Magyar Elektrotechnikai Egyesület

SZMSZ 2. sz. melléklet

Egyesületi Választások Rendje
A MEE Alapszabálya rendelkezik a választások lebonyolításáról, úgymint:
 küldöttgyűlési küldöttek választása,
 országos tisztújítás lebonyolítása
o Jelölő Bizottság megválasztása,
o jelöltállítási folyamat,
o szervezeti egységek tisztségviselőinek megválasztása.
A MEE SzMSz 2. melléklete az Alapszabályban részletesen nem szabályozott folyamatokat
írja le.
1 Küldöttgyűlési küldöttek választása:
1.1 A regisztrált tagságú szervezeti egységek jogosultak küldöttek megválasztására, akik
szavazati joggal vesznek részt az Egyesület küldöttgyűlésén.
1.2 A küldöttek mandátuma 3 évre szól, megválasztásukat az erre jogosult szervezetek
legkésőbben tisztújító küldöttgyűlést megelőző 30. napig kötelesek lebonyolítani.
1.3 A küldöttválasztás végeredményét tükröző hiteles jegyzőkönyvet a szervezetek
haladéktalanul kötelesek a MEE titkárságra eljuttatni, valamint a küldötteket
rögzíteni a tagnyilvántartó rendszerben. (TaR)
1.4 A küldöttek és a szavazásra jogosult tisztségviselők a küldöttgyűlési meghívóval
együtt 3 évre szóló küldöttigazolványt kapnak, mely a regisztráció alapja. A
regisztrálást a küldött a Választási Bizottság tagjainak jelenlétében a Titkárság
közreműködésével aláírásával ismeri el a jelenléti íven.
2 Az országos tisztújítás lebonyolítása
2.1 Jelölő Bizottság felállítását és a jelöltállítás módját az Alapszabály részletesen
tartalmazza.
2.2 Tisztségviselők jelölése az itt felsorolt tisztségekre történik:
- egyesületi elnök,
- főtitkár,
- Etikai Bizottság elnöke, 5 tagja, 2 póttagja,
- Gazdasági Bizottság elnöke, Szakmai - Tudományos Bizottság elnök,
- Oktatási Bizottság elnöke,
- Szervezési Bizottság elnöke,
- Kommunikációs és Marketing Bizottság elnöke,
- Felügyelő Bizottság elnöke, 5 tagja és 2 póttagja.
2.3 A Tisztújító Küldöttgyűlést az Alapszabály szerint kell összehívni (elnök, elnökség,
Felügyelő Bizottság) hely, időpont és napirend megjelölésével.
2.4 A küldöttgyűlés időpontjának kitűzése után a szervezetek ajánlása alapján az
Egyesületi Elnökség megválasztja a Választási Bizottságot - elnökét és 7 tagját.
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2.5 A Választási Bizottság egyben ellátja mandátumvizsgáló, és szavazatszámláló
feladatokat is. A Választási Bizottság állásfoglalásait, határozatait egyszerű
többséggel hozza meg. Feladatai:
 a Jelölő Bizottsággal együttműködve a szavazólapok kialakítása
 határozatképesség megállapítása,
 nyílt, vagy titkos szavazás összeszámlálása, értékelése,
 eredmény kihirdetése,
 észrevételek, esetleges rendkívüli helyzet, panaszok kezelése.
2.6 A szavazásra jogosultak a küldött igazolás ellenében a regisztrációban kapják kézhez
a szavazólapot. A titkos szavazás feltételeit a Választási Bizottság biztosítja.
2.7 A Tisztújító Küldöttgyűlés levezető elnökét az Egyesületi Elnökség kéri fel és a
küldöttgyűlés nyílt szavazással fogadja el. A levezető elnök egyszemélyi döntési
jogkörrel van felruházva, de előterjesztésében nem minősíthet.
2.8 Határozatképesség megállapításánál az Alapszabály, valamint meghívóban
feltüntetett formula a mértékadó. A küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban
határozatképes, ha a küldöttek fele + egy fő jelen van a teremben, illetve
regisztráltatta magát. A későbbi időpontban megismételt küldöttgyűlés a megjelent
küldöttek létszámától függetlenül határozatképes.
2.9 Két jelölt esetén a tisztségviselő megválasztása sikeres, ha a leadott igen szavazatok
száma több mint a leadott érvényes szavazatok fele + egy. Több jelölt esetén a
legtöbb érvényes szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.
2.10 Bizottsági tagok választása esetén a szavazatok száma szerinti sorrend határozza meg
a rendes és póttagok személyét, a lehetséges bizottsági tagok száma szerint.
2.11 Az esetleg sikertelen választás tényét a Választási Bizottság állapítja meg és a
levezető elnök jelenti be a küldöttgyűlésnek. A Választási Bizottság javaslatot tesz az
új választásra, amelyet a Küldöttgyűlés fogad el. Sikertelen választás esetén a sikeres
választásig az Egyesületet a korábbi elnökség irányítja és biztosítja az új választások
4 hónapon belüli lebonyolítását.
3 Az Egyesület szervezeteinek tisztújítása
3.1 Jelölés
3.1.1. Az Alapszabály szerint a szervezeti egységes saját SZMSZ-e szerint kell
eljárni.
3.1.2. Helyi szabályozás hiányában az alábbiak szerint kell eljárni:
 Jelentős taglétszámú szervezetek (50 fő felett) a tisztújítás előtt, legalább
6 hónappal korábban bízzanak meg, a helyi tisztújítás előkészítésére,
minimum 3 fős jelölő bizottságot. A bizottság elnököt választ.
 A tisztújító taggyűlést a jelölő bizottság elnöke vezetheti.
 A határozatképesség megállapításánál a 2.8.-ban meghatározottakat kell
alkalmazni a helyi viszonyokra.
3.2 A szervezetek tisztújító tagértekezleteit a szervezet elnöke hívja össze.
Akadályoztatása esetén a szervezet SZMSZ-e rendelkezése szerint kell a
tagértekezletet összehívni.
3.3 Regisztrált tagságú szervezeti egységek esetében a küldöttgyűlési küldöttek
megválasztását célszerű a helyi tisztújítással egy időben lebonyolítani.
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3.4 Nagy létszámú területi szervezetek tagértekezlete, illetve szakosztályok
tagértekezlete küldött értekezlet formájában is lebonyolítható. Ilyen esetben
gondoskodni kell a szervezeti küldöttértekezlet résztvevőinek (saját tagértekezleti
küldöttek) nyílt, átlátható megválasztásáról:
3.4.1. A MEE titkárság közreműködésével a TaR felhasználásával listát kell
készíteni a tagokról.
3.4.2. Területi elv alkalmazásával küldött jelölteket kell állítani.
3.4.3. A saját tagértekezleti küldött jelöltek listájára a szavazás, levélben leadott
szavazás útján történik (lehet elektronikus és postai úton is). A küldöttek
száma érje el a szervezet létszámának 10%-át, a küldött jelöltek száma ezt
50%-al haladja meg.
3.5 A MEE Küldöttgyűlésére csak a tagregisztrációra jogosult szervezetek választhatnak
küldöttet.
3.6 Az a jelölt töltheti be az adott tisztséget, aki a legtöbb szavazatot kapta.
3.7 A tisztújítás végeredményét tükröző hiteles jegyzőkönyvet a szervezetek 5
munkanapon belül kötelesek a MEE titkárságra eljuttatni, valamint az új tisztségeket
rögzíteni a tagnyilvántartó rendszerben. (TaR)

Budapest, 2018. június 12.

Kovács András
a Szervezési Bizottság elnöke

Jóváhagyta az Egyesületi Elnökség a 30/2018 számú határozatával.
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