HATÁROZAT
a Magyar Zenem vészek és Táncm vészek Szakszervezete
választási szabályzata
A Magyar Zenem vészek és Táncm vészek Szakszervezetének küldöttgy lése az alapszabály IV/4.3. pontjában fogalt rendelkezés alapján -, a következ kben
állapítja meg a szakszervezet választási szabályzatát.
I.
Általános rendelkezések
1.
Magyar Zenem vészek és Táncm vészek Szakszervezete (a
továbbiakban: Szakszervezet) alapszervezeti, valamint központi szerveit és
tisztségvisel it általános és egyenl választójog alapján, 5 (öt) évre választja
meg, nyílt jelöléssel és titkos szavazással. Az alapszabály határozza meg a
megválasztandó testületeket, tagozatokat és tisztségvisel ket illet leg azok
létszámát.
2.
A bizalmi csoport közvetlenül választja meg a szakszervezeti bizalmit, és
helyettesét. A bizalmi csoportok a szakszervezeti bizalmiak köréb l közvetlenül
f bizalmit választanak.
3.
A taggy lés, illet leg a bizalmiak testülete választja meg a szakszervezeti
bizottságot és annak tisztségvisel it, valamint az alapszervezeti küldötte(ke)t.
4.
A küldöttgy lés választja meg az elnökséget, az elnökségi tagokat, a
Szakszervezet elnökét, alelnökeit, f titkárát, és a könyvvizsgálóját.
5.
Minden – tagnyilvántartásba felvett – szakszervezeti tag választó, és –
amennyiben jogszabály vagy az alapszabály nem zárja ki – választható.
6.

Szavazni csak személyesen, és csak tagdíj-hátralék nélkül lehet.

7.
A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, és
minden szavazat egyenl .
8.
A Szakszervezet elnöksége határoz az általános választások,
valamint a központi szervekben megüresedett testületi és tisztségvisel i helyek
betöltésére irányuló id közi választások kiírásáról.

9.
A taggy lés, illet leg a bizalmiak testülete határoz az alapszervezeti
szervekben megüresedett testületi és tisztségvisel i helyek betöltésére irányuló
id közi választások kiírásáról.
10. A szakszervezeti bizottság határoz a megüresedett bizalmi, f bizalmi
helyek betöltésére irányuló id közi választások kiírásáról.
11. Az elnökség és a szakszervezeti bizottság a választásokat úgy kötelesek
kiírni és el készíteni, hogy a választó bizalmi csoport, taggy lés, illet leg
bizalmiak testület, valamint a küldöttgy lés, továbbá az elnökség megválassza
az új testületeket, tagozatokat és tisztségvisel ket a leköszön testületek,
tagozatok, tisztségvisel k megbízatása lejártáig.
12. Az elnökség és a szakszervezeti bizottság a választások el készítésére és
lebonyolítására mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló bizottságot választ,
továbbá jelöl bizottságot választhat. A Szakszervezet titkársága és a
szakszervezeti bizottság a választások el készítése és lebonyolítása során
választási bizottságként m ködik.
II.
A választási szervek
13. A szakszervezeti bizottságnak és a Szakszervezet titkárságának, mint
választási szerveknek a feladatai:
13.1. A tagnyilvántartás alapján a bizalmi csoport(ok), illet leg az
alapszervezet, a küldöttválasztó jegyz könyvek alapján pedig a küldöttgy lés,
valamint a tagozatok választói névjegyzékének összeállítása.
13.2. A lezárt jelöl listákból a szavazólapok elkészítése. A szavazólapon fel
kell tüntetni valamennyi jelölt nevét, és azt, hogy az egyes személyeket milyen
tisztségre jelölték. A szavazólapokat a mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló
bizottság, valamint – ha ilyent választottak - a jelöl bizottság, elnöke(i) írják alá.
13.3. A választás lebonyolítása.
13.4. A választásokkal kapcsolatos kifogások, panaszok kivizsgálása, elbírálása.
14. A jelöl bizottság elnökb l és legalább két tagból áll. A jelöl bizottság a
döntéseit egyszer szótöbbséggel hozza. A jelöl bizottság feladata:
14.1. A testületek összetételére, tisztségvisel k személyére vonatkozó
ajánlások, javaslatok összegy jtése. A jelöl bizottság felhívást bocsáthat ki a
Szakszervezeti tagjainak, hogy jelentsék be, ha szakszervezeti testületi tagságot,
és/vagy tisztséget kívánnak vállalni.

14.2. A jelöl lista, és jelöltek ajánlásának elkészítése, külön a testületi, külön a
tisztségvisel kre, és külön a küldöttekre.
14.3. A jelölés megtétele, külön a testületi tagokra, külön a tisztségvisel kre, és
külön a küldöttekre.
14.4. A jelöléssel kapcsolatos kifogás továbbítása a választási bizottságként
m köd szakszervezeti bizottságnak vagy titkárságának.
15. A mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló bizottság elnökb l és legalább
két tagból áll. A bizottság a döntéseit egyszer szótöbbséggel hozza. A
mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló bizottság feladata:
15.1 A szavazóurnák választásra való elkészítése és ellen rzése.
15.2. A tag-és a tagdíjnyilvántartás, valamint a küldöttválasztó jegyz könyvek
alapján a választók választójogának megállapítása, részükre szavazólap átadása.
15.3. A szavazás befejezését követ en az urnák felnyitása, majd a szavazatok
összeszámolása.
15.4. A választás eredményének megállapítása és kihirdetése.
15.5. A szavazás során emelt kifogások közlése a választási szervként m köd
szakszervezeti bizottsággal vagy titkársággal.
III.
A jelölés
16. A szakszervezeti testületi tagságra, és tisztségre való jelölésre jogosult a
jelölésen résztvev szakszervezeti tag és a jelöl bizottság.
17.

A jelölésre jogosultak a jelöl lista lezárásáig jelölhetnek jelöltet.

18.

Minden testületi, tagozati tagságra és tisztségre több személy jelölhet .

19. A jelöl listára csak olyan személy vehet fel, aki a jelölést elfogadta.
Több tisztségre való jelölés esetén a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a
jelölést mely tisztség(ek) tekintetében vállalja. A csak tisztségre jelöltnek arról
is nyilatkoznia kell, hogy ha a tisztség tekintetében nem választják meg, vállaljae a jelölést testületi, tagozati tagnak.

20. A jelöl bizottság által felállított jelöl listát a választói gy lés ülésére
szóló meghívóval együtt kell megküldeni, illet leg a helyben szokásos módon
kell közzétenni a választásra jogosultaknak.
IV.
A választás
21. A jelölés lezárása és a választás a választói gy lésen, azaz bizalmi
csoport(ok), a taggy lés, illet leg a bizalmi testületi ülés, a küldöttgy lés,
valamint – a tagozatok tekintetében - az elnökség ülésén történik.
22. A választói gy lést az alapszabály rendelkezései szerint kell összehívni és
lefolytatni, azzal, hogy a választói gy lés határozatképességének megállapítása
szempontjából a gy lés megnyitásának id pontja az irányadó.
23. A választói gy lésen, a választás megkezdése el tt az ülést levezet elnök
ismerteti a szavazás rendjét, majd elrendeli a szavazást. A szavazás elrendelése
után felszólalásnak nincs helye.
24. Az ülést levezet elnök a szavazás idejére szünetet rendel el, a folytatás
idejének kit zésével.
25.

A szavazóhelyiségben a szavazás céljára urnát kell felállítani.

26. A szavazás a választási bizottság által elkészített szavazólapokkal
történik. A szavazólapokat sorszámmal vagy egyéb módon megjelölni nem
lehet.
27. A választási szervként m köd szakszervezeti bizottság vagy titkárság a
választói névjegyzékben feltüntetett létszámnak megfelel számú szavazólapot
ad át a mandátumvizsgáló – és szavazatszámláló bizottságnak. A
mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló bizottság a jelenléti ív egyidej aláírása
mellett adja át a választónak a szavazólapokat. A mandátumvizsgáló– és
szavazatszámláló bizottság elnöke darabszám szerint adja vissza a választási
szervként m köd szakszervezeti bizottságnak vagy titkárságnak a fel nem
használt szavazólapokat, melyek számát a választási jegyz könyvben kell
rögzíteni.
28. A tisztségre történ választásnál a szavazó a megválasztani nem kívánt
személyek nevét kihúzza.
29. Testületi, tagozati tagokra történ jelölés esetén a szavazólapon fel kell
tüntetni, hogy a jelöltek közül a szavazó hány személyt választhat. A szavazó a
megválasztani nem kívánt személyek nevét kihúzza.

30. Érvénytelen a szavazat egésze, ha
a./ nem az érvényes szavazólapon adták le,
b./ a szavazólapot áthúzták,
c./ egyértelm en nem állapítható meg, hogy kire adták a szavazatot.
31. Részlegesen érvénytelen a szavazat az utólag beírt személyek
tekintetében, ha a szavazólapra az ott feltüntetett jelölteken túlmen en további
személy nevét úgy írták be, hogy nem húztak ki legalább annyit a jelöltekb l,
hogy a választott személyek száma ne haladja meg a választható személyek
számát.
V.
A választás eredményének megállapítása
32. A szavazás befejezése után a mandátumvizsgáló – és szavazatszámláló
bizottság az urnából az összes szavazólapot kiszedi, a szavazatokat
összeszámlálja és megállapítja a szavazás eredményét.
33. Amennyiben kett s jelölés esetén a mandátumvizsgáló – és
szavazatszámláló bizottság azt állapítja meg, hogy nevezettet a szavazatok
számára tekintettel a tisztségre nem választották meg, de a jelölt vállalta a
jelölést testületi, tagozati tagnak, a jelöltnek a tisztségre kapott szavazatait a
testületi szerv vagy tagozat tagságára leadott szavazatokkal egybe kell
számítani, és az így egybe számított szavazatok alapján kell megállapítani, hogy
a jelölt a testületi, tagozati tagság elnyeréséhez szükséges szavazatokat
megkapta-e.
34. A szavazatok érvényességének megállapításánál a jelen szabályzat 30-31.
pontjában foglaltak az irányadók.
35. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok
több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül nem kapják meg az
érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két
legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A
megismételt szavazás gy ztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
36. Amennyiben bármely tisztségre vagy testületi, tagozati tagságra a 35.
pontban foglaltak szerint érvényesen senkit nem választottak meg, úgy e
tisztségre pótválasztást kell elrendelni.
VI.
Választási jegyz könyv

37. A választási eljárás lefolytatásáról a választói ülés elnöke jegyz könyvet
készít és azt - a mandátumvizsgáló – és szavazatszámláló bizottság elnökével és
tagjaival együtt - aláírja.
38. A mandátumvizsgáló – és szavazatszámláló bizottság elnöke az újra
megnyitott választói ülésnek jelentést tesz a választásról és a jegyz könyvet az
erre vonatkozó iratokkal együtt átadja a választói ülés elnökének.
39. A választói ülés elnöke a választás eredményét - a választói ülés
határozataként - kihirdeti.
40. A jegyz könyv és a szavazásban részt vett tagok névjegyzéke a választói
ülés jegyz könyv melléklete. Ezeket az iratokat a szavazólapokkal együtt zárt
borítékban kell elhelyezni és a választás eredményének kihirdetését l számított
5 éven át meg kell rizni, majd ezt követ en megsemmisítend .
VII.
Jelentés a választásról
41. A választás eredményér l 8 napon belül a választási szervként m köd
szakszervezeti bizottság vagy titkárság jelentést tesz a Szakszervezet
elnökségének, és egyidej leg megküldi a választás eredményét rögzít
jegyz könyvet is.
VIII.
Eljárás a választott tisztség megüresedése esetén
42. Ha a megbízatás lejárta el tt valamely tisztség megüresedik, a választási
szervként m köd szakszervezeti bizottság vagy titkárság az id közi választás
megtartását indítványozza.
43. A megüresedett tisztség betöltésére 3 hónapon belül kell az id közi
választást megtartani.
44. Az id közi választáson megválasztott tisztségvisel megbízatásának az
id tartama addig az id pontig terjed, ameddig a választott szerv többi
tisztségvisel inek megbízatása.
IX.
A visszahívás
45. A Szakszervezet tisztségvisel it és szerveit az ket megválasztó választói
gy lés ülése visszahívhatja.

46. Az alapszervezeti szerv és/vagy tisztségvisel
visszahívását az
alapszervezeti tagság és bizalmi csoportok legalább 1/3-a, a központi szerv
és/vagy tisztségvisel
visszahívását az alapszervezeti tagság és az
alapszervezetek legalább 1/3-a kezdeményezheti.
47. A visszahívásról a választói gy lés ülése titkos szavazással és
kétharmados szótöbbséggel, 30 napon belül határoz.
X.
Jogorvoslatok
48. A választói névjegyzékbe történt jogellenes felvétel vagy bármely
szakszervezeti tag kihagyása, vagy téves felvétele miatt az érdekelt
szakszervezeti tag a választási szervként m köd szakszervezeti bizottságnál
vagy titkárságnál felszólalhat.
49. A választás kihirdetett eredményét, mint a választói ülés határozatát (39.
pont) – törvénysértés esetén - bármely tag — a tudomására jutástól számított 30
napon belül — a bíróság el tt megtámadhatja. A határozat megtámadása a
határozat végrehajtását nem gátolja.
XI.
Összeférhetetlenség
50. Amennyiben a választási szervként m köd szakszervezeti bizottság vagy
titkárság, avagy a jelöl bizottság, vagy a mandátumvizsgáló– és
szavazatszámláló bizottság a tagja vagy tagjának közeli hozzátartozójának
jelölésével, választásával vagy az ket érint választási kifogás kérdésében jár
el, az érintett tag az eljárásból ki van zárva.
XII.
Záró rendelkezés
51. Jelen választási szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Szakszervezet alapszabályának
rendelkezései az irányadók.
52.

Jelen választási szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

