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Bevezet  rendelkezések:

1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT  KLUB (továbbiakban: Egyesület)
Választási Szabályzata az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési
Szabályzat (SZMSZ) kiegészítéseként jött létre, ellentmondás esetén
els dlegesen az Alapszabály, másodlagosan pedig az SZMSZ rendelkezései
az irányadók.

2. Jelen Választási Szabályzatban foglalt rendelkezések érvényesek az
Egyesület minden személyi választásának lebonyolítására (Elnökség tagjai,
Felügyel  Bizottság tagjai).

1./ A választás el készítése

Az Elnök, az Alelnökök és a Felügyel  Bizottsági tagok megválasztásáról a
Közgy lés dönt szavazással, megbízatásuk 4 évre szól.

A tisztújító közgy lés el tt 1 hónappal az Elnök Választási Bizottságot jelöl ki, amely
legalább 2 f l áll, és nem lehet tagja Elnökségi tag vagy Felügyel  Bizottsági tag.
A Választási Bizottságnak átadja az Elnök a szavazásra jogosult tagok névsorát
elérhet ségi adataikkal.

A Választási Bizottság írásban felkér minden tagot, hogy tegyen javaslatot a
megújítandó tisztségek jelöltjeire. Itt és a továbbiakban az e-mail is írásos jelzésnek
min sül. Az Elnök, az Alelnökök és az FB tagok tisztségére külön-külön kell jelölteket
állítani. Egy tag több jelöltet is megnevezhet, a tagok nem kötelesek jelöltet
megnevezni. Ugyanaz a személy több tisztségre is jelölhet .
+.

A Választási Bizottság minden jelöltet ellen riz, hogy az Alapszabálynak megfelel en
választható-e az adott tisztségre. Ha nem választható a jelölt, akkor a Választási
Bizottság írásban jelzi a jelöl  tagnak, hogy a jelölt nem kerülhet fel a szavazólistára.
Ha választható a jelölt, akkor a Választási Bizottság megkérdezi a jelöltet, hogy
vállalja-e jelöltséget és megválasztása esetén a tisztséget. Ha a jelölt nem vállalja a
jelöltséget és/vagy a tisztséget, akkor a Választási Bizottság írásban jelzi a jelöl
tagnak, hogy a jelölt nem kerülhet fel a szavazólistára. Ha a jelölt vállalja a jelöltséget
és a tisztséget, akkor a Választási Bizottság írásban tájékoztatja a jelöl  tagot, hogy
a jelölt felkerült a szavazólistára.

Minden jelöltet, aki vállalja a jelöltséget és megválasztása esetén a tisztséget, ABC
szerinti névsorba rendezve kell felvenni a szavazólistára.

A tisztújító közgy lésen a tagok csak olyan további jelöltet állíthatnak, akir l
el zetesen meggy dtek, hogy vállalja a jelöltséget. A Választási Bizottságnak ez
esetben is ellen riznie kell, hogy a jelölt megfelel-e az Alapszabályban el írt
követelményeknek. A közgy lésen érvényesen jelölteket is névsor szerint kell
felvenni a szavazólistára, beillesztve a korábbi jelöltek közé.
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2./ A választás lebonyolítása

A Választási Bizottság tájékoztatja a közgy lést a munkájáról és a szavazólistára
felvett jelöltekr l. A közgy lésen esetlegesen megnevezett jelöltekkel b víti a
szavazólistát, és kinyomtatja a szavazólapokat annyi példányban, hogy minden
szavazati jogú résztvev  szavazhasson. El ször az Elnökség tagjainak jelöltjeire kell
elkészíteni a szavazólapot.

A közgy lés jelenléti íve alapján a Választási Bizottság kiosztja az Elnökség tagjaira
készített szavazólapokat a szavazati jogú résztvev knek, a kiosztást a jelenléti íven
adminisztrálva.

A szavazati jogú résztvev k szavaznak az Elnök és Alelnök jelöltekre a
szavazólapokon (Elnökre maximum egy jelöltet szabad megjelölni, Alelnökre
maximum két jelöltet szabad megjelölni). A szavazólapra további jelölteket nem
szabad felírni.

A Választási Bizottság összegy jti a szavazatokat és kiértékeli. Érvénytelen az a
szavazólap, amelyen Elnökre egynél több jelölt van bejelölve, vagy Alelnökre
kett nél több jelölt van bejelölve, illetve amelyen további jelöltek vannak felírva.

A Választási Bizottság összesíti az eredményeket és kihirdeti. Az adott tisztségre a
legtöbb szavazatot kapott jelölt töltheti be a tisztséget. Az élen végzettek közti
szavazategyenl ség esetén csak ezekre a jelöltekre meg kell ismételni a szavazást.

Az Elnökségre vonatkozó szavazás érvényes és eredményes lezárása után kell
következnie a Felügyel  Bizottság megválasztásának. A Választási Bizottság törli a
szavazólistáról azokat a jelölteket, akiket az el ek során Elnökségi tagnak
választottak. A jelölteket névsorban veszi fel a szavazólapra és nyomtatja ki annyi
példányban, hogy minden szavazati jogú résztvev  szavazhasson.

A közgy lés jelenléti íve alapján a Választási Bizottság kiosztja az FB tagjaira
készített szavazólapokat a szavazati jogú résztvev knek, a kiosztást a jelenléti íven
adminisztrálva.

A szavazati jogú résztvev k szavaznak az FB tag jelöltekre a szavazólapokon
(maximum három jelöltet szabad megjelölni). A szavazólapra további jelölteket nem
szabad felírni.

A Választási Bizottság összegy jti a szavazatokat és kiértékeli. Érvénytelen az a
szavazólap, amelyen FB tagra háromnál több jelölt van bejelölve, illetve amelyen
további jelöltek vannak felírva.

A Választási Bizottság összesíti az eredményeket és kihirdeti. A három legtöbb
szavazatot kapott jelölt töltheti be az FB tagságot. Szavazategyenl ség esetén csak
ezekre a jelöltekre meg kell ismételni a szavazást.

A Választási Bizottság kihirdeti a választások eredményét.
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3./ Választási óvások kezelése

Az Egyesület tagjai a választást követ  10 munkanapon belül óvást jelenthetnek be a
Választási Bizottságnak a választási eredményekre vonatkozóan. Az óvást írásban
kell megtenni indoklással.

A Választási Bizottság az óvás kézhezvétele után a lehet  leghamarabb, de legalább
5 munkanapon belül kivizsgálja az óvást, és dönt az óvás elfogadásáról vagy
elutasításáról. Döntésér l írásban tájékoztatja az óvást benyújtó tagot, az Elnökséget
és az FB-t.

Az óvást benyújtó tag 5 munkanapon belül fellebbezhet az Elnökséghez, az
Elnökség elutasítása esetén jogi úton fordulhat jogorvoslatért.

Az óvási id szak és az esetleges óvások lezárása után a Választási Bizottság
végleges eredményt hirdet írásban minden tagnak, és ezzel lezárul a munkája.
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5. Záró rendelkezés

A Választási Szabályzatot az Elnökség megvitatta, és a közgy lés elé beterjesztette
elfogadásra. A Közgy lés a Választási Szabályzatot elfogadta.

A Választási Szabályzat az elfogadással egy id ben lép hatályba, és visszavonásig
érvényes.

A Választási Szabályzat az Egyesület honlapján publikálásra kerül, illetve az
Egyesület irattárában megtekinthet .

Dabas, 2011. szeptember 16.

      Ph.

Csatlós Árpádné Er ss Tamás
       elnök Felügyel  Bizottság elnöke


