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Tisztelt Tagtársunk! 

Stréhliné Koller Katalin felügyelő bizottsági tag 2018-ban lemondott tisztségéről. A MATISZ 

alapszabálya értelmében 2019. március 28-án, az idei éves Közgyűlés alkalmával új tisztségviselőt is 

fog választani a MATISZ Közgyűlése. 

A választás során 1 fő felügyelőbizottsági tagot kell választani. 

A Közgyűlés által választandó tisztségre az Elnökség által felkért háromtagú Jelölő Bizottság tesz 

javaslatot. Minden tag jogosult a jelölő listára további személyi javaslatot tenni. A Közgyűlés titkos 

szavazással fog a jelöltekről dönteni.  

Kérjük jelöltjük nevét az info@matisz.org címre küldjék el „Tisztújítás 2019” tárggyal. 

A Jelölő Bizottság tagjai:  

Antal Péter (AMSA Higiéniai Kft.) 

Pintér Gyula (Clean Market Kft.) 

Szilágyi Katalin (Leadec Kft.) 

 

A választás a MATISZ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak 

szerint fog zajlani: 

1. Az Egyesület elnökségi tagjai és elnöke, valamint felügyelő bizottsági tagjai megválasztására a 
jelen fejezetben írt szabályokat kell alkalmazni. 
 

2. Az Egyesület minden tagja jogosult részt venni az Egyesületen belüli választásokban, mint 
választó, egyúttal bármely tisztségre megválasztható. A tiszteletbeli és a pártoló tagok nem 
rendelkeznek választójoggal és nem választhatók. Nem választhat, illetőleg nem választható az a 
tag sem, akinek a tagsági jogait a fegyelmi eljárásban felfüggesztették. 

 
3. Tisztújítás során a Közgyűlés 3 (három) tagú Választási Bizottságot hoz létre, akiknek személyére 

(az elnök és a két tag személyét külön megjelölve) a levezető elnök tesz javaslatot. A bizottság 
megválasztása a Közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű többséggel történik. A jelöltek nem 
lehetnek tagjai a Választási Bizottságnak. Amennyiben ez az összeférhetetlenség a jelölés során 
állapítható meg, a Választási Bizottságba nyomban új tagot kell választani. 

 
4. A Választási Bizottság feladata a jelölés és a szavazás lebonyolítása, az utóbbi titkossága 

feltételeinek biztosítása, valamint az eredmény kihirdetése. 
 
5. A jelölés a Közgyűlés előtt nyíltan történik. A jelöléseket a Választási Bizottságnak kell 

bejelenteni. A Bizottság elnöke a jelölés lezárulta után a kezdőnevek betűrendjében kihirdeti, 
hogy az egyes tisztségekre milyen személyi jelölések történtek. 

 
6. Vezető tisztségre az Egyesület bármely tagjának a szervezet képviseletére bejelentett képviselője 

jelölhető az Egyesület egy másik tagja által (nem jelölhet és nem jelölhető az a tag, akinek a 
tagsági jogait a fegyelmi eljárásban felfüggesztették, illetőleg tagdíjhátraléka van). A jelölés 
során, de még a választás előtt a jelölt köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a jelölést elfogadja, 
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továbbá nem áll választójogát vagy választhatóságát érintő tagsági jogainak felfüggesztést 
kimondó fegyelmi határozat hatálya alatt, illetőleg nincs tagdíjhátraléka. 

 
7. Mindenkit, aki érvényes jelölést kapott, a szavazólapra fel kell venni. A jelöltnek a közgyűlés előtt 

nyilatkoznia kell arról, hogy a jelölést elfogadja, és megválasztása esetén a tisztséget a legjobb 
tudása szerint az Egyesület javára ellátja. A szavazólapok elkészítését a Választási Bizottság 
felügyeli és ellenőrzi. A szavazás a jelölés lezárása és a szavazólapok véglegesítése után titkosan 
és a Választási Bizottság elnöke által aláírásával hitelesített szavazólapon történik. 

 
8. A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet - a választás lezárása után - a Választási 

Bizottság tagjai írnak alá. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
a) a szavazás tárgyát,  
b) a szavazás helyét és idejét, 
c) a szavazásra jogosultak számát a jelenléti ív csatolásával, 
d) a Közgyűlés határozatképességére vonatkozó adatokat, 
e) a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 
f) a leadott érvényes szavazatok jelöltenkénti megoszlását, 
g) a szavazás eredményét (vagy eredménytelenségét). 

 
9. Érvényes az a szavazat, amelyről kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy a szavazó kire 

szavazott. Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a hitelesített szavazólapon adtak le, vagy 
amellyel egy szavazólapon a megválaszthatók számánál több jelöltre szavaztak, vagy amelyből 
nem állapítható meg kétségtelenül, hogy kire szavaztak. Eredménytelen a szavazás akkor, ha a 
leadott szavazatok több mint fele érvénytelen. 
 

10. Érvényes a szavazás akkor, ha a szavazáson az arra jogosultak több mint fele jelen van - kivéve, a 
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés esetét.  

 
11. A szavazásról felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit (jelenléti ív, szavazólapok, összesítések) a 

Választási Bizottság elnöke és tagjai aláírásával hitelesítetten, lezárt dobozban vagy borítékban 
a következő választásig az Elnökség köteles megőrizni. 

 
12. Megválasztottnak tekintendő: 

a) egy fő választhatósága esetén az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta, 
b) több fő választhatósága esetén azok a jelöltek, akik sorrendben a legtöbb szavazatot 

kapták. 
 

13. Szavazategyenlőség vagy a szavazás eredménytelensége esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
Várunk mindenkit, jöjjenek el a Közgyűlésre 2019. március 28-án 14.00 órakor. 


