VI. ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS
18. §
Az Országos Küldöttgyűlés a Klub legfelsőbb döntéshozó szerve. Az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal a
regionális küldöttgyűlésen megválasztott országos küldöttek és az Országos Elnökség tagjai rendelkeznek.
19. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) az Országos Elnökség éves beszámolójának – ezen belül a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –
elfogadása,
d) a végelszámoló kijelölése,
e) megszűnés esetén rendelkezés a Klub vagyonáról,
f) a Klub Elnökének, három alelnökének, az Országos Elnökség hét tagjának, a Felügyelő Bizottság és az Etikai
Bizottság elnökeinek és tagjainak (a továbbiakban: országos tisztségviselők) megválasztása
g) a társelnöki cím használatára jogosult alelnök felkérése,
h) döntés az Országos Küldöttgyűlés által választott tisztségviselők esetleges tisztségétől történő megfosztásáról
(visszahívásáról), valamint a javadalmazásban részesülő választott tisztségviselők tiszteletdíjának
mérsékléséről vagy megvonásáról,
i) a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentésének az elfogadása,
j) az f) pontban foglalt tisztségviselők, továbbá a regionális szervezet elnöke és alelnöke részére adható
tiszteletdíj mértékének és a juttatások rendjének megállapítása,
k) a Fegyelmi Szabályzat elfogadása,
l) meghatározza az örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli főtitkári címre vonatkozó részletes
szabályokat és az ezen cím birtokosait megillető jogosultságokat.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő hatáskörök gyakorlására az Országos Elnökség – beszámolási kötelezettség
mellett - általános felhatalmazást kap.
Külön felhatalmazást ad az Országos Elnökségnek, illetőleg a Főtitkárnak hirdetési, reklám, illetve közvetítési
jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szóló szerződés megkötésére, illetve az ilyen szerződés
évenkénti felülvizsgálatára, amely szerződés megkötéséről, illetve felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről a
felhatalmazottak a soron következő Országos Küldöttgyűlésnek beszámolásra kötelesek.
20. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal, továbbá szükség szerint kell összehívni. 60 napon
belül akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 10 százaléka vagy a Felügyelő Bizottság az ok megjelölésével
írásban kéri, illetőleg ha a bíróság elrendeli.
(2) Az Országos Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze, a kijelölt határnapot megelőzően legalább 8 nappal a Klub
székhelyére vagy az ülés időpontját is tartalmazó meghívóban megjelölt helyszínre. Egyidejűleg a szavazati
joggal rendelkezők részére írásban vagy elektronikus úton megküldi a tervezett napirendet és a megtárgyalásra
benyújtott előterjesztéseket. Az Országos Küldöttgyűlésen részt vesznek a küldöttek, az Országos Elnökség
tagjai és a meghívottak. Ha az Országos Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
Az Országos Küldöttgyűlés dönt a tervezett napirend megerősítéséről. Ezt követően már csak kérdések,
észrevételek és bejelentések kerülhetnek a testület elé. Az Országos Küldöttgyűlés ülésén a szabályszerűen
közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazati joggal rendelkező
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(3) Az Országos Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők ötven százaléka plusz egy fő
jelen van, feltéve, hogy a megjelent küldöttek száma meghaladja az Országos Elnökség jelenlévő tagjainak
számát. Az összehívott Országos Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére, az Elnök jogosult – az eredeti
meghívóban erre is utalva – az Országos Küldöttgyűlést változatlan napirenddel, még aznapra, a közzétett
időpontot követő első órára, illetve megfelelő időpontra ismételten összehívni. A másodízben összehívott
Országos Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirend tekintetében határozatképes,
feltéve, hogy a megjelent küldöttek száma meghaladja az Országos Elnökség jelenlévő tagjainak számát.
Az Országos Küldöttgyűlés egyes döntéseket ülés tartása nélkül, levélbeli vagy elektronikus szavazás útján is
meghozhat. Azok az ügyek tartozhatnak ebbe a körbe, melyek eldöntése igennel, nemmel vagy tartózkodással
lehetséges, az ügy döntésre elő van készítve, előzetes vitát, kiegészítést vagy döntési javaslat módosítást nem
igényel és így az Országos Küldöttgyűlés összehívása mindehhez képest felesleges költségtöbbletet vagy
időveszteséget jelentene. Az ilyen üggyé nyilvánítás annak a testületnek a hatásköre, amelyik jogosult az

Országos Küldöttgyűlés elé döntési javaslat előterjesztésére. Ha levélbeli vagy elektronikus szavazás során
bármely szavazati joggal rendelkező az ülés megtartását kívánja, az Országos Küldöttgyűlést az Elnöknek
össze kell hívnia.
A levélbeli vagy elektronikus szavazás részletes szabályait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Erre irányuló
indítvány elfogadása esetén az Elnök elrendeli a titkos szavazást. A jelenlévő szavazati joggal rendelkezők
kétharmadának szavazata szükséges a Klub más egyesülettel való egyesülése, megszűnése és megszűnés
esetén a vagyonnal való rendelkezés kimondásakor, valamint az Alapszabály és az Alapszabály 2. §-ában
foglalt alapelvek megállapításához.
(5) Az Országos Küldöttgyűlés ülését az Elnök (alelnök), illetve a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével
megválasztott levezető elnök vezeti. Az Országos Küldöttgyűlésen elfogadott napirendet, az elhangzottak lényegét és az elfogadott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv-kivonatot kell vezetni, amelyet az Elnök és az
Országos Küldöttgyűlésen e feladatra megválasztott két tag és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A
határozatok kihirdetése érdekében a jegyzőkönyv-kivonatot az ülésen szavazati joggal rendelkezők részére, az
ülést követő 15 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni.
(6) Felhatalmazást kap az Alapszabály 17. § b), c), d) alpontjában meghatározott testület arra, hogy – az adott
testület elnöki, továbbá az Országos Elnökségben képviselettel rendelkező regionális szervezeti elnök tisztét
kivéve – kétharmados többségű választás útján a megüresedett tisztséget betöltse. Az erről hozott döntést a
legközelebbi Országos Küldöttgyűlés felülvizsgálhatja.

