
Az MHGT 2021. évi tisztújításának ügymenete
(megvitatva a 2021.VIII.31-i elnökségi ülésen)

I. A tisztújító közgyűlés időpontja és megtartásának módja:

1. A tisztújító közgyűlés (KGY), a választás tisztaságának érdekében, csakis személyes jelen-
létteel tartható meg. (Online formában nem.)

2. Az elnökség (2021.VIII.31-i ülésén) a rendkívüli, tisztújító közgyűlés helyszínéül a Magyar
Nemzeti Múzeum Dísztermét (H-1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.) jelölte ki ; idő-
pontjául pedig  2021. december 2. Csütörtököt. A közgyűlés hivatalos kezdete  16:30.
Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlésre ugyanezen a napon,  17:00 órai
kezdetteel kerül sor.

3. Abban az esetben, hogyha az előre kitűzötte időpontban, a járványhelyzet miatte hozotte ha-
tósági intézkedések (vagy egyéb vis maior) folytán, nem lehet személyes jelenlétteel KGY-t
tartani, a KGY-t el kell halasztani. Ez esetben, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, a
jelenlegi elnökség, ügyvivőként továbbra is betöltheti feladatát.

4. Az elhalasztotte KGY, a fenti hatósági intézkedések (vagy vis maior) megszűnését követően,
egy hónapon belül megtartandó.

II. Jelölőbizottság felállítása, jelölési folyamat, szavazólapok előkészítése:

5. Az elnökség – a tisztújító KGY előtte legalább 60 nappal – háromtagú jelölőbizotteságot (JB)
állít, a rendes tagok sorából, nyílt, többségi szavazással.

6. Az elnökség (2021.VIII.31-i ülésén, nyílt szavazással) úgy határozotte, hogy a jelölőbizotteság
tagjául a következő rendes tagokat kéri fel :
█████████████,
█████████████████████████████████,
███████████████████████████████.
Arra az esetre, hogyha ezen három tag egyike a jelölőbizottesági megbízatást nem vállalná,
az elnökség egy pótteagot jelölt ki, ██████████████████ személyében.
(FIGYELEM: A felkért tagok nevét, jelen dokumentumnak a Társaság honlapjára felkerülő
változatából, adatvédelmi okból, kiha2juk.)
Arra az esetre pedig, ha a három kijelölt tag közül többen nem vállalnák a megbízatást, az
elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy saját tetszése szerint kérjen fel további személye-
ket a jelölőbizotteság tagjául, az MHGT rendes tagjai köréből.

7. A jelölőbizotteság összehívása után azonnal (minél rövidebb idő alatte) megalakítandó.
8. A jelölőbizotteság a jelölési időszakon belül gyűjti az egyes tisztségekre beérkező jelöléseket.
9. A jelölési időszak kezdete: a jelölőbizotteság megalakulásának (alakuló ülésének) időpontja,

de legkésőbb 2021. október 2-a!
10. A jelölési időszak vége: a közgyűlés kitűzötte napját megelőző napon déli 12 óra, azaz 2021.

december 1. Szerda, 12:00.
11. A JB összehívásának tényét és a JB tagjainak e-mail címét, az elnökség a Tagokkal e-mail-

ben tudatja (a jelölési időszak elején), a közgyűlési meghívó részeként. (Adatvédelmi okok-
ból, a meghívónak a honlapra felkerülő változata, a neveket és címeket nem fogja tartalmaz-
ni!)

12. A jelölőbizotteság megalakulásakor és tevékenysége befejezésekor, valamint szükség esetén
más alkalmakkor is, személyes jelenlétteel vagy online formában, üléseket tart. Ezen ülések-
ről jegyzőkönyvet szükséges készíteni, melyet a jelölőbizotteság jelenlévő tagjai (minimum
2 fő) hitelesít. Különösen fontos a jelölőbizotteságnak alakuló ülést tartania (legkésőbb 2021.
október 2-án), melyen megbeszélik teendőiket, felosztják egymás közötte a feladatköröket.
A jelölési időszak lezárultával (célszerűen 2021. december 1-én, délután) záró ülést szüksé-
ges tartani,  melynek jegyzőkönyve jelentés-szerűen összegzi  a beérkezette jelöléseket.  A
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jegyzőkönyveket a jelölőbizotteság az elnökségnek eljutteatja, ill. a Társaság levéltárában el-
helyezi.

13. A jelölési időszak során érkezette jelöléseket, a jelölőbizotteság, a levelezőlistán (a főtitkár
útján!), ill. a KGY-en személyesen, a Tagság elé terjeszti.

14. Jelölt és jelölő csak az MHGT rendes tagja lehet. A tagság fennállásának megállapítása ér-
dekében, a jelölőbizottsságnak a pénztárnok elküldi a rendes (szavazóképes) tagok névsorát ;
valamint tájékoztatást nyújt az esetleg kérdéses tagok tagsági státuszáról.

15. Létszámstop:
Az MHGT elnöksége  (2021.VIII.31-i ülésén) úgy határozotte, hogy a tisztújító közgyűlésig
létszámstopot léptet életbe. Ennek célja a tisztújítás korrekt lebonyolíthatóságának biztosí-
tása; a tagsági viszonyok rendezette állapotban történő „befagyasztása” révén. A létszám-
stop értelmében, a tisztújító közgyűlésig (azaz 2021.IX.1. és 2021.XII.2. közötte) az elnökség
már nem hagy jóvá belépési nyilatkozatokat. Az ezen időszak során beérkező belépési nyi -
latkozatokat, a tisztújítást követően (várhatóan 2022. év elején) megalakuló új elnökség
lesz hivatotte elbírálni. A Társaság tehát továbbra is fogad belépési nyilatkozatokat, de fen-
tiek szerint, azok elnökségi jóváha2ása, és í2 a tagság létrejöttse, csak a tisztújító közgyűlést
követően lehetséges. Az így felveendő Tagok számára, a tagdíj-fizzetési kötelezetteséget csak
a 2022. tárgyévtől írjuk elő.

16. Mivelhogy a tagsági jogviszony létrejötteének feltétele az első tagdíj megfizzetése [lásd az
Alapszabály 3. §. (5) bekezdését], azon tagok vonatkozásában, akik még sohasem fizzetteek
tagdíjat, az elnök és pénztárnok külön intézkedéseket foganatosít, annak érdekében, hogy
ezen tagok első tagdíjukat mielőbb megfizzessék! Azon személyek, akik ezt nem teszik meg,
nem tagjai az MHGT-nek, és így a közgyűlésen sem vehetnek részt, azon nem szavazhat-
nak és nem is választhatók meg semmilyen tisztségre.  Azokat a személyeket,  akik –
ilyenformán, vagy egyébként – nem tagjai a Társaságnak, a pénztárnok, az elnökség-
gel  e�üttmműködve,  a Köz�űlés helyszínéről,  a mandátum-vizsgálat részeként,  el
fogja távolítani.
(Megje2zés: Mintho2 az utolsó belépések elnökségi jóváha2ása 2021.VIII.31-én történt, az
Alapszabály fent jelzetts pontja értelmében, a felvetts tagoknak  e� hónap áll rendelkezésre
tagdíjuk befizzetésére, ellenkező esetben tagságuk nem jön létre. Így2 a köz2űlés 2021.XII.2-i
időpontjában, azon személyek, akik tagdíjukat nem fizzettsék meg az előírt módon, nem rendel-
keznek majd MHGT tagsággal, í2 velük szemben – mivel fennálló tagságuk nincsen – nem is
lehet/kell  tagrevíziós eljárást  folytatni ;  hanem minden további nélkül ki  kell  őket zárni a
köz2űlésen való részvételből. A köz2űlés alkalmával nem lesz lehetőség ezen belépők tagdí-
jának „pótlólagos” megfizzetésére, és ezzel minte2 a „szavazati jog azonnali megvásárlására”;
hanem a tagdíjukat előzetesen meg nem fizzető személyeket, mint illetékteleneket, a legna-
2obb eréllyel  el  fogjuk távolítani a köz2űlés helyszínéről.  Az első tagdíj megfizzetésére,  a
pénztárnok jó előre fel fogja hívni minden érintetts – a közelmúltban belépetts – tag fiz2elmét!)

17. Az adotte tisztségre állítható jelöltek számának nincs felső (vagy alsó) korlátja.
18. Egyazon személy több tisztségre is jelölhető.
19. Önmagát is jelölheti bármely rendes tag, bármely tisztségre.
20. A jelölések csakis elektronikus levél formájában, azaz  írásban teendők, a jelölőbizotteság

valamely tagjának e-mail címére elküldve. (Célszerű a jelölést tartalmazó e-mailt a bizottsság
mindhárom tagjának elküldeni!) A jelölés beérkezését,  befogadását,  a  jelölőbizotteságnak,
külön e-mailben, a jelölő személy tudomására kell hoznia.

21. A jelölés formai feltétele, hogy a jelölt nevét és a tisztséget, melyre jelölik, helyesen tar-
talmazza. A jelölést nem kötelező indoklással ellátni.

22. A JB megkérdezi az adotte jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e. Ez is írásban, e-mail formájá-
ban történik. Ehhez a (potenciális) jelöltek e-mail címét az elnökség köteles a JB rendelke-
zésére bocsátani. A jelölt a JB megkeresésére, ugyancsak e-mailben válaszol. Amennyiben
a jelölt más civil szervezetnél is betölt vezető tisztséget, vagy ilyenre jelölték, annak tényé-
ről a JB-t válaszában tájékoztatni köteles. Az erre vonatkozó értesülést a JB, a jelöltek is-
mertetésekor, a KGY elé terjeszti. [Vö.: ASZ, 9. §. (5) pont.]
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23. A jelölési időszak lezárulta után beérkező esetleges jelölésekről a JB a KGY előtte tette szóbeli
jelentésében számol be. Az elnökség (2021.VIII.31-i ülésén tetts) állásfoglalása szerint, a KGY
alkalmával is lehet még (további) jelöléseket tenni. Javasolt, hogy a KGY külön határozat-
ban döntsön arról, hogy ezen, utólagos jelölteket fel kívánja-e venni az érvényes (választ-
ható) jelöltek közé.

24. A jelölési időszak lezárulta után, a jelölési időszak során beérkezetts, és közzé tette jelölések
alapján, szavazólapokat kell nyomtatni. A szavazólapokat a pénztárnok készíti elő. Mivel
ehhez némi idő szükséges, ezért tettee az elnökség a jelölési időszak végét a közgyűlés előttei
napra.

25. Az előre nyomtatotte szavazólapot a Társaság elnöki bélyegzőjével, vagy annak hiányában a
számlabélyegzővel, hitelesíteni kell. Egyébként a szavazólap érvénytelen.

26. A szavazólapon az egyes tisztségekre érkezette jelöltek nevét,  tisztségenként elkülönítve
kell feltüntetni.

27. Abban az esetben, hogyha az adotte tisztségre több személy is választható (= több pozíció is
betölthető az adotte tisztségnél), a szavazólapon az adotte tisztségről szóló részt, annyiszor
kell megismételni, ahány személy a tisztségre megválasztható. (Pl. Alelnök-1, Alelnök-2,
Titkár-1, Titkár-2, stb..) Ezen részek mindegyikénél ugyanazt az (adotte tisztségre jelöltek
nevét tartalmazó) névsort kell feltüntetni.

28. Az adotte tisztségnél a jelöltek nevét úgy kell feltüntetni, hogy a hozzájuk tartozó jelölő-
négyzet egyértelműen megállapítható legyen.

29. A szavazólapon, minden egyes tisztség esetében, bizonyos helyet kell hagyni, a közgyűlés
által esetleg elfogadandó, pótlólagos jelölések utólagos feltüntetésére.

30. A hitelesítetlen (pecsételés nélküli) szavazólap mintapéldányát, „MINTA” feliratteal (vízjel-
lel) ellátva, a jelölési időszak lezárultát követően, de még a KGY előtte, el kell küldeni az
összes szavazóképes tagnak, hogy a szavazólap használhatóságáról meggyőződhessenek,
ill. esetleges észrevételeiket annak kialakításával kapcsolatban, megtehessék.

31. A szavazólap fejlécén röviden (pár mondatban) fel kell tüntetni azokat a tudnivalókat, me-
lyek révén az érvénytelen szavazatok megelőzhetők.

32. A szavazólapok fehér A/4 méretű papirosra, fekete színű szöveggel (monokróm jelleggel)
nyomtatandók.

III.  Szavazatszámláló  bizottság  felállítása,  a  szavazás  menete,  esetleges  megismétlése,
eredményének megállapítása:

33. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
34. A KGY a szavazás lebonyolítására háromtagú (egy elnökből és két tagból álló) szavazat-

számláló bizotteságot (SZB) állít, nyílt, egyszerű többségi szavazással.
35. A KGY alkalmával, a szavazás végrehajtása előtte a SZB részletesen ismerteti a szavazás

módját, és a szavazólap használatát ; megválaszolva minden ezzel kapcsolatos kérdést.
36. A KGY alkalmával, a JB előterjeszti jelentését az egyes jelölésekről; különös tekintetteel a

jelölési  időszak lezárulta  után érkezette jelölésekre,  melyeknek esetleges  elfogadásáról  a
KGY külön határozatot hozhat.

37. Azon jelöltek nevét, akiket a jelölési időszak lezárulta után jelöltek, és a KGY külön határo-
zata alapján, utólag kerültek fel a jelöltek listájára, a (korábban már előkészítette és hitelesí-
tette) szavazólapokon utólag, kézzel kell feltüntetni, jól olvasható és értelmezhető módon,
nagybetűkkel és az új nevekhez tartozó jelölőnégyzetek megrajzolásával (avagy egyértel-
mű meghatározásával). Ezt – szükség esetén – a SZB végzi el, még a szavazólapok kiosztá-
sa előtte, kék színű golyóstollal.

38. Adotte személyre úgy lehet szavazatot leadni, hogy a nevéhez tartozó jelölőnégyzetbe két,
egymást metsző vonalat ír a szavazó, kék színű golyóstollal.

39. Mivel minden egyes tisztség minden egyes betölthető pozíciója külön-külön részként kerül
feltüntetésre a szavazólapon, így minden egyes résznél  e�etlen szavazatot lehet leadni.
Hogyha egy szavazólapon az adotts tisztség adotts pozíciójára leadotte szavazatok száma több
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mint egy (= 1db.), akkor az ezen pozícióra leadotts összes szavazat érvénytelennek tekinten-
dő.

40. Mivel egy adotte tisztségen belüli több pozícióhoz, tehát több résznél, ugyanaz a jelölti név-
sor kerülhet feltüntetésre, így elvileg (és gyakorlatilag) sincsen kizárva, hogy az adotte tiszt-
ségre  leadható  szavazatok  közül,  egy  választó  mindkét  szavazatát  ugyanarra  a  jelöltre
(névre) adja le; mindazonáltal ez kerülendő. (Az ilyen módon leadotte szavazatok azonban
érvényesek.)

41. Olyan személy nevét, akire érvényes jelölés, a jelölési folyamat során, vagy a Közgyűlés
(utólagos) jóváhagyása mellette, nem érkezette, a szavazólapon nem lehet feltüntetni. Hogy-
ha ilyen személyek nevét tünteti fel valamely szavazó, önhatalmúlag, a szavazólapján, az
ilyen feliratot, és az ahhoz tartozó szavazatot teljességgel nem létezőnek kell tekinteni, és a
szavazatok számlálásakor semmilyen tekintetben sem szabad fizgyelembe venni. (Tehát az
ilyen, nem létező jelöltekre leadotte, téves szavazatok nem növelik az egy tisztségre/pozíció-
ra leadotte szavazatok számát sem – mely az adotte tisztség/pozíció vonatkozásában érvé-
nyességi kritérium.)

42. Aki a szavazólap kitöltését akár csak egyetlen helyen is eltévesztettee, jogosult és köteles tel-
jesen új szavazólapot kérni. Az új szavazólap csak az elrontotte szavazólap leadását követő-
en adható ki, a szavazatszámláló bizotteság részéről. A szavazatszámláló bizotteság a leadotte,
elrontotte szavazólapot, a leadó szeme látteára megsemmisíti (sok darabra szétteépi és szemét-
kosárba dobja).

43. A jelenlévő összes, szavazásra jogosult személy köteles szavazólapját felvenni, majd leadni
is.

44. Aki a szavazáskor,  valamely tisztség/pozíció vonatkozásában tartózkodni kíván, az az adotte
tisztséghez/pozícióhoz tartozó jelölőnégyzeteket hagyja szabadon.

45. Aki a teljes szavazás vonatkozásában tartózkodni kíván, az a szavazólapon lévő összes jelö-
lőnégyzetet hagyja szabadon, és szavazólapját, rögtön a felvételét követően, adja le a SZB-
nak. A SZB ezen szavazólapokat rögtön a szavazatgyűjtő edénybe helyezi.

46. A SZB az összes szavazásra jogosult nevét tartalmazó listával rendelkezik, és a szavazóla-
pokat úgy osztja ki, hogy egyértelműen megállapítható legyen, kinek a részére lette már
szavazólap kiosztva. Ennek érdekében, a SZB a szavazólapot kérő Tagtárs személyazonos-
ságát igazolni köteles. A szavazók ilyetén azonosítása és lajstromozása a KGY elején szoká-
sos mandátum-vizsgálatteól függetlenül történik (mivel a KGY elején még nincsen SZB fel-
állítva).

47. A szavazó személyazonosságának megállapítása minden esetben hivatalos igazoló okmány
(személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával történik. Az igazoló okmány
adatait, vagy típusát, a SZB nem jegyezheti fel. A személyazonosságot, a felmutatotte ok-
mány alapján, a szavazatszámláló bizotteság tagjai egybehangzólag, szóban konstatálják. A
személyazonosság megállapítása után, a szavazó a névlistán aláírásával igazolja, hogy a
szavazólapot felvettee. A névlistát utólag a SZB minden tagja hitelesíti.
[Megje2zés: A tisztújítási szavazólap felvételekor végzendő mandátum-vizsgálatot két okból
sem lehet a köz2űlést megelőző mandátum-vizsgálattsal „összevonni”. E2részt, mivel a tiszt-
újító szavazást teljes egészében a SZB bonyolítja le ; márpedig a KGY elején még nincsen felál-
lítva a SZB. Másrészt, mivel az esetleg a KGY folyamán (pótlólag) tetts új jelöléseket, a SZB-
nek, a fenti 37. pont értelmében, fel kell tüntetnie a szavazólapokon, azok kiadása előtts. Ez pe-
dig csak ú2 lehetséges, ho2ha ezen jelöltekről a KGY még a szavazólapok kiadása előtts hatá-
roz.  Utóbbiból pedig u2ancsak következik, ho2 a szavazólapok nem adhatók ki a KGY-t
megelőző mandátum-vizsgálat alkalmával.]

48. Olyan személy számára, aki személyazonosságát hivatalos okmánnyal nem igazolja, vagy
nem rendelkezik szavazói (döntési) joggal, vagy pedig már egyszer felvettee szavazólapját, a
szavazólap kiadását a SZB (a továbbiakban) megtagadja.

49. A szavazólapot, leadása előtte, lehetőség szerint a szavazó hajtsa össze, úgy, hogy tartalma
ne látszódjon.
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50. A szavazólapokat olyan módon és eszközbe kell összegyűjteni, ill. összekeverni, hogy azok
leadási sorrendje (és a leadó kiléte) ne legyen megállapítható.

51. A szavazás után, a SZB megvizsgálja, hogy a leadotte szavazólapok száma megegyezik-e a
kiadotteakéval. Hogyha nem, úgy a hiányzó szavazólap(oka)t meg kell keresni, és a többi
szavazólap közé tenni.

52. Ezután a SZB megvizsgálja a leadotte szavazólapok hitelességét (a rajtuk lévő egyesületi bé-
lyegzőt). Az esetleg nem hiteles szavazólapokat a SZB elkülöníti, és érvénytelennek nyilvá-
nítja.

53. A hiteles  szavazólapon leadotte szavazatokat  a  SZB tisztségenként  összesíti.  (Itte már az
egyes tisztségeken belüli pozíciókat nem kell fizgyelembe venni.) Amely szavazólapon az
adotte pozícióra leadotte szavazatok száma meghaladja az egyet, az adottm pozíció vonatko-
zásában érvénytelennek kell tekinteni. Amely szavazólapon az adotte tisztség/pozíció jelö-
lőnégyzeteiben egyetlen szavazat sem található, az adotte tisztség/pozíció vonatkozásában
(ill. ha a lapon egyetlen szavazat sem található, az egész szavazás vonatkozásában is), tar-
tózkodásnak kell tekinteni.

54. Az adotte tisztségekre érkezette szavazatokat a SZB úgy összesíti, hogy az egyes jelöltekre
érkezette érvényes szavazatok száma, valamint az adotte tisztségre leadotte érvénytelen szava-
zatok száma (beleszámítva a teljes egészében érvénytelen szavazólapokból adódó érvény-
telenséget is!), valamint az adotte tisztségre vonatkozó tartózkodások száma (beleszámítva a
teljes körű tartózkodásokat is!), megállapítható legyen.

55. A teljesen üres (= tartózkodást jelentő) szavazólapok számát külön is meg kell állapítani, és
a szavazás eredményét összesítő jelentésben feltüntetni.

56. Az egyetlen személy által betöltendő tisztségeket az töltheti be, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapta.

57. A több személy által betölthető (több betölthető pozícióval rendelkező) tisztségeket azok a
személyek tölthetik be, akik (számsorrendben) a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

58. Abban az esetben, hogyha valamely tisztségnél, egy vagy több betölthető pozíció vonatko-
zásában, ketteő vagy több személy közötte, olyan holtverseny alakul ki (minthogy egyenlő
számú érvényes szavazatot kaptak), amely a tisztség betöltőinek személyét megállapítha-
tatlanná teszi ; csak az illető tisztség vonatkozásában, és csak az illető személyek közötte,
meg kell ismételni a szavazást; oly módon, hogy az újonnan kiállítotte szavazólapon csakis
a holtversenyben álló személyek neve szerepeljen, és annyi szavazatot lehessen leadni rá-
juk, ahány betöltetlen pozíció még maradt, az adotte tisztségre vonatkozólag.

59. Hogyha több tisztség esetében is effééle holtverseny alakul ki, akkor a megismételt szavazás
szavazólapján, minden kérdéses tisztségnek, ill. jelöltnek szerepelnie kell, hogy a szavazást
(lehetőleg) csak egyetlen alkalommal kelljen megismételni.

60. Holtverseny esetén a szavazást, a fenti módon, mindaddig ismételni kell, míg minden tiszt -
ség minden pozíciójának betöltése egyértelműen megállapítható nem lesz.

61. A szavazás végeredményéről a SZB részletes írásbeli jelentést készít, melyet a KGY elé ter-
jeszt, tudomásulvételre.

62. A szavazás után a szavazólapokat a Társaság levéltárában kell elhelyezni.

[Összeállítottsa: Benke Tamás (MHGT, pénztárnok), Bp., 2021.IX.28-29. Kedd-Szerda.]
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