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1.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat az Alapszabály vonatkozó pontjaihoz kapcsolódóan azok alkalmazásának részleteit
szabályozza.

2.

A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Az Egyesület valamennyi szervezeti egysége.

3.

AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI ÉS TERÜLETI SZERVEI VEZETŐSÉGE ÉS
KÜLDÖTTEI MEGVÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Az ETE alapszabályának 6.1.1. pontja úgy rendelkezik, hogy az Egyesület legfelsőbb szerve a
Küldöttközgyűlés. A Küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői a szervezeti egységek
által választott küldöttek. A küldöttek megválasztására a szervezeti egységeknél a négy évente
esedékes tisztújítás keretében kerül sor.
Ad 6.1.2. A szervezeti egységeknél a tisztújító és küldöttválasztó üléseket négy évenként az ETE
Elnökségének kezdeményezésére kell összehívni. Erre a szervezeti egységek elnökeit az Egyesület
elnöke levélben szólítja fel. A tisztújító ülésre a szervezeti egység elnöke az ülés kitűzött időpontja
előtt legalább 20 nappal a szervezeti egység tagjainak meghívót küld. A meghívót az ETE Titkárságnak
is meg kell küldeni. A meghívóban meg kell jelölni, hogy az ülés célja a szervezeti egység elnökének,
titkárának és esetleg javasolt vezetőségének, valamint az ETE Küldöttközgyűlésére a küldötteknek a
megválasztása.
A szervezeti egység vezetője (elnöke) megelőzően három tagú (elnök+két tag) Jelölőbizottságot kér
fel arra, hogy a megválasztandó tisztségviselők és küldöttek személyére tegyenek javaslatot. A
Jelölőbizottság személyi javaslatát a tisztújító ülés meghívójával a résztvevőknek ki kell küldeni.
Minden szervezeti egység elnököt, titkárt, valamint a szervezeti egység taglétszámától függő számú
küldöttet kell válasszon. A választandó küldöttek száma az egyesületi tagnyilvántartásban az adott
szervezeti egység tagjaként szereplő minden megkezdett húsz tag után egy fő. A választható
küldöttek számát a szervezeti egységek elnökeivel a tisztújítás lefolytatására felszólító, az Egyesület
Elnöke által küldött levélben kell közölni.
A szervezeti egység az elnök és a titkár munkájának segítésére vezetőséget is választhat. A
megválasztható vezetőségi tagok számát az elnök javaslata alapján a tisztújító ülés határozza meg. Az
ülés bármely tag javaslata alapján dönthet arról, hogy tiszteletbeli elnököt is választ, így jogosult egy
fő tiszteletbeli elnök megválasztására. A tiszteletbeli elnöki tisztség határozatlan időre szól.

A tisztújító és küldöttválasztó ülés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A meghívóban
utalni kell arra, hogy határozatképtelenség esetén a levezető elnök a közgyűlést feloszlatja és az előre
megadott új időpontra új ülést hív össze, amely a megjelentek számától függetlenül
határozatképesnek minősül.
Az ülést az elnök vagy az általa felkért és a megjelentek által nyílt szavazással elfogadott levezető
elnök vezeti.
Az ülést levezető személy felkéri a Jelölőbizottság elnökét, hogy ismertesse a Jelölőbizottság
javaslatát a szervezeti egység tisztségviselőire, valamint megválasztandó küldöttek személyére
vonatkozóan. Amennyiben további személyi javaslatok hangzanak el, és a javasolt személyeket az
ülés résztvevőinek 50%-a + 1 fő támogatja, és így kettős vagy többes javaslat van, akkor titkos
szavazást kell tartani. Ez esetben azok a tisztségviselők, illetve küldöttek minősülnek
megválasztottaknak, akik a titkos szavazás során a legtöbb szavazatot kapták.
Amennyiben a tisztségviselőknek és a küldötteknek javasoltak száma megegyezik a megválasztandó
személyek számával, úgy mind a tisztségviselők, mind a küldöttek egyenként nyílt szavazással is
megválaszthatók. Megválasztottnak minősül a javasolt személy, ha a közgyűlésen jelenlevők 50%-a +
1 főtől szavazatot kap.
A tisztújító és küldöttválasztó ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a leköszönő titkár,
illetve a felkért jegyzőkönyv-vezető készíti el és azt a leköszönő elnök hitelesíti. A jegyzőkönyvet a
szervezeti egység saját dokumentumai között őrzi meg, másolatát (e-mail) az ETE titkárságnak kell
megküldeni. A megküldött jegyzőkönyv alapján az Egyesület Titkársága a szervezeti egység
megválasztott új vezetőit (elnök, titkár, esetleges tiszteletbeli elnök és vezetőségi tagok), valamint az
új küldötteket nyilvántartásba veszi.
Az ülésen megválasztott tisztségviselők és küldöttek négy évig, illetve a négy év múlva esedékes új
vezetőségválasztó ülésig töltik be funkciójukat. Jelenléti ívet kell felvenni az ülésről. Tisztségviselőnek
vagy küldöttnek olyan egyesületi tag választható, aki az ülésen jelen van, illetve amennyiben nincs
jelen, a személyére javaslatot tevő be tudja mutatni írásbeli nyilatkozatát, hogy a tisztség ellátását,
illetve a küldötté választással járó feladatot (jelenlét az Egyesület küldöttközgyűlésein) vállalja. A
jelenléti ív, valamint a fenti vállalásokra vonatkozó nyilatkozatok másolatát a jegyzőkönyv
másolatának mellékleteként az elnök (titkár) az ETE Titkárságnak megküldi. Ha a négy éves időszakon
belül megválasztott elnök vagy a titkár funkcióját bármilyen okból nem tudja ellátni (lemondás,
akadályoztatás, stb.), úgy új vezetőségválasztó ülést kell tartani az elnöki vagy titkári tisztség
betöltésére. Vezetőségi tag vagy küldött pótlólagos megválasztására szintén vezetőségválasztó
ülésen van lehetőség, de az elnök dönthet úgy, hogy a szervezeti egység a továbbiakban esedékes
egyesületi küldöttközgyűléseken csökkent küldött-létszámmal vesz részt, illetve a vezetőség is
csökkent létszámmal látja el a továbbiakban feladatát.
Ad 6.1.3. A szervezeti egységekhez nem tartozó tagok listáját a tagnyilvántartás alapján az Egyesület
Titkársága készíti el és előterjeszti az Elnökségnek. A listát az Elnökség évente áttekinti és tudomásul
veszi. E lista alapján határozza meg az Elnökség a szervezeti egységekhez nem tartozó tagok által
választható küldöttek számát (20 fő után 1 küldött).

A küldöttek kiválasztása céljából az Elnökség az ezen listán szereplő tagok közül 3 fős
jelölőbizottságot kér fel. A jelölőbizottság javaslatot tesz a megválasztandó küldöttek személyére.
A Titkárság a listán szereplő tagokat írásban (levél, e-mail) felkéri, hogy vegyenek részt az Egyesületi
tisztújítás céljából összehívandó küldöttközgyűlésre történő küldöttválasztáson. Egyben tájékoztatja
őket, hogy az Elnökség által a körükből felkért megnevezett tagokból álló jelölőbizottság javaslatot
tett az Alapszabályban meghatározott számú (20 tag után 1 küldött) küldött megválasztására. A
javasolt küldöttek névsorát a felkérő levél tartalmazza. Mellékelni kell továbbá a felkérő levélhez a
szervezeti egységekhez nem tartozó tagok teljes listáját is. A levél állásfoglalásukat kéri a javasolt
küldöttek személyére vonatkozóan. Kéri az érintett tagokat állásfoglalásuk írásban történő közlésére.
Tájékoztatja a tagokat arról, hogy módjuk van a javasolt küldöttek bármelyikének kihúzására és
helyette más, a listán szereplő ETE-tag megjelölésére. A megválasztott küldöttek a legtöbb
visszaküldött szavazatot kapott személyek lesznek. A Titkárság a beérkezett válaszok értékelésével
összeállítja a küldöttekre vonatkozó javasolt listát. A küldöttválasztás az Elnökség jóváhagyását
követően válik hatályossá. A megválasztott küldöttek listáját az érintett tagoknak a Titkárság
megküldi.

4.

AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYAI

Az Egyesület vezetőségválasztó küldöttközgyűlésén az Egyesület tisztségviselőinek megválasztását az
Alapszabály VI. fejezete részletesen szabályozza. Az Alapszabályban rögzítettek végrehajtása során az
alábbiak szerint kell eljárni.
Az Egyesület elnöksége a négy évente esedékes tisztújító küldöttközgyűlés tartásáról hozott
határozatával egyidejűleg három tagú Jelölőbizottságot (elnök + 2 tag) kér fel és választ meg arra,
hogy a vezetőségválasztó küldöttközgyűlésen megválasztandó új tisztségviselők személyére tegyenek
javaslatot.
A Jelölőbizottság tagjai konzultációt folytatnak az Egyesület tagsága és tisztségviselői körében, amely
konzultációk alapján kialakítják javaslatukat az Egyesület megválasztandó új tisztségviselőire.
A Jelölőbizottság javaslatát annak elnöke a küldöttközgyűlésen a levezető elnök felkérésére ismerteti
a küldöttekkel.
A küldötteknek biztosítani kell a lehetőséget további jelöltek állítására.
Tisztségviselőnek olyan egyesületi tag javasolható, aki a küldöttközgyűlésen jelen van, illetve
amennyiben nincs jelen, a személyére javaslatot tevő be tudja mutatni írásbeli nyilatkozatát, hogy a
tisztség ellátását vállalja. Ha a javaslatot a küldöttek többsége nyílt szavazással elfogadja, a küldöttek
által javasolt jelöltek felkerülnek a jelölőlistára.
A tisztségviselők megválasztása az így kialakított lista alapján titkos szavazással történik.

