TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Fővárosi Szervezetének
részben elektronikus úton, részben titkos levélszavazás útján lebonyolítandó
tisztújító közgyűléséről
és MEGHÍVÓ a közgyűlésre

Tisztelt Tagtársunk, Kedves Kollégánk!
A MÁOK Fővárosi Szervezetének vezetősége a 2020. október 28-án meghozott határozata szerint a
MÁOK Fővárosi Szervezete a 2020 évben esedékes tisztújítását-a csatolt (és a Kamara országos
elnöksége által elfogadott) eljárásrendnek megfelelően - részben elektronikus úton, részben titkos
levélszavazás útján bonyolítja le, és a következők szerint hívja össze a MÁOK Fővárosi Szervezetének
tisztújító közgyűlését:

A tisztújító közgyűlés időpontja
2020. november 9-én 10 óra (kezdés),
határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés
2020. november 10-én 10 óra (kezdés)
A megismételt tisztújító közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!

A részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés
tervezett napirendje:
A.) Nyílt szavazással eldönthető kérdések elektronikus levél (e-mail) útján
történő szavazással
Az a területi szervezeti tagi szavazat tekinthető érvényesnek, ami a területi szervezeti tagnak a MÁOK
területi szervezete által ismert (nyilvántartásba vett) e-mail címéről a megadott időpontban és
időtartam alatt érkezik, a szavazata pedig egyértelmű:
- igen, támogatom;
- nem támogatom;
- tartózkodom
egyúttal az e-mailben a területi szervezeti kamarai tag neve egyértelműen szerepel.
Egy határozati javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha megkapja az elektronikus úton bonyolított
szavazásban részt vevő területi szervezeti kamarai tagok legalább fele + 1 főnek a támogató
szavazatát.

A területi szervezetet érintő általános döntések (2 óra időtartamban)
1) A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2) A napirend elfogadása
3) A jelölőbizottság megválasztása

4)
5)
6)
7)

Döntés arról, hogy a jelölőbizottság - a jelölések lezárulta után - szavazatszámláló bizottsággá
alakuljon át.
A szavazatszámláló bizottság megválasztása (a 4. pont döntésének függvényében).
Döntés arról, hogy a területi szervezet a következő 4 évben is küldöttközgyűléses formában kíváne működni
Döntés az állandó bizottságok tagjainak létszámáról

Ajánlások (4 óra időtartamban)
A területi szervezet elnökének ajánlása
A területi szervezet alelnökének ajánlása
A területi szervezet titkárának ajánlása
A vezetőségi tagok ajánlása
Az országos küldöttek ajánlása
A területi küldöttek ajánlása (küldöttközgyűléses forma esetén)
A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének ajánlása
Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének ajánlása
Jelölési szakasz (24 óra időtartamban)
A területi szervezet választásra jogosult kamarai tagjaitól elektronikus levélben (e-mailben) érkezett
ajánlások ellenőrzése.
A kamarai tisztségek és posztok jelölő listájára (és ezáltal a szavazó lapra) jelöltként felkerül a területi
szervezet konkrét tisztségre/posztra ajánlott tagjának a neve, ha az ajánlott területi szervezeti kamarai
tag előzetesen vagy legkésőbb az ajánlását követő nap 24. órájáig nyilatkozik az ajánlás elfogadásáról,
jelöltté válásáról (kamarai tisztségviselő poszt esetében az összeférhetetlenségéről is).
Az ajánlott kamarai tagoktól az ajánlás elfogadásáról, jelöltté válásáról (kamarai tisztségviselő poszt
esetében az összeférhetetlenségéről is) szóló nyilatkozatok beérkezése.
A területi szervezet elnökének jelölése
A területi szervezet alelnökének jelölése
A területi szervezet titkárának jelölése
A vezetőségi tagok jelölése
Az országos küldöttek jelölése
A területi küldöttek jelölése (küldöttközgyűléses forma esetén)
A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének jelölése
Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének jelölése

B.) Választás titkos, postai levél útján történő szavazással
A területi szervezet elnökének megválasztása
A területi szervezet alelnökének megválasztása
A területi szervezet titkárának megválasztása
A vezetőségi tagok megválasztása
Az országos küldöttek megválasztása
A területi küldöttek megválasztása (küldöttközgyűléses forma esetén)
A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
Az Oktatási bizottság tagjainak és elnökének megválasztása

C.) A választás eredményének kihirdetése

D.) A részben elektronikus úton lebonyolított közgyűlés zárása
A fentiek szerinti tisztújító közgyűlés elektronikus részét
az alábbiak szerint bonyolítjuk le (technikai részletek):
Szervezetünk a választásra jogosult kamarai tagjainak a hozzánk korábban bejelentett és
nyilvántartott elektronikus levélcímére elektronikus leveleket (e-mailek) küld ki az alábbiak szerint:

1. E-mail
Értesítés a részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító területi szervezeti közgyűlés
összehívásáról (10 nappal a közgyűlés tervezett időpontja előtt) (ez történik most!) és Meghívó
(figyelmeztetéssel arra, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a meghívóban
szereplő dátumot követő napon és időpontban kerül összehívásra), a tervezett napirenddel és
tájékoztatás a különleges lebonyolítási szabályokról.
2. E-mail
Tájékoztató a tisztújító elektronikus közgyűlés megkezdéséről, közölve a tagokkal a területi szervezetet
érintő általános döntéseket, amelyekre e-mail válasz(oka)t (szavazatot) várunk (2 óra időtartamban)
3. E-mail
A területi szervezet titkára a részben elektronikus úton lebonyolított tisztújító közgyűlés megkezdését
követő második óra letelte után állapítja meg a részben elektronikus úton lebonyolított területi
közgyűlés határozatképességét a nyílt szavazáshoz beérkezett érvényes területi tagi szavazatokat
leadó (visszaküldő) kamarai tagok létszáma alapján.
A határozatképtelenség megállapításáról és a megismételt tisztújító közgyűlés összehívásáról a területi
szervezet elnökének nevével jelezve kell az e-mailt kiküldeni.
4. E-mail
A megismételt tisztújító közgyűlés megkezdéséről, közölve a tagokkal a területi szervezetet érintő
általános döntéseket, amelyekre e-mail válasz(oka)t várunk (2 óra időtartamban)
5. E-mail
2 órával a tisztújító közgyűlés megkezdése után értesítés az általános döntésekről szóló szavazás
lezárásáról és az ajánlási szakasz megkezdéséről.
6. E-mail
6 órával a tisztújító közgyűlés megkezdése után (vagyis 4 órával az ajánlási szakasz megkezdése után)
értesítés az ajánlási szakasz lezárásáról és a jelölési szakasz megkezdéséről (ami 24 óra időtartamú).
7. E-mail
A kamarai területi szervezet a tisztújítási garnitúrák (szavazólapok és postabélyegekkel ellátott
válaszborítékok) postára adásáról elektronikus levélben (e-mailben) is értesíti a területi szervezet
választásra jogosult tagjait.
8. E-mail
A tisztújítás eredményhirdetése

Szervezetünk irodája folyamatosan tájékoztatást ad a tisztújítás folyamatáról a
www.bpallatorvos.hu URL címen elérhető honlapján.

Ugyancsak a honlapunkon lehet majd folyamatosan tájékozódni arról is, hogy a
visszaérkező e-mail válaszokban a tagok kiket ajánlanak a kamarai tisztségekre és
posztokra.
Kérünk mindenkit, hogy az elektronikus tisztújító közgyűlés megkezdése után
folyamatosan kövesse majd az e-mail fiókjába érkező leveleket, és válasz emailekben küldje el saját válaszait és szavazatait a szükséges döntésekhez, illetve az
ajánlási szakaszban az általa ajánlott kollégák neveit.
köszönettel:
dr. Pintér Zsolt
elnök
MÁOK Fővárosi Szervezete sk.

