
ELJÁRÁSREND 2019 NOVEMBER MMAGE TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 
 

1 
 

3. Napirendi Pont 

 

ELJÁRÁSREND 

 

Az MMAGE  Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (MMAGE) 

vezető tisztségviselőinek  megválasztásához 

 

1. Háttér 

Az MMAGE 2019 novemberében hatályos alapszabálya (az Alapszabály) V.I.B. 6. pontja szerint az „Az 

Elnököt, a Főtitkárt, illetve az elnökségi tagokat a közgyűlés választja nyílt szavazással öt évre”. 

Az MMAGE első elnökségének mandátuma 2020 március 23-i hatállyal lejár. A tisztújító közgyűlés, a 

tisztújítási napirend előtt már megszavazott Alapszabály módosításnak megfelelően 7 (hét) elnökségi 

tagot választ meg; az elnökségnek a Főtitkár már nem lesz tagja. 

A Főtitkár által az MMAGE honlapjára meghirdetett elnökségi tagjelölési  határidő 2019 október 31-

én lejárt, amelynek eredményeképp 17 személy érvényesen jelölésre került.  A jelöltek a tisztújító 

közgyűlés előtt a Főtitkár megkeresésére nyilatkoztak, hogy vállalják-e a jelölést. Azok neve fog a 

szavazólapokra felkerülni, akik a jelölést elfogadták. 

A szavazás – a tisztségviselők megválasztása előtt közvetlenül módosítandó  Alapszabály szerint -  

lehet nyílt és lehet írásos, nem nyilvános szavazás. 

Az elnökségi tagok érvényes megválasztásához a jelenlévő (és szavazati joggal rendelkező) tagok 2/3-

os szótöbbségére  van szükség. 

 

2. Eljárásrend 

 

Az Elnökség javaslata az, hogy a szavazás legyen írásos, nem nyilvános szavazás. A javaslat indoka, 

hogy  az egyenkénti nyilvános szavazás helyett hatékonyabb és egyszerűbben lebonyolítható az 

eljárás az összes jelöltre egyszerre leadható írásos szavazás formájában. 

Az Elnökség már most  felhívja a passzív tagok figyelmét, hogy nem gyakorolhatják aktív szavazati 

jogaikat, de passzív választójoggal (azaz választhatósággal)  rendelkeznek. 

Az Alapszabály nem tartalmaz szavazási eljárásrendet, így a jelen eljárásrend képezi a választás 

alapját. 
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2.1 Első kör 

A szavazatokat írásban adják le a tagok, az egyes jelöltek neve mellé írt x vagy + jellel. Egy tag 

összesen 7 személyre adhatja le szavazatát. Amennyiben valamelyik jelölt eléri a 2/3-os 

többséget, az megválasztottnak tekintendő. 

2.2 További körök 

A következő körökben azok vesznek részt, akik az első körben nem kerültek megválasztásra. A 

szavazást addig kell megismételni, amíg hét személy nem kap 2/3-os többséget. Ha több, mint 

hét személy kerül megválasztásra bármely kör eredményeképp, akkor az adot személyre leadott 

megerősítő szavazatok száma dönti el, hogy ki kerül megválasztásra.  Ha a 7. és azt követő 

hely(ek) között szavazategyenlőség van, a szavazategyenlőséggel érintett személyek 

tekintetében egy külön szavazást kell tartani.  

 

3. Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság tagait is érinti a tisztújítás, 2020 március 23-i hatállyal lejár a megbízatásuk. 

A jelöltek személyére az Elnök tesz a tisztújító közgyűlésen javaslatot, szakmai szempontok 

alapján (jogi, illetve számviteli, üzletvezetési tapasztalatot figyelembe véve).  Bármely tag 

jelölhet más személyt is. A  jelölést a közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű többséggel fogadja 

el. A jelöltek megválasztására az Elnökség nyílt szavazást indítványoz tekintettel arra, hogy 

várhatóan a jelöltek száma jelentősen kevesebb lesz, mint az elnökségi tagok esetében. A 

felügyelőbizottság tagjainak érvényes megválasztásához a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. 

 

 

 

 

  


