
Kivonat az SZMSZ-ből 

3.9. Jelölő Bizottság 

3.9.1. A Jelölőbizottság a BYC szervezetén belül eseti legfeljebb öt tagból álló bizottságként, 
szükség szerint kerül létrehozásra.  
3.9.2. Tagjait az Elnökség választja az adott tisztújító Közgyűlést megelőzően – a Közgyűlés 
meghívójának elfogadásával egyidejűleg – a BYC szavazati joggal rendelkező tagjai közül. 
3.9.3. A Jelölőbizottság első ülését az Elnök hívja össze, amelyen tagjai közül elnököt 
választ. A Jelölőbizottság megbízatása a megválasztásától a tisztújítás tárgyában hozott 
döntések megtámadására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig illetve megtámadás 
esetén a megtámadás tárgyában lefolytatott eljárás jogerős befejezéséig tart. 
3.9.4. A Jelölőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A 
Jelölőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Jelölőbizottság határozatait akár ülésen 
akár ülésen kívül elektronikus úton jogosult meghozni. 
3.9.5. A Jelölőbizottság alapvető feladata a BYC tisztségviselőkre vonatkozó 
javaslatok/jelölése megfelelőségének ellenőrzése, a jelölések rendszerezése és összeállítása 
a Közgyűlés részére, továbbá 
3.9.5.1. A jelölések befogadása, érvényességük vizsgálata és nyilvántartása. 
3.9.5.2. A jelöltek jelölést elfogadó vagy elutasító nyilatkozatainak beszerzése, 
dokumentálása és nyilvántartása. 
3.9.5.3. Jelöltekkel történő kapcsolatfelvétel.  
3.9.5.4. A jelöltek személyéről a Közgyűlés tájékoztatása, jelölőlista összeállítása. 
3.9.5.5. A tisztségviselő választás vonatkozásában az Elnökség által a Jelölőbizottság 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
3.9.6. A Jelölőbizottság első ülését a megválasztását követő 8 napon belül tartja meg. 
3.9.7. A tisztségviselők személyére javaslatot tenni (továbbiakban: jelölni) a Közgyűlés 
tisztségválasztó ülésének napját megelőző második nap 24.00 óráig lehet. 
3.9.8. Jelölni a Jelölőbizottság részére írásban megküldött jelölési lapon lehet. A jelölési lap 
a 2. számú mellékletben található. A kitöltött jelölő lapnak tartalmaznia kell a jelölő és a 
jelölt nevét és a jelöléssel érintett pozíciót, a jelölő aláírását és mindazon adatokat, amelyből 
a jelölés érvényessége megállapítható. 
3.9.9. Érvényesnek nyilvánított jelölés esetén - ha a jelölt a jelölőlapon írásban nem 
nyilatkozott a jelölés elfogadásáról, akkor – a Közgyűlés ülésének levezető elnöke a jelölés 
elfogadása vonatkozásában nyilatkozattételre hívja fel a jelöltet. Ha a jelölt sem írásban, sem 
szóban nem nyilatkozik, a jelölést elutasítottnak kell tekinteni. 
3.9.10. Ha a tisztségre beérkezett jelölések vonatkozásában a fenti eljárás lezajlott a 
Közgyűlés ülésének levezető elnöke erre irányuló figyelmeztetést követően lezárja a jelölést, 
és az ülés nyílt szavazással az adott tisztségre vonatkozó jelölőlista elfogadásáról határoz. 

 


