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VALASZTASI
SZABALYZAT

Az AlapszabAly v6lasztAsra vonatkoz6 rendelkezdsei az alebbiak

I. Az Eryesiilet 6ltal6nos tinkormfnyzati rendelkezdsei

1. Az Egyesiilet vezet6 szerveit demokratikusan, Kiildottgyiiles keret6ben vdlasztl6k meg.

2. Az Egyesi.ilet vezet5 szerveinek tagjai megbizdsukat negyevi id6tartamr4 v5lasa6s utj6n
nyerik el. A tiszts6gvisel<i id6k6zi viias^itsa eset6n a megbizatix a ciklus veg6ig tart.

3. Vdlasaoik irtjan b6rmikor visszahivhatok. Visszahiv6st az OV, Elnokseg, EB, illetve a
viilasztoi szeryezet tagjainak l0 Vo-a kezdemenyezhet abban az esetben, ha a

tisztsegvisel<i az Egyesiilet 6rdekeit vagy a meh6szet szakmai hagyom6nyait
bizonyithat6an es jelent5sen megs6rti.

4. Hat6rozatkepes a Kiildottgyr.iles abban az esetben, ha azon a leadhato szavazatok, tobb
mint felet (50Yo +l fo) kepvisel6 szavazdsra jogosult r6sa vesz. A hat6rozatkepesseget
minden hat6roz athozalalnii vizsgAlni kell. Hatd.,rozatk6ptelenseg eseteben 15 napon beliil
azonos napirenddel rijabb Kiilddttgyrilest lehet risszehivni, amelyik a ktld6ttek legalAbb
20%-inak a j elenl6te eseten hat6rozatk6pes.

5. A Kuldottgyiil6s hatdrozatait a jelenlev6 kiilddttek szavazatainak ardny6ban, egyszerii
sz6tobbseggel hozza. A hatirozathozatal nyilt szavazdssal tortenik kiveve, ha a testtilet
el5zetes tobbsegi dontessel titkos szavaz6sr ol hatdroz. Minden tagot egy szavazat lllet
meg. Szem6lyi iigyekben titkosan kell szavazni, ha ajelenlev6k 10 Yo-4 vagy az erintett
szem6ly k6ri.

6. Tisasegvisel5 v6lasztisakor kett5nel tobb jelolt eset6n- ha egy jelolt sem kapott 50 7o

plusz egy szavazatot, akkor m6sodik szayazAsra kertil sor, melyen az a ket jelolt indul,
akik az els5n a legtdbb szavazatot kaptak. A mdsodik szavaz6skor a tdbb szavazatot
kapott jelolt tekintend5 megv6lasztottnak.

II. Kiildtittryiil6s

A Ktilddttgytiles kiz616lagos hat6skore:
a) Az Egyesiilet elnoke, elnokhelyettesei, az Elnokseg tagiai, Ellen6rz6
Bizotts6g elnoke 6s lagai, az Etikai 6s Fegyelmi Bizottsdg elnoke es tagiai
megvAlasais4 visszahiv6sa, tov6bb6 osszef6rhetetlenseg eset6n vagy sajdt
keresere torten5 felment6se.

b) A Ktlddttgyiil6s megv6lasztja a Jelolo- es Szavazatsz mlil6 Bizotts6got
2. A Ktldottgyiil6ssel kapcsolatos egyeb rendelkezesek:

a) Kiildott: tertileti es 6n6ll6 m6hdszszervezetek elnokei, valamint
mdh6szszervezetekben minden befejezett 75 f6 utan v6lasztott egy f5.
b) Kiildottnek csak az Egyesi.ilet tagja v6laszthat6.
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III. A Jel6l6 Bizottsdg (JB)
1. A Jelttl<i BizottsAg eln6k6re es tagjaira a Kiilddttgyiiles tagiai tesznek javaslatot.

IV. Szavazatszdmldl6 Bizotts{g (SzSzB)

l. A Szavazatszamlil6 Bizottsag az eln6kb6l+10 fb tagbol all.

2. A Bizottsag elnokere 6s tagjaira a Ktild6ttgyiiles tesz javaslatot.

3. A bizottsag elnokenek es tagiainak v6lasztAsa nyilt szavaz6ssal, egyszeri tobbs6ggel,
k6zfeltartassal tortenik.

4. A szavazalszriml6l6 Bizottsag feladata:
a) A v6lasa6s gyakorlati lebonyolitlsa. A szavaz6 cedul6k el5keszitese, kiosa6sa umdban

valo osszegy iijt6se. Szavazatsz6ml6l6s, maj d eredm6nyek kozlese.
b) Az eredmdnyt a levezet6 elnoknek kiil6n is ki kell hirdetni.

5. A megbizatis i d<itartama:
A Bizottsig megbizat6sa annak megv5lasz6s6val kezd6dik 6s az

tisasegvisel6inek megv6lasa6sival sziinik meg.
Egyestlet

V. A tiszts€gvisel6k je16l6se

1. Minden tag jogosult tagszervezeten keresaiil jel6ltet allitani oly modon, hogy
tagszervezete ir6sban keri a Jelol6 Bizotts6got legk6s6bb a v6laszt6s elott 30 nappal,
hogy jeldltjert a szavazo list6ra vegye fel.

c) Minden ktilddtt egy szavazattal rendelkezik.
d) Tan6cskoz6si es szavazati jogokkal: vesznek rlsz1. a Ktildottgyiil6sen az
Eln6ks6g, OrszAgos Vezet6seg tagjai, valamint a kiildottek.
e) Az Egyestilet Hivatalvezet5je a Kiilddttgyiilesen mint 6llando meghivott,
tan6cskoz6si joggal vesz r6szt.

2. Tagjai:
Jel6lo BizottsSg az Egyesiilet rendestagiai kriztil megvilasztott elnok+tov6bbi 4f<i

3. A Jel6lo Bizottsirg feladata:
a) A v6lasztirsi szabitlyzat szerint ajelol6sek dsszegyiijtese, ellen6rz6se.
b) Jelenteseben ismertetni kell a szervezetek 6ltal javasolt jelolteket.
c) A Jeloto Bizotts6gnak rdviden 6s ar6nyosan indokolni kell ajelolest.

2. A Jelol6 Bizottsag k6teles a jelolttel irisban a jelolest az adolrt tiszts6gre elfogadtatni.
Ezek hianyaban ajel6ltet a szavaz6list6ra nem lehet felvenni.

3. A Jelol6 Bizottsig gondoskodik a jelolt 6ltal elk6szitett motiv6ci6s levdl es szakmai
on6letrajz az Egyestilet honlapjdra tdrten6 feltoltes(1 azzal - amennyiben a jelolt
ahhoz ny ilatko zatitban hozzitjarul - hogy legk6s6bb a v6laszt6s el6tt 15 nappal az
OMME Hivatalvezet<ljenek megktildi elektronikus riton a dokumentumokat.

4. Egy-egy tisztsegre tobb jelolt is allithato.



VI. A vdlasztdsra jogosultak

2. A viias^hat6 kiildottek szdmitt az OMME Hivatald,nak nyilvirntartdrsa alapj 6n kell
meghatd,rozni 6s a m6h6szszervezetekkel kOzdlni minden ev j anu6r 3 I -ig.

3. A tertleti es 6ndll6 mdh6szszervezetek a ktlldottek n6vsorit, cimet minden 6v febru6r
vegeig kotelesek ir6sban az OMME Hivatal revere megkUldeni, amennyiben a lista
hat6ridtire, vagy nem 6rkezik meg, abbm az esetben az el5zo evi ervenyes abc sorrendet
figyelembe v6ve.

VII. A vilasztds

1. A Jelol6 Bizottsdg a Ki.ildottgyiilesnek besz6mol az elvegzett munk6rol.

2. A v6laszt6son a Bizottsag 6ltal jel6ltek ellen a kiilddttek kifog6s emelhetnek

3. A vilaszt6son a Jel6l6 Bizotts6g altal javasolt jel6ltek ABC sorrendben kertilnek fel ajelOlti
list6ra.

4. Az egyszemdlyi tisztseget betolt5 jel6ltek k6ziil egymand6tumos (tiibb jelt lt kozi.il csak egy
fo v6laszthato: elnok, elnokhelyettesek, EB elnok, Etikai es Fegyelmi Bizottsig elnoke),
mig a bizotts6gi tagokat pedig listris (tObb .yelolt k6ziil a betdltendS helyek sz6m6nak
megfelelo ldtszem valaszthato) vdlasztdsi rendszerben vdlasaanak az arra jogosultak.

5. Tisasegvisel6k vilasa6sakor az egyszem€lyi tisas6gvisel6k v6lasztAs6n6l- kett6n6l tobb
jeldlt eseten- ha egy jelolt sem kapott 50% plusz egy szavazatot, akkor m6sodik szavazAsra
keriil soq melyen az a ket jel6lt indul, akik az els6n a legtobb szavazatot kaptak. A
mirsodik szavaz6skor a tobb szavazatot kapott jel6lt tekintend<i megv6lasztottnak.

6. Listas v6lasadsnil a legt6bb szavazatol kapott jel6ltek a szavazalok szAma szerinti
csdkken6 sorrendben tekintend6k megv6lasztottnak.

7. Amennyiben az egymand6tumos listira minden tiszts6gre csak egy jelolt van, a v6laszt6s
k6zos list6n is t6rt6nhet a list6s v6laszt5ssal egyidejtileg. Ez esetben a szavazolapon az
egymand6tumos 6s a listis r6szt egydrtelmiien el kell vAlasztani egym6stol.

l. Vrilasaasra jogosultak:
a) az Orszigos Vezet<isdg tagjai (az Eln6ks6g tagai, az Etikai 6s Fegyelmi Bizottsdg

eln6ke es tagjai, a helyi 6s dnillo meheszszerveztek eln6kei)
b) Minden befejezett 75 fo utfur a szervezete tasiai 6ltal megvSlasaott rendes tag ktilddttek.



VIII. A szavazfis lebonyolitdsa:

l. Nyilt szavaz6s esetdn a szavazolap felmutat6saval tdrtdnik

2. Titkos szavazhs esetdn a szavazolistAn felttintetett n6vhez * , vagy X jel az iger, szavazatot
jelenti, jelOles n6lkiili a nem szayazatot.

3. A nevekhez val6 uj nev hozzhirirs4 vagy n6v Athizhsa (ak6r egy, akar tobb) a szayazatot
erv6nytelenn6 teszi. Erv6nyes szavazatnak minosiil azon a szavazolapon leadott osszes
szavazat is, amelyiken az el6irtn6l kevesebb 6rv6nyes szayazat van.

IX. Visszahivfs

l. Visszahivdst az Orsz6gos Vezet6sdg vagy e Eln6kseg, yagy az Ellen5rzo Bizotts6g,
vagy a vi aszto szervezet tagiainak 10 Vo-a kezdem6nyezhet abban az esetben, ha a
tisztsegviselo az Egyesiilet 6rdekeit v agy a m6heszet szakmai hagyom6nyait
bizonyithatoan esjelent6sen megsdrti. Kezdemenyezni irdsban azon a f6rumon lehet, azon
vdlasaottal szemben, akit ugyanazon a forumon v6lasztottak meg, ahol a bizalmi
szavazasl, visszahiv6st kezdemdnyez<i is 6s a v6lasZott is szavazati es v6lasZasi j oggal
rendelkezik, az ok alapos egyertelmri es kdz6rthet<i indoklAs6val. A Ktildottgyrilest
megel6z<ien legalibb 20 nappal irdsban kell kdrelmezni a kezdem6nyez6s napirendre
v6tel6t. Az el6z6ekben meghat6rozott feltetelek meglete eset6n a visszahiv6si
kezdemenyez6st a Kiildottgyr.iles napirendj6re fel kell venni.

2. A Ktlldottgyiil6shez visszahiv6s el6re, ir6sban, valamint sz6ban egyar6nt el6 lehet
terjesaeni.

3. A Ktildottgyiilesnek nyilt szavazissal, egyszerti tobbseggel kell hat6rozatot hozni az
inditvany napirendre tiiz6s6r5l.

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

A v6laszt isi szabitlyzatot az OMME alapszabalyanak )([\r'. 17. pontja ertelm6ben az Elnoks6g
201 5. m6rcius 27-i iiles6n egyhangtan elfogadta es azonnali hatallyal eletbe l6ptette.

Az Elndkseg a v5lasaAsi szabitlyzatot 2022. februtr 09. napjan megtartott iil6s6n
modositott4 a modositist egyhangtlag elfogadta.

Jelen szab6lyzat m6dositott rendelkezesei 2022. fuprrlis 04 napjan l6pnek hatAlyba.

Budapest, 2022. f&ru6r 09.
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5. Visszahivds eseten a tiszts6gvisel6 felment6s6rSl donteni kell.
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