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vATaSzTAST SZABALYZAT

Az Alapszabiiy viiasztisra vonatkoz6 rendelkez6sei az al6bbiak:

l. Az Egyesiilet 6ltal6nos iinkormfnyzati rendelkez6sei

l. AzEgyestilet vezeto szerveit demokratikusan, kfilddttgytil6s keretdben v6lasztj6k meg.

2. Az Egyestilet vezeto szervei megbiz6sukat n6gy6vi id6tartamra, vitlasztds ritj6n nyerik el. A
tiszts6gviselok id6k<jziviiasztisa eset6n amegbizatLis a ciklus v6g6ig tart.

3. Yiiaszt6ik ttj6n b6rmikor visszahivhat6k. Visszahiv6st az OY, Elnriks6g, EB, illetve a
vdlaszto szervezet tagjainak 10 %o-a kezdem6nyezhet abban az esetben, ha a tiszts6gvisel<i az
Egyesiilet drdekeit vagy a m6h6szet szakmai hagyom6nyait bizonyithat6an 6s jelent6sen
megs6rti.

4. Az Egyesiilet Kiilddttgfil6se akkor hatirrozatkepes, ha tagjainak fele plusz egy fo jelen
van. Ha gyril6st hatdrozatkeptelensdg miatt el kell halasztani, tizenrit napon beliili idopontban-
az eredeti napirendre feltett k6rd6sekben - tj gy.til6st kell osszehivni 6s a gytil6s a

megjelentek2} Yo-nakjelenl6te esetdn hatitrozatkepes. Erre a meghfv6ban kiikin fel kell hivni
a figyelmet.

5. A hat6rozathozatal nyilt szavazissal tdrt6nik kiv6ve, ha a testiilet elozetes t<ibbs6gi
d<intdssel titkos szavazisrolhatdroz. Minden tagot egy szavazat illet meg.
Szem6lyi tigyekben titkosan kell szavazni, ha a jelenl6v6k l0 Yo-a, yagy az 6rintett szem6ly
k6ri.

6. Tiszts6gvisel5k viilaszt6sakor-ketton6l tobb jekilt eset6n- ha egy jel<ilt sem kapott 50 %
plusz egy szavazatot, akkor m6sodik szavazisra keri.il sor, melyen az aketjelolt indul, akik
az elson a legtcibb szavazatot kaptrlk. A m6sodik szavazilskor a t<ibb szavazatot kapott jelcilt
tekintend6 megv6lasztottnak.

II. Kiilddttgyiil6s

l. A Kiilddttgytil6s kiz6r6lagos hat6skcire:
a) Az Egyesiilet elntike, elnokhelyettesei, Elnciks6g, Ellen6rz6 Bizotts6g eln<ike 6s tagSai, az
Etikai-fegyelmi Bizotts6g eln<ike 6s tagjai megv5laszt6sa, visszahiv6sa, tov6bb6
<isszef6rhetetlens6g eset6n vagy saj rit k6r6s6re t<irt6n6 felment6se.

b) A Kiilddttgytil6s megv6lasztja a Jeldlo- 6s Szavazatszedo Bizottsrigot.
2. A Killd6ttgyrildssel kapcsolatos egy6b rendelkez6sek:
a) Kiildott: tenileti 6s <in6ll6 mdheszszervezetek elnokei, valamint amdhdszszervezetekben

minden megkezdett 50 f6 ut6n villasztott egy f6.
b) Kiild<lttnek csak az Egyestilet tagja viiaszthato.
c) Minden kiildott egy szavazattal rendelkezik.
d) TanScskoz6si 6s szavazatijogokkal: vesznek rdszt a Kiildcittgyril6sen az Orszrigos

Vezet6sdg tagjai, valamint a ktildrittek.



e) Az Egyestilet Hivatalvezetoje a Kiilddttgytildsen mint rilland6 meghivott, tanticskoziisi
joggal vesz r6szt.

III. A Jeliil6 Bizotts6g
1. A Jelol6 Bizotts6g elnok6re 6s tagjaira a Kiildottgyril6s tagjai tesznek javaslatot.

2.TagSai:
Jelcilo Bizotts6g:
- Az Egyesiilet rendes tagjai koziil megv6lasztott elndk+ tovdbbi 4 fo
A Jel6l6 Bizotts6g feladata:
A vilasztirsi szab6lyzat szerint a jel6l6sek osszegyrijtdse, ellenorzese. A tagsiig kdzdtt
v6lem6nykutat6s, a v6lem6nyek rendszerezdse, ellen6rzdse.
A Jelol6 Bizottsrlg a szervezetek 6ltal javasolt jelciltek kdztil saj6t d<int6se alapjin allitja cissze

az iitalajavasolt jekilt list6t. Jelentds6ben ismertetni kell a szeryezetek rlltal javasolt, de a
Jel6l6 Bizotts6g 6ltal javasolt listrlra nem keriilt jeldlteket is.

A Jelol5 Bizottsrignak rcividen 6s ar6nyosan indokolni kell a jeltil6st.

IV. Szava zatszfimlS 16 B izottsi g

1. A Szavazatszitmlitlo Bizotts6g elndk+ 6 f5 tag.
2. ABizottsSg elntik6re 6s tagjaira a Kiildottgyril6s tesz javaslatot.

3. A bizottsSg elndk6nek 6s tagjainak vdlasztdsa nyilt szavaz6ssal, egyszeri tdbbs6ggel,
kdzfeltartits sal tort6ni k.

A Szav azatsziml{16 Bizottsrig megvilasztisa :

A Kiild<ittgytil6sen t<irt6nik egyszerti sz6t<ibbs6ggel, nyilt szavazdssal.

A S zav azatszitmlii6 B izotts 69 fe I adata :

A vilasztits gyakorlati lebonyolit6sa. A szavaz6 c6dulak elk6szit6se, kioszt6sa, urn6ban val6
6 s s ze gyrij t e s e . S zav azat szitml6l6s, maj d ere dm6nyek kd zl 6 s e.

Az eredm6nyt alevezet6 elndknek kiilon is ki kell hirdetni.
A megbizatis id 6tarta ma :
A Bizotts6gmegbizat6sa annak megv6laszt6s6val kezd6dik 6s az Egyestilet tiszts6gvisel6inek
megv6laszt6s6val szrinik meg.

V. A tiszts6gvisel6k jeliil6se

Minden tag jogosult tagszervezetdn kereszti.il jeldltet illlitani oly m6don, hogy tagszervezete
irilsban k6ri a Jel6l6 6s Szavazatszilmliio Bizotts6got legk6s6bb a viiasztits el6tt 30 nappal,
hogy jelriltj eit a szavaz6 list6ra vegye fel.
A Bizottstig kdteles a jelolt viiasdhat6sitgitr6l meggyoziSdni, valamint a jeldlttel ir6sban a
jelcil6st az adott tiszts6gre elfogadtatni. Ezek hiriny6ban a jel<iltet a szavaz6listdra nem lehet
felvenni.

Egy-egy tisztsdgre tdbb jel6lt is rillfthat6.

A Ktilddttgyril6sen m6d van tov6bbi jekilt illlitirsina, amennyiben a jelenl6v6k tdbbs6ge ahhoz
szavazatixal hozzt$itrul. A Ktilddttgyril6s helyszin6n jekilni csak jelenl6v6 szemdlyt lehet,
akinek a helyszinen kell nyilatkoznia a jel6l6s elfogad6s6r6l.



VI. A vflasztSsra jogosultak

-Az Orszirgos Vezet6s6g tagjai (az Elncikseg tagtrai, az Etlkai-fegyelmi Bizotts6g elncik 6s

tagjai)
-A kiilddttek: kiildcittek a tertileti 6s cin6ll6 szewezetek minden megkezdett 50 fo utSn tagjai
6ltal megv6lasztott tagdijhatral6kkal nem rendelkez6 rendes tagok.

A viiaszthato ktildcrttek szdmft az OMME Hivatal6nak nyilv6ntart6sa alapjitn kell
meghat6rozni 6s amdheszszervezetekkel koz<ilni minden dv janu6r 3l-ig.

A tertileti 6s cin6ll6 m6h6szszervezetek a ktild<ittek n6vsor6t, cim6t minden 6v febru6r v6g6ig
kotelesek ir6sban az OMME Hivatal rdszere megktildeni, amennyiben a lista hat6ridSre, vagy
nem 6rkezik meg, abban az esetben az eloz6 6rv6nyes abc sorrendet figyelembe v6ve.

A kiilddtt mand6tuma egy ktilddttgytil6sre sz6l.

VII. A vilasztis

A Jel6l6 Bizotts6g a Kiildrittgyiil6snek besz6mol avdgzett munkrir6l.

A villasztitson a Bizottsrlg 6ltal jel<iltek ellen a ktild<ittek kifog6st emelhetnek.

A ktilddttek riltal javasolt jekilteknek a jel<iki listrira val6 felv6tel6rol a Kiildrittgytil6s
egyszeni t6bbs6ggel dont.

Aviiasztitson a Jekjki Bizotts6g 6ltal javasolt jelcilteknek a Bizottsrig 6ltal javasolt sorrendben
ker0lnek fel a jelol6 list6ra, mfg a kiilddttek illtal javasolt jeldltek a jel<il6s sorrendj6ben.

Az egyszem6lyi tiszts6get bet6lt6 jeldltek kriztil egymand6tumos (t<ibb jeltilt krjziil csak egy
fo v6laszthat6:- elnrjk, elndkhelyettesek, EB elncik-), mig a bizotts6gi tagokat pedig kislistds
(tobb jelolt kdziil a bet<iltend<i helyek sz6mSnak megfelel6 letszttm vfiaszthat6) v6laszttisi
rendszerbe n v iias4anak az an a jo go sultak.

Tiszts6gviselo/k v6lasztisakor az egyszem6lyi tiszts6gviselSlk viilasztiisiin6l- kettSn6l t6bb
jelrilt eset6n- ha egy jeldlt sem kapott 50% plusz egy szavazatot, akkor m6sodik szavazdsra
kertil sor, melyen az ak6tjel6lt indul, akik az els6n a legtribb szavazatot kapt6k. A m6sodik
szavaziskor a t<jbb szavazatot kapott jekilt tekintend6 megv6lasztottnak.

Kislist6s viiasztisnitl a legtdbb szavazatot kapott jelciltek a szavazatok sz6ma szerinti
cscikken<i sorrendben tekintendSk megv6lasztottnak.

Az egymand6tumos szavaz6lapr6l kieso jel<ilteket automatikusan a kislista elej6re fel kell
venni.

Amennyiben az egymand6tumos list6ra minden tiszts6gre csak egy jekilt van, a viiasrtils
kdzds listrln is tdrt6nhet a kislist6s v6lasztSssal egyidejrileg.
Ez esetben a szavaz6lapon az egymandiitumos 6s a kislist6s r6szt egy6rtelmiien el kell
viiasztani egym6st6l.

A szav azis lebonyolitr{sa :

Nyilt szavaziis esetdn a szavaz1lap felmutat6s6val trirt6nik.



Titkos szavazis eset6n a szavazohst6n felttintetett n6vhez
jelenti, je16l6s n6lkiili a nem szavazatot.

A nevekhez val6 rij n6v hozzdirisa, vagy n6v ifihtzdsa
6rv6nytelenn6 teszi. Ugyancsak 6rv6nytelen az a szavazat
6rv6nyes szavazatvan.

VI[. Visszahiv6s

+, vagy X jel azigenszavazatot

(ak6r egy,ak6r t6bb) a szavazatot
is, amelyiken az eloirtn6l kevesebb

1. Visszahivdstaz Orsz6gos Vezetos6g yagy azElnciks6g, vagy azBllenorzo Bizottsiig, vagy a
viiaszto szervezet tagjainak 10 Yo-a kezdem6nyezhet abban az esetben,ha a tiszts6gviselo az

Egyestilet 6rdekeit vagy a m6h6szet szakmai hagyom6nyait bizonyfthat6an 6s jelentSsen

megsdrti. Kezdem6nyezi ir6sban azor,af6rumon, azonvdlasztottal szemben, akit \gyanazona
forumon vdlasztottak meg, ahol a bizalmi szavazSst, visszahiv6st kezdem6nyezo is 6s a
villasztott is szavazati 6s v6laszt6si joggal rendelkezik. A bizalmi szavazds, visszahiv6s
inditv6nyoz6sakor, illetve rendelkezett a viiasztiiskor, az ok alapos egy6rtelmti 6s k6zdrthet6
indokl6s6val.

2. A Kiilddttgytil6shez visszahiv6st elSre irSsban, valamint sz6ban egyar6nt el6 lehet
terjeszteni.

3. A Ktild<ittgytil6shez nyilt szavazfussal egyszeni tribbs6ggel kell hatarozatot hozni az

inditvSny napirendre titzds€r ol.

4. Valamennyi szavazatot meg kell sz6ml6lni, ktilon az igen, a nem 6s a tart6zkod6
szavazatokat is.

5. Visszahiv6s eset6n a tiszts6gvisel6 felment6s6r6l kell d<jnteni.

Avillasztdsi szabiiyzatot az OMME alapszabilly6nak V. 8. j pontja 6rtelm6ben az Eln6ks6g
2015. m6rcius 27-i iil6sen egyhangrian elfogadta 6s azonnali hat6llyal6letbe l6ptette.

Budapest, 2015. mbrcius 27 .
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