
Választási szabályzat 

 

I. A szövetség vezetősége a saját tagjai közül elnököt, 2 alelnököt, pénztárost és 

jegyzőkönyvvezetőt választ. Az elnök, alelnökök és a pénztáros megbízatása egy évre 

szól. A választás előkészítésére és szabályszerű lebonyolításának biztosítására választási 

bizottságot kell létrehozni. A választási bizottság elnökből és kettő tagból áll. A 

választási bizottságot a Szövetség vezetőségének megalakulásakor a vezetőség tagjai 

választják meg. Az elnökből és két tagból álló választási bizottságot nyíltan választják 

egyszerű többséggel. A legtöbb szavazatot kapó választási bizottsági tag egyúttal a 

választási bizottság elnöki tisztét is elnyeri. 

II. A választási eljárás jelölési és szavazási szakaszból áll. 

 

II. 1. A jelölés  

(a) A szövetség vezetőségének ülése akkor határozatképes, ha a vezetőség tagjainak több 

mint fele jelen van. Amennyiben a vezetőségi gyűlés határozatképtelen, a megismételt 

vezetőségi gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.  

(b) Jelölésre jogosult a vezetőség minden tagja. A jelölőgyűlésen minden jelenlévő 

vezetőségi tag jelölhet vezetőségi tagokat az elnöki, az alelnöki és a pénztárosi posztra. 

Sorrendben először az elnöki majd külön-külön a 2 alelnöki és végül a pénztárosi posztra 

való jelölés történik meg. A választás is ebben a sorrendben történik  

(c) A jelöltek nyilatkoznak arról, hogy a jelölést elfogadják-e. A távol levő jelölt 

jelölésének elfogadásáról írásban is nyilatkozhat. A jelöltlista lezárása után, amennyiben 

a választási bizottság tagjai felkerültek a jelölő listára, helyükre a jelöltlistán nem 

szereplő vezetőségi tagokat kell választani. 

(d) A jelölésről nyílt szavazás dönt. A jelölő listára való felvételre a jelenlévők legalább 

felének szavazata szükséges.  

 

II. 2. A választás 

(a) A választást a választási bizottság bonyolítja le. Feladata a szavazatok 

összeszámlálása, a választás eredményének kihirdetése a választási bizottság elnöke által.  

(b) A választás titkos szavazással történik. Ha a jelöltlistán két jelölt neve szerepel, akkor 

a választás egyfordulós, a több szavazatott kapott jelölt nyeri a választást. A választás 

abban az esetben kétfordulós, ha a jelöltlistán több mint két jelölt neve szerepel, s 

közülük az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint 50%-át. 

Ha az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint 50%-át, a 

második fordulóba a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jut. A második fordulóban a több 



szavazatott kapott jelölt nyeri a választást. Szavazategyenlőség esetén minden esetben 

sorsolás dönt, amit a választási bizottság elnöke bonyolít le. 

 

II. 3. A visszahívás 

Az elnöki, az alelnöki és a pénztárosi funkciót betöltő személyek visszahívására a 

vezetőségi tagok tehetnek javaslatot a vezetőségi ülésen. A javaslat megtétele után az 

ülésvezető javaslatot tesz a 3 tagú szavazatszámláló bizottság összetételére. Az elnökből 

és két tagból álló szavazatszámláló bizottságot nyíltan választják egyszerű többséggel. Ez 

után kerül sor titkos szavazással a funkcióból való visszahívásra. A visszahívás akkor 

érvényes, ha a szavazatok több mint a fele a visszahívás mellett döntött. Ebben az esetben 

a megüresedett posztra legkésőbb 30 napon belül (amennyiben az ülésen nem születik 

más javaslat) a II. 2. pont szerint történik a választás. 

 

 


