonban csak azokban a 

működési egységekben rendelkezik szavazati joggal, s választható be a működési egység vezető-

ségébe, amelyiket a tagnyilvántartásban rögzítettek. 

(3) A tag — ha szükségesnek látja — belátása szerint módosíthatja a tagnyilvántartásban azt, hogy 

melyik működési egységben kíván tevékenykedni. 

55.§ A jogi tagok részvétele a működési egységek munkájában 

A jogi tag — figyelembe véve az alapszabály 19.§ (2) szerinti nyilatkozatát — bármely működési egy-

ség munkáját támogathatja. 

57.§ A működési egységek munkájának irányítása (kivonat) 

…… 

(2) A működési egység munkáját az egység taggyűlése által a saját tagjai közül titkos szavazással 

választott vezetőség irányítja. Tisztújító taggyűlést minden negyedik naptári évben, a Társaság 

tisztújító közgyűlését megelőzően kell tartani. 

(3) A vezetőség az elnökből és a titkárból áll. Ha a működési egység tagjai ezt szükségesnek tartják, 

a vezetőség még kiegészülhet egy alelnökkel és további vezetőségi tagokkal is. 

(4) Az elnök, alelnök vagy titkár kiválása (elhalálozása, lemondása, visszahívása, a Társaságból tör-

ténő kilépése) esetén erre a tisztségre az egység taggyűlése a saját tagjai közül titkos szavazással 

választ új személyt. 

(5) A vezetőség vagy annak tagjai visszahívhatók, amiről a működési egység rendkívüli taggyűlése 

titkos szavazással dönt. A rendkívüli taggyűlést az ok megjelölésével, a vezetőséghez címezve a 

tagok 50%-a írásban kérheti. Ilyen esetben a vezetőség a kérés kézhezvételétől számított három 

hónapon belül a taggyűlést köteles összehívni. Ennek elmulasztása esetén a kezdeményező tagok 

önmaguk jogosultak a rendkívüli taggyűlés összehívására, s ezt egyidejűleg írásban az elnökség-

nek is be kell jelenteniük. 

Ügyviteli előírások: 

A működési egység vezetőségválasztását a Társaság vezetőségválasztó közgyűlése előtt legalább négy hónappal, 

a Társaság titkárságával egyeztetett időpontban kell megtartani. 

Ü2m. 1.§ A működési egységek jelölőbizottsága és annak munkája 

(1) A vezetőségválasztást megelőzően legalább két hónappal, a működési egység vezetősége az egyik 

ülésén összeállítja a jelölőbizottságra vonatkozó javaslatát, amely elnökből és legalább két tagból áll. 

(2) A jelölőbizottságot a tagság, vezetőség által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a követ-

kező előadóülésen választja meg, s a jelölőbizottság választást az előadóülés meghívójában is fel 

kell tüntetni. Ez alkalommal a tagságnak lehetősége van mind a bizottság elnökéül, mind annak 

tagjául további jelölteket is állítani; feltéve, hogy azok a feladatot vállalják és az ülésen jelen 

vannak, vagy a távol levő jelöltet előterjesztő tag jelöltjének írásbeli nyilatkozatát nyújtja be arra 

vonatkozóan, hogy az a jelölést vállalja. 
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(3) A taggyűlés a jelölőbizottság elnökét és tagjait egymás után, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség-

gel választja meg. Ennek megfelelően a jelölőbizottság elnöke az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavaza-

tot kapta azok közül, akiket a jelen levők legalább több mint fele támogat. A jelölőbizottságnak pe-

dig tagjai lesznek mindazon jelöltek, akiket a jelen levők több mint fele e vonatkozásban támogat. 

Az esetben, ha jelölőbizottság elnökségére jelöltek közül a szükséges szavazatot egyik sem kapja 

meg, a bizottság elnöke a vezetőség jelöltje lesz. Továbbá hasonló módon kell eljárni akkor is, ha a 

kellő számú szavazattal megválasztott bizottsági tagok száma nem éri el a vezetőség által javasolt 

létszámot. Vagyis ebben az esetben a bizottságot ki kell egészíteni a vezetőség által javasolt azon je-

lölttel vagy jelöltekkel, aki az ilyen jelöltek közül (sorban egymás után) a legtöbb szavazatot kapták. 

(4) A jelölőbizottság névsorát a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben köz-

zé kell tenni, hogy a bizottsághoz fordulva a működési egység teljes tagsága megtehesse a vezető-

ségre vonatkozó javaslatait. 

(5) A jelölőbizottságot a leköszönő vezetőség tájékoztatja a működési egység elvégzett munkájáról az 

esetleges gondokról, elképzelésekről, a tervekről. A jelölőbizottság munkáját önállóan végzi, abba a 

leköszönő vezetőségnek beleszólása nem lehet. 

(6) A jelölőbizottság az alapszabály 57.§ (3) szerinti új vezetőségre vonatkozó álláspontját a tagság 

megkérdezésével alakítja ki, törekedve a többes jelölésre. Emellett figyelembe veszi azt is, hogy 

tisztségre csak azt lehet jelölni, aki ehhez hozzájárulását adta. 

Ü2m. 2.§ A vezetőségválasztó taggyűlés összehívása 

A vezetőségválasztó taggyűlés idejét és helyét, továbbá a napirendet a vezetőség határozza meg, és 

azt a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben hirdeti meg; azzal, hogy egy-

idejűleg a határozatképtelenség esetére megjelölt új időpontot és helyet is közli. 

Ü2m. 3.§ A vezetőségválasztó taggyűlés határozatképessége 

A vezetőségválasztó taggyűlés akkor határozatképes, ha azon működési egység tagjainak több mint 

fele jelen van. A határozatképtelenség esetére megjelölt új időpontra összehívott taggyűlés már a je-

lenlevők számától függetlenül határozatképes lesz. 

Ü2m. 4.§ Szavazás a vezetőségválasztó taggyűlésen 

A vezetőségválasztó taggyűlés az előterjesztett javaslatok felől nyílt vagy titkos szavazással, egysze-

rű többséggel dönt. Vagyis a javaslat elfogadásához a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok 

több mint felének a támogatása szükséges. 

Ü2m. 5.§ A vezetőségválasztó taggyűlés lebonyolítása 

(1) A vezetőségválasztó taggyűlést a működési egység a Társaság főtitkárával egyeztetett helyen és 

időben tartja meg. 

(2) A vezetőségválasztó taggyűlésen a működési egység tagjai a vezetőség javaslatát figyelembe vé-

ve, nyílt szavazással jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választanak. Ezt követően 

a leköszönő vezetőség beszámol a négyéves választási ciklusban végzett munkájáról. A beszámo-

lóról a taggyűlés nyílt szavazással foglal állást, majd (a szavazás eredményétől függetlenül) a ve-

zetőséget tisztsége alól felmenti. 

(3) A leköszönő elnök a vezetőségválasztás levezetésére felkéri a működési egység egyik, köztiszte-

letben álló tagját. A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszedő bizottságra, mely egy elnökből 

és legalább két tagból áll. A szavazatszedő bizottságot a tagság nyílt szavazással választja meg. 

(4) A jelölőbizottság elnöke beszámol a jelölési munkáról, és ismerteti a jelöltek névsorát, az elnök, a 

titkár és egyéb tisztségek megjelölésével. A tagság további javaslatokat is tehet, amennyiben a jelölt 

jelen van, és a jelölést vállalja, illetve az előterjesztő írásbeli nyilatkozattal rendelkezik arra vonat-

kozóan, hogy az ülésen jelen nem levő jelölt megválasztása esetén a vezetőségben a munkát vállalja. 

A tagság arról, hogy a jelöltek szavazólistára kerüljenek egyenkénti, nyílt szavazással dönt. 
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(5) A szavazatszedő bizottság elnöke tájékoztatást ad a szavazás rendjéről. Tájékoztatja a tagságot ar-

ról, hogy az elfogadott jelölőlista alapján a szavazás titkos. Felhívja továbbá a figyelmet a betölt-

hető tisztségekre, a megválasztható személyek számára és arra, hogy szavazategyenlőség esetén 

szükség szerint többször megismételt titkos szavazással döntenek mindaddig, amíg az egyik jelölt 

megkapja a többséget. 

(6) Titkos szavazást követően a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 

(7) Az új vezetőség hivatalba lép, s a megválasztott elnök az ülést bezárja. 

(8) A vezetőválasztó taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető ír alá, és az erre 

megválasztott két tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv egy eredeti, hiteles példányát a Társa-

ság Titkárságához meg kell küldeni. 

Ü2m. 6.§ A működési egységek vezetőségválasztási eredményének közzététele 

A működési egységek vezetőség-választásának eredményét a Társaság honlapján és a Magyar Hidro-

lógiai Társaság következő havi Híreiben kell megjelentetni a nevek és a tisztségek megjelölésével. 

Amikor az összes szakosztály, területi és üzemi szervezet vezetőségválasztása megtörtént a megvá-

lasztottak névsorát a Hidrológiai Tájékoztató következő számában is meg kell jelentetni. 
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