1. sz. melléklet

A KLUB VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
1. §
(1) A Klub regionális és országos önkormányzati testületeinek tagjait, tisztségviselőit az Alapszabály és a jelen
Választási Szabályzat előírásai szerint kell választani.
(2) A választás 5 évre eredményez mandátumot azzal, hogy a mandátum a lejárat hónapjában megtartott sikeres
tisztújításig tart.
A választás ütemtervét az Országos Elnökség állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt testületek tagjai, tisztségviselői választását megejtő ülések jegyzőkönyveinek - az
Alapszabályban meghatározott előírásokon túl - tartalmaznia kell:
a) a jelöltek nevét és a jelöléssel kapcsolatos szavazások eredményét,
b) a megválasztott testületi tagok, tisztségviselők nevét és a szavazás(ok) számszerű adatait.
(4) Az érvényesen megválasztott testületi tagokról, tisztségviselőkről az e célra rendszeresített adatlapot kell
kitölteni.
(5) Minden választásra jogosult tag a lakóhelye szerint illetékes regionális szervezetnél gyakorolhatja szavazati
jogát a Választási Szabályzat 2.§ -ban foglaltak szerint.
(6) Az aktív és passzív választási jog gyakorlásához a meghirdetett küldöttválasztó gyűlés időpontját megelőzően
legalább 15 nappal – hirdetményben közzétett módon történő- névjegyzékbevétel szükséges. A névjegyzékbe
való felvétel tagi kezdeményezésére 30 nap áll rendelkezésre. A névjegyzék összeállításának rendjét, annak
adat-tartalmát, az arra történő felvétel módjait, eljárását és biztosítékait az Országos Elnökség szabályozza a
Választási Rend keretei között.

REGIONÁLIS-KÜLDÖTTVÁLASZTÁS
2. §
(1) A regionális szervezet küldöttválasztó gyűlésén minden megkezdett 1000 fő után választanak egy küldöttet a
regionális küldöttgyűlésbe.
(2) A küldöttválasztó gyűlést az Autóséletben és a honlapon, továbbá helyben szokásos módon közzétett
közleménnyel a regionális elnök hívja össze.
(3) A küldött(ek) személyére valamennyi tag javaslatot tehet. Ha a jelöltek száma meghaladja a választható
tisztségviselők (küldöttek) számát, úgy valamennyi jelöltnek a szavazólapra való felkerülését szavazásra kell
bocsátani. Jelöltnek kell tekinteni és a szavazólapra fel kell venni azt a személyt, akinek jelölését a jelenlevő
tagok legalább 10 százaléka támogatta. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a legtöbb szavazatot kapta.
(4) A küldöttválasztó gyűlést a regionális elnök vagy az erre a tisztre megválasztott személy vezeti.
(5) A levezető elnök - erre irányuló indítvány esetén - a szavazás módját (titkos vagy nyílt) szavazásra bocsátja. A
szavazásnak azt a módját kell alkalmazni, amely a legtöbb szavazatot kapta. Indítvány hiányában nyílt
szavazással dönt a küldöttválasztó gyűlés.

REGIONÁLIS SZERVEZET
3. §
(1) A regionális elnökség a regionális küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása érdekében - a
regionális elnök javaslatára – a választás napját legalább 45 nappal megelőzően jelölő, továbbá szavazatszedő
és számláló bizottságot választ. A bizottságok összetételét (létszámát, elnökét) a regionális elnökség határozza
meg.
(2) A jelölőbizottság feladatai:

a) összegyűjti a küldöttgyűlés által megválasztható testületek tagjaira (tisztségviselőire) vonatkozó
javaslatokat,
b) valamennyi jelöltnél vizsgálja a jelöltséghez, illetve a megválasztáshoz szükséges feltételek meglétét,
c) a feltételeknek megfelelő jelöltek listáját a választást megejtő ülésen előterjeszti.
(3) A szavazatszedő - számláló bizottság feladata:
a) a küldöttgyűlésen ismerteti a szavazás módját, a szavazólapon szereplők listáját,
b) a leadott szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményét vagy annak eredménytelenségét
ismerteti.
(4) A regionális szervezet küldöttgyűlését a regionális elnök hívja össze.
(5) A jelölőbizottság által javasolt személyeken kívül az érintett testületben egyébként szavazati joggal rendelkező
tagok további javaslatokat tehetnek. Ha a jelölőbizottság előterjesztése, valamint a további jelölések
összességében több személyt tartalmaznak, mint a megválasztható testületi tagok (tisztségviselők) száma, úgy
valamennyi jelöltet a szavazólapra való felkerülés előtt szavazásra kell bocsátani. Jelöltnek az tekinthető, akit
a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 10 százaléka szavazatával támogat.
(6) A szavazólapra felkerült jelöltek közül megválasztottnak az tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak
több mint felének szavazatát megkapta. Azoknál a testületi tagoknál (tisztségviselőknél), akiknél ez a szavazati
arány nincs meg, új választási fordulót kell tartani. A második fordulóban új jelöltet csak az első fordulóban meg
nem választott jelöltek visszalépése esetén lehet állítani. A második fordulóban megválasztottnak azt a jelöltet
kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén újabb választási fordulót kell tartani.
(7) A regionális szervezet küldöttgyűlése – az itt meghatározott keretek között – szervezetenként öt évre küldötteket
választ az Országos Küldöttgyűlésbe az alábbiak szerint:
-

1-től 5000 főig terjedő taglétszám esetén 5 küldött,
5001-től 10000 főig terjedő taglétszám esetén 5 küldött és az 5000 – 10000fő közötti taglétszám után
minden megkezdett 1000 tagonként egy – egy további küldött,
10001-től 30000 főig terjedő taglétszám esetén 10 küldött és a 10000 és 30000 közötti taglétszám után
minden megkezdett 5000 tagonként egy – egy további küldött,
30001-től 60000 főig terjedő taglétszám esetén 14 küldött és a 30000 és 60000 közötti taglétszám után
minden megkezdett 10000 tagonként egy – egy további küldött,
60000 fő taglétszám felett 17 küldött és a 60000 fő feletti taglétszám után minden megkezdett 20000
tagonként egy – egy további küldött.

Taglétszám
Küldött
-----------------------------------------------------1-5000
5
5001-6000
6
6001-7000
7
7001-8000
8
8001-9000
9
9001-10000
10
10001-15000
11
15001-20000
12
20001-25000
13
25001-30000
14
30001-40000
15
40001-50000
16
50001-60000
17
60001-80000
18
80001-100000
19
10000120
(8) Az egyes regionális szervezetek által megválasztható országos küldöttek számát a választást megelőző év
december 31-én fennálló tagsági állapot alapján az Országos Elnökség állapítja meg.
(9) A regionális szervezet elnöksége a jelölő- és a szavazatszedő bizottságot egy alkalomra vagy öt évre választja.
ORSZÁGOS SZERVEZET
4. §
(1) Az Országos Elnökség az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó választások lebonyolításának
érdekében – a Klub elnökének javaslatára, a választás napját legalább 45 nappal megelőzően – jelölő, továbbá
szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságot választ. A bizottságok összetételét és létszámát az
Országos Elnökség állapítja meg. A bizottságok tagjaik közül elnököt választanak.

(2) A jelölő- és szavazatszámláló bizottság feladatára a regionális szerveknél említett jelölő- és szavazatszámláló
bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók.
(3) A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek megbízólevelének átvétele és érvényességének vizsgálata,
továbbá annak biztosítása, hogy az Országos Küldöttgyűlésen szavazásban csak az arra jogosultak vegyenek
részt.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó testületi tagok, tisztségviselők személyére a jelölőbizottságon
kívül az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők is javaslatot tehetnek. Szavazólapra az a jelölt
vehető fel, akit a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 10 százaléka szavazatával támogat.
(5) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta. Második
választási fordulót kell tartani, ha az első forduló eredményeként valamelyik testületi tagsági, tisztségviselői
státusz nem tölthető be. A második fordulóban új jelölt akkor állítható, ha az első fordulóban meg nem választott
jelöltek valamelyike visszalépett. A második szavazást követően megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a
legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén újabb választási fordulót kell tartani.

