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A Távhőipari Tagozat működésének alapját a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a 
továbbiakban: Szövetség) Alapszabálya, illetve az azokban hivatkozott törvények és vonatkozó 
egyéb jogszabályok képezik.  

I. A Távhőipari Tagozat jogállása, alapadatai 
 

Teljes név: Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Távhőipari Tagozata 
 
Rövidített név: Távhőipari Tagozat 
 
Angol teljes név: District Heating Industry Division 
 
A Távhőipari Tagozat a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szövetség Alapszabálya és a 
Távhőipari Tagozat Működési és Választási Rendje alapján működik. Bármely szabályzat, 
határozat vagy utasítás nem lehet ellentétes a sorrendben előbb felsorolt magasabb szintű 
jogszabállyal vagy intézkedéssel. 
 
A Távhőipari Tagozat Működési és Választási Rendjét a Távhőipari Tagozat Taggyűlése hagyja 
jóvá, összhangban a Szövetség Alapszabályával. (Alapszabály 4.7.2.2. pont) 
 
A Távhőipari Tagozat nem önálló szervezet és nem független a Szövetségtől, működése csak és 
kizárólag a Szövetség keretein belül értelmezhető. A Távhőipari Tagozat semmilyen formában 
nem jogosult a Szövetség képviseletére, kivéve, ha erre külön felkérést és/vagy felhatalmazást 
kap a Szövetség Közgyűlésétől és/vagy Elnökségétől. 

II. A Távhőipari Tagozat célja, feladatai 
 

1. A Távhőipari Tagozat stratégiai célja 
 
A Távhőipari Tagozat küldetésének legfontosabb céljai: 

a) A távhőszolgáltatás szakmai érdekeinek érvényesítése; 
b) A távhőszolgáltatás széles körű társadalmi elismertetésének támogatása; 
c) A zavartalan és magas színvonalú távhőszolgáltatás érdekében a Távhőipari Tagozati 

Tagok által folytatott gyártási, forgalmazási, kivitelezési és szolgáltatási tevékenységek 
széleskörű társadalmi elismertetése; 

d) A Távhőipari Tagozati Tagok érdekeinek érvényesítése a Szövetségen belül; 
e) A Távhőipari Tagozati Tagok által folytatott gyártási, forgalmazási, kivitelezési és 

szolgáltatási tevékenységek magas színvonalának biztosítása; 
f) A szakmai összetartozás erősítése. 
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2. A Távhőipari Tagozat céljai megvalósítása érdekében ellátott feladatai 

2.1. Az érdekképviselet, érdekegyeztetés tekintetében 
2.1.1 Az érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenység keretében a Távhőipari Tagozati 

Tagok összehangolt fellépését az adott témában a Távhőipari Tagozat Vezetősége készíti 
elő, és alakítja ki a Távhőipari Tagozati Tagok közös álláspontjának tervezetét. Az előzőek 
szerint kialakított Távhőipari Tagozati véleményt, állásfoglalást, a Távhőipari Tagozati 
Tagok összehangolt érdekeit a Távhőipari Tagozat elnöke képviseli a Szövetség 
Elnökségében; 

 
2.1.2 Sürgős esetben, amikor a Távhőipari Tagozat Tagjait érintő érdekképviseleti fellépés 

Távhőipari Tagozati Vezetőségen keresztüli előkészítésére nincs elegendő idő, az elnök 
jogosult belátása szerint dönteni. A döntésről, cselekményről az elnök a legrövidebb időn 
belül a Szövetség Irodáján keresztül tájékoztatja a Távhőipari Tagozati Tagokat. Abban az 
esetben, ha a Vezetőség 2/3-ának álláspontja szerint az elnök döntése, cselekménye a 
Távhőipari Tagozat érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes, úgy a Távhőipari Tagozat 
Vezetősége jogosult az elnök döntését, cselekményét felülbírálni.  
 

2.1.3 A Távhőipari Tagozati Tagok érdekeinek összehangolása és hatékony képviselete céljából 
a Szövetség Irodája – a Távhőipari Tagozat Vezetőségének útmutatásai alapján – 
elektronikus formában közreadja a szakmai ajánlásokat, útmutatókat, különféle 
információs anyagokat. 

2.2. Egyéb feladatok 
 
2.2.1. Mivel a Távhőipari Tagozat kiemelt célja a hazai távhőszolgáltatás minél magasabb 

színvonalú támogatása, ezért a Távhőipari Tagozat Vezetősége kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a Távhőipari Tagozati Tagok minél szélesebb körű lehetőséget kapjanak az 
általuk gyártott és/vagy forgalmazott termékek, technológiák, szolgáltatások bemutatására, 
különös tekintettel a Szövetség Rendes Tagjai felé. Ezen tevékenységéhez igénybe veszi a 
Szövetség infrastruktúráját és a Szövetség Irodájának közreműködését. 

 
2.2.2. A magas színvonalú távhőszolgáltatás megvalósítása érdekében a Távhőipari Tagozat 

kiemelkedő fontosságot tulajdonít a Szövetség által szervezett szakmai konferenciáknak, 
üzleti kluboknak, workshopoknak. 

III. A Tagsági viszony 

3. A Távhőipari Tagozat tagsága 
 
3.1. A Szövetség Távhőipari Tagozatának tagja lehet minden olyan belföldi, vagy európai uniós 

tagországi székhelyű vagy telephelyű gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) 
tevékenységével, az általa gyártott, vagy forgalmazott termékkel, illetve az általa nyújtott 
szolgáltatással kapcsolódik a Rendes Tagok távhőszolgáltatási és / vagy távhőtermelési 
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tevékenységéhez, továbbá a Szövetség Alapszabályát és Etikai Kódexét magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, és megfelel az Alapszabályban foglalt feltételeknek. (Alapszabály 
3.3.1. pont) 

 
3.2. A Szövetség Távhőipari Tagozatának Tagja lehet az a szervezet 

a) amelyik jelen Működési és Választási Rend elfogadásakor már tagja a Szövetség 
Távhőipari Tagozatának; 

b) vagy a jövőben felvételét kéri a Szövetségbe, megfelel az Alapszabályban foglalt 
feltételeknek és a Szövetség Elnöksége a felvétele mellett dönt. 

 

4. A tagfelvételi eljárás 

4.1. Távhőipari Tagozati Tagság létesítéséhez szükséges dokumentumok, okiratok 
 
A belépni szándékozó írásbeli nyilatkozatban kéri felvételét a Szövetségbe. A kérelmet a 
Szövetség Elnökségnek kell címezni, és a Szövetség Irodájához elektronikus formában eljuttatni. 
A kérelemhez csatolni kell: 

a) Arra irányuló nyilatkozatot, miszerint a belépni szándékozó a Szövetség Alapszabályát, 
Etikai Szabályzatát és a Távhőipari Tagozat Működési és Választási Rendjét megismerte, 
az azokban foglalt kötelezettségeket magára nézve kötelezően betartandónak ismeri el, 

b) A tagsági jogviszony fennállása alatt mindenkor hatályos tagdíj megfizetésére irányuló 
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot, 

c) Legalább kettő távhőszolgáltatói működési engedélyes Rendes Tag és legalább kettő 
Távhőipari Tagozati Tag ajánlását. (Alapszabály 3.5.2. pont) 

4.2. Eljárási szabályok 
 
4.2.1. A Távhőipari Tagozati Tagok tagfelvételéről a Szövetség Elnöksége dönt. (Alapszabály 
3.5.4.2. pont) 
4.2.2. A 4.2.1. pontban írt döntéshez előzetesen mellékelni kell a Távhőipari Tagozat 
Vezetősége belépésről szóló határozatát. (Alapszabály 3.5.2.2. pont) 
4.2.3. A Távhőipari Tagozat Vezetősége a belépésről szóló határozatának meghozatala során az 
alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

a) a belépni szándékozóval szemben, a belépési nyilatkozatának benyújtását megelőző 1 
naptári évben, vagy amennyiben nincs 2 évre visszatekintő működése, akkor a 
tevékenysége gyakorlásának kezdetétől számítva, nem alkalmaztak a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában 
meghatározott sorba állítást; 

b) a belépni szándékozóval szemben, a belépési nyilatkozatának benyújtását megelőző 1 
naptári évben, vagy amennyiben nincs 2 évre visszatekintő működése, akkor a 
tevékenység gyakorlásának kezdetétől számítva, jogerősen nem rendeltek el 
felszámolási eljárást, vagy csődeljárást, illetve nemfizetés miatt nem indítottak ellene 
jogerős bírósági határozaton alapuló végrehajtási eljárást; 
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c) a belépni szándékozó munkavállalóinak több mint 50%-a rendelkezik magyar 
állampolgársággal; 

d) a belépni szándékozó tulajdonosai és vezető tisztségviselői nem állnak a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 9/B § – 9/E.§ szerinti eltiltás alatt; 

e) a belépni szándékozó üzleti, vagy szakmai tevékenysége során nem vétett súlyos etikai, 
vagy szakmai hibát, amelyért elmarasztalták; 

f) a belépni szándékozó magyarországi telephelyen is végez tevékenységet; 
g) a belépni szándékozó a magyarországi távhőszektorhoz szervesen kapcsolódó 

gazdasági tevékenységet is végez. 
4.2.4. A Távhőipari Tagozat Vezetősége a belépésről szóló határozatát a csatlakozni 
szándékozó tagjelölt belépési dokumentumainak kézhezvételt követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 7 napon belül meghozza és e-mailben eljuttatja a Szövetség Irodája részére. 
4.2.5. Amennyiben a Távhőipari Tagozat Vezetősége a 4.2.4. pontban írt határidőre nem hozza 
meg a belépésről szóló határozatát, úgy azt kell vélelmezni, hogy támogatja a tagfelvételt. 
 

5. A tagsági viszony megszüntetésének kezdeményezése 
 

Az Alapszabály, az Etikai Kódex, illetve a jelen Működési és Választási Rend rendelkezéseinek 
súlyos megszegése esetén a Távhőipari Tagozat Vezetősége kezdeményezheti a Szövetség 
Elnökségénél a Távhőipari Tagozati Tag Szövetségből történő kizárását. A kizárásra az 
Alapszabály vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

6. A Távhőipari Tagozat Tagjainak jogai és kötelezettségei 

6.1. A Távhőipari Tagozati tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlásának módja 
 
6.1.1. A Működési és Választási Rendben foglalt „Távhőipari Tagozati Tag” fogalma az ebben a 
fejezetben foglaltak szerint értendő és értelmezendő. 
 
6.1.2. A Távhőipari Tagozat Tagot az adott szervezet cégszerű aláírási joggal rendelkező 
képviselője, vagy az ő általa meghatalmazott, megbízott gyakorolhatja azzal, hogy a Távhőipari 
Tagozati Tag képviselője kizárólag a Távhőipari Tagozati Tag vezető tisztségviselője, 
munkavállalója, illetve a Taggal tartós megbízási jogviszonyban álló természetes személy 
(együttesen: Meghatalmazott képviselő) lehet és a képviseletre vonatkozó meghatalmazást, 
megbízást írásba foglalták. (Alapszabály 3.7.1. pont) 
 

6.2. A Távhőipari Tagozat Tagjának jogai 
 
A Távhőipari Tagozati Tag : 

a) Meghatalmazott képviselője útján tanácskozási joggal a Szövetség Közgyűlésén részt 
vehet; 
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b) Meghatalmazott képviselője útján a Távhőipari Tagozat ülésén szavazati joggal részt 
vehet; 

c) Képviselője a Távhőipari Tagozati Tagok számára nyitott tisztségekre választható és 
választójoggal rendelkezik; 

d) Képviselője útján a Közgyűlés napirendjére javaslatot tehet; 
e) Képviselője útján a Közgyűlést, az Elnökséget javaslatokkal, kezdeményezésekkel 

megkeresheti; 
f) A Szövetség munkabizottságaiba tagokat javasolhat; 
g) A Szövetség szolgáltatásait igénybe veheti; 
h) A Szövetség tagságát a fejléces ügyiratain feltüntetheti;  
i) Meghatalmazott képviselője a Szövetség működésével kapcsolatos dokumentumokba, a 

személyes adatok sérelme nélkül, az Elnök jelenlétében betekinthet; (Alapszabály 3.7.4. 
pont) 

6.3. A Távhőipari Tagozat Tagja képviselőjének kötelezettségei 
 
A Távhőipari Tagozati Tag köteles: 

a) Megtartani az Alapszabály és a Szövetség egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, illetőleg 
eleget tenni a Szövetség szerveinek határozataiban foglaltaknak; 

b) Teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan kötelezően teljesítendő és önként 
elvállalt feladatait; 

c) Teljesíteni a Szövetség részéről kért kötelező és eseti adatszolgáltatást; 
d) A tagdíjat határidőre megfizetni; 
e) Betartani a Szövetség által elfogadott etikai normákat; 
f) Tartózkodni minden olyan magatartástól, amely sérti a Szövetség Alapszabályát, érdekeit 

és jó hírnevét; (Alapszabály 3.7.5. pont) 

IV. A TÁVHŐIPARI TAGOZAT SZERVEZETEI ÉS 
TISZTSÉGVISELŐI 

7. A Távhőipari Tagozat szervezetei 
a) Távhőipari Tagozat Taggyűlése; 
b) Távhőipari Tagozat Vezetősége. 

 

8. A Távhőipari Tagozat Taggyűlése 
 
8.1. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésének összehívására és lefolytatására vonatkozó szabályok 
 
8.1.1. A Távhőipari Tagozat legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve a Távhőipari Tagozat 
Taggyűlése, amely a Távhőipari Tagozat Tagjainak összességéből áll. A Távhőipari Tagozat 
Taggyűlését szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni. Tisztújító Taggyűlést 
háromévente kell tartani, a Szövetség Tisztújító Közgyűlését megelőzően, arra alkalmas 
helyszínen. 
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8.1.2. A Távhőipari Tagozat Taggyűlését össze kell hívni: 
 

a) A Vezetőség határozata alapján; 
b) Ha a Távhőipari Tagozati Tagok legalább 1/3-a – az ok és a cél, valamint a napirendek 

megjelölésével – azt írásban kezdeményezi. Ebben az esetben a kezdeményezésről való 
tudomásszerzésétől számított 30 napon belül kell a Vezetőségnek kezdeményeznie a 
Távhőipari Tagozat Taggyűlésének összehívását. Ha a Vezetőség a tudomásszerzéstől 
számított 30 napon belül nem kezdeményezi a rendkívüli Távhőipari Tagozati Taggyűlés 
összehívását, akkor a rendkívüli Távhőipari Tagozati Taggyűlés megtartására vonatkozó 
kérelmet a Szövetség Irodájához kell benyújtani, és ebben az esetben a Szövetség 
Elnöksége fogja a Távhőipari Tagozati Taggyűlését összehívni. (Alapszabály 4.7.5. pont) 

c) Ha a Szövetség Elnöksége a b) pontban írtaktól eltérő okból kezdeményezi; (Alapszabály 
4.7.6. pont) 

d) A Vezetőség lemondásakor a lemondástól számított 30 napon belül. 
 
8.1.3. A Vezetőség a Távhőipari Tagozat Taggyűlését írásban hívja össze. A Távhőipari Tagozat 
Taggyűlésére a meghívót 15 (tizenöt) nappal az ülés előtt írásban meg kell küldeni minden 
Távhőipari Tagozati Tagnak, amelyen fel kell tüntetni a Távhőipari Tagozat Taggyűlésének 
helyét, időpontját és a tervezett napirendeket. 
 
8.1.4. Az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Távhőipari Tagozat Taggyűlése 
előtt legkésőbb 7 (hét) nappal írásban meg kell küldeni a Távhőipari Tagozati Tagoknak. 
 
8.1.5. A meghívót és az előterjesztéseket elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani.  
 
8.1.6. A meghívóban fel kell hívni a Távhőipari Tagozati Tagok figyelmét a határozatképtelenség 
jogkövetkezményeire is. A Távhőipari Tagozat Taggyűlését a határozatképtelen Távhőipari 
Tagozat Taggyűlése után fél órával (30 perccel) később össze lehet hívni azzal, hogy a 
megismételt Távhőipari Tagozat Taggyűlése a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. Erről azonban a meghívóban tájékoztatást kell adni. Ha a határozatképtelenség 
miatt megismételt Távhőipari Tagozat Taggyűlését nem az eredeti Távhőipari Tagozat 
Taggyűlése napján tartják, akkor arra a Távhőipari Tagozati Tagoknak újabb meghívót kell 
küldeni.  
 
8.1.7. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésén a Távhőipari Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén 
az általános alelnöke elnököl. A jelenlévők egyszerű szótöbbséggel maguk közül is választhatnak 
levezető elnököt.  
 
8.1.8. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésén érvényes döntést hozni csak olyan kérdésekben lehet, 
melyek a Távhőipari Tagozat Taggyűlésének napirendjén szerepel. A Távhőipari Tagozat 
Taggyűlésére határozathozatallal járó új napirendi pontot felvenni csak akkor lehet, ha minden 
Távhőipari Tagozati Tag jelen van, és a napirendi pont felvételéhez a Távhőipari Tagozati Tagok 
egyhangúlag hozzájárulnak.  
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8.1.9. A Távhőipari Tagozat Taggyűléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyet a Távhőipari 
Tagozat Taggyűlésének levezető elnöke és a Távhőipari Tagozat Taggyűlésén az elnök által 
felkért két Távhőipari Tagozati Tag és az emlékeztető készítője hitelesít. Az emlékeztető 
melléklete a Távhőipari Tagozat Taggyűlésének jelenléti íve.  
 
8.1.10. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésének levezető elnöke a Távhőipari Tagozat Taggyűlése 
napirendi pontjainak elfogadása előtt javaslatot tesz az emlékeztető vezetőjére és a két hitelesítő 
személyére.  
 
8.1.11. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésének határozatairól sorszám szerinti nyilvántartást kell 
vezetni, amelyből a Távhőipari Tagozat Taggyűlése döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 
 
8.1.12. A Távhőipari Tagozati Tag a Távhőipari Tagozat Taggyűlése törvénysértő határozatát a 
tudomásszerzéstől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a Szövetség Elnöksége előtt 
megtámadhatja.  

 
8.1.13.  A taggyűlésen - amennyiben a Vezetőség úgy határoz a Taggyűlés előtt, - részt lehet 
venni elektronikus hírközlő eszköz segítségével is. Ilyenkor az emlékeztetőben fel kell tüntetni 
azon tagok nevét, akik ilyen formában vesznek részt az ülésen. Az elektronikus hírközlő eszköz 
segítségével jelenlévő tagokat ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a 
személyesen jelenlévőket. 
 

8.2. Szavazati jogosultság 
 
8.2.1. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésén minden Távhőipari Tagozati Tagot egy szavazat illet 
meg. (Alapszabály 4.7.3. pont)  
 
8.2.2. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésen nem élhet szavazati jogával az a Távhőipari 
Tagozati Tag, akivel szemben a Távhőipari Tagozati Taggyűlést megelőző nap 16.00 óráig a 
Szövetség az Alapszabály 3.9.6. pontjában írtaknak megfelelő követelést tart nyilván.  
 
8.2.3. A Szövetség Közgyűlésén a Távhőipari Tagozatot megillető, az Alapszabály 3.9.7. 
pontjában rögzített számú szavazati jogot, figyelemmel az Alapszabály 3.9.8. pontjára is, a 
Távhőipari Tagozat Elnöke gyakorolja. 

8.3. A Távhőipari Tagozat Taggyűlésének határozatképességére vonatkozó szabályok 
 
8.3.1. A Távhőipari Tagozat Taggyűlése határozatképes, ha azon a Távhőipari Tagozati Tagok 
több mint 1/3-a (egyharmada) jelen van. (Alapszabály 4.7.1. pont) 
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8.3.2. A Távhőipari Tagozat Taggyűlése a határozatait – a 10.2.5. pontban foglaltak 
kivételével – nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve azokban az esetekben, 
amikről a Távhőipari Tagozat Működési és Választási Rendje másként nem rendelkezik. 
 
 

8.4. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 
 

a) A Távhőipari Tagozat Vezetősége tagjainak megválasztása és visszahívása; 
b) A Távhőipari Tagozat Működési és Választási Rendjének szabályozása összhangban a 

Szövetség Alapszabályának tartalmával, annak elfogadása és módosítása; 
c) A Távhőipari Tagozat tevékenységét érintő, a Szövetségen belüli szakmai autonómia 

körébe tartozó kérdések megvitatása, állásfoglalás kialakítása; (Alapszabály 4.7.2. 
pontok) 

d) Minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását a Távhőipari Tagozati Tagok 
Taggyűlése elhatározza. 

9. A Távhőipari Tagozat Vezetősége 
 
9.1. A Távhőipari Tagozat Vezetősége 
 
9.1.1. A Távhőipari Tagozat Vezetősége a Szövetség Alapszabálya és a Távhőipari Tagozat 
Működési és Választási Rendje szerint 3 (három) éves időtartamra megválasztott vezető, irányító 
szervezet. 
 
9.1.2. A Távhőipari Tagozat Vezetősége a 10.2.2. és a 10.2.3. pont szerint 5 (öt) természetes 
személy tagból áll, akiket a Távhőipari Tagozat Taggyűlése választ meg. A Távhőipari Tagozat 
Vezetőség tagjai a 5 (öt) legtöbb szavazatot kapott személy. A Távhőipari Tagozat 
Vezetőségének létszáma mandátum megszűnés okán sem csökkenhet 5 (öt) fő alá.  

 
9.1.3. A Távhőipari Tagozat Vezetőségében betöltött tisztség a megválasztott személy 
személyéhez tapad, az át nem ruházható és megbízott útján nem gyakorolható. A Távhőipari 
Tagozat Vezetősége tagjainak mandátuma 3 (három) évre, de legfeljebb a választási időszak 
végéig szól. 

 
9.1.4. A választott tisztségre szóló megbízás megszűnik, 

a) ha a választott tisztségviselő munkaviszonyában, megbízási jogviszonyában 
bekövetkezett változás a továbbiakban nem jogosítja fel az Alapszabályban, illetve a 
Működési és Választási Rendben meghatározott képviseletre; 

b) ha a Vezetőségi Tag a mandátumáról lemond; 
c) a Vezetőségi Tag halálával; 
d) a Vezetőségi Tag Távhőipari Tagozati Taggyűlés részéről történő visszahívásával. 

 
Amennyiben valamely Távhőipari Tagozati Vezetőségi tag mandátuma a 9.1.4. pont a)-c) 
alpontjaiban írt okoknál fogva az adott 3 (három) éves ciklus vége előtt megszűnne, úgy helyébe 
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az a Távhőipari Tagozati Tag jogosult új Távhőipari Tagozati Vezetőségi tagot jelölni, 
amelyiknek Meghatalmazott képviselőjét a tisztújítás során Távhőipari Tagozat Vezetőségi 
tagnak megválasztották. Ebben az esetben a jelölt kooptálásáról a megbízás megszűnését követő 
legkésőbb 30 napon belül a Távhőipari Tagozat Vezetősége dönt. Az új Távhőipari Tagozati 
Vezetőségi tag mandátuma a soron következő tisztújításig tart. 
9.1.5. Amennyiben valamely Vezetőségi Tag mandátuma a 9.1.4. pont d) alpontjában írt oknál 
fogva szűnik meg -a Vezetőségi Tag visszahívásához a Taggyűlésen jelenlévő Távhőipari 
Tagozati Tagok 2/3-os (kétharmados) szavazattöbbsége kell - , akkor a jelen Választási és 
Működési Rend 10.2. pontjában foglalt szabályok szerint, a megbízás megszűnését követő 30 
napon belül, új Vezetőségi Tagot kell választani.  
 
9.1.6. Amennyiben a Vezetőség működése bármely oknál fogva ellehetetlenül vagy nem képes 
ellátni az irányadó jogszabályok, az Alapszabály és a Működési és Választási Rend által 
meghatározott célt és feladatokat, úgy a Távhőipari Tagozat Vezetősége 3/5-ös (háromötödös) 
döntésével feloszlathatja magát, mely döntés nem igényli a Távhőipari Tagozat Taggyűlése 
utólagos jóváhagyását. Ebben az esetben a feloszlás kimondásától számított 30 napon belülre 
tisztújító Távhőipari Tagozati Taggyűlést kell összehívni. 
 
9.1.7. A Vezetőség üléseit a Távhőipari Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén a Távhőipari 
Tagozat általános alelnöke hívja össze írásban.   

9.2. A Vezetőség feladatai 
 
9.2.1. A Vezetőség a jogszabályok, az Alapszabály és a Működési és Választási Rend keretei 
között, a Távhőipari Tagozat Taggyűlése határozatainak megfelelően teljes felelősséggel, 
önállóan szervezi és irányítja a Távhőipari Tagozat működését.  
 
9.2.2. A Vezetőség hatáskörébe tartozik, illetve jogosult dönteni minden olyan ügyben, 
amelynek eldöntése nem tartozik a Szövetség Közgyűlésének, illetve a Távhőipari Tagozat 
Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe. Tevékenységéért a Távhőipari Tagozat Taggyűlésének 
felelős. 
 
9.2.3. A Vezetőség évente legalább egyszer köteles beszámolni a Távhőipari Tagozat 
Taggyűlésének a Vezetőség tevékenységéről. 
 
9.2.4. A Vezetőség üléseit szükség szerint, de félévente legalább 1 (egy) alkalommal, 
személyes részvétellel tartja. További ülések elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével is 
megtarthatók. 
 
9.2.5. A Vezetőség eljár minden ügyben, amelyet a Működési és Választási Rend, illetve a 
Távhőipari Tagozat Taggyűlése a hatáskörébe utal. 
 
9.2.6. A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal a Szövetség Irodájának operatív vezetője, 
valamint a Vezetőség, illetve a Távhőipari Tagozat elnöke által meghívottak vesznek részt. 



12 

 
9.2.7. A Vezetőség akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait – az egy 
tag egy szavazat szabálya szerint – egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 9.1.6. pontban 
említett esetet. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt 
szavazategyenlőség esetén a napirendi pontot elvetettnek kell tekinteni. Kötelező a Vezetőség 
összehívása, ha a Vezetőség legalább 1 (egy) tagja kéri. A Vezetőség üléseiről emlékeztetőt kell 
felvenni, melyből a határozatok tartalma, időpontja és hatály, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható.  

9.3. Kapcsolattartás 
 
9.3.1. A Távhőipari Tagozat Vezetősége rendszeres kapcsolatot tart a Szövetség 
Elnökségével, (munka)bizottságaival. A Távhőipari Tagozat elnöke tagja a Szövetség 
Elnökségének. A Távhőipari Tagozat általános alelnöke tagja a Szövetség 
Felügyelőbizottságának. A Távhőipari Tagozat alelnöke tagja a Szövetség Etikai Bizottságának. 
(Alapszabály 4.3.2., 4.6.2. és 4.8.3. pontok) 
 
9.3.2. A Távhőipari Tagozat Vezetősége állandó jelleggel kapcsolatot tart a Távhőipari 
Tagozati Tagokkal. Minden vezetőségi ülésről a Távhőipari Tagozati Tagok tájékoztatót kapnak. 
A tájékoztatót az ülésről készített emlékeztető alapján a Szövetség Irodája állítja össze, és – a 
Távhőipari Tagozat elnökének jóváhagyás után – megküldi a Távhőipari Tagozati Tagoknak. 

 
9.3.3. A Távhőipari Tagozat elnöke folyamatosan tájékoztatja a Távhőipari Tagozat 
Vezetőségét a Szövetség elnökségének – nem zárt - ülésein elhangzottakról. 

 
9.3.4. Évente lehetőség szerint 2 (kettő) alkalommal Távhőipari Tagozati találkozót javasolt 
szervezni, amelynek egyikét lehetőség szerint a Távhőipari Tagozati Tagok egyikének 
székhelyén, vagy telephelyén javasolt megtartani. 

9.4. A Távhőipari Tagozat választott tisztségviselői 
 
9.4.1. A Távhőipari Tagozat tisztségviselői: 

a) a Távhőipari Tagozat elnöke; 
b) a Távhőipari Tagozat általános alelnöke; 
c) a Távhőipari Tagozat alelnöke; 
d) 2 (két) fő a Távhőipari Tagozat Vezetőségének tagja. 

 
9.4.2. A választott vezető tisztségviselők magyar állampolgárok lehetnek, akik 

ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.  

9.5. A Távhőipari Tagozat elnöke 
 
9.5.1.  A Távhőipari Tagozat elnökének feladatai, hatásköre: 

a) Szervezi a Vezetőség munkáját; 
b) A Szövetség Irodájának bevonásával szervezi a Távhőipari Tagozati találkozókat; 
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c) A Szövetség Irodájának bevonásával összehívja a Vezetőség üléseit; 
d) Egy személyben önállóan, általánosan képviseli a Távhőipari Tagozatot a Szövetség 

Elnökségében és a Szövetség döntéshozó fórumain; 
e) Biztosítja a Távhőipari Tagozatnak az Alapszabály és a Működési és Választási Rend 

szerinti működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket; 
f) Kapcsolatot tart, és biztosítja az információ áramlást a Vezetőség és a Szövetség 

elnöksége között. 
 
9.5.2.  A Távhőipari Tagozat elnökét akadályoztatása esetén az általános alelnök helyettesíti, 
teljes hatáskörben.  
 
9.5.3.  Amennyiben a Távhőipari Tagozat elnökének mandátuma valamely oknál fogva 
megszűnik, az általános alelnök válik a Távhőipari Tagozat elnökévé a választási időszak végéig.  

9.6. A Távhőipari Tagozat általános alelnöke 
 
9.6.1.  A Távhőipari Tagozat elnökét akadályoztatása esetén az általálnos alelnök helyettesíti, 
teljes hatáskörben.  

V. A TÁVHŐIPARI TAGOZAT TISZTSÉGVISELŐINEK 
VÁLASZTÁSI RENDJE 

 
10.1 A Távhőipari Tagozat választott szerve 
 

a) a Vezetőség, amely elnökből, általálnos alelnökből, alelnökből és vezetőségi tagokból áll; 
 
10.2 A választási eljárás 
 
10.2.1 A Távhőipari Tagozat tisztségviselői választással nyerik el tisztségüket. A választásokat 
az egy tagszervezet egy szavazat elve alapján kell lebonyolítani személyes részvétellel. A 
Távhőipari Tagozati Tagok Meghatalmazott képviselőik útján jogosultak a szavazati jogukat 
gyakorolni. 
 
10.2.2 A Távhőipari Tagozat Vezetősége tagjának, illetve választott tisztségviselőnek a 
Távhőipari Tagozat Tagok vezetői tisztségviselői, munkavállalói, megbízási jogviszonyban lévő 
természetes személyei választhatók.  
 
10.2.3 A választott tisztség kizárólag a megválasztott személy által látható el, a tisztség, a 
szervben való tagság át nem ruházható, nem helyettesíthető más személy által. 
 
10.2.4 A választott tisztségviselő tevékenységét, feladatait a Távhőipari Tagozat Működési és 
Választási Rendjének II.1. pontjában foglalt célok elsődlegessége, azok megvalósítása érdekében 
látja el.  
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10.2.5 Távhőipari Tagozat Vezetőségét a Távhőipari Tagozat Tagjai az egy tag egy szavazat 
elve alapján titkosan választják meg, 3 (három) éves időtartamra. 
 
10.2.6 A Távhőipari Tagozat elnökét általános alelnökét és alelnökét a megválasztott Vezetőség 
tagjai választják meg maguk közül az alábbiak szerint: 

a) A Távhőipari Tagozat Elnökét a Távhőipari Tagozat Vezetőségének tagjai választják 
maguk közül egyszerű szavazattöbbséggel oly módon, hogy a választáson az összes 
Távhőipari Tagozati Vezetőségi tagnak jelen kell lennie. Amennyiben a választáson 
egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok egyszerű többségét, úgy a szavazást mindaddig 
meg kell ismételni, amíg a megismételt szavazáson az egyik jelölt meg nem kapja a 
szavazatok többségét. 

b) A Távhőipari Tagozat általános alelnökét a Távhőipari Tagozat Vezetőségének tagjai 
választják meg egyszerű szavazattöbbséggel maguk közül oly módon, hogy a választáson 
az összes Távhőipari Vezetőségi tagnak jelen kell lennie. 

c) A Távhőipari Tagozat alelnökét a Távhőipari Tagozat Vezetőségének tagjai választják 
meg egyszerű szavazattöbbséggel maguk közül oly módon, hogy a választáson az összes 
Távhőipari Vezetőségi tagnak jelen kell lennie. 

d) A Távhőipari Tagozat Elnökének és Alelnökének a személyére külön-külön szavaznak a 
Távhőipari Tagozat Vezetőségének tagjai. Először az Elnök, az általános alelnök, majd 
az alelnök megválasztását kell lefolytatni. 

 
10.2.7  A tisztújító választások koordinációja és a jelöltlista felállítása a Szövetség Irodájának a 
feladata.  
 
10.2.8 A Szövetség Irodája a jelöltlista felállítása érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

a) A Távhőipari Tagozati Tagok körében tájékozódás, vélemények, javaslatok 
összegyűjtése az egyes tisztségek betöltésénél szóba jöhető személyekről; 

b) Az adatgyűjtés eredményeként személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó javaslatok 
elkészítése. 

 
10.2.9 A Távhőipari Tagozat Taggyűlése tagjai az egyes tisztségekre további jelölteket is 
javasolhatnak, akik felvétele a jelölő listára nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történhet. 
 
10.2.10 A Szövetség Irodájának javaslatait a jelölést elfogadó jelölt által tett írásbeli 
nyilatkozattal együttesen a Távhőipari Tagozat Vezetősége terjeszti a Távhőipari Tagozat 
Taggyűlése elé. 

 
10.2.11 A titkos szavazás lebonyolítására a Szövetség Alapszabályának vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerű eltérésekkel. 

VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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11.1 Ezt az Működési és Választási Rendet a Távhőipari Tagozat Taggyűlése 2019. 11. 08. napján 
fogadta el. 

11.2 Ez az Működési és Választási Rend a MaTáSzSz Közgyűlésének a napján 2020. 09.10. lép 
hatályba. 
  

 
 
Távhőipari Tagozat Taggyűlése 


