
TUDNIVALÓK A JELÖLTÁLLÍTÁSRÓL 
 
 
 
 

AZ ALAPSZABÁLY 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 

 

A vezető tisztségviselői feladatokra csak olyan természetes személyt lehet megválasztani, aki 
nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és az összeférhetetlenségi szabályozás nem zárja ki 
megválasztását.  

Egyéb, a Szövetség képviseletével nem járó és teljes cselekvőképességet nem igénylő 
tisztségre korlátozottan cselekvőképes személy is megválasztható, a Ptk. erre vonatkozó 
rendelkezései figyelembe vételével. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség vezető 
tisztségviselője (Elnökségi vagy Felügyelő Bizottsági tagja, továbbá Titkára) az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  

 
A rendes tagok jogai:  

 Tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet a Szövetség  

tevékenységében. Az éves rendes közgyűlésen csak az a tag rendelkezik szavazati  

joggal - beleértve ebbe a választási és választhatósági jogosultságot - aki az 
adott  

év március 31. napjáig a tárgyévre vonatkozó tagdíjat megfizette vagy  

tagdíjmentesség iránti kérelmet terjesztett elő, továbbá tagsági jogait nem  

függesztették fel, illetve kizárását a Szövetség nem kezdeményezte. 

 A Szövetség bármely tisztségére választhatók.  
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 Jogosult ajánlást, javaslatot tenni a Szövetség testületeinek, tisztségviselőinek.  

 
 
 
 

AZ SZMSZ  
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 

 

A tisztségviselő-választó közgyűlésre vonatkozó különös szabályok: 

A tisztségviselő-választó közgyűlés időpontját az Elnökség tűzi ki úgy, hogy a választó 

közgyűlés előtt 1 hónappal a jelölések megkezdődhessenek. 

A tisztségviselő-választó közgyűlés munkáját segíti a Jelölőbizottság, mely 3 tagból áll. Tagjait 

egyszeri alkalomra az Elnökség választja a rendes tagok sorából, nyílt, többségi szavazással. 

Feladata az Elnökségi tagok személyére tett javaslatok összegyűjtése, értékelése és a 

közgyűlés elé terjesztése, valamint annak vizsgálata, hogy a tag rendelkezik-e szavazati joggal 

vagy sem. 

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott 

tisztségre jelölje az adott személyt és hogy az a jelöltséget elfogadja. 

A jelöltállítást a választó - közgyűlés időpontja előtt két héttel le kell zárni. A jelöltek nevét 

legalább egy héttel a választó-közgyűlés időpontja előtt a Hírlevélben, a Szövetség honlapján 

vagy egyéb úton a tagokkal ismertetni kell. 

 


