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A MOSZ Választási Szabályzata 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
I. A Szövetség annak érdekében, hogy tagságát minél szélesebb körben vonja be 
tevékenységébe, a választások rendjét a közvetlenség elve alapján határozza meg az 
önigazgatás követelményeinek megfelelően. 

 

II. A választás szervezése és előkészítése 

2.1. A Szövetség rendes tagja választó és választható. 

2.2. A közgyűlés választja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt, az elnökségi tagokat és a 

felügyelő bizottság tagjait. 

2.3. A Szövetség Alapszabályának a felhatalmazása alapján az elnökség: 

a) meghatározza a tisztújító választások időpontját. 

b) háromtagú Választási Bizottságot hoz létre a választások lebonyolításának a támogatására és 

összehangolására. A Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. 

Szavazattöbbséggel határoznak, a tartózkodás elutasításnak minősül. A Bizottság munkájáról 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A Bizottság feladatai: 
- a választói névjegyzék összeállítása és közzététele, 
- a jelöltek nyilatkozattételre való felszólítása, 
- a hivatalos szavazócédulák elkészítése, 
- a felszólalások elbírálása 

 

III. Választói névjegyzék 

3.1. A Szövetség választásra jogosult tagjait választói névjegyzékbe kell felvenni. 

3.2. A névjegyzék a jogosultakat ABC sorrendben, családi- és utónevük, valamint címük 

megadásával tartalmazza. Címként a munkahely is megadható. 

3.3. A választói névjegyzéket a Szövetség hivatalos helyiségében legalább 10 napra, a 

választásra jogosult tagoknak betekintés céljából közszemlére ki kell helyezni. A közszemlére 

tétel első és utolsó napját a választói névjegyzékben fel kell tüntetni. Ezen időszak alatt a 

névjegyzékbe történt jogellenes felvétel miatt bármely Szövetségi tag, a kihagyás vagy téves 

felvétel miatt pedig az érdekelt Szövetségi tag a Választási Bizottságnál írásban felszólalhat. 
3.4. A felszólalásról a Bizottság a névjegyzék közszemlére tételére megszabott határidő elteltétől 
számított három napon belül - szükség esetén az érdekeltek meghallgatása után - jogorvoslat 
kizárásával határoz. Ezt követően a Választási Bizottság elkészíti a választók végleges 
névjegyzéket. 

 

IV. A jelölés általános szabályai 

4.1 A Szövetség tisztségviselőinek a választása előzetes jelölés alapján történik. Jelölt állítására 

ajánlás útján a Szövetség valamennyi tagja jogosult. 

4.2 A Szövetségi tag valamennyi, az (1) bekezdés szerinti tisztségre legfeljebb annyi jelöltet 

állíthat, ahány oda megválasztható. 

4.3 Amennyiben a tag a (2) bekezdésben meghatározottnál több jelöltet állít, valamennyi jelölése 

érvénytelen az adott tisztség vonatkozásában. 

4.4 A Választási Bizottság a választói névjegyzék végleges szövegének elkészítése után 

megállapítja a választásra jogosultak számát, továbbá azt, hogy a tisztségekre hány jelölt 

állítható, majd a választói névjegyzék alapján elkészíti az ajánlóíveket, amelyek megküldésével a 
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választásra jogosultakat felhívja a jelöltállításra a választási közgyűlés napját megelőzően 

legkésőbb 30 nappal. A választásra jogosultak a jelöltek személyére vonatkozó ajánlásaikat a 

Szövetség által erre a célra elkészített, postai úton vagy elektronikusan megküldött ajánlóíveken 

tehetik meg, amelyeken a tag írásban állíthat jelölteket a választás céljából összehívott közgyűlés 

napját megelőző 15. napig. A jelölést csak eredeti, a tag által aláírt ajánlóívvel lehet megtenni, 

amelyeket vagy postai úton, vagy személyesen kell leadni a Szövetség irodájában, a fenti 

határidőben. 

4.5 A választásra jogosult tagnak, aki jelölést kapott, előzetesen írásban nyilatkoznia kell arról, 

hogy a jelölést elfogadja. Amennyiben nem nyilatkozott erről a közgyűlést megelőzően, úgy a 

választó közgyűlésen ezt személyesen pótolhatja. 

4.6 A választásra jogosult tag azon tisztségre választható meg, amelyre a tagok legalább 5%-a 

korábban jelölte, és a tag a jelölést a határozathozatalig elfogadta. 

4.7 Abban az esetben, ha a fentiek szerinti jelöltek száma nem éri a testületbe – elnökség, 

felügyelő bizottság - megválasztható tisztségviselők számát, megválasztható jelöltnek kell 

tekinteni azt is, akit legalább egy tag jelöltnek állított, és a jelölését az illető a határozathozatalig 

elfogadta. 

4.8 A jelölés lezárását követően a Választási Bizottság a jelölteket jelölőlistákba veszi fel. 

 

V. A választás 

 

5.1 A tisztségviselők megválasztása a közgyűlésen nyílt szavazással, a listán szereplő jelöltekre 

leadott szavazatok alapján történik. A szavazatszámláló bizottság a feltartott szavazólapok 

megszámlálásával összesíti a szavazatokat. Ezután a levezető elnök kihirdeti és jegyzőkönyvben 

rögzíti a szavazatokat és a szavazás eredményeként meghozott határozatot, feltüntetve azt is, 

hogy hány igen, hány nem szavazat és hány tartózkodó tag volt. 

A közgyűlésen a levezető elnök az adott tisztség betöltésére állított jelölteket a jelölésszámuk 

sorrendjében, a (1) legtöbb jelöléssel rendelkező jelölttel kezdődően egyesével bocsájtja 

határozathozatalra. Az adott tisztség betöltésére vonatkozóan azonos jelölésszámmal rendelkező 

jelöltek szavazásra bocsátási sorrendjét (2) az érintett jelöltekre leadott összes (azaz a más 

tisztségek betöltésére is leadott) jelöléseinek száma határozza meg. Ez utóbbi egyenlősége 

esetén az érintett jelöltek közül a Választási Bizottság elnöke (3) nyilvános sorsolással határozza 

meg a szavazásra bocsátási sorrendet. 

5.2 Megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, akit a határozathozatal során az Alapszabályban 

rögzített többséggel megválasztott a Közgyűlés az adott tisztség betöltésére. Érvényes és 

eredményes szavazás esetén a már betöltött adott tisztségre, tisztségekre a soron következő 

további jelölteket nem lehet szavazásra bocsátani. Érvényes és eredményes szavazás esetén a 

kinevezett tisztségviselő más tisztségre már nem nevezhető ki, így a más tisztség betöltésére 

vonatkozóan ezen személyt törölni kell a szavazásra bocsátható jelöltek közül. 

5.3 Érvénytelen az adott választás, ha a határozathozatal során a jelenlevő tagok több mint a fele 

tartózkodott. 

5.4 Eredménytelenség vagy érvénytelenség esetén a választást 8 napon belül meg kell ismételni. 

Ismételt választást csak azon tisztségviselők vonatkozásában kell tartani, amely során az 

eredménytelenség, illetőleg az érvénytelenség felmerült. 
5.5 Eredménytelenség okából történő ismételt választás során annyi tisztségviselőt kell 
választani, ahány hely betöltésére nem került sor a megelőző választás eredményeként. Az 
ismételt választást követően azokat a jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb 
szavazatot szerezték meg. 
 
VI. Rendkívüli választás 

 

6.1 A mandátum lejárta előtt megüresedett tisztségviselői helyre - a megbízatás hátralévő 

időtartamára – a Szövetség legközelebbi közgyűlésén új tisztségviselőt választ, kivéve, ha a 
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megbízatásból hátralévő időtartam a 60 napot nem haladja meg, és a tisztség be nem töltése 

következtében a több tagú szerv nem válik határozatképtelenné. 

6.2 Amennyiben valamely tisztségviselőnek a megbízatása megbízatási idejének eltelte előtt 

megszűnik, vagy valamely okból megszüntetésre kerül, abban az esetben a tisztséget 

legközelebbi közgyűlésén be kell tölteni. 

6.3 Amennyiben a tisztségviselő kiválása a Szövetség törvényes működését akadályozza, a 

választást a tisztség megszűnésétől / megszüntetésétől számított 30 napon belül meg kell tartani.  

 

VII. Záró rendelkezés 

 

Jelen szabályzat elfogadása napján lép hatályba. 

 

Kelt: 2022. december 11. 


