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vAuszrAstszl^stt-yzrr

Az Alapszabdly viilasztiisra vonatkoz6 rendelkezdsei az alitbbiak:

I. Az E gyes iilet rlltali nos tinko rm6 nyzati rendelkez6sei

1. Az Egyesiilet vezet6 szerveit demokratikusan, kiilddtt gyLilds keretdben v6laszdrik meg.

2. Az Egyesiilet vezet6 szervei megbiz6sukat ndgydvi idotartamr4 v6lasztris ritjriLn nyerik el. A
tisztsdgvisel6 id6k6zi v5lasaasa esetdn a megbizatiis a ciklus vdg6ig tart.

3. V6laszt6ik ritjan bdrmikor visszahivhatok. Visszahivrlst az OV, Elndksdg, EB, illetve a
v6laszt6i szervezet tagj ainak 10 %o-akezdem€nyezhet abbat az esetben, ha a ti sztsdgvisel6 az
Egyesiilet drdekeit vagy a mdhdszet szakmai hagyomrinyait bizonyithat6an 6s jelent6sen
megsdrti.

4. Az Egyesiilet Kiildttttgfildse akkor hatiirozatk6pes, ha tagjainak fele plusz egy f<i jelen
van. Ha gytildst h alirozatkdplelensdg miatt el kell halasztani, tizendt napon beliili id6pontban-
az eredeti napirendre feltett kdrd6sekben - rij gyil6st kell dsszehivni 6s a gyiil6s a
megielentek 20 7o-nakjelenl6te eset6n hatarozatkdpes. Erre ameghiv6ban kiikin lel kell hirni
a figyelmet.

5. A hatrirozathozalal nyilL szavazhssal tdrtdnik kiv6ve, ha a testtilet el<izetes t<ibbsdgi
ddntdssel titkos szavaz6sr6l hatiroz. Minden tagot egy szayazat illet meg.
Szemdlyi tigyekben titkosan kell szavazni, ha a jelenlev6k l0 Yo-4 vagy az drintett szemdly
kdri.

6. Tisasdgvisel<i v6lasztiisakor kett6n6l tdbb jel6lt esetdn- ha egy jeldlt sem kapott 50 o%

plusz egy szavazatot, akkor m6sodik szavazisra keriil sor, melyen az a kdtjeldlt indul, akik
az elstin a legtdbb szavazatot kaptak. A m6sodik szavaz6skor a tdbb szavazatot kapottjeldlt
tekintend<i megv6lasztottnak.

II. Kiildtittgyiil6s

1. A Ktlddttgl.rilds kiz6r6lagos hatiiskdre:
a) Az Egyesiilet elndke, elndkhelyettesei, Elndksdg, Ellendrzri Bizotts6g elnrike ds tagai, az
Etikai-fegyelmi Bizotts6g elndke 6s tagjai megvrilaszt6sa, visszahivasa, tovribb6
tisszef6rhetetlensdg esetdn vagy saj6t kdrds6re ttirtdn6 felment6se.

b) A Kiilddttgyilds megvdlasztja a Jeltil6- es Szavazatszbmlil6 Bizottsrigot.
2. A Kiild6ttgyiildssel kapcsolatos egydb rendelkez6sek:
a) Ktildiitt: tertileti 6s 6n6ll6 m6hdszszervezetek elndkei, valamint a m6hdszszervezetekben

minden befejezett 75 f6 uten velasao$ egy fti.
b) Kiildtittnek csak az Egyesiilet tagia v6laszthat6.
c) Minden kiilddtt egy szavazallal rendelkezik.
d) Tan6cskoz6si 6s szavazatijogokkal: vesznek rdszt aKiilddttgyilldsen az Orszdgos

Vezet6s6g tagjai, valamint a kiild6ttek.



e) Az Egyestilet Hivatalvezet6je a Kiildtittgyuldsen mint 6lland6 meghivott, tandcskozasr
joggal vesz rdszt.

III. A Jeltil6 Bizotts6g
l. A Jel6l6 Bizotts6g elndkdre 6s tagiaira a Kiilddttgyul6s tagjai tesznek javaslatot.

2. TagSai:.

Je1616 Bizotts6g:
- Az Egyesiilet rendes taglaikdztil megviilasztott elnok+ tov6bbi 4 fo
A Jel6l6 Bizotts6g feladata:
A vrllasztAsi szab{lyzat szerint a jeldldsek risszegyrijt6se, ellen6rz6se. A tags6g kdzdtt
vdlemdnykutat6s, a vdlemdnyek rendszerezdse, ellen6rzdse.
Jelentdsdben ismertetni kell a szervezetek 6ltal javasolt jel6lteket.
A Jel6l6 Bizotts6gnak rdviden ds ariinyosan indokolni kell a jel6l6st.

IV. Szavazats zfmlSlil Bizottsig

l. A Szavazatsz6ml6l6 Bizottsrig eln6k+10 fb tagb6l 6ll.
2. A Bizotts6g eln<ikdre ds tagiaira a Kiild<ittgyil6s tesz javaslatot.
3. A bizotls6g elnrikdnek 6s taglainak vilasztAsa nyilt szavaziissal, egyszeni tdbbs6ggel,
kdzfeltarrlssal t6rt6nik.

A Szavazatsz6m1616 Bizottsig megvilasztisa:
A Kiild6ttgyildsen tdrt6nik egyszeni sz6ttibbs6ggel, nyilt szavaziissal.

A szavazatszimldl6 Bizotts6g feladata:
A v6lasztas gyakorlati lebonyoliuisa. Aszayaz6 cd.du16.k ekik6szit6se, kiosztrlsa, umdban val6
risszegyrijt6se. Szavazatsz mliiris, majd eredm6nyek krizldse.
Az eredmdny a levezetri eln<iknek kiikin is ki kell hirdetni.
A megbizatis iddtartama:
A Bizottsdg megbizatilsa annak megvdlasa6s6val kezd<idik 6s az Egyesiilet tisasdgvisel6inek
megv6lasztiis6val szrinik meg.

V. A tiszts6gvisel6k jeltil6se

Minden tag jogosult tegszervezet6n keresaiil jeldltet 6llitani oly m6don, hogy tagszervezete
inisban kdri a Jel<il6 Bizotts6got legkdsobb a v6lasztas eldtt 30 nappal, hogy jekiltjeit a
szavazi I istrira vegye fel.
A Bizottsrig kdteles a jeltilttel irdsban a jekil6st az adott tisasdgre elfogadtatni. Ezek
hi6ny6ban ajel<iltet a szavaz6listiira nem lehet felvenni.

Egy-egy tisztsdgre ttibb jel6lt is rillithat6.

A Kiilddttgyiildsen m6d van tov6bbi jeltilt 6llitrisira amennyiben ajelenlev6k tdbbsdge ahhoz
szavazatAval hozzAllrd. A KUlddugyilds helyszindn je16lni csak jelenlevt! szem6ly leheg
akinek a helyszinen kell nflatkoznia a jeliil6s elfogadrisrir6l.
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VI. A vrilaszt6sra jogosultak

-Az Orsz6gos Vezet6s6g taglai (az Elndksdg tagsai, az Etikai-fegyelmi Bizotts6g elndk 6s
tagiai)
-A kiildtittek: ktilddftek a teriileti 6s 6n6ll6 szervezetek minden befejezett 75 lo utrin tagiai
6ltal megv6lasztott tagdijhetraldkkal nem rendelkez<i rendes tagok.

A vrilaszthat6 kiilddttek szinndt az OMME Hivatalinak nyilvrintartrisa alapjri.n kell
meghatrirozni 6s a mdhdszszervezetekkel kdzdlni minden dv januar 3l-ig.

VII. A vflasztds

A Jeliil6 Bizotts6g a Kiilddttgyildsnek besziirnol az elvdgzell munkrir6l.

A v6lasztiison a Bizottsrig rlltal jeltiltek ellen a ktilddttek kifogrist emelhetnek.

A ktildiittek 6ltal javasolt jel6lteknek a jel6l5 listdra val6 felv6teldrdl a Ktildiittglul6s
egyszeni t6bbsdggel dtint.

A vrilasaason aJel6l6 Bizotts6g 6ltal javasoltjeldltek ABC sorrendben ker0lnek fel ajel6l6
lisuira, mig a kiild6ttek 6ltal javasolt jekiltek ajel6l6s sorrendjdben.

Az egyszem6lyi tiszts6get bett ltd jeldltek kriztil egymand6tumos (tdbb jelttlt ktiztil csak egy
fo vilaszthat6: eln6k, elndkhelyettesek, EB elnrik, Etikai 6s Fegyelmi Bizotts6g elndke), mig
a bizottsrigi tagokat pedig lislis (ttibb jeltilt kdziil a betdltend<i helyek szamrinak megfelel6
ldtszirn velaszthat6) v6laszuisi rendszerben villasztanak az arra jogosultak.

Tiszts6gvisel<ik v6lasztrisakor az egyszemflyi tisztsdgvisekik v6lasaris6n6l- kettdn6l tdbb
jelrilt eset6n- ha egy jeldlt sem kapott 50% plusz egy szayazalot, akkor masodik szavazisra
keriil sor, melyen az a kdtjeldlt indul, akik az els6n a legtdbb szavazatot kaptak. A m6sodik
szayaziskor a tdbb szavazatot kapott jeldlt tekintend6 megv6lasztottnak.

Listris v6lasztasn6l a legtdbb szavazatot kapottjeldltek a szavazatok szlma szerinti csrikken6
sorrendben tekintend<ik megvilasztottnak.

Az egymand6tumos szavaz6lapr6l kies6 jeldlteket automatikusan fel kell venni a listdra.

Amennyiben az egymand6tumos listiira minden tiszts6gre csak egy jeldlt van, a v6lasztiis
kdziis listin is tdrt6nhet a listris vrilasa6ssal egfidejiileg.
Ez esetben a szavaz6lapon az egymand6tumos 6s a listas r6sa egydrtelmtien el kell
vAlasztani egymast6l.

A szav azhs lebonyo Iit6sa :

Nyilt szavazds esetdn a szavaz6lap felmutatilsiival tdrt6nik.
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A teriileti ds iin6ll6 mdhdszszervezetek a kiilddttek ndvsordt, cimdt minden 6v februar vdgdig
kdtelesek irasban az OMME Hivatal rdszdre megkiildeni, amennyiben a lista hatririd<ire, vagy
nem drkezik meg, abban .v esetben az elozo 6rvdnyes abc sorrendet figyelembe vdve.



Titkos szavaziis esetdn a szavaz6listiln felttintetett ndvhez + , vagy X jel az igen szavazatot
jelenti, jeldlds ndlkiili a nem szavazalot.

A nevekhez val6 rij ndv hozzbirls4 vagy n6v dthuzrisa (akrir egy, akAr tdbb) a szavazatot
drvdnyelennd teszi. Erv6nyes szavazatnak min6siil azon a sz,avaz6lapon leadott <isszes

szavazal is, amellken az el6irtn6l kevesebb drvdnyes szavazal vat|..

VIII. Visszahivds

l. Visszahiv6st az Orsz6gos Vezet6s6g vagy az Elndks6g, vagy az Ellen6rz6 Bizottsdg, vagy a
v6laszt6 szervezet tagiainak 10 %o-a kezdemdnyezhet abban az esetben, ha a tisasdgvisel<i az
Egyes0let drdekeit vagy a mdhdszet szakmai hagyom6nyait bizonlthat6an ds jelent6sen
megsdrti. Kezdem6nyezi ir6sban azon a ffirumon, azon v6lasztottal szemben, akit ugyanazon a
f6rumon v6lasztottak meg, ahol a bizalmi szavazlst, visszahiviist kezdemdnyez6 is 6s a
v6lasztott is szavazati 6s vrllasztrisi joggal rendelkezik. A b:r,almi szavazAs, visszahiviis
inditv6nyozdsakor, illetve rendelkezett a v6lasztriskor, az ok alapos egy6rtelmii ds kdzdrthetri
indokl6srival.

2. A Ktlddttgyuldshez visszahiv6st el6re, inisban, valamint sz6ban egyar6nt el6 lehet
terjesaeni.

3. A Kiilddttgluldsnek nllt szava,issal, egyszeni ttibbs6ggel kell hatrirozatot hozni az
inditv6ny napirendre n2dsdnil.

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

A v6lasztrisi szabilyzatot az OMME alapszab6ly6nak V. 8. j pontja drtelmdben az Elnciksdg
2015. m6rcius 27-i iil6sdn egyhangrian elfogadta ds azorrnali hatallyal dletbe l6ptette.

Az Elndksdg a v6lasarisi szzbiiyzatot 2020. jrilius 07. napjan megtartott iilds6n m6dositotta,
a m6dositast 9 igen, 1 nem, 1 nem szavazds mellett elfogadta.

Budapest. 2020. jtlius 07.
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5. Visszahiv6s esetdn a tisztsdgviseki felmentds6r6l kell ddnteni.
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