
AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 

 
 

Az Autisták Országos Szövetségének (Szövetség) Elnöksége a Szövetség Alapszabályában rögzített 
hatásköre alapján a következő választási szabályzatot (Szabályzat) alkotja: 

 
 
 

1.§ 
ALAPELVEK 

 
(1)  A Szabályzat a Szövetség Elnöke, alelnöke és az elnökség további tagjai, valamint a Szövetség 

Felügyelő Bizottságának tagjai (együttesen: tisztségviselők) megválasztása során alkalmazandó. 

(2) A Szövetség bármely rendes tagja (tag) jogosult a Közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni, jogosult 
tovább arra, hogy a Szövetség 1.§ (1) pontjában írt tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben megfelel a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, Szövetség alapszabályban, szabályzataiban, és a 
Szövetség közgyűlésnek, továbbá a Szövetség egyes szervei határozatában foglaltaknak.  

(3)  Az 1.§ (1) pontjában írt tisztségek betöltése titkos szavazás útján történik. 

(4)  A szavazás során biztosítani kell a választási folyamat átláthatóságát, a jogszabályoknak valamint a 
Szövetség szabályzatainak, határozatinak való megfelelősségét. 

 
 

2.§ 
JELÖLŐBIZOTTSÁG 

 
(1)  A tisztségviselő-választó közgyűlés munkáját segíti a Jelölőbizottság, mely három tagból áll. Tagjait és 

elnökét egyszeri határozatlan időre az Elnökség választja a rendes tagok sorából nyílt, többségi 
szavazással. 

(2) Jelölőbizottságnak nem lehetnek tagjai a szövetségi tisztségviselők, valamint a Szövetséggel 
munkaviszonyban áll személyek.  

(3) A Jelölőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akit a jelölőbizottsági tagok maguk közül 
választanak. Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság üléseit bármelyik tagja összehívhatja és 
vezetheti az üléseket. 

(4)  A Jelölőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza. A Jelölőbizottság ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, 
telexen, elektronikus levélben (e-mail) is hozhat érvényes határozatot, ha a bizottsági tagok az legalább 
a fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja és a döntés meghozatalától számítva 
legfeljebb 8 napon belül megküldi a Jelölőbizottság elnöke részére. 

(5)  A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait írásba foglalja, ill. ülés tartása nélküli hozott 
határozat esetén dokumentálja a határozati javaslatra adott bizottsági szavazatokat. 
Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. A bizottság ügyrendjét a jelen 
szabályzat keretei között egyebekben maga állapítja meg. 
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(6)  A Jelölőbizottság feladata: 
a) az ajánlóívek kibocsátása és összegyűjtése,  
b) az ajánlások összesítése, 
c) a jelölőívek elkészítése és közzététele 
d) a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak az elbírálása 
e) szavazólapok átadása 

 
 

3.§ 
JELÖLTÁLLÍTÁS 

 
(1) A Jelölőbizottság a tisztújító közgyűlés kitűzött napját legalább 30 nappal megelőzően a Szövetség a 

mindenkori honlapján felhívást tesz közzé, amelyben felhívja a Szövetség tagjait, hogy a Szövetségi 
tisztségekre jelöltjeiket a felhívás megjelenésétől számított 15. nap 24.00. óráig jelentsék be a 
Jelölőbizottság részére.  

A jelöltállításra rendelkezésre álló határidő kizárólag a jelöltállításra történő felhívásnak a Szövetség 
honlapján történő megjelenésétől számítandó. A felhívás közzétételének napja nem számít bele a 
jelöltállításra megszabott 15 napos határidőbe. A jelöltállítási határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) A jelöltállítás érvényesen csak a Jelölőbizottság által a Szövetség honlapján a jelölésre történő 
felhívással egyidejűleg közétett ajánlóív minta, elfogadó nyilatkozat minta kitöltésével és a 
Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet. Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek 
egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét, szövetségi tagszervezetük nevének, címének 
feltüntetésével, és azt, hogy mely tisztségre jelöli adott tagot, személyt. Egy tag csak egy tisztségre 
jelölhető, többes jelölés nem lehetséges. 

 Az ajánló íveket a jelölni kívánt személyek 3.§ 4. pontban írt tartalmú – a jelölésre történő felhívással 
egyidejűleg a Szövetség honlapján közzétett - elfogadó nyilatkozatával együtt postán lehet 
visszajuttatni a Jelölőbizottság részére a jelölésre történő felhívást tartalmazó hirdetményében 
pontosan megjelölt módon. 

(3)  A Szövetség tisztségviselőjének a szövetség tagja választható azzal, hogy a tisztségviselői feladatokat a 
szövetségi tagszervezetre adott jelölés során az ajánlóíven feltüntetett személynek kell ellátnia. Az 
ajánlóíven a jelölt szövetségi tagszervezet mellett a tisztségviselői feladatokat ellátó tényleges 
személynek csak a jelölt tagszervezet olyan tagja tüntethető fel, aki legalább a választás tárgyévét 
megelőző egy év óta a valamely tagszervezet tagja.  

(4)  Jelölt a 3.§ (3) pontban írtakon túl csak az lehet, 
(a)  akit legalább két szövetségi tagszervezet az adott tisztségviselői helyre jelöl, 
(b)  és írásban a Szövetség alapszabályában, szabályzataiban, valamint a Szövetség, a Szövetség szervei 

határozataiban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, 
(c) továbbá írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy a tisztség betöltésével 

kapcsolatban megfelel a jogszabályokban, a Szövetség alapszabályában, szabályzataiban, 
határozataiban írt feltételeknek és a jogszabályban, a Szövetség alapszabályában, szabályzataiban, 
határozataiban írt kizáró és összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. 

(5)  A közgyűlésen, vagy a fent írtaktól eltérő egyéb módon jelöltek állítására nincs lehetőség. 
(6) A Jelölő Bizottság tagja, a Mandátum Vizsgáló Bizottság tagja, valamint a Szavazatszámláló Bizottság 

tagja szövetségi tisztségre nem jelölhető.  
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4.§ 
JELÖLŐÍVEK 

 
(1)  A Jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett ajánlóíveket összesíti és annak alapján jelölőívet készít a 

választás tárgyát képező tisztségviselői helyekre érkezett ajánlóívek alapján. A jelölőívre az adott 
tisztségre szabályosan, határidőben jelölt, a 3.§-ban foglalt feltételnek megfelelő jelöltek ABC-
sorrendben, a tagszervezeteik megjelölésével kerülnek fel 

(2)  A Jelölőbizottság a jelölőíveket a választást tartó közgyűlés napja előtt legalább hét nappal a Szövetség 
honlapján nyilvánosságra hozza. 

(3) A választó közgyűlésen a jelöltek bemutatkozási lehetőséget kapnak, melynek időtartamát a közgyűlés 
levezető elnöke javaslatára a közgyűlés határozza meg. A Szövetség a jelölőívek közzététele után a 
jelölőívre került jelöltek számára azonos feltételekkel írásbeli bemutatkozási lehetőséget biztosít a 
Szövetség honlapján. A bemutatkozásnak ki kell terjednie a betöltendő tisztséggel kapcsolatos 
szakismeretre, gyakorlati tapasztalatra, a tisztségben töltött időtartam alatti elérendő célokra, 
tervekre. 

 
 
 

5.§ 
VÁLASZTÁS 

(1)  A tisztségviselő választáshoz szavazólap készül az egyes tisztségviselői fajták tekintetében külön-külön.  
(2)  A szavazólapokon – a Jelölőbizottság által összeállított jelölőívek alapján – tisztségenként fel kell 

tüntetni valamennyi, a jelölőíven szereplő jelölt nevét ABC-sorrendben a tagszervezeteik 
megjelölésével együtt és megválasztáshoz az adott név mellett kódkockát kell elhelyezni. 

(3) A Jelölőbizottság a szavazásra jelentkező tag törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének – 
képviseleti joga ellenőrzését követően – a névjegyzék aláírása mellett adja át a Szövetség pecsétjének 
lenyomatával és a Szövetség elnökének aláírásával ellátott szavazólapot. A szavazás lezárását követően 
a fel nem használt szavazólapokat a Jelölőbizottság darabszám szerint veszi vissza, és számukat 
jegyzőkönyvben rögzíti. 

(4) A szavazás úgy történik, hogy a szavazólapon a megválasztásra javasolt jelöltek neve mellett a 
szavazólapon elhelyezett kódkockát egymást keresztező vonallal kell megjelölni (+, vagy x).  

(5) Érvénytelen a szavazás, ha a szavazó a tisztségre megválaszthatók számánál több személyt jelölt be, 
vagy az adott részt áthúzta, vagy bármilyen módon  - a 5.§ (4) pontját kivéve – a szavazólapot 
megváltoztatta, illetve ha nem állapítható meg, hogy a szavazatot kire adta le. 

(6)  A szavazólapok kitöltése után azokat, a Szavazatszámláló Bizottság által a közgyűlés előtt lezárt 
szavazó urnába kell bedobni, melyet szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság felnyit, majd 
összeszámolja az egyes jelöltekre leadott szavazatokat. A bizottság a szavazatszámlálás eredményéről 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertet a közgyűléssel.  

(7) Az egyes tisztségekre az kerül megválasztásra, aki az adott tisztségre jelöltek közül a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. Testület tagjának azok kerülnek megválasztásra, akik a megválasztható 
létszámkeretben a legtöbb szavazatot kapták. 

(8)  A Szavazatszámláló Bizottság elnökének jelentése után a levezető elnök ismerteti az egyes tisztségekre 
megválasztottak nevét.  

 
 

6.§ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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(1) Jelen szabályzatot a Szövetség Elnöksége a 3/2017 (IV.10.) számú határozatával elfogadta.  
(2)  A Szabályzat hatályba lépésének napja 2017. április 10. napja. 
(3)  Mellékletek: 

(a) 1. számú melléklet, ajánlóív minta 
(b) 2. számú melléklet, elfogadó nyilatkozat minta 
(c) 3. számú melléklet, adatkezelési nyilatkozat minta 

 
Budapest, 2017. április 10. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Kővári Edit 

Elnök 


