SZABÁLYZAT
A választás és a szavazás lebonyolításának rendjéről
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Küldöttgyűlése, a 2014. május 24-én elfogadott alapszabály 11. §
(3) bekezdése és a 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a
következő választási szabályzatot alkotja meg:
1.) A Szövetség minden szerve – a hivatali szervezet kivételével
– a tagok és azok küldöttei által választott testület, amelyben a
határozathozatal szavazás útján történik.
Minden küldött választó és választható is, az Alapszabályban a
tisztségre vonatkozóan rögzített feltételek szerint.
2.) Az elnök és az elnökség valamint a
megválasztása választó küldöttgyűlésen történik.

bizottságok

3.) Amennyiben a szavazók jelenléténél az Alapszabályban előírt
számarányok törtszámok, minden esetben felfelé kell kerekíteni.
4.) A választó Küldöttgyűlés előkészítése:
a.) A Küldöttgyűlés a választó küldöttgyűlést követő évben – öt év
időtartamra - öt tagból és egy póttagból álló Jelölő Bizottságot
választ a küldöttek által összeállított jelöltek közül. Az alakuló
ülést követően a bizottság elnöke – az alapszabály és a
választási szabályzat előírásainak betartásával – megszervezi a
bizottság munkáját.
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b.) A Jelölő Bizottság feladata javaslatot tenni az elnök, az
elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, az Etikai Bizottság
tagjai személyére.
c.) A Jelölő Bizottság javaslatát hatvan nappal a választásokat
megelőzően a küldöttek tudomására hozza.
d.) A választó-küldöttgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze
legalább 30 nappal a választás időpontja előtt. A meghívónak a
gyűlés időpontján és helyszínén kívül tartalmaznia kell a
jelöltlistára ajánlottak névsorát.
e.) Az előterjesztett lista a küldöttek javaslatai alapján kibővíthető.
f.) A jelölőbizottság ajánlásának kiküldését követően minden
szavazó propagandát fejthet ki bármelyik küldött jelöléséért. A
listára ajánlottaknak a választógyűlésen néhány percben el kell
mondaniuk, miért vállalják a jelölésüket
g) A választó-küldöttgyűlésen a jelöltek a jelölt listára, a jelenlévő
küldöttek
legalább
egyharmadának
igen
szavazatával
kerülhetnek fel. Az elfogadott listán szereplő jelöltek az etikai
bizottság kivételével titkos szavazással egyszerű igen
szavazattöbbséggel
választhatók
meg.
Egyszerű
szavazattöbbségen a jelenlévő küldöttek több mint felének
támogató szavazatát kell érteni.
h.)
A
Szövetség
köteles
gondoskodni
a
szavazás
lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeiről.
- Nyílt szavazásnál a szavazatszámlálók nem lehetnek a
Szövetség tagjai vagy dolgozói.
- A titkos szavazáshoz 5 tagú szavazatszámláló bizottságot kell
szervezni, amelynek 2 pontírást, 2 síkírást olvasó tagja van és 1
elnöke, aki egyúttal elkészíti a jegyzőkönyvet a titkos szavazás
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eredményéről. A bizottság tagjai nem lehetnek országos
küldöttek és a szövetség dolgozói.

5.) A választó-küldöttgyűlés eljárási rendje:
A választó küldöttgyűlést a Szövetség elnöke nyitja meg.
Névsorolvasást rendel el, így állapítja meg a jelenlévők számát
és a küldöttgyűlés határozatképességét. Bemutatja a
jegyzőkönyvvezetőt
és
a
szavazatszámlálókat.
Ha
valamelyikükkel szemben kifogás merül fel, akkor a gyűlés újat
választ helyette. Javaslatot tesz és kér a levezető elnök
személyére, aki a szavazók bármelyike lehet, és megszavaztatja
a gyűléssel.
5/1. A Szövetség elnökének megválasztása:
a.) A jelölőbizottság elnöke ismerteti az elnöki tisztségre
ajánlottak névsorát, majd a levezető elnök felkéri a szavazókat,
hogy tegyenek további személyi javaslatokat. Ezt követően – a
javasolt személyek bemutatkozása után - a választógyűlés a
jelöltlistára kerülésről egyenkénti nyílt szavazással dönt.
b.) A jelöltlista kialakítását követően - technikai szünet után – a
szavazók részére zárt borítékot osztanak ki. Mindegyik
borítékban annyi cédula található, ahány jelölt szerepel az
elfogadott listán. Egy cédulán egy jelölt neve van sík- és
pontírásban egyaránt. Azon küldöttek számára, akik sem a Braille
sem a síkírást nem tudják használni, a titkos szavazás során a
szavazatszámláló bizottság két tagja nyújt segítséget. A
borítékban található egy másik, jól zárható boríték is. A szavazók
a kiválasztott legfeljebb 1 elnökjelölt nevét tartalmazó cédulát
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ebbe a választási borítékba helyezik bele, majd a zárt borítékot
leadják a Szavazatszámláló bizottság tagjainak.
c.) Amelyik választási borítékban a szavazatszámláló bizottság 1
elnök jelöltnél több nevet talál azon személyek közül, akik
szerepeltek a jelöltlistán, azt a szavazatot érvénytelennek tekinti.
d.) A titkos szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság
elnöke közli a választó gyűléssel. Amennyiben a többes jelölés
következményeként egyik jelölt sem nyeri el a titkosan leadott
szavazatok egyszerű többségét, úgy második szavazási fordulót
kell tartani, amelyen csak a legtöbb szavazatot kapott két jelölt
vehet részt. Ha a legtöbb szavazatot kapott két jelölt
személyének megállapítása szavazategyenlőség következtében
nem lehetséges, úgy a legtöbb két szavazatot elért jelöltek
mindegyike részt vesz a második fordulóban.
e.) A szavazás eredményét a levezető elnök határozatba foglalja
és kihirdeti.
f.) Nem lehet a Szövetség Elnöke, akivel szemben az
alapszabály 30. §-ában foglalt összeférhetetlenségi, illetve kizáró
okok állnak fenn, továbbá elnökké nem választható az, aki a
Felügyelő Bizottság vagy az Etikai Bizottság tagja.
5/2. Az Országos
megválasztása:

Elnökség

tagjainak

és

póttagjainak

a.) A Szövetség elnökének megválasztását követően, az
Országos Elnökség tagjainak és póttagjainak megválasztása az
5/1. pontban részletezett eljárás szerint történik az alábbi
eltéréssel és kiegészítéssel.
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b.) Érvényes szavazásnak csak az a titkos szavazás során
leadott szavazatot tartalmazó boríték fogadható el, amely
legfeljebb 8 elnökségi tagjelölt nevét tartalmazza azon személyek
közül, akik szerepeltek a jelöltlistán.
c.) A titkos szavazás eredményeként az Országos Elnökség tagja
a legtöbb szavazatot kapott 6 személy, mint rendes tag, illetve 2
személy, mint póttag.
Amennyiben az egyszerű szavazattöbbség hiánya miatt második
szavazási forduló lebonyolítása válik szükségessé, úgy azon az
el nem nyert mandátumok legfeljebb kétszeresének megfelelő
számú jelölt vehet részt az első fordulóban kialakult erősorrend
figyelembe vételével.
Az egyszerű szavazattöbbségre vonatkozó szabályokat ez
esetben is alkalmazni kell. Amennyiben a szükséges számú
elnökségi tag és póttag ezután sem kerül megválasztásra, a
második fordulóra vonatkozó szabályok szerint harmadik fordulót
kell tartani.
d.) Nem lehetnek az Elnökség tagjai, akikkel szemben az
alapszabály 30. §-ában foglalt összeférhetetlenségi, illetve kizáró
okok állnak fenn, továbbá elnökségi taggá nem választható az,
aki a Felügyelő Bizottság vagy az Etikai Bizottság tagja.
e.) A választási ciklus tartama alatt bármely elnökségi tag
tisztségének megüresedése esetén helyére a legtöbb szavazattal
megválasztott póttag lép.
5/3. A Felügyelő
megválasztása:

Bizottság

tagjainak

és

póttagjának

a.) A Szövetség elnökségének megválasztását követően, a
Felügyelő Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása az
5/1. pontban részletezett eljárás szerint történik az alábbi
eltéréssel és kiegészítéssel.
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b.) Érvényes szavazásnak csak az a titkos szavazás során
leadott szavazatot tartalmazó boríték fogadható el, amely
legfeljebb 4 Felügyelő Bizottsági tagjelölt nevét tartalmazza azon
személyek közül, akik szerepeltek a jelöltlistán.
c.) A titkos szavazás eredményeként a Felügyelő Bizottság tagja
a legtöbb szavazatot kapott 3 személy, mint rendes tag, illetve 1
személy, mint póttag.
Amennyiben az egyszerű szavazattöbbség hiánya miatt második
szavazási forduló lebonyolítása válik szükségessé, úgy azon az
el nem nyert mandátumok legfeljebb kétszeresének megfelelő
számú jelölt vehet részt az első fordulóban kialakult erősorrend
figyelembe vételével. Az egyszerű szavazattöbbségre vonatkozó
szabályokat ez esetben is alkalmazni kell.
d.) Nem lehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai, akikkel szemben
az alapszabály 30. §-ában foglalt összeférhetetlenségi, illetve
kizáró okok állnak fenn, továbbá Felügyelő Bizottsági taggá nem
választható az, aki a szövetség elnöke, vagy az elnökség, vagy
az Etikai Bizottság tagja.
e.) A választási ciklus tartama alatt bármely Felügyelő Bizottsági
tag tisztségének megüresedése esetén helyére a póttag lép.
f.) A Felügyelő Bizottság tagjainak jelölésénél fokozott
figyelemmel kell lenni a feladathoz szükséges szakképesítésre és
gyakorlati ismeretekre.
5/4. Az Etikai Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása:
a.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztását követően, az
Etikai Bizottság 3 tagjának és 1 póttagjának megválasztása
következik.
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b.) A jelölőbizottság elnöke ismerteti az Etikai Bizottsági tagságra
ajánlottak névsorát, majd a levezető elnök felkéri a küldötteket,
hogy tegyenek további személyi javaslatokat. Ezt követően – a
javasolt személyek bemutatkozása után - a választógyűlés a
jelöltlistára kerülésről nyílt szavazással dönt.
c.) A jelöltlista kialakítását követően a küldöttek nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel megválasztják az Etikai Bizottság tagjait
a következők szerint:
A levezető elnök a jelölt listán szereplőket ABC sorrendben
szavazásra bocsátja.
A nyílt szavazás eredményeként az Etikai Bizottság tagja a
legtöbb szavazatot kapott 3 személy, mint rendes tag, illetve 1
személy, mint póttag.
Amennyiben a többes jelölés következményeként második
szavazási forduló lebonyolítása válik szükségessé, úgy a
második forduló során csak a legtöbb szavazatot kapott két jelölt
vehet részt a szavazáson.
d.) A szavazás eredményét a levezető elnök határozatba foglalja
és kihirdeti.
5/5. Az időközi választás eljárási rendje:
a.) Időközi választást kell tartani akkor, ha
- a szövetség bármely oknál fogva elnök nélkül marad, vagy
- az elnökség, illetve a bizottságok tagjainak száma az
alapszabályban előírt szám alá csökken.
b.) Az időközi választás eljárási rendje megegyezik a rendes
választás eljárási rendjével, azzal a különbséggel, hogy
- a Jelölő Bizottság a küldöttgyűlés összehívását megelőző 30
nappal előbb állít jelöltet,
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- a meghívót a rendes küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok
szerint kell megküldeni,
- az időközi választás esetén nem kell külön levezető elnököt
választani.
6. A visszahívás eljárási rendje
6.1. A küldöttgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt a
szavazásban részt vevő küldöttek egyszerű szavazattöbbségével
az elnök, az elnökség tagjának, a Felügyelő Bizottság tagjának
visszahívásáról.
6.2. Az elnök visszahívása:
a.) Az elnököt csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnököt
megnevezik. A két kérdésről egyszerre kell határozni.
b.) A határozathozatal előtt a küldöttek feladata, hogy
megállapítsák a visszahívás okát. Ennek érdekében a küldöttek
meghallgatják a visszahívás előterjesztését, az erre adott elnöki
választ és megvitatják azt.
c.) Amennyiben a küldöttgyűlés úgy dönt, hogy lefolytatja a
szavazást, akkor előtte megnevezi az új elnökjelöltet vagy
jelölteket. Az új elnök jelölésére a küldöttek jogosultak. Elnökjelölt
lesz az, akit a jelen levő küldöttek egyharmada támogat.
d.) A jelölés lezárását követően külön-külön szavazócédulán egy
zárt borítékban elhelyezésre kerülnek a jelenlegi elnök és az új
elnökjelölt(ek) nevét tartalmazó szavazócédulák egy üres zárható
borítékkal együtt. A szavazásban részt vevő küldött feladata,
hogy döntésének megfelelően azt a szavazó cédulát helyezze az
üres borítékba, akit elnöknek szeretne választani. A
8

szavazócédulát tartalmazó
bizottságnak kell leadni.

borítékot

a

szavazatszámláló

e.) Amely küldött a meglevő elnök nevét tartalmazó szavazó
cédulát helyezi az üres borítékba, az a meglevő elnök
megerősítése mellett döntött. Amely küldött az új elnökjelölt nevét
tartalmazó szavazócédulát teszi az üres borítékba, azzal az új
elnökre szavazott, ezzel egyidejűleg a visszahívásról döntött. A
titkosan leadott szavazat akkor lesz érvényes, ha a leadott
borítékban egy szavazó cédulát helyez el a küldött. Üresen
leadott, vagy más nevet tartalmazó boríték érvénytelen
szavazatot eredményez.
6.3. Az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása:
a.) Az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjának visszahívására
kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el és
emiatt az elnökség és a felügyelőbizottság működése elnehezül.
b.) Az elnökség és a felügyelőbizottság tagjának visszahívása
esetén, annak helyébe, az elnökségi póttag, illetve a Felügyelő
Bizottsági póttag lép.
c.) Elnökségi póttag, illetve Felügyelő Bizottsági póttag hiányában
az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjának visszahívására az
elnök visszahívására vonatkozó eljárást kell alkalmazni.
7.) Választási kifogás és orvoslása:
a.) A leadott titkos szavazatokat 30 napig, de legfeljebb a panasz
jogerős kivizsgálásáig meg kell őrizni.
b.) Amennyiben a szavazó a választás lebonyolítása során
rendellenességet tapasztalt, a választást követő 8 napon belül
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panasszal fordulhat a Jelölő Bizottsághoz, mint választási
bizottsághoz, mely köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni
és e vizsgálat eredményéről az Országos Elnökséget, valamint a
panasztevőt a hivatalos iratok kézbesítésének rendjéről szóló
jogszabályok szerint értesíteni.
c.) Ha a vizsgálat olyan súlyos szabálytalanságot mutat ki, amely
érdemben befolyásolta a választás eredményét, az elnöknek el
kell rendelnie az új választógyűlés összehívását.
8.) Vegyes és hatályba léptető rendelkezések:
a.) Időközi választást követően a Szabályzat 4.) a.) pontját nem
kell alkalmazni.
b.) Jelen Szabályzat rendelkezéseit az Alapszabály vonatkozó
részeivel együtt kell értelmezni és alkalmazni.
c.) E szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.
Budapest, 2015. április 25.
dr. Nagy Sándor sk.
elnök
Záradék:
Jelen Választási Szabályzatot a küldöttgyűlés több,
háromnegyedes szavazattöbbséggel fogadta el.
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