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1. Az Egyesület Alapszabályának elõírása 
 
 A Mandátumvizsgáló Bizottság (MVB) 5 fõbõl áll. A 

Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét maga választja meg tagjai 
közül. Ügyrendjét - amely az SzMSz része - maga határozza meg, 
módosítja. Csak a Küldöttközgyûlésnek tartozik felelõsséggel, 
megbízatása négy évre, illetve a következõ bizottság 
megválasztásáig szól. Ha tagjai közül valaki hat hónapnál hosszabb 
idõre kiesik, akkor helyére az elsõ helyen álló póttag lép. Ezt írásban 
is dokumentálni kell és a következõ Küldöttközgyûlésen bejelenteni. 
Az MVB feladatai és felelõsségi köre: 
a.)  bármely küldött, illetve önszervezõdéses szervezet választott 

vezetõségénél a legitimitás felügyelete; 
b.) a tagnyilvántartás, a szervezetek nyilvántartásának, 

legitimitásának ellenõrzése; 
c.) a taglétszám alapján az alapszabályban rögzített küldöttek 

létszámának meghatározása 
c.)  a Küldöttközgyûlés küldötteinek ellenõrzése, mandátumának 

vizsgálata. 
 
2. Az MVB munkarendje 
 
2.1. Az MVB munkáját a nagyfokú rugalmasság, kötetlenség, 

szóbeliség jellemzi. Döntést, megállapítást, nyilatkozatot azonban 
csak hivatalos ülésen fogalmazhat meg az MVB. 

 
2.2. A feladatok megoszlásáért, végrehajtásáért az MVB elnöke a 

felelõs, õ koordinálja, ellenõrzi, szervezi a munkát. 
 
2.3. Az MVB szükség szerint  ülésezik (pl: Küldöttközgyûlések 

alkalmával), azonban a küldöttek létszámának ellenõrzésekor a 
Küldöttközgyûlést megelõzõen 60 nappal mindenképpen. Az ülést 
az elnök hívja össze, legalább 5 nappal korábban értesítve a 
tagokat. Az elnök akadályoztatása esetén két tag is összehívhatja 
az ülést.  

 
2.4. Az MVB ülése határozatképes, ha azon legalább három fõ részt 

vesz. Az ülést az elnök vezeti, többségi szavazattal határozzák 
meg napirendjeiket, hozzák meg döntéseiket, megállapításaikat. 
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. Minden 
ülésrõl tömör, lényeget rögzítõ jegyzõkönyvet kell készíteni, amit 
tájékoztatóul meg kell küldeni az OE-nek.  

 
2.5. A Küldöttközgyûlés újonnan megválasztott (újraválasztott) MVB-t 

elsõ alkalommal a korelnök hívja össze és elnököt mindaddig, 



amíg új elnököt nem választ (vagy a régit meg nem erõsíti) a 
Bizottság. 

 
3. Az MVB feladatai: 
 
3.1. Az MVB feladata az önszervezõdéses egyesületi szervezetek 

vezetõségválasztásának, tisztújításának, küldött állításának 
felügyelet, ellenõrzése az Alapszabály és a Választási Ügyrend 
betartása szempontjából. Ehhez a következõk is hozzátartoznak: 

• A szervezetek tisztújításakor annak megszervezése, hogy tagjai 
közül valaki, esetleg a vezetõ tisztségviselõk egyike részt 
vegyen a szervezet vezetõségválasztó ülésén. 

• A vezetõségválasztó ülésekrõl készülõ jegyzõkönyvek  
begyûjtése, lerakásuk, nyilvántartásuk felügyelete. 

• Alapszabály és/vagy a Választási Ügyrend megsértése esetén 
az OE tájékoztatása írásban 

 
3.2. Az MVB a tagnyilvántartásnak és az önszervezõdéses szervezetek 

nyilvántartásának az ellenõrzését, felügyeletét végzi az 
Alapszabály, a „Tagfelvétel és tagnyilvántartás ügyrendje”, 
valamint a „Szervezetek létrehozásának és mûködésének 
ügyrendje” alapján. Ebbe beletartozik: 

• A tagfelvételek felügyelete 

• Az év végi taglétszám (szervezetenkénti megoszlásban) 
megállapításának ellenõrzése beleértve az évenkénti törlésre 
került és újonnan felvett tagok számát. 

 
3.3. A küldöttek mandátumának vizsgálata, ellenõrzése a 

Küldöttközgyûlések alkalmával a következõ feladatokat jelenti: 

• Az aktuális létszámok alapján megállapítani az egyes 
szervezetek által küldhetõ küldöttek számát (az elõzõ év dec, 
31-i létszám mérvadó) 

• A küldöttek személyének egyeztetése a küldõ szervezetekkel 

• A küldöttek személyének ellenõrzése a Küldöttközgyûlésen 

• A küldöttek ellátása mandátumot igazoló lappal, az igazoló 
lapok jogtalan használatának kizárása 

• A küldöttközgyûlésen jelenlévõ küldöttek számának 
megállapítása, a Küldöttközgyûlés határozatképességének 
vizsgálata. 

 
 
 
4. Záró rendelkezések 
 



4.1. Az ügyrend módosítását minden MVB tag, valamint az OE, mint 
testület kezdeményezheti írásban, az MVB elnökéhez benyújtott 
javaslattal. Az ilyen javaslatot 30 napon belül az MVB ülésének 
napirendjére kell tûzni, a változtatásról a jelenlévõ szavazatok 
többsége dönt. 

 
4.2. A mindenkor érvényes ügyrend egy példányát meg kell küldeni az 

ügyvezetõ igazgatónak, hogy az az SzMSz-be becsatolható 
legyen. 

 
4.3. A jelen ügyrendet az MVB 1999. szeptember 6. ülésén fogadta el. 
 
 

A hitelesség bizonyítója: 
 
   
 

………………………… 
     dr. Borbás Lajos 

                 az MVB elnöke 
 
 


