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Elnökségi Tagságra/Felügyelöbizottság Elnöki1/Felügyelőbizottsági tagságra1
való jelölés és a szavazás menete
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnökségének jelenleg 9 tagja van: Dr. Bienerth
Gusztáv elnök, Dr. Szabó Tünde, Dr. Sós Csaba, Dr. Wladár Sándor, Dr. Török Enikő, Törös
Károly, Cseh László, Becsky András és Fodor Szabolcs.
Tájékoztatjuk a MÚSZ tagszervezeteit, hogy az Alapszabály 20. § (5) bekezdésének értelmében
MÚSZ Elnökségi tagságra az alábbiak szerint van lehetőség:
-‐ a budapesti székhelyű tagok által javasolt és a Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi
tag,
-‐ a Testnevelési Egyetem Úszás és Vizi sportok tanszéke által javasolt valamint legalább egy
tagszervezet által támogatott és a Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi tag,
-‐ a Közgyűlés által megválasztott további 3 Elnökségi tag,
A Mesteredzők Bizottsága által javasolt valamint legalább egy tagszervezet által támogatott és a
Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi tag pozíciója üresen marad, ugyanis a MÚSZ
Elnöksége a MÚSZ-39/2017. (II.22.) sz. határozattal megszüntette a 2016-os évben már nem
ülésező Mesteredzők Bizottságát.
Tájékoztatjuk a MÚSZ tagszervezeteit, hogy amennyiben a Közgyűlés elfogadja az Alapszabály
azon módosítását, amely kimondja a MÚSZ Ellenőrző Testületének megszüntetését és
létrehozza a – jogszabályi kereteken belül, de kibővített hatáskörű – Felügyelőbizottságot, akkor
2017. május 21-én a 12. napirendi pontban ezekre az új tisztségekre (elnök és két tag) is
választásra kerül sor. Tájékoztatjuk a MÚSZ tagszervezeteit, hogy a MÚSZ Felügyelőbizottság
Elnökének és két tagjának választása is az alábbiak szerint alakul.
Az Alapszabály 17. § (7) bekezdésének értelmében a választást napirendre tűző Közgyűlés
megkezdését megelőző egy hónappal a Szakszövetség Elnöksége Jelölő Bizottságot választott: Dr.
Wildner Domonkos elnök, Dr. Ugrin Tamás és Dr. Östör Balázs személyében. Jelölt lehet az a
személy, akit a Szakszövetség Jelölő Bizottsága illetőleg akit a Szakszövetség tagja jelöl,
megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és írásban nyilatkozik a jelöltség
elfogadásáról, valamint arról, hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró vagy
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A Jelölő Bizottság a jelölő listát a Közgyűlés időpontja előtt
14 nappal zárja le. A jelölti feltételeknek ezen időpontig megfelelő személyt a Jelölő Bizottság
köteles a jelölő listára felvenni, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt. A jelölő listára való kerülésről a
Közgyűlés határoz. Az Alapszabály 17. § (9) bekezdésének értelmében megválasztottnak az a
tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatát
megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt,
valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg,
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már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Ha ugyanarra a helyre több jelölt között
szavazategyenlőség van, köztük újabb szavazás dönt.
Tájékoztatás a szavazás menetéről:
Külön szavazás: egy Elnökségi tagsági tisztségre a budapesti székhelyű tagok által javasolt és a
Közgyűlés által megválasztott természetes személyről.
Külön szavazás: egy Elnökségi tagsági tisztségre a Testnevelési Egyetem Úszás és Vizi sportok
tanszéke által javasolt valamint legalább egy tagszervezet által támogatott és a Közgyűlés által
megválasztott természetes személyről.
Külön szavazás a Közgyűlés által megválasztott további 3 új Elnökségi tag esetében:
Amennyiben 3 tagjelöltnél több jelölt van és ebből az 1. fordulóban 3-nál kevesebben kaptak
50%+1 szavazatot, akkor 2. fordulót kell tartani az üresen maradt helyekre, ahol az Alapszabályi
rendelkezések irányadóak (a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a
jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt). A
választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges
szavazatot meg nem szerzi. Ha ugyanarra a helyre több jelölt között szavazategyenlőség van,
köztük újabb szavazás dönt.
Amennyiben 3 tagjelöltnél több jelölt van és ebből az 1. fordulóban 3-nál többen kaptak 50%+1
szavazatot, akkor nincs 2. forduló, ugyanis a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz Elnökségi tag.
A MÚSZ Felügyelőbizottság Elnökének jelölése és megválasztása valamint a MÚSZ
Felügyelőbizottság két tagjának jelölése és megválasztása esetén is ugyanazokat a szabályokat
kell alkalmazni, mint az Elnökségi tagok esetében (külön szavazás az Elnökről, ezt követően a két
tagról).
A tagszervezeti jelölést, a tisztségelfogadó nyilatkozatot és az önéletrajzot (nem kötelező) a
domonkos.wildner@musz.hu email címre várjuk elektronikusan vagy személyesen lehet leadni
(hétfőtől péntekig 8-16:30 óráig személyes átvétellel), ezen kívül postaládába behelyezve. Cím:
Budapest 1007 Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. szám (MÚSZ székház).
Leadási határidő: 2017. május 7-ig.
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