
SzEK.org tisztújító közgyűlés – jelöltállítási rend

A SzEK.org elnöksége 2011. október 4-én megtartott ülésén a 3/2011.10.4. számú határozattal az alábbi jelöltállítási 
rendet fogadta el a 2011. november 24-én esedékes tisztújító közgyűlésre.

A közgyűlés feladata
A SzEK.org elnökségének, tisztségviselőinek – kivéve az 5 évre választott ellenőrző bizottság két tagját – mandátuma 
2011. november 25-én lejár, ezért a közgyűlés feladata, hogy az alábbi tisztségekre választást írjon ki:

• 8 elnökségi tag
• elnök (az elnökség tagjai közül)
• 2 alelnök (az elnökség tagjai közül)
• 1 ellenőrző bizottsági tag (Csupor Erik mandátuma lejár)

A jelölés és választás folyamata
1. Tisztségviselők jelölése

Az egyesület bármely szavazati joggal rendelkező tagja bármely pozícióra állíthat jelöltet. A jelöléshez a jelölt 
egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatait – legalább a nevét és elérhetőségeit –, valamint annak a 
pozíciónak a megnevezését, amelyre a jelölést kapja, kell elküldeni emailben az erre a célra kijelölt címre 
(jeloles@szek.org). Az elnökre és alelnökökre leadott jelölésekkel az adott személyek automatikusan 
bekerülnek az elnökségi jelöltek közé is, de csak akkor válnak választhatóvá, ha az elnökségi tagsághoz 
szükséges szavazatmennyiséget megkapták a közgyűléstől. A beérkező leveleket a jelölőbizottság tagjai kapják 
meg és ellenőrzik a jelölés helyességét, illetve felkérik a jelölteket a jelölés elfogadására.

2. A jelölteknek a választás előtt el kell fogadniuk a jelölést egy elfogadó nyilatkozat aláírásával.
3. Választás titkos szavazással a tisztújító közgyűlésen

A jelöléseket a jelölőbizottság fogadja, a jelölőbizottság tagjait az elnökség kéri fel. Felkért tagok:
• Csányi Árpád
• Fábián Levente
• Kónya Krisztián

Ütemezés
Az alábbiakban az egyes lépések és azok időpontja vagy határideje:

2011. október 4.
• jelöltállítás rendjének meghatározása
• jelölőbizottság megválasztása

2011. október 10.
• jelölés rendjének kihirdetése, jelölések fogadásának megkezdése

2011. november 10.
• jelöltállítás lezárása
• jelölteknek elfogadó nyilatkozat kiküldése, benne kérés, hogy küldjön magáról CV-t

2011. november 17.
• elfogadó nyilatkozatok visszaküldési határideje
• végleges jelöltlista összeállítása, nyilvánosságra hozása (óvási lehetőség, névsor mellé profilok)

2011. november 24.
• végleges jelöltlista alapján szavazócédulák előkészítése
• tisztújító közgyűlés

mailto:jeloles@szek.org

	SzEK.org tisztújító közgyűlés – jelöltállítási rend
	A közgyűlés feladata
	A jelölés és választás folyamata
	Ütemezés


