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11.§. A Vezetőség megválasztása 

 (1) A szövetség tagjai közül a tisztségviselőket 4 éves időtartamra választja.  

(2) A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.  

(3) A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért 3 tagú Jelölő Bizottság végzi. Az Elnökség által 

megbízott Jelölő Bizottsági tagok önmaguk közül választanak Jelölő Bizottsági elnököt. A Jelölő 

Bizottság feladata, hogy a szövetség tagszervezeteket személyesen megkeresse és az azok által tett 

javaslatokat feldolgozza, a jelölt listát elkészítse és a küldöttgyűlés elé terjessze.  

(4) A jelölőlistára a küldöttgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a küldöttgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel megszavazza.  

(5) A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni.  

(6) Jelölés: Valamennyi tagszervezet jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőre (egy elnök, egy 

általános alelnök és egy szakmai alelnök) a Jelölő Bizottság tagjainál szóban vagy írásban.  

(7) A választás menete: 

 a) A jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás. 

 b) A választás kezdetén 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot kell választani.  

c) A választás egy fordulós (elnök, alelnökök) és titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített 

szavazólapon történik.  

d) Valamennyi tagszervezet képviselőjét egy szavazati jog illeti meg.  

e) A szavazatok leadása után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a leadott voksokat. 

 f) A tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb szavazatot kaptá 

k. g) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon jelöltek 

vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek 

Az elnökség tagjai 14.§. 

 1.a. Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, 

 1. aki a VMTSZ valamelyik tagszervezetének tagja, és rendelkezik bármilyen típusú érvényes MTSZ-

kártyával  

2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 



 1.b. Nem lehet az elnökség tagja  

1. Az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  

2. az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől.  

4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – 

annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

 a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte.  

2. Az elnökség tagjai:  

a. Elnök  

b. Általános alelnök 

 c. Szakmai alelnök 

 3. Az elnökség tagjai tisztségüket önkéntes munkában látják el.  

4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

a. Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.  

b. Észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével kapcsolatban. 

 c. Megbízás alapján a Szövetség képviselete.  

d. Részvétel a küldöttgyűlés elé kerülő beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint egyéb 

beszámolók és jelentések elkészítésében.  

5. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.  

6. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze.  

7. Az elnökség határozatképes, ha minden tagja jelen van.  

8. Határozathozatal:  

a) Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

b) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8: 

1.§. (1) 1 pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  



c) Valamely elnökségi tagnak a határozathozatallal kapcsolatos támogató vagy ellenvéleményének 

indokát kívánságra a jegyzőkönyvben szó szerint szerepeltetni kell.  

11. Az elnökségi tagság megszűnik  

a. a mandátum lejártával 

 b. visszahívással  

c. lemondással  

d. elhalálozással  

e. a Szövetségi tagság megszűnésével  

f. ha az elnökségi tag megszünteti tagságát a VMTSZ-tagszervezetnél 

g. ha a tagszervezet, amelynek tagja, nem hosszabbítja meg tagságát a VMTSZ- 

h. a tagnak a közügyek gyakorlásától való eltiltásával 

 i. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával 

 j. a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 


