A Magyar Levéltárosok Egyesületének
választási szabályzata
I. Általános rendelkezések
1. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Alapszabályában foglaltak szerint az egyesület
legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az
Ügyvezető Elnökségnek (az egyesület elnökének, alelnökeinek), Választmányának és
Ellenőrző Bizottságának megválasztása.
2. Az Egyesület Ügyvezető Elnökségének (elnök, 2 alelnök), Választmányának (12 tagú),
Ellenőrző Bizottságának (3 tagú) megválasztására az alapszabály szerinti módon és
időben az Elnökség által összehívott közgyűlés jelen választási szabályzat alapján
jogosult.
3. A megválasztandó egyesületi vezetők személyéről és az egyesület szervei tagjainak
személyéről a tagok a jelölőbizottság által előkészített választáson és szavazólapon,
titkos szavazás keretében döntenek.
II.
1.
a.
b.
2.

A választás bizottságai
A választások során az alábbi bizottságok működnek:
jelölőbizottság;
választási bizottság.
A jelölőbizottság 5 tagból áll, amelynek feladatai:
 a jelölőívek kibocsátása és összegyűjtése;
 a jelöltlista elkészítése és a választási bizottsághoz való továbbítása.
A jelölőbizottság tagjait az egyesület Választmánya választja. A jelölőbizottság tagjai maguk
közül elnököt választanak. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az
ülés végéig jelen van. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről
jegyzőkönyvet készít, határozatait írásba foglalja, amit átad a választási bizottságnak.
Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. A jelölőbizottság tagjai
választók, de nem választhatóak.
3. A választási bizottság 5 tagból áll, amelynek feladatai:
 a szavazólapok elkészítése és hitelesítése;
 a szavazóurna előkészítése, lezárása és lepecsételése;
 a szavazásra jelentkezők választójogának megállapítása és a jogosultak részére
szavazólapok átadása;
 a szavazás lebonyolítása;
 a szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása;
 a választás eredményének megállapítása;
A választási bizottság tagjaira a választmány tesz javaslatot, amit az Egyesület elnöke terjeszt
a közgyűlés elé. A választási bizottság tagjait a javaslat jóváhagyásával a közgyűlés választja
nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével. A választási bizottság tagjai maguk
közül elnököt választanak. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről
jegyzőkönyvet készít, határozatait írásba foglalja.
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4. A választási bizottságnak nem lehet tagja az egyesület tisztségviselője. A választási
bizottság tagjai választók, de nem választhatóak.

III. A jelölés menete
1. A jelölőbizottság a közgyűlés kitűzött napját megelőzően legalább 30 nappal az Egyesület
honlapján felhívást és letölthető jelölő ívet tesz közzé, amelyben felhívja az egyesület tagjait,
hogy az egyesületi tisztségekre vonatkozó jelölésüket a jelölőbizottság részére, a felhívásban
közzétett módon küldjék meg. A jelölőbizottság a felhívást annak közzétételével egyidejűleg
a jelölésre szóló ívvel együtt az egyesület tagjai részére elektronikus levélben közvetlenül is
megküldi. Az elsődleges közzétételi forma a honlap, ha az elektronikus változat a címzetthez
valamilyen okból nem jut el, annak semmilyen jogkövetkezménye nincs.
2. A jelölőívet a felhívásban megadott határnap éjfélig kell a jelölőbizottság részére
visszaküldeni a megadott e-mail címre, vagy postai küldemény formájában a felhívásban
megadott címre. A jelölőíveken fel kell tüntetni a jelölt nevét, munkahelyi címét, annak
hiányában lakcímét és elérhetőségét (telefon és e-mail cím) és a tisztséget, amelyre jelölik, a
jelölést tevő személy(ek) nevét, munkahelyi címét, annak hiányában lakcímét ( előbbieket
nyomtatott betűkkel) és aláírását.
3. A jelölőíveken egy személy több különböző tisztség betöltésére is jelölhető (többes
jelölés), de a jelöltnek minden jelölt tisztség elfogadásáról nyilatkoznia kell.
4. A jelölőbizottság a jelöltek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vizsgálja:
- Van-e megfelelő támogatottsága, ajánlása a tagság körében: elnök, alelnök esetében
legalább 15 jelölés, választmányi tagok esetében legalább 10 jelölés szükséges.
- A jelölt írásban nyilatkozott-e arról, hogy vállalja a jelöltséget. Többes jelölés esetén arról is
nyilatkoznia kell, hogy melyik tisztségre vállalja a jelölést.
5. A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett jelölőíveket összesíti és a megadott szempontok
alapján tisztségenként jelöltlistát készít. A jelöltlistákra a jelöltek alfabetikus sorrendben
kerülnek felvételre.
6.Nem kerül fel a jelölőlistára az a jelölt, aki legkésőbb a közgyűlés meghirdetett időpontját
megelőző 10 nappal jelölti nyilatkozatát nem teszi meg. A közgyűlésen további jelölt állításra
lehetőség nincs, a jelölő bizottság által javasolt személyek kerülhetnek fel a szavazólapra.
7. A jelölőbizottság a jelöltlistákon szereplő jelöltekről tömör ismertető anyagot állít össze,
ami az alábbiakat tartalmazza:
A jelölt neve, végzettsége, munkahelye, beosztása/munkaköre,
Egyesületi tagságának kezdete, az egyesületben végzett fontosabb tevékenysége,
Más szervezeti tagsága, feladatai
8. Az elnökjelölt szakmai programot és szakmai életrajzot készít, amely az elnöki jelölt lista
mellékletét képezi.
9. A jelöltlistákat az ismertetőkkel és az elnökjelölt szakmai programjával és életrajzával
együtt a jelölőbizottság a közgyűlés kitűzött napját megelőzően legalább 10 nappal az
egyesület honlapján közzéteszi és egyidejűleg elektronikus formában kiküldi a tagoknak. Az
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elsődleges közzétételi forma a honlap, ha az elektronikus változat a címzetthez valamilyen
okból nem jut el, annak semmilyen jogkövetkezménye nincs.
10. A szavazólapokat a jelölőbizottság állítja össze a jelölt listák alapján, érvényesen szavazni
csak ezeken lehet.
11. A jelölőbizottság elnöke a bizottság munkájáról röviden beszámol a közgyűlésnek.
IV.

A választás menete

1.A közgyűlés az Egyesület elnökének javaslata alapján egyszerű többséggel, nyílt szavazással
levezető elnököt választ. A levezető elnök választó és választható. A levezető elnök felkéri a
választási bizottság elnökét a szavazás rendjének ismertetése.
2.Szavazólap felvételére csak az egyesületi tag jogosult, aki a választás évében az egyesületi
tagdíjat igazolható módon megfizette.
3. A szavazólapon a jelöltek felsorolását megelőzően, a betöltendő megbízatás megjelölése
mellett zárójelben fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a szavazó érvényesen legfeljebb
hány személyt választhat.
4. A szavazás három részből áll. Első részben az elnök, második részben a két alelnök,
harmadik részben a Választmány és az Ellenőrző Bizottság megválasztására kerül sor.
5. Az első rész menetrendje:
Az elnök megválasztása. A hitelesített szavazó lapot a szavazásra jogosult tag a választási
bizottság munkáját segítőktől személyesen, átvételi ív aláírása ellenében veszi fel. A
szavazólapon a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (+ vagy
x) lehet az adott személyre érvényesen szavazni. Új név felvétele a szavazólapra nem
lehetséges, azt a választási bizottság figyelmen kívül hagyja. A szavazat leadása lezárt,
hitelesített szavazóurnába történik. A lezárt szavazóurnát a szavazás berekesztése után a
választási bizottság jegyzőkönyve felvételével nyitja fel. A szavazatszámlálást követően, amit a választási bizottság végez - kerülhet sor az eredményhirdetésre. Ha az első forduló
eredménytelen, akkor második fordulóra kerül sor. A megismételt szavazás választási
rendje az első szavazással megegyező.
6. A második rész menetrendje:
Az alelnökök megválasztása. A hitelesített szavazó lapot a szavazásra jogosult tag a
választási bizottság munkáját segítőktől személyesen, átvételi ív aláírása ellenében veszi fel.
A szavazólapon jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (+ vagy
x) lehet az adott személyre érvényesen szavazni. Új név felvétele a szavazólapra nem
lehetséges, azt a választási bizottság figyelmen kívül hagyja. A szavazat leadása lezárt,
hitelesített szavazóurnába történik. A lezárt szavazóurnát a szavazás berekesztése után a
választási bizottság jegyzőkönyve felvételével nyitja fel. A szavazatszámlálást követően, amit a választási bizottság végez - kerülhet sor az eredményhirdetésre. Ha az első forduló
eredménytelen, akkor második fordulóra kerül sor. A megismételt szavazás választási
rendje az első szavazással megegyező.
7. A harmadik rész menetrendje:
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A választás második részében a Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjainak a
megválasztására kerül sor. A hitelesített két külön szavazó lapot a szavazásra jogosult tag a
választási bizottság munkáját segítőktől személyesen, átvételi ív aláírása ellenében veszi fel.
A szavazólapon a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (+
vagy x) lehet az adott személyre érvényesen szavazni. Új név felvétele a szavazólapra nem
lehetséges, azt a választási bizottság figyelmen kívül hagyja. A szavazat leadása lezárt,
hitelesített szavazóurnába történik. A lezárt szavazóurnát a szavazás berekesztése után a
választási bizottság jegyzőkönyve felvételével nyitja fel. Ha a Választmány utolsó tagi helyén
szavazategyenlőség áll elő, akkor az utolsó tagi hely tekintetében az egyenlő szavazatot
kapott személyekre meg kell ismételni a választást.
8. A szavazás lezárását követően a fel nem használt szavazólapokat a választási bizottság
elnöke darabszám szerint veszi vissza és számukat jegyzőkönyvben rögzíti. A szavazás
befejezése után a választási bizottság elsőként megszámlálja a szavazólapokat és ellenőrzi,
hogy azok száma nem haladja-e meg a szavazás során kiadott szavazólapok számát. Ezt
követően a szavazólapokat a választási bizottság egyenként megvizsgálja, az érvényesen
leadott szavazatokat összesíti, majd megállapítja a választás eredményét.
9. Érvénytelen a szavazat egésze, ha
- nem az érvényes, hitelesített szavazólapon adták le;
- a szavazólapot áthúzták vagy olyan módon megrongálták, amelynek eredményeként a
szavazólapot nem lehet értékelni.
10. Érvénytelen a szavazat az adott személy vonatkozásában, ha
- a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve helyett más személy nevét írták;
- nem a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (+ vagy x) történt
a szavazás.
V. A választás eredményének megállapítása
1. Az Egyesület elnökének megválasztása során megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki
az adott tisztség tekintetében a legtöbb szavazatot kapta, amennyiben az érvényes
szavazatok több mint 50 százalékát megszerezte.
2. Az egyesület alelnökének megválasztása során megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki
az adott tisztség tekintetében a legtöbb szavazatot kapta, amennyiben az érvényes
szavazatok több mint 30 százalékát megszerezte.
3. A Választmány tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása során a
jelöltek az adott tisztség tekintetében érvényesen leadott szavazatok száma szerint felállított
sorrendben tekintendők megválasztottnak.
4. Amennyiben az egyesület elnökének vagy alelnökeinek megválasztása során egyik jelölt
sem éri el a megválasztáshoz előírt minimális szavazati hányadot, az adott tisztség
vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni az alábbiak szerint:
- Az elnök esetében a megismételt szavazáson az első fordulóban legtöbb szavazatot elért
két jelöltre lehet szavazni. A megismételt szavazás eredményeként az Egyesület elnökeként
megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki az adott tisztség tekintetében a legtöbb
szavazatot kapta.
- Az egyesület alelnökei vonatkozásában a megismételt szavazáson az első fordulóban
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legtöbb szavazatot elért négy jelöltre lehet szavazni. A megismételt szavazás eredményeként
az Egyesület alelnökeként megválasztottnak tekintendő az a két jelölt, akik az adott tisztség
tekintetében a legtöbb szavazatot kapták.
5. Szavazategyenlőség esetén az adott tisztség vonatkozásában a szavazást meg kell
ismételni az alábbiak szerint:
A megismételt szavazás eredményeként megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki az adott
tisztség tekintetében a legtöbb szavazatot kapta.
6. A szavazatok összeszámlálását követően – amennyiben nincs szükség megismételt
szavazásra – a választási bizottság elnöke a közgyűlésen kihirdeti a választás eredményét.
VI. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatot a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmánya 2016. április 20-i ülésén,
a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016.május 18-i közgyűlésén elfogadta. A szabályzat az
elfogadás napján lép hatályba.
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