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Mellékletek: 

1. sz. OVB taglista 

2. sz. Helyi Csoportok tisztújítási létszáma és küldöttek száma 

3. sz. Szakosztályok tisztújítási létszáma és tisztújító rendezvényei 

4-5.sz. jegyzőkönyv minta 

6-7. sz. szavazólap minta 

 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége kitűzte a 2018. évi választások időpontját. A helyi csoport, 

szakosztály és tanácsadó testületi választások lebonyolításának határideje 2018. szeptember 28. Az 

országos tisztségviselőket megválasztó tisztújító küldöttgyűlés napja 2018. november 28. 

 

Az elnökség  .../2018. (03.23.) számú határozatában megválasztotta az Országos Választási 

Bizottságot. Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) tagjainak felsorolását és 

elérhetőségüket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az OVB 2018. május 23-i alakuló ülésén megkezdte munkáját. Ennek alapján jelen levélben 

tájékoztatunk, a 2018. évi választások menetéről. 

 

 

 



1., OVB alakuló ülés 2018.05.23. 

2., A választási körzetek részére a választási értesítés elküldése 2018.06.06-ig 

3., A választási körzetekben a Helyi Választási Bizottság megalakulása, a 
tisztújítás lebonyolítása és a dokumentáció eljuttatása az OVB-hez 
Az OVB kéri a helyi csoportokat és a szakosztályokat a tartandó 
választások időpontjának bejelentését legkésőbb. 

legkésőbb 2018. 

09.28-ig 

2018. június 15. 

4., Az országos tisztségekre való jelölésről az elfogadó nyilatkozatok 

beszerzése 

2018.10.10-ig 

5., Az OVB ellenőrzi és véglegesíti az országos tisztségre jelöltek listáját 2018.10.20-ig 

6., A tisztújító küldöttgyűlés meghívójának, a jelöltek bemutatását 

tartalmazó leírásoknak a kiküldése 

2018.11.10-ig 

7., Tisztújító küldöttgyűlés 2018.11.28. 

8., A választás lefolytatásáról jegyzőkönyv készítése, eredmény kihirdetése 2018.11.28. 

 

  Az OVB nevében tisztelettel kérem - különösen a tisztségviselőket -, hogy olvassák el a korábban 

megküldött és az OEE honlapján megtalálható hatályos választási szabályzatot. Kérem a 2018. évi 

helyi és országos egyesületi választások a választási bizottság tagjaival szoros együttműködésben 

történő lebonyolítását.  

 

A helyi csoportok választásának menete: 

 helyi választás időpontjának kitűzése, erről OVB és régióképviselő tájékoztatása (az egyes 

csoportokért felelős OVB tag neve a mellékelt listában látható, az időpontot kérjük úgy 

egyeztetni, hogy az OVB tag az ülésen részt tudjon venni) 

 helyi választási bizottságok alakítása (legkésőbb a helyi választás lebonyolításáig) 

 helyi tisztségekre jelölések összegyűjtése, jelöltek nyilatkozata a jelölés elfogadásáról 

 helyi választás: elnök, titkár, (esetleges további tisztségviselő), küldöttek 

 ajánlás: országos elnök, adott régió képviselője, ellenőrző bizottság elnöke és tagjai 

 választási jegyzőkönyv elkészítése, eljuttatása OVB-hoz 

 az Alapszabály értelmében a választásban a tagdíjukat 2018. április 10-ig (azaz a 

küldöttgyűlés előtti 30. napig.) rendezett tagok vesznek részt. A választási névjegyzék 

mellékelve.  



 a választható küldöttek számát szintén fenti létszám határozza meg, a lista mellékelten 

kiküldve 

 

Szakosztályi választások menete: 

 a választás időpontjára az OVB javaslatot ad a mellékelt dokumentum szerint, ami a titkársági 

helységek ütközésmentes használatát lehetővé teszi. Az OVB 2018. június 15-ig visszajelzést 

kér a szakosztályoktól, hogy megfelelő-e az időpont vagy más alkalommal/helyszínen tervezik 

a választás lebonyolítását. Az OVB ezután szervezi meg az OVB tagok részvételét a 

szakosztály-választásokon. 

 az SZMSZ módosítás miatt a választásokat megelőzendő a szakosztályok vezetői az inaktív 

tagokat felszólítás után a szakosztály névsorából törölhetik, így a részvételi arányok 

módosulnak és könnyebb érvényes szavazást tartani. Mellékletben a SZMSZ. 

 választási bizottságok alakítása (legkésőbb a választás lebonyolításáig) 

 szakosztályi tisztségekre jelölések összegyűjtése, jelöltek nyilatkozata a jelölés elfogadásáról 

 szakosztályi választás: elnök, titkár, (esetleges további tisztségviselő) 

 ajánlás: országos elnök, ellenőrző bizottság elnöke és tagjai 

 választási jegyzőkönyv elkészítése, eljuttatása OVB-hoz legkésőbb 2018.09.28-ig 

 az Alapszabály értelmében a választásban a tagdíjukat 2018. április 8-ig (azaz a küldöttgyűlés 

előtti 30. napig.) rendezett tagok vesznek részt. A választási névjegyzék mellékelve. 

 

Általános tudnivalók a helyi csoport és szakosztályi választásokhoz 

 

A tanácsadó testületek (Szeniorok Tanácsa) választásait a szakosztályi választásokkal azonos módon 

kell bonyolítani. 

 

A helyi csoport és szakosztály választások esetében a választási ülések meghívójában kötelezően fel 

kell tüntetni, hogy amennyiben az ülés a megjelentek száma miatt határozatképtelen, az ismételt 

ülést fél órával később a meghirdetett napirendi pontokban újra összehívják. 

 

Figyelem! A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele (50% + 1 fő) 

részt vett. Érvénytelen választás esetén a választást (legkésőbb 30 napon belül) meg kell ismételni. A 

megismételt választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada (33% 



+ 1 fő) részt vett! Vagyis ha a megismételt alkalommal sincs jelen a választási névjegyzékben szereplő 

tagok egyharmada, akkor érvénytelen a választás, azt megismételni egy év elteltével lehet! 

 

A helyi csoport és szakosztály választások esetében a 2018. szeptember 28-i határidő a lebonyolítás 

végső dátuma. A programok torlódását elkerülendő javasolt a helyi választásokat már július 

hónapban elindítani, végrehajtani. 

 

Az ülésről az OEE Választási Szabályzatának megfelelően jegyzőkönyvet kell a befejezést követően 

kitölteni a megadott minták szerint és azt a jelenlévő OVB tagnak átadni, vagy az OEE titkárságra 

megküldeni. A választások lebonyolításának megkönnyítésére, a formailag is egységes szavazások 

megtartása érdekében mellékeljük az OVB által javasolt szavazólap mintát. Természetesen minden 

más – az Alapszabályban és a Választási Szabályzatban foglaltaknak megfelelő – helyben kialakult 

forma is elfogadható. Felhívom a figyelmet, hogy a leadott szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.  

 

Országos választások menete 

 

Az országos tisztségviselőket az új küldöttek 2018. november 28-i tisztújítás alkalmával választják. A 

küldöttigazolványokról az OEE titkársága gondoskodik. 

 

Az országos választások előkészítéseként a helyi csoportok és szakosztályok ajánlást tesznek az elnök, 

az ellenőrző bizottsági elnök és tagok, valamint helyi csoportok esetében a régióképviselő 

személyére. Az OVB a helyi csoportok és szakosztályok ajánlása alapján ajánlást elfogadó 

nyilatkozatot kér az ajánlott személyektől, és vizsgálja az összeférhetetlenségi szempontokat. Az 

ajánlást elfogadó és a kritériumoknak megfelelő személyekből készíti el a jelölt listát, amelyet a 

tisztújító küldöttgyűlés elé terjeszt. Az elnök-jelöltek a jelölést elfogadó nyilatkozatukkal egy időben 

nevezik meg a három alelnök és a szerkesztőbizottsági elnök személyét, akikkel együtt egy listát 

alkotnak. A lista leadása legkésőbb 2018. október 14-ig történik. 

A tisztújító küldöttgyűlés meghívóját a jelöltek bemutatkozó anyagaival az OVB 2018. november 13-ig 

kiküldi. 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Kérem a választási rendről a tagságot tájékoztatni szíveskedjetek, a választással kapcsolatos 

információk az oee.hu honlap Szervezet menüpontjában Egyesületi választások 2018. címen 



folyamatosan frissülve megtalálhatóak. A titkárság és az OVB tagjai örömmel nyújtanak segítséget a 

választásokkal kapcsolatos kérdések esetén. 

 

Bízom benne, hogy minél szélesebb körben sikerül a tagságot mozgósítani, így a választási folyamat 

egyesületi összetartozásunk megerősítéséhez is hozzájárul. 

 

Budapest, 2018. május 23. 

 

Erdész üdvözlettel: 

 

Orbán Tibor 
elnök 
OEE Országos Választási Bizottság 
                  


