Bevezető
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége több mint 100 éve alakult meg, alulról jövő, a
siketektől induló kezdeményezésként, majd a II. Világháború után a nagyothallók is csatlakoztak
ehhez a szervezeti formához.
Már a kezdetek kezdetén, az alapító okiratban is fellelhető az igény a vezetők választására. Egy ilyen
nagy múlttal, és közel 12.000 fős tagsággal rendelkező, az állam és most már a társadalom által is
ismert és elismert civil érdekvédelmi szervezetnek a megfelelő társadalmi irányítottság
elengedhetetlen.
A megfelelő társadalmi irányítottság azt jelenti, hogy minden szervezeti egységnek az Alapszabályban
meghatározott számú vezető testülete (elnöksége) és küldötte van.
2012. év utolsó negyedében, valamint 2013. év első harmadában lejárnak a Szövetség társadalmi
irányításában részt vevő elnökök, elnökségi tagok mandátumai, így választások kiírását, lebonyolítását
kell elvégeznie a Szövetségnek.
A választás lebonyolításában, vagy a választásban való – akár mint jelölt, akár mint választó –
részvételében érdemes szem előtt tartani a Szövetség vízióját (jövőképét), valamint a misszióját
(küldetését):

A SINOSZ víziója
A SINOSZ gazdag múlttal és pozitív jövőképpel rendelkező stabil, organikus szervezet, mely a siketek
és nagyothallók életminőségének javítása érdekében állhatatosan tevékenykedik. Céljai
megvalósításában együttműködés és transzparencia jellemzi.

A SINOSZ missziója
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége mint kiemelkedően közhasznú országos
érdekvédelmi szervezet a Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi integrációjának
előmozdításáért tevékenykedik. Ennek érdekében a jogszabályokban foglaltak megvalósításának
szorgalmazásával segíti életminőségük javulását, valós szükségleteken és igényeken alapulva ösztönzi
az akadálymentesítési folyamatokat, közösségi színtereket, szolgáltatásokat biztosít.
A soron következő választások lebonyolítása, vagy annak részvétele előtt érdemes tisztáznunk
magunkban az alábbi választásokhoz kapcsolódó alapfogalmakat:

Identitás – szervezeti identitás
Az identitás azt jelenti, hogy ismerem magamat, tudom, miért csatlakoztam és miért tartozom egy
csoporthoz, a SINOSZ-hoz.
„Identitás: Az önmagunkkal való azonosság vagy valamely csoporttal való azonosulás érzése,
élménye.”
Szervezeti identitás az, ha megismerem, elfogadom és azonosulni tudok a SINOSZ küldetésével,
víziójával és missziójával, és ezt képviselni is tudom, kiállok mellette.
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Képviselet
A választott tisztségviselő képviseli az őt megválasztó tagok érdekeit. A képviselet jelentheti a belső
képviseletet és a külső képviseletet egyaránt.
Belső képviselet: Az elnök, elnökségi tagok, és a küldöttek részt vesznek az őket érintő, a SINOSZ
által szervezett gyűléseken, megbeszéléseken, találkozókon, és ott a tagság érdekeit képviselik.
Külső képviselet: Az elnök, elnökségi tagok részt vesznek a megyéjükben, vagy helyi szervezet
esetén a helyben szervezett konferenciákon, megbeszéléseken, találkozókon, programokon, és ott a
SINOSZ-t, a SINOSZ Országos elnöksége és Országos küldöttközgyűlése által hozott határozatokat
figyelembe véve képviselik a szervezetet (a SINOSZ megyei vagy helyi szervezetét), amelyek
összhangban vannak a SINOSZ küldetésével, víziójával és missziójával.

Tisztség, tisztségviselő
A tisztség: választott tisztségek, amelyek a képviselet ellátásához szükségesek. A tisztségviselők azok
a személyek, akiket a tisztségekre megválaszt a tagság. (Választási Szabályzat 32./)

Funkció
A funkció: a SINOSZ-ban a tagságból delegált megyei és országos küldöttek funkcióban vannak, ők a
közgyűléseken, illetve az Országos küldöttközgyűlésen látják el a SINOSZ-on belül az őket
megválasztó tagok képviseletét. (Választási Szabályzat 32./)

Választásra jogosult tag
A SINOSZ-ban szavazati joggal rendelkezik minden tag, aki nagykorú, és nem áll a közügyektől való
eltiltás hatálya alatt.
A szavazati jogukkal taggyűlésen élhetnek azok a tagok, akik az adott évre befizették a tagsági díjat, a
tagsági igazolványuk érvényesítésre került és a választó taggyűlés során a regisztráció alkalmával a
Mandátumvizsgáló Bizottságnak az érvényes igazolványt bemutatták.
Megyei küldöttgyűlésen és az országos küldöttközgyűlésen azok a tagok élhetnek szavazati jogukkal,
akiket a taggyűlés/megyei küldöttgyűlés a küldött funkcióra delegált. (Választási Szabályzat 32./)

Választhatóság
A SINOSZ Alapszabálya szerint minden tag választható, aki nagykorú és nem áll a közügyektől való
eltiltás hatálya alatt, illetve az Országos Fegyelmi Bizottság nem hozott ellene olyan határozatot,
amelyben eltiltja a tisztségek vállalásától. Valamint fontos még, hogy az a tag választható, aki
átigazolását a választás előtt legalább 30 nappal kérte.

Akadályoztatás
Amennyiben a tag meghívót kapott a taggyűlésre, küldött- vagy országos közgyűlésre, és nem tud
elmenni, abban az esetben előre kell a meghívó küldőjének jelezni, hogy nem tud részt venni az
eseményen, így nem tud élni a szavazati jogával. A SINOSZ Alapszabálya nem teszi lehetővé a
szavazati jog átadását más személynek.
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