
Választási szabályzat 
Magyar Hadtudományi Társaság 

 
A Magyar Hadtudományi Társaság társadalmi szervezet, amely demokratikus elvek 

alapján szerveződik, és szervezeti egységekből (szakosztályok, területi tagozatok, tudományos 
klubok, önálló szakcsoportok, a továbbiakban szakosztályok) épül fel. A szakosztályok 
nagyfokú autonómiával rendelkeznek, de nem önálló jogi személyek.  

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amelynek határozatai kötelező 
érvényűek mind a választott vezető szervekre (elnökség, Intéző Bizottság, Felügyelő 
Bizottság és Etikai Bizottság, a továbbiakban IB, FB és EB), mind a szakosztályokra.  

A küldöttgyűlés választott – szavazati joggal rendelkező – küldöttekből áll a 
következők szerint: 

1. A szakosztályok demokratikusan, titkos szavazással vagy más módon megválasztott 
vezetőségeinek elnökei automatikusan küldöttek. 

2. A korábbi küldöttgyűlésen megválasztott IB, FB és EB elnökei és tagjai, továbbá a 
Társaság (az elnökség) örökös tagjai szintén küldöttek. 

3. A szakosztályok által titkos szavazással vagy más módon erre a célra és egy 
alkalomra megválasztott küldöttek (minden tíz megkezdett tag után egy fő). 

A Magyar Hadtudományi Társaság fontos döntéshozó szerve az elnökség, amely az 
Intéző Bizottság tagjaiból és a szakosztály-elnökökből, továbbá az örökös tagokból tevődik 
össze. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a 
küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Határozatai kötelező érvényűek az IB-re. Az elnökség 
általában negyedévenként ülésezik. 

Az IB a Társaság operatív irányító szerve, amely két elnökségi ülés között működteti a 
Társaságot. Az IB általában havonta ülésezik, hét tagból áll: elnök, alelnök, gazdasági 
elnökhelyettes és további négy elnökhelyettes. Az IB tagjait a tisztújító küldöttgyűlés 
választja meg – titkos szavazással – három éves időtartamra.  

Az FB elnökből és két tagból áll, akiket ugyanaz a tisztújító küldöttgyűlés választ 
ugyanolyan módon, ugyancsak három évre. Az FB ügyel arra, hogy a Társaság vezető szervei 
és szakosztályai az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok betartásával működjenek és 
tevékenykedjenek. 

Az EB ügyel arra, hogy a Társaság minden tagja betartsa az etikai normákat. Az EB 
elnökből és két tagból áll, akiket ugyancsak a tisztújító küldöttgyűlés választ meg ugyanolyan 
eljárással és időtartamra. 

A tisztújító küldöttgyűlés előkészítésének keretében, mintegy fél évvel korábban, 
elnökségi ülésen jelölő bizottságot (JB) kell választani a Társaság megbecsült, tapasztalt, a 
tagságot ismerő, de választott tisztségre nem aspiráló tagjaiból. A jelölő bizottság választása 
történhet titkos vagy nyílt szavazással, tagjainak száma 3-7 fő között változhat. A JB elnökét 
a tagok első ülésükön választják meg. A bizottság funkciója a tagság vélekedésének előzetes 
felmérése és ennek szintézisével jelöltek állítása minden megválasztandó tisztségre. A JB 
névsorát és elérhetőségét a Társaság minden tagja számára megismerhető módon közzé kell 
tenni.  

A JB munkájáról (amelynek módszereit saját hatáskörben dönti el) és javaslatairól 
köteles tájékoztatni az elnökséget, de – funkciójának megfelelően – tevékenységéről a 
küldöttgyűlésen ad számot beszámoló és jelöltlisták formájában. Mandátuma a jelöltlisták 
beterjesztésével ér véget.  

A különböző tisztségekre jelöltek számát csak az ésszerűség korlátozza. A választott 
tisztségekre csak a Társaság olyan tagjai jelölhetőek, akik maradéktalanul eleget tesznek az 
Alapszabályban leírt kötelezettségeiknek (beleértve a tagdíjfizetés kötelezettségét). A jelöltek 



összetételének tükröznie kell a Társaság sokszínűségét mindenekelőtt a korra és a szakmai 
érdeklődésre tekintettel. 

A küldöttgyűlés a jelöltlisták alapján választja meg a Társaság tisztségviselőit a 
következő eljárásmódok szerint: 

A levezető elnök a küldöttek segítségével szavazólapokként véglegesíti a jelöltlistákat, 
ennek során magán a küldöttgyűlésen is van pótlólagos lehetőség jelöltek állítására. A 
pótlólagosan javaslatba hozott jelölteknek nyilatkozniuk kell arról (személyesen vagy 
írásban), hogy vállalják-e a jelölést. Minden javaslat esetén a küldöttgyűlésnek nyílt 
szavazással kell döntenie, hogy a javaslatba hozott személy felkerüljön-e a jelöltlistára. 
Optimális esetben a JB által összeállított jelöltlisták változtatás nélkül válnak szavazólapokká. 
Gyakorlatias szempontból a JB jelöltlistáit előre sokszorosítani lehet szavazólapok 
formájában, fenntartva a későbbi változtatás lehetőségét. 

A választási szabályzat abból a leegyszerűsítésből indul ki, hogy még többes jelölés 
esetén sem kell számolni horizontális átjárhatósággal a három bizottság (IB, FB, EB) között, 
ami egyébként rendkívül bonyolulttá tenné a választás lebonyolítását. Azzal viszont 
törvényszerűen számolni kell, hogy egy bizottsági elnök (alelnök) pozíciójára történő többes 
jelölés esetén a meg nem választott jelölt vállalhatja az adott bizottság más pozíciójára vagy 
pozícióira történő jelölést. Éppen ezért általános esetben a tisztségviselők megválasztását 
három fordulóban kell lebonyolítani.  

1. forduló szavazólapján szerepelnek: a Társaság elnökének, a Felügyelő Bizottság és 
az Etikai Bizottság elnökének posztjára jelölt személyek. Mindegyik tisztségre 
megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki több szavazatot kap. 

2. forduló szavazólapján szerepelnek: a Társaság alelnöki posztjára és – praktikus 
megfontolások alapján – a gazdasági elnökhelyettes posztjára jelölt személyek (ez esetben is 
megválasztottnak tekintendő a több szavazatot elnyert jelölt). 

3. forduló szavazólapjára kerülnek: a Társaság (az Intéző Bizottság) négy további 
elnökhelyettesének posztjára jelölt továbbá az FB és az EB két-két tagjának jelölt személyek. 

Természetesen – többes jelölések esetében – az első illetőleg a második fordulóból 
kieső személyek felkerülhetnek a további forduló(k) szavazólapjára (illetve automatikusan 
felkerülnek, amennyiben előre nyilatkoztak vagy a helyszínen bejelentik, hogy vállalják a 
megmérettetést). 

A harmadik fordulóban az IB tagjainak jelöltek közül a négy legtöbb szavazatot kapott 
jelölt, az FB és az EB tagjainak jelöltek közül a két-két legtöbb szavazatot kapott személy 
tekintendő megválasztottnak. Az „utolsó” helyen kialakult holtverseny esetén a küldöttgyűlés 
eseti határozattal dönt (például haladéktalanul új szavazási fordulót ír elő, vagy a 
holtversenyben érintetteket megválasztottnak nyilvánítja). 

Mindhárom forduló eredményét a tisztújító küldöttgyűlésen megválasztott 
szavazatszámláló bizottság állapítja meg közvetlenül a szavazás befejezése után (a bizottság 
tagjai között nem szerepelhetnek a tisztségekre jelöltek). A szavazatok számlálásának idejére 
a levezető elnök minden alkalommal szünetet rendel el. A számlálás befejezése után a 
szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatja a küldöttgyűlést az eredményről. A harmadik 
forduló eredményének bejelentése után a bizottság mandátuma megszűnik. A jelölő és a 
szavazatszámláló bizottság között személyi átfedés lehet. 

A szavazólapokat – összesítve – a tisztújító küldöttgyűlés jegyzőkönyvének 
mellékleteként kell megőrizni. 

A szavazólapok előkészítése a jelölő bizottság alapjavaslatában szereplő nevekkel 
történik. Amennyiben – bármilyen okból – új személyeket kell felvenni a szavazólapra, a 
kiegészítést a kiosztott szavazólapon minden szavazásra jogosult küldött saját maga feltünteti, 
vagyis a nev(ek)et felírja. 



Az a szavazólap számít érvényesnek, amelyen egyértelműen legfeljebb annyi név 
marad, amennyi személyt az adott kategóriában meg kell választani. A szavazólap részlegesen 
is lehet érvényes: pl. ha az első fordulóban, az egyik elnöki pozícióra történő többes jelölés 
esetében valaki egyetlen nevet sem húz ki, akkor erre a tisztségre a szavazat érvénytelen, de a 
másik két tisztségre érvényes.  

Ha egyáltalán nincs többes jelölés, vagy csak a három bizottság tagjaira (négy 
elnökhelyettes, két-két FB illetve EB tag) van többes jelölés, akkor a szavazást kevesebb 
fordulóval is meg lehet ejteni. 

Amennyiben a hároméves ciklus közben szükségessé válik valamelyik bizottság 
kiegészítése (például lemondás esetén), akkor a választási procedúrát a soronkövetkező 
küldöttgyűlésen kell lebonyolítani a szükséges vagy lehetséges egyszerűsítésekkel. 


