MVM DSZ VÁLASZTÁSI ÜGYREND

MVM DSZ Választási Ügyrend

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Választási Ügyrendet
Az MVM DSZ III. Kongresszusa 2016. január 27-én elfogadta
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I. A VÁLASZTÁS CÉLJA ÉS ALAPELVEI
1.

Ezen szabályzat az MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete
(MVM DSZ) Alapszabályában szabályozott – a szakszervezeti tagok képviseletét
ellátó – tisztségek betöltésének választási rendjét szabályozza.

2.

A szabályzat célja, hogy a rendelkezései szerint lefolytatott választások eredménye
alapján az MVM DSZ vezető tisztségeit a tagság akaratából megválasztott személyek
töltsék be.

3.

Az MVM DSZ elnökét és a Választott Képviselők Testületének tagjait (Ügyvivőket),
valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és kettő tagját a Kongresszus választja 5 éves
periódusra. Amennyiben a választás a perióduson belül történik, úgy a tisztségre való
választás addig az időpontig tart, mint az általános tisztújítás során megválasztott
tisztségviselőké.

4.

Általánostól eltérő (rendkívüli) választásokra az Alapszabály rendelkezései értelmében
kerülhet sor.

5.

A választást az MVM DSZ Alapszabálya, illetve ezen szabályzat rendelkezései szerint
kell lebonyolítani.

6.

Választható: minden olyan MVM DSZ -ben tagsági viszonnyal rendelkező
szakszervezeti tag, aki nem áll az alapszabályban rögzített kizáró és
összeférhetetlenségi szabályok hatálya alatt.

7.

Szavazásra jogosultak a Kongresszus tagjai.

8.

A választásban támogatóként sem vehetnek részt a munkáltatók képviselői, a pártok és
más társadalmi szervezetek, kivéve a tagszakszervezetek.

9.

Tilos minden olyan magatartás, amely a választás eredményének jogellenes
befolyásolására, a választók megtévesztésére, megfélemlítésére, kényszerítésére,
illetve a választás eredményének meghamisítására irányul.

10. Tilos olyan kampányt folytatni, amely a választásban résztvevők személyiségi jogait
sérti, amely kimeríti a becsületsértés, a rágalmazás, a hamis vád büntetőjogi vagy
szabálysértési fogalmát.
11. A választás személyi, tárgyi feltételeit és költségeit az MVM DSZ biztosítja.
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II. A VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSA
A választás lebonyolítását az MVM DSZ Választási Bizottsága végzi.

1. Az MVM DSZ Választási Bizottság (a továbbiakban VB):
a) Az MVM DSZ Kongresszusa a választásra jogosult tagszakszervezeti tagok közül –
legkésőbb a választások előtt 30 naptári nappal – megválasztja a Választási
Bizottság tagjait. Az MVM DSZ VB 3 főből áll.
b) A VB feladata: a jelölések és választások előkészítése, lebonyolítása, kiértékelése
és eredményének kihirdetése, valamint a törvényesség felügyelete. A Kongresszusi
előterjesztés elkészítése az Alapszabályban meghatározott tisztségeket betöltő
személyeket illetően.
c) Amennyiben a VB tag jelölést kap valamely tisztségre és azt elfogadja, a jelölést
elfogadó nyilatkozatával egy időben a VB tagsága megszűnik.
A VB kiegészítéséről, a VB tag pótlásáról a VB-t megválasztó testület dönt.
d) A VB elnökét a VB alakuló ülésén a VB tagjai választják meg maguk közül.
A VB elnöke felel a bizottság szabályszerű és jogszerű munkájáért, feladata a
jelölés, választás lebonyolításának operatív irányítása.
e) A VB megalakulásáról, a VB elnök és tagok nevéről, elérésének lehetőségéről az
MVM DSZ internetes honlapján, és belső intranetes honlapokon tájékoztatja a
tagságot.
f) A VB üléseiről jegyzőkönyvet készít, melyet a jelenlevő VB tagok ellátnak
aláírásukkal.
g) A VB megalakulását követő 5 napon belül - az Alapszabály, a Választási Ügyrend
rendelkezéseinek betartásával – elkészíti a jelölés, és választás ütemtervét.
h) A Választási Bizottság köteles gondoskodni arról, hogy a választók a Választási
Ügyrend rendelkezéseiről, a szavazás módjáról általános tájékoztatást, kérdéseikre
konkrét felvilágosítást kapjanak.

2. A VB választást előkészítő munkája:
a) A VB a Kongresszus felhatalmazása alapján meghatározza az alapszabály szerinti,
megválasztandó tisztségviselők számát.
b) A VB meghatározza a jelöltállítás módját, a jelölt állítás legkésőbbi időpontját,
amely a Kongresszus ülésének időpontját megelőző 15. nap lehet.
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c) A VB a beérkezett szabályszerű jelölések alapján összeállítja a jelöltek listáját, s ezt
legkésőbb a választás előtt 14 naptári nappal közzéteszi.
A listára csak azok a jelöltek vehetők fel, akik írásban nyilatkoztak a jelölés
elfogadásáról a VB felé.
d) A jelölés érvényes, ha a jelöltek száma minimálisan megegyezik a választandó
tisztségviselők számával. Érvénytelen jelölés esetén a jelölési időszakot meg kell
hosszabbítani, melynek legkésőbbi határideje a Kongresszus ülésének kezdetét
megelőző 5. nap.
e) Abban az esetben, ha a jelölés az d) pontban meghatározott határidőig sem
érvényes valamely tisztségre, a jelölés lehetősége újra nyílik - az adott tisztség
tekintetében – a tisztség betöltéséről való szavazás megkezdéséig.

3. A VB szavazást előkészítő munkája:
a) A VB a jelölőlistának megfelelően elkészítteti a szavazólapokat.
A szavazólapra a jelölteket nevük szerint ABC sorrendben kell felvenni!
A jelen szabályzat II./2/e) pontjában meghatározott esetben a szavazólapon
szerepeltetni kell azt a tisztséget is, amelyre vonatkozóan, a szavazólap
elkészítéséig a jelölés érvényesen még nem zárult le.
b) A VB gondoskodik a szavazás megszervezéséről, a szavazatok összesítéséről és az
eredmény kihirdetéséről.

III. JELÖLT ÁLLÍTÁS
1. Jelölt lehet, aki:
 megfelel az Alapszabályban, az adott tisztségre megállapított kizáró és
összeférhetetlenségi feltételeknek.
 érvényes jelölést kapott akár a szakszervezeti tagoktól, akár az MVM DSZ
vezető szerveitől a jelölésre nyitva álló idő alatt.
 a jelen szabályzat II/2/e) pontjában meghatározott esetben a tisztség
betöltéséről való szavazás megkezdéséig érvényes jelölést kapott, aki
nyilatkozik a jelölés elfogadásáról és arról, hogy a jelölés nem ütközik az
MVM DSZ alapszabályában rögzített kizáró és összeférhetetlenségi
szabályaiba és a Kongresszus dönt a jelölés elfogadásáról, a szavazólapra
való felkerülésről.

2. Jelölt állítás:
a) Az MVM DSZ tisztségviselőire (elnök, a három ügyvivő, ellenőrző bizottsági elnök
és két tag) jelöltet állíthat:
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 Az MVM DSZ Választott Képviselők Testülete. (A döntést
jegyzőkönyvbe kell foglalni.)
 A szakszervezeti tagok minimum 20 fő támogató aláírással.
 A Kongresszuson bármelyik kongresszusi tag.
A jelölés érvényességének az is feltétele, hogy a jelöléseket írásban jegyzőkönyvvel
vagy aláírásgyűjtő ívekkel és az elfogadó nyilatkozatokkal együtt, a jelölt állítási
határidő letelte előtt – papíralapon vagy elektronikus úton – a VB-hez eljuttatták,
kivéve a jelen szabályzat II/2/e) pontjában meghatározott esetet.

IV. SZAVAZÁS
1. Szavazás menete:
A Kongresszus az alapszabályában meghatározott tisztségviselő személyeket a jelöltek
közül választja meg.
A Kongresszus az MVM DSZ elnökét, a három ügyvivőt, az Ellenőrző Bizottság
elnökét és két tagját egy-egy különálló szavazólapon választja meg.
Szavazati joga az MVM DSZ alapszabályában meghatározott Kongresszusi tagoknak
van.
A szavazatok leadása a VB által kiadott szavazólapon és a VB által meghatározott – a
helyi sajátosságokat figyelembevevő – szavazóhelyiségben és időpontban történik.
2. Az üres urna hitelesítése:
a) Az elsőként szavazó személy meggyőződik arról, hogy a még nyitott urna üres,
majd a VB tagja az urnát lezárja, és hitelesíti.
b) Az urna lezárása után a VB tagja és az elsőként szavazó személy az urnába
ellenőrző lapot helyez. Az ellenőrző lap tartalmazza azt a megállapítást, hogy az
urna üres volt, a VB jelenlévő tagjainak és az elsőként szavazónak a nevét, az
aláírását, az ellenőrzőlap elhelyezésének időpontját.
Az ellenőrzőlap hiányában az urnában lévő szavazatokat érvénytelennek kell
tekinteni!
c) Az urna sértetlenségéről és a választás során annak védelméről a VB gondoskodik.
3. Szavazat leadása:
a) A szavazólap:
 A szavazólap elkészítése a Választási Bizottság feladata.
 A szavazólapra a jelölteket nevük alapján ABC sorrendben kell felvenni.

6
 A szavazólapon szerepeltetni kell a tisztséget, a megválasztható
tisztségviselők számát, a szavazás időpontját, a szavazás módját és az
érvényességi kritériumokat.
 A szavazólapot hitelesíteni kell.
b) A szavazólapot a VB tagja adja át a választónak. A választó a választásra
jogosultak névjegyzékén aláírásával igazolja a szavazólap átvételét.
c) A szavazólapot a VB jelenlévő tagja átadás előtt a megjelölt helyen lepecsételi és
ellátja kézjegyével.
d) Rontott szavazólapot a VB visszaveszi és „Rontott” felirattal látja el, külön tárolva
megőrzi, és helyette új szavazólapot ad a szavazásra jogosultnak.
e) A szavazás úgy történik, hogy a választó a szavazólapon az általa támogatott
jelölt(ek) neve mellett lévő négyzetbe egyértelmű jelzést alkalmaz. (Például: -et,
-t ír)
A választhatónál több személy megjelölése ugyanarra a tisztségre, vagy a nem
egyértelmű megjelölés a szavazat érvénytelenségét vonja maga után. Szavazat
ceruzával nem jelölhető be, amennyiben ilyen szavazólapot talál a VB, úgy azt
érvénytelenné kell nyilvánítani. Érvénytelen a szavazat, ha abból egyértelműen nem
állapítható meg, hogy a szavazó választása kire vagy kikre irányul.
4. A szavazás befejezése, az urnák kezelése a szavazás befejezése után:
a) A szavazás befejeződik:
- a szavazóhelyiség meghatározott időpontban történő bezárásával.
b) A VB a szavazás lezárása után a fel nem használt (nem hitelesített) szavazólapokat
borítékba rakja és a borítékot leragasztás után lepecsételi, hogy onnan a pecsét
megsértése nélkül már ne lehessen szavazólapot kivenni.
c) A VB a szavazás befejezésének tényét jegyzőkönyvben rögzíti.
d) Az urnát a szavazás befejezése után a VB tagjai a meghatározott hivatalos
helyiségbe szállítják, ahol azok felnyitása és a szavazatok összeszámolása a záró
jegyzőkönyv szerint történik.
5. A választás eredményének dokumentálása:
A választások eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni legalább 2 példányban,
melyből 1 példányt az MVM DSZ Iroda, 1 példányt a VB elnöke köteles megőrizni.
6. Érvényes választás:
A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett.
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Amennyiben az ülés nem határozatképes, megismételt ülést kell összehívni. A
megismételt ülést legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra
hívható össze. A megismételt ülés a jelenlevők létszámától függetlenül határozatképes.
7. Eredményes és eredménytelen választás:
a) A választás eredményes és az MVM DSZ megválasztott tisztségviselőjének kell
tekinteni azt, aki az érvényes választáson, a leadott érvényes szavazatok 50 % + 1
szavazatot megszerezte.
b) A választás eredménytelen, ha az érvényes választáson a jelöltek egyike sem kapta
meg az érvényes szavazatok 50 % + 1 szavazatot.
 Ebben az esetben a választást meg kell ismételni a két legtöbb
szavazatot szerzett jelölt között, és megválasztottnak kettejük közül
azt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 50 % + 1 szavazatát
megkapta.
8. A szavazólapok kezelése:
A VB a leadott szavazólapokat a választást követő 30 napig biztonságos helyen, más
által hozzá nem férhető módon megőrzi, az esetleges jogorvoslati eljárásban történő
felhasználás érdekében.
A 30 nap leteltét követően – amennyiben jogorvoslati eljárás nincs folyamatban – a
VB a szavazólapokat megsemmisíti, melyről jegyzőkönyvet készít.
V.

JOGORVOSLATOK

1. A Választási Ügyrend megszegése, valamint a választásokkal kapcsolatos törvénysértő
magatartás miatt a választók a Választási Bizottságnál írásban kifogással élhetnek.
Kifogás a választás napját követő 15. napig nyújtható be. A kifogás ügyében a
Választási Bizottság sürgősséggel dönt. A kifogást benyújtó személyt a VB döntéséről
15 napon belül kiértesíti.
2. Ha a törvénysértés a választás eredményét érdemben befolyásolja, az eredményt a VB
megsemmisíti, és a választást megismételteti.
Az alaptalan kifogást a VB elutasítja
3. A VB a jogorvoslati eljárásról a Kongresszust teljes körűen tájékoztatja.
A VB, kifogást elutasító döntése ellen jogorvoslatot, a közlést követő 8 napon belül az
illetékes bírósághoz kell benyújtani.
Budapest, 2016. január 27.
Gál Rezső
MVM DSZ Elnök

