A TTT elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztásának rendjéről szóló
határozat, a 2010. februári közgyűlés határozatainak megfelelően
módosítva.
Az egyesület 2009. évi közgyűlése határozatban kötelezte az elnökséget, hogy a következő
közgyűlésre terjesszen elő határozati javaslatot a tisztségviselő választás rendjéről. Az egyesület
elnöksége a határozatot beterjesztette, a 2010-es közgyűlés két pontban módosította.

Az elnökség és az ellenőrző bizottsági tagok megválasztásának rendje
1. Jelen határozat elfogadása után a Teljesítménytúrázók Társaságának tisztújítását az alábbiak
szerint kell lebonyolítani. Az egyes tisztségekre a jelölés és szavazás a határozat következő
pontjai szerinti, sorrendben, külön-külön történik.
2. Az e határozatban rögzített lebonyolítási rendtől a közgyűlés csak minősített többségű
(a jelenlévő szavazatásra jogosultak kétharmada + 1 szavazat) döntéssel térhet el.

Elnökség választása
Jelölés
3. A jelölőbizottság bemutatja elnökségi tag jelöltjeit. Megnevezheti a jelöltek közül az elnök,
alelnök és titkár jelöltet, de ez nem kötelező.
4. A jelöltek egyenként legfeljebb 2 percben bemutatkozhatnak.
5. A közgyűlés résztvevői is állíthatnak jelöltet, a jelenlévő jelöltek is bemutatkozhatnak.
6. A jelölteknek nyilatkozniuk kell, hogy mely tisztségre vállalják a jelölést. Egy személy több
tisztségre is lehet jelölt.
7. A közgyűlésen jelen nem lévő személy csak akkor lehet jelölt, ha a jelöltség elfogadásáról a
közgyűlést megelőzően a jelölőbizottságnak nyilatkozott. A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a
megpályázott tisztséggel összeférhetetlenség nem áll fenn. A közgyűléstől távol levő jelöltnek
előzetesen kell nyilatkoznia a jelöltségről és az összeférhetetlenségről írásban.
8. A közgyűlés tagjai szót kérhetnek, és 1-1 percben állást foglalhatnak a jelölt mellett vagy ellen.
9. A jelöltek elfogadása automatikus, a közgyűlés a jelöltek elfogadásáról nem dönt.
10. A szavazáskor csak a korábban bemutatott jelöltekre lehet szavazni.
11. A jelöltek bármikor visszaléphetnek a jelöltségtől.
Szavazás – elnök
12. A szavazás megkezdése előtt a közgyűlés levezető elnöke megállapítja a jelenlévő, szavazásra
jogosult tagok számát.
13. Szavazólapok kiosztása
14. Szavazni egy név felírásával lehet. A szavazat érvénytelen, ha
- a szavazólap nem tartalmaz nevet, vagy nem állapítható meg, hogy kire adták le a szavazatot
- a szavazólap egynél több nevet tartalmaz
- a szavazatot nem a kiosztott, előre nyomtatott szavazólapon adták le
15. A szavazás titkos. A szavazatokat a szavazatok gyűjtésére szolgáló dobozba kell bedobni.
16. A szavazatszámláló bizottság megszámlálja a szavazatokat, a bizottság egy tagja ismerteti az
eredményt. A tisztségviselő megválasztásához a jelenlévő szavazásra jogosultak 50%-a +1
szavazat szükséges. Ha ez nincs meg, a szavazást meg kell ismételni, és azon már csak az első két,
legtöbb szavazatot kapott személyre lehet érvényesen szavazni. Ha az első két legtöbb szavazatot
kapó személyt szavazategyenlőség miatt nem lehet kiválasztani – mert kettőnél több „első” vagy
egynél több „második” helyezett van – akkor következő fordulóban az azonos szavazatot kapott
személyek mindegyikére lehet szavazni.

Szavazás - alelnök
17. A szavazás menete megegyezik az elnökre vonatkozó szavazással.
Szavazás – titkár
18. A szavazás menete megegyezik az elnökre vonatkozó szavazással.
Szavazás – elnökségi tagok
19. Szavazólapok kiosztása
20. Szavazni két különböző név felírásával lehet. A szavazat érvénytelen, ha
- a szavazólap nem tartalmaz nevet
- a szavazólap kettőnél több nevet tartalmaz
- a szavazatot nem a kiosztott, előre nyomtatott szavazólapon adták le
- a szavazólapon egy személy neve szerepel kétszer
21. A szavazás titkos. A szavazatokat a szavazatok gyűjtésére szolgáló dobozba kell bedobni.
22. A szavazatszámláló bizottság megszámlálja a szavazatokat, a bizottság egy tagja ismerteti az
eredményt. Az elnökség tagjává választáshoz a jelenlévő szavazásra jogosultak 50%-a +1 szavazat
szükséges. Ha ez nincs meg, a szavazást meg kell ismételni, és azon már csak az első három,
legtöbb szavazatot kapott személyre lehet érvényesen szavazni. Ha az első három, legtöbb
szavazatot kapó személyt szavazategyenlőség miatt nem lehet kiválasztani, akkor következő
fordulóban az azonos szavazatot kapott személyek mindegyikére lehet szavazni.

Ellenőrzőbizottság választása
Jelölés
23. A jelölés menete megegyezik az elnökségi tagok jelölésének módjával.
Szavazás – ellenőrző bizottság
24. Szavazólapok kiosztása
25. Szavazni három név felírásával lehet. A szavazat érvénytelen, ha
- a szavazólap nem tartalmaz nevet
- a szavazólap háromnál több nevet tartalmaz
- a szavazatot nem a kiosztott, előre nyomtatott szavazólapon adták le
- a szavazólapon egy személy neve egynél többször szerepel
26. A szavazás titkos. A szavazatokat a szavazatok gyűjtésére szolgáló dobozba kell bedobni.
27. A szavazatszámláló bizottság megszámlálja a szavazatokat, a bizottság egy tagja ismerteti az
eredményt. Az ellenőrző bizottság tagjává választáshoz a jelenlévő szavazásra jogosultak 50%-a
+1 szavazat szükséges. Ha ez nincs meg, a szavazást meg kell ismételni, és azon már csak az első
négy, legtöbb szavazatot kapott személyre lehet érvényesen szavazni. Ha az első négy, legtöbb
szavazatot kapó személyt szavazategyenlőség miatt nem lehet kiválasztani, akkor következő
fordulóban az azonos szavazatot kapott személyek mindegyikére lehet szavazni.
***

Indoklás
(Az indoklás nem része a határozatnak)
ad 1. A javaslat célja, hogy a választás rendje megeleljen az egyesület alapszabályának, és a lehető
legnagyobb rugalmasságot adjon a jelöltek kiválasztására. Ennek „ára” tisztségenkénti külön
szavazás. Így egy meg nem választott jelöltet egy következő szavazáson, más tisztségre meg lehet
választani.
ad 2. Jelen határozat célja az,hogy általános, bármikor használható eljárást adjon, de nem vehető el a
közgyűléstől az a jog, hogy korábbi döntését megváltoztassa. Mivel ezt a határozatot a közgyűlés
önálló napirendipontként, előkészítve tárgyalja, az eseti eltérést indokolt a minősített többség
döntésére bízni.
ad 3-7. A jelölés eljárás célja a tisztségviselők körültekintő megválasztása, bemutatása és
bemutatkozása a közgyűlés részére. Mivel érvényes szavazatot nem csak jelöltre lehet leadni, a
jelöltekről való közgyűlési döntés céltalan.
ad 7. A közgyűlés nem választhat meg olyan távollévő jelöltet, aki a tisztséget esetleg nem vállalja,
mert ezzel az elnökség működését hátrányosan befolyásolná.
ad 25. A ellenőrzőbizottságnak is van elnöke, de az alapszabály szerint őt a bizottság tagjai választják
maguk közül. Ezért a három tagra lehet egyszerre szavazni.
Az elnökség eredeti előterjesztéséhez két módosító inditványt szavazott meg a 2010-es közgyűlés:
1. A 10. pontban változzon: csak a korábban bemutatott jelöltekre lehessen szavazni. Ezt jelentős
többség elfogadja, 5 ellenszavazat, 1 fő tartózkodik.
2. A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a megpályázott tisztséggel összeférhetetlenség nem áll fenn;
közgyűléstől távol levő jelöltnek előzetesen kell nyilatkoznia a jelöltségről és az
összeférhetetlenségről írásban. Jelentős többség elfogadja 2 fő tartózkodása mellett.
A közgyűlés jelentős többséggel elfogadja a választásról szóló határozatot (1 fő ellenszavazattal).

