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TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET 

  

 

 

 

 

 

 

A „TAVASZ” HORGÁSZEGYESÜLET 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

A „TAVASZ” horgászegyesület alapszabályával összhangban az egyesület életében 

szükséges választásokat az alábbiakban szabályozottaknak megfelelően kell végrehajtani: 

 

 

ALAPRENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

A választási szabályzat célja annak biztosítása, hogy az egyesület tagjai választói jogaikat 

egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között, 

demokratikus módon gyakorolhassák. 

 

2.§ 

 

(1) Az egyesület minden felnőtt tagja választó és választható. 

(2) Az ifjúsági tag választó, és életkorának megfelelő tisztségre választható. 

(3) A jogi személy tag szavazati jogát képviselője útján gyakorolja, tisztségre a jogi személy 

képviselője választható 

(4) Nem választó és nem választható a pártoló tag. 

(5) Szavazati jogukat a választásra jogosultak csak személyesen gyakorolhatják.   

 

3.§ 

  
Választás útján a közgyűlésnek meg kell választania: 

(1) Az egyesület elnökét. 

(2) Az egyesület további tisztségviselőit: titkárát, gazdasági vezetőjét, Felügyelő bizottsága és 

Fegyelmi Bizottsága elnökét, illetve az egyesület vezetőségét, valamint a Felügyelő, a 

Fegyelmi, a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság tagjait. 

 

4.§ 

 

(1) A választás 5 (öt) éves ciklusra szól. 

(2) Időközi választást kell tartani, ha az egyesület folyamatos működése másként nem 

biztosítható. Az időközi választáson elnyert tisztség az adott ciklusra szól. 
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VÁLASZTÁSI SZERVEK 

 

5.§ 

JELŐLŐ BIZOTTSÁG 

 

(1) A jelölő bizottság választása öt éves ciklusra szól, amelynek kezdete a tisztújító 

közgyűlést megelőző év. 

 

(2) A Jelölő bizottság első ülésén soraiból elnököt választ. Az elnök köteles gondoskodni a 

bizottság rendeltetésszerű  működtetéséről. 

(3) A bizottság a tagok ajánlószelvényei alapján alakítja ki a jelöltek listáját. 

 

6.§ 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

(1)  Szavazatszámláló bizottság választása öt éves ciklusra szól, amelynek kezdete a tisztújító 

közgyűlést megelőző év.  

(2) A Szavazatszámláló bizottság első ülésén elnököt választ. Az elnök gondoskodik a 

bizottság működtetéséről.  

(3) A Szavazatszámláló bizottság feladata: 

 A szavazás törvényes végrehajtásának biztosítása. 

 Nyílt szavazás esetén a jelöltekre kézfelemeléssel leadott szavazatok számlálása 

 Titkos szavazás esetén a szavazólapok választói névjegyzék szerinti kiosztása. 

 A szavazólapok összegzése, jegyzőkönyv készítése. 

 A szavazás eredményének kihirdetése. 

 

7.§ 

A MANDÁTUMVIZSGÁLAT SZABÁLYAI 

 

(1) Az egyesületi tagok szavazati jogosultságát az egyesület titkára vizsgálja meg. 

(2) A titkár feladatai: 

 A tagi (választói) névjegyzék, a tagdíj befizetési lista és a Fegyelmi bizottsági 

jegyzőkönyvek alapján a tagok szavazati jogosultságának megállapítása. 

 A közgyűlés jelenléti ívén az aláírások valódiságának ellenőrzése, a szabálytalan 

aláírások megakadályozása. 

 A közgyűlés kezdetén a megjelent szavazati jogosultsággal rendelkező tagok (a 

jelenléti íven rögzített aláírások) számának közlése a levezető elnökkel. 

 A szavazólap kiosztásakor a Szavazatszámláló bizottsággal együttműködve jelöli a 

névjegyzék alapján a személyenként kiadott szavazólapot, jelzi a Szavazatszámláló 

bizottságnak, amennyiben szabálytalanságot észlel.  

(3) A tagok szavazati jogosultságát (a választói névjegyzéket) a Felügyelő bizottság hitelesíti. 

 

 

A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

8.§ 

 

(1) A névjegyzékbe fel kell venni mindazokat, akik a szavazás napját megelőzően az 

egyesület tagjává váltak, tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és nem állnak 

fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

(2) A névjegyzékben fel kell tüntetni az egyesületi tag nevét, lakcímét (székhelyét), 

névegyezőség esetén megkülönböztető adatát. 
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(3) A névjegyzékbe történt felvétel, kihagyás vagy téves felvétel miatti kifogás tárgyában a 

Felügyelő bizottság a bejelentés átvételét követő 3 (három) napon belül dönt. 

(4) A névjegyzékből törölni kell mindazon tagokat, akiknek a névjegyzék összeállítását 

követően bármely okból megszűnt a tagságuk, illetve a szavazati joguk. 

 

 

 

 

 

A JELÖLÉS FOLYAMATA A KÖZGYŰLÉST MEGELŐZŐEN 

 

9.§ 

  

(1) Az egyesület bármely tisztségére csak az választható meg, aki a jelöltségét és a választott 

tisztséggel járó feladatokat és kötelezettségeket írásos nyilatkozatban vállalja, valamint 

megválasztására vonatkozóan az alapszabály 11.§. (3). és (4) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok nem áll fenn. 

(2) A Jelölő bizottság köteles gondoskodni az egyesület tagjai véleményének megismeréséről, 

az ajánlószelvények kiküldéséről, a javaslatok minél szélesebb körből történő gyűjtéséről. 

(3) Az ajánlószelvények összesítése alapján a Jelölő bizottság összeállítja a tisztségviselőkre 

és a bizottsági tagokra beérkezett jelölési listát.  

(4) A választási időszakban, a választást megelőző 30. napig a halőrházban a Jelölő bizottság 

által lezárt urnába is elhelyezhetők a tagok ajánlószelvényei. Ezeket az ajánlásokat a 

bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Az urnát, annak felnyitása és az 

ajánló szelvények kivétele után, a bizottságnak ismét le kell zárnia és pecsételnie. 

 

10.§ 

 

(1) A Jelölő bizottságnak, legkésőbb a választás napját öt (5) nappal megelőzően, el kell 

készítenie a jelöltek közgyűlés elé terjesztendő névsorát. 

(2) A jelöltek névsorát a halőrház hirdetőtábláján jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

 

A JELÖLÉS FOLYAMATA A KÖZGYŰLÉSEN 

 

11.§ 

 

Jelölést tisztségviselőkre, vezetőségi és bizottsági tagságra a közgyűlésen is lehet tenni. 

Jelöltté a közgyűlésen az válik, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta. 

 

 

A VÁLASZTÁS FOLYAMATA 

 

12.§  

 

A közgyűlési beszámolókról való szavazás után az új elnök megválasztásáig a közgyűlés által 

megválasztott levezető elnök vezeti az ülést.  
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13.§   

 

   

(1) A szavazás eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyvet a közgyűlés 

jegyzőkönyvének mellékleteként kell kezelni. 

(5) A szavazólapok megőrzési ideje 30 nap, ezt követően a lapok a Felügyelő Bizottság által 

delegált FB tag jelenlétében megsemmisíthetők. 

 

 

 

14.§ 

 

(1) Minden szavazó egy szavazólapot kap.  

(2) Szavazás csak maradandó jelet hagyó íróeszközzel végezhető. 

(2) A szavazólapra a Jelölő bizottság által jelöltek kerülnek fel elsőként, ezt követi(k) a 

közgyűlés által jóváhagyott jelölt(ek). 

(3) A szavazólapokat a választói névjegyzék alapján személyenként osztják ki a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai. 

(4) A szavazás idejére szünetet kell elrendelni. A szavazáson biztosítani kell a szavazólap 

kitöltésének titkosságát. 

(5) A szavazatokat szavazóládában, vagy annak megfelelő eszközben kell összegyűjteni. 

(6) A szavazatok összeszámlálásánál csak a szavazatszámlálók lehetnek jelen. 

(7) A szavazólapok utólagos ellenőrzésének lehetőségét – a szavazást követő 30. napig – a 

szavazáson részt vett tagok számára biztosítani kell. 

 

15.§ 

 

(1) Csak az a szavazat tekinthető érvényesnek, amelyből egyértelműen kitűnik, kire adták le.  

(2) Egyes jelölés esetén az a tisztségviselő, aki az érvényes szavazatok több mint felét 

megkapta, megválasztottnak tekintendő. 

(3) Többes jelölés esetén a legtöbb szavazatot kapó tekintendő megválasztottnak. 

(4) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.  

(5) A vezetőség, a bizottságok tagjai a leadott szavazatok sorrendjében tekintendők 

megválasztottnak. Ez a sorrend irányadó a tagok megbízatásának időközi megszűnése 

esetén az új tag belépésére is. 

 

 

A módosított választási szabályzatot az egyesület 2012. január 29-iki közgyűlése 2/2012. 

(01.29.) szám alatt hozott határozatával elfogadta és hatályba léptette. 

 

 

 

 

……………………………………….. .....……………………………………                                                                                                                               

 elnök titkár 

 

 


