SZEF SZMSZ 1. sz. melléklete

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tisztségviselőinek
jelölési és választási szabályzata
(SZMSZ 9. és 20. pont)
(Módosítással egybeszerkesztve)

I.
Jelölési szabályok
1.

A tagszervezet joga tisztségviselő jelölése. (Asz. 25. b)

2.

A SZEF bármely tagszervezete az Asz. 34. b) pontban megjelölt tisztségre (SZEF
elnök, négy alelnök, Ügyvivő Testület tagjai, Felügyelőbizottság elnöke és tagjai) –
figyelemmel 60. pontban található szabályozásra is – tisztségenként 1-1 jelöltet
állíthat. (Asz. 45/A. a)

3.

A Kongresszus által választandó országos szintű tisztségre, testületi tagságra az
jelölhető, aki a SZEF valamely tagszervezetének tagja, elfogadja a SZEF
alapszabályát, írásban nyilatkozik az adott tisztségre, testületi tagságra történő jelölés
elfogadásáról (Asz. 45/A. b)

4.

A választás során az Ügyvivő Testületbe a tagszervezet saját tagjai közül 1 főt
(ügyvivőt) jelölhet. A rétegszervezetek 1-1 főt jelölhetnek. (Asz. 60.)

5.

A személyi javaslatok előkészítése érdekében – az Ügyvivő Testület megbízása
alapján – a kongresszus megnyitása előtt 5 fős Jelölést előkészítő bizottság (JEB)
működik. A JEB-et az ÜT a kongresszus előtt legalább 45 nappal megelőzően bízza
meg. A JEB saját tagjai közül választja meg az elnököt. A JEB a működési rendjét
maga állapítja meg.

6.

A jelöltállítást a választást előtt leghamarabb 30 nappal lehet megtenni. A jelölést a
választást megelőző ötödik munkanapon le kell zárni.

7.

A jelöltállításról szóló értesítést a szükséges dokumentumokkal együtt – a jelöltet
állító tagszakszervezet – a jelölést előkészítő bizottságnak írásban küldi meg.

8.

A jelöltállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
-

a jelöltállításról határozó tagszervezeti vezető-testületi
jegyzőkönyvi kivonata,
a tisztségre jelölt személy szakmai életútjának bemutatása,
a jelölt tisztséget elfogadó nyilatkozata

ülés

hiteles

9.

A jelölést előkészítő bizottság megvizsgálja a jelöltállítás szabályszerűségét, a
választhatóság feltételeit. Az esetleges észrevételeiről, kifogásairól a
tagszakszervezetet a jelölési javaslat átvételétől számított két munkanapon belül
értesíti. Az 8. pontban megjelölt dokumentumok hiánya esetén a jelölést előkészítő
bizottság a jelölést érvénytelennek minősíti.

10.

Amennyiben a jelölés lezárásáig nem érkezik jelölés elnökre, alelnökre, FEB elnökre,
FEB tagokra vagy ÜT tagokra, akkor a jelölés – a jelölt(ek) hiányának megfelelően – a
jelölési eljárást a Jelölést előkészítő bizottság sikeretlennek minősíti. A jelölési
hiánynak megfelelően új jelölési eljárást kell kiírni.

11.

A Kongresszus dönt az Ügyvivő Testület által javasolt a Jelölő Bizottság vezetőjéről
és tagjairól (Asz. 45.)

12.

A Jelölő Bizottság megbízása a tisztségviselő(ke)t választó kongresszus időtartamára
szól.

13.

A személyi javaslatokat a kongresszuson megválasztott Jelölő Bizottság terjeszti elő.
A Jelölő Bizottság – a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott – minden
szabályszerű jelölést a kongresszus elé terjeszt. A kongresszuson új jelöltet jelölni
nem lehetséges. A Jelölő Bizottság ismerteti és röviden indokolja a javasolt személyek
jelölését, bemutatja őket. A küldöttek kérdéseket tehetnek fel mind a
jelölőbizottságnak, mind a jelölteknek. Észrevételt tehetnek a jelöltre és a
jelölőmunkára vonatkozólag.

14.

A többes jelölés elve alapján egy-egy tisztségre több jelölt is állítható. A jelölés nyílt
szavazással történik. Jelölt az lesz, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek nyílt
szavazata egyszerű többségének igenlő szavazatát (50 % + 1 fő) megkapta. A nyílt
szavazás a küldöttigazolvány – ha ilyen van – felemelésével vagy kézfelemeléssel
történik. (Asz. 45/A. c) A jelöltek nevét abc sorrend szerint kell feltüntetni. A végleges
jelölőlista elfogadása után kerülhet sor a szavazólap elkészítésére.

15.

Amennyiben a javasolt elnök, alelnök vagy FEB elnök, FEB tagok vagy ÜT tagok
közül egy jelölt sem kapja meg a szavazólapra kerülés során a jelenlévő küldöttek
többségének igenlő szavazatát (50 %+1 fő), akkor – a jelölt(ek) hiányának
tekintetében – a választási eljárás eredménytelen. Ebben az esetben új jelölési eljárást
kell kiírni.

16.

Adott tisztségre jelölt, de arra meg nem választott személy – amennyiben a jelölési
eljárás során más tisztségre is jelölést kapott és azt elvállalta – a más tisztségre
jelölhető. A szavazás menetét erre figyelemmel kell meghatározni.

II.
Választási szabályok
17.

Általános rendelkezések

a)

A választás menete:
az első fordulóban az elnök,
a második fordulóban legfeljebb 4 fő alelnök, Felügyelőbizottsági elnök,
2

-

harmadik fordulóban legfeljebb 13 Ügyvivő Testületi tag, legfeljebb 4
Felügyelőbizottsági tag választható (Asz. 45/A.)

b)

A tisztségviselők megválasztásról a kongresszus titkos szavazással dönt.

c)

Zárt ülést tart a Kongresszus, ha a bármely jelölt a nyilvános tanácskozásba nem
egyezik bele. Erről a jelölés megkezdése előtt kell nyilatkozni – a levezető elnök
kérdésére – a jelölteknek.
A Kongresszus egyszerű többséggel hozott döntéssel zárt ülést rendelhet el. A zárt
ülésen csak a kongresszusi mandátummal rendelkező küldöttek, a jegyzőkönyvvezető
és a kongresszust előkészítő bizottság tagjai lehetnek jelen. (Asz. 41.)
Amennyiben a kongresszus nem rendel el zárt ülés, a jelölt tudomásul veszi vagy
lemond a jelöltségről.
Amennyiben a Jelölő Bizottság 5 tagja vagy a Szavazatszámláló Bizottság 9 tagja
közül valaki nem küldött és a zárt ülésen nem vehet részt, a kongresszus a kiesett
tagokat a küldöttek közül pótolja.

d)

Nem választható az, aki a Jelölő Bizottságnak vagy a Szavazatszámláló Bizottságnak
tagja. Amennyiben a bizottság tagjára jelölés érkezik, az összeférhetetlenség a
bizottsági tagságról való lemondással szüntethető meg. A jelöltek közeli
hozzátartozója nem lehet egyik bizottságnak sem a tagja, amikor a jelöltállítás során ez
kiderül, a hozzátartozónak a bizottsági tagságáról le kell mondania.

18.

AZ ELNÖKVÁLASZTÁS SZABÁLYAI

a)

Amennyiben az elnöki tisztségre 1 vagy 2 jelölt van, egyfordulós szavazást kell
tartani. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek
50 % + 1 igenlő szavazatát megszerezte.

b)

Amennyiben egy jelölt van az elnöki tisztségre és nem kapja meg a jelenlévő
kongresszusi küldöttek 50 % + 1 igenlő szavazatát, akkor új időpontban új választás
kell tartani.

c)

Amennyiben az elnöki tisztségre 3 vagy annál több jelölt van, többfordulós választást
lehet tartani.
ca)Abban az esetben, ha az első fordulóban valamelyik jelölt megszerezte a jelenlévő
kongresszusi küldöttek 50 %-a + 1 igenlő szavazatát, a választást befejezettnek kell
tekinteni.
cb)
Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges
szavazatot, második fordulót kell tartani.
cc) A választás második fordulójában az a két jelölt vehet részt, aki az első fordulóban
legtöbb szavazatot kapta (Asz. 45/B. pont).
cd) Az elnökválasztás második fordulójában megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki
a jelenlévő kongresszusi küldöttek 50 %-a + 1 igenlő szavazatát megszerezte.
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ce) Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges
50 % + 1 igenlő szavazatot, harmadik fordulót kell tartani. A választás harmadik
fordulójában a második fordulóban részt vett jelöltekre lehet szavazni.
cf) Az elnökválasztás harmadik fordulójában megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki
több szavazatot kapott. (Asz. 45/B.)
19.

ALELNÖKÖK
ÉS
A
VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI

ELNÖK

a)

Amennyiben az alelnöki és a FEB elnöki tisztségre a megválasztható létszámnál a
jelöltek száma nem több, egyfordulós választást kell tartani.
aa) Az egyfordulós választás során megválasztott lesz az a jelölt, aki a jelenlévő
kongresszusi küldöttek 50 %-a + 1 igenlő szavazatát megszerezte.
Amennyiben az alelnöki és/vagy a FEB elnöki tisztségre a megválasztható létszámnál
a jelöltek száma több, kétfordulós választást lehet tartani. A FEB elnök választására a
továbbiakban az elnökválasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

b)

ba) A kétfordulós választás során az első választási fordulóban megválasztott lesz az a
jelölt (jelöltek), aki(k) a jelenlévő kongresszusi küldöttek 50 %-a + 1 igenlő szavazatát
megszerezte (megszerezték). Ha az így megválasztott alelnökök száma megegyezik a
megválasztható alelnökök számával, abban az esetben az alelnök-választást
befejezettnek kell tekinteni.
bb) Második választási fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban
megválasztott alelnökök száma kevesebb, mint a megválasztható alelnökök száma.
bc)
A második fordulóban azok a jelöltek vehetnek részt, akik az első fordulóban is
részt vettek, de nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot.
bd)
A választás második fordulójában az a jelölt (azok a jelöltek) tekinthetőek
megválasztottnak, aki (akik) megszerezték a jelenlévő kongresszusi küldöttek 50 %-a
+ 1 igenlő szavazatát.
be) Ha a szükségesnél több jelölt kapja meg a kongresszusi számának 50 % + 1
szavazatát, akkor a kapott szavazatok számának megfelelő sorrendben – az 4 alelnök
számának eléréséig – tekinthetők a jelöltek megválasztottnak
bf)

A választás második fordulója eredményeként kialakult szavazategyenlőség esetén
a megválasztásról: újabb szavazás dönt.

bg) A választás második fordulója után az alelnök-választást befejezettnek kell
tekinteni. Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a jelenlévő kongresszusi küldöttek
50 % + 1 igenlő szavazatát, akkor új időpontban új választás kell tartani.
20.

AZ ÜGYVIVŐK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSÁNAK
SZABÁLYAI
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Az ügyvivők és a felügyelőbizottsági tagok választásánál az alelnökök választásának
szabályait kell alkalmazni.
21.

TISZTELETBELI ELNÖK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A SZEF tiszteletbeli elnökét – abban az esetben, ha erre a tisztségre 1 fő jelölt van – a
Kongresszus – az elnök, FEB elnök, alelnökök választását követően – nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel választja. E tisztségre történő többes jelölés esetén a tiszteletbeli
elnök választását jelen szabályzat 18. pontjában foglalt szabályok szerint kell végrehajtani.

III.
Szavazási szabályok
22.

A Szavazatszámláló Bizottság feladatai

a)

A Szavazatszámláló Bizottság kilenctagú. A bizottság Elnökét és nyolc tagját – a
tagszervezetek jelölése alapján – a kongresszus választja.

b)

A szavazást a megválasztott Szavazatszámláló Bizottság szervezi, irányítja, ellenőrzi.

c)

A Szavazatszámláló Bizottság mandátuma a 4 éves választási ciklus idejére szól, addig
működik, – segítve az ciklus alatti választások lebonyolítását, – amíg az kongresszus
az új választás előkészítésére nem bíz meg új Szavazatszámláló Bizottságot.
Amennyiben – lemondás vagy egyéb ok miatt a bizottság létszáma lecsökken – az
Ügyvivő Testület javaslatára a kongresszus kiegészíti.

d)

A Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a nyílt szavazatokat.
A titkos szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, (szavazólap, tollak, külön
szavazó helyiség vagy fülke, urna) őrködik a szavazás rendjén, összeszámolja a
szavazatokat, végérvényesen dönt a vitás kérdésekben.

e)

A szavazással kapcsolatos panasz, észrevétel elbírálása, a szavazás eredményének
megállapítása és a szavazás eredménynek kihirdetése a Szavazatszámláló Bizottság
feladata.

23.
a)

Értelmező és a szavazást előkészítő szabályok:
Nyílt szavazás: a döntéshozó testület tagjai a kongresszusi küldöttigazolvány – ha van
ilyen – felmutatásával, (vagy más látható formában) az ülést vezető elnök által
elrendelt időpontban egyszerre szavaznak. A szavazatokat a Szavazatszámláló
Bizottság összesíti, annak eredményét az ülést vezető elnök hirdeti ki. („igen”, „nem”,
„tartózkodás”). A jelölt szavazólapra kerülésével kapcsolatos szavazásnál a „nem” és a
„tartózkodás” szavazatokat megadó küldöttek nevét nem kell rögzíteni.

b)

Titkos szavazás: a döntéshozó testület tagjai egymás számára nem látható módon
(jellemzően írásos formában) szavaznak, mely szavazólapon történik. A titkos
szavazás előtt a szavazati jogú küldöttek – akiket küldöttigazolványuk (vagy egyéb
módon) alapján kell azonosítani, – a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják. Az
átvételt segítő névjegyzéket a SZEF iroda készíti elő. A titkos szavazás megkezdése
előtt a Szavazatszámláló Bizottság vezetője röviden ismerteti a szavazás módját. Nem
szavazhat az, akinek a neve nincs a névjegyzéken.
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24.

A szavazás egyes szabályai

a)

A jelöltre a jelölt neve mellett található négyzetbe (vagy körbe) tollal két egymást
metsző vonal beírásával lehet szavazni.

b)

Érvényesen csak a szavazólapon szereplő jelöltekre lehet szavazni.
ba) Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a küldött kire
(kikre) adta szavazatát.
bb) Érvényes az a szavazat is, ahol kevesebb jelöltre szavaztak, mint amennyi a
megválasztandók száma.
bc) Érvénytelen az a szavazólap, amelyet teljesen áthúztak, eltéptek, vagy amelyből
nem lehet megállapítani, hogy a küldött kire (kikre) szavazott,
bd) Érvénytelen az a szavazólap, amelyen több jelöltre szavaztak, mint amennyi a
megválasztandók (testületi tagok, tisztségviselők) száma.

c)

Ha az elnöki, alelnöki vagy FEB elnöki tisztségre nem választottak meg senkit, akkor
új választást kell kiírni a tisztségre. Ugyancsak új választást kell kiírni, a lemondás
vagy egyéb ok miatt (Asz. 75.) az elnöki, alelnöki, FEB elnöki tisztség betöltetlenné
válik vagy a FEB létszáma – az elnökével együtt számítva – 3 tagot nem éri el. Ha a
lehetséges ügyvivői vagy FEB tagi létszámnál kevesebben kerültek megválasztásra,
illetve lemondás vagy egyéb ok miatt a testület létszáma lecsökken, a testület hiányzó
tagjaira új választást írható ki.

d)

Ha a küldött a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a Szavazatszámláló Bizottság bevonja, egy külön e
célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.
Egy küldött rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot, ezért az ismételt
szavazólap kiadását rögzíti az átvételi listán.

e)

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a
szavazólapra bármilyen megjegyzést vagy nevet írtak. A ceruzával leadott szavazat
azonban érvénytelen.

f)

A titkos szavazás akkor fejeződik be, ha minden választásra jogosult küldött leadta
szavazatát. A szavazatok számlálása a szavazás lezárása után kezdődhet meg, ennek– a
zavartalanság érdekében – külön helyiségben kell megtörténnie

g)

A szavazás érvényessége és eredményessége
ga) Érvényes és eredményes a szavazás: ha a jelenlévők többsége leadta a szavazatát,
és jelölt(ek) megkapják a szavazatok 50 % + 1 támogató szavazatát.
gb) Érvényes, de eredménytelen a szavazás: ha a jelenlévők többsége leadta a
szavazatát, és jelölt(ek) nem kapják meg a szavazatok 50 % + 1 támogató szavazatát.
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gc) Érvényes és eredményes a szavazás az elnökválasztás harmadik fordulójában abban
az esetben is, ha a legtöbb szavazatot jelölt nem kapja meg a szavazatok 50 % + 1
támogató szavazatát.[18. cf) pont]
gd) Érvénytelen és eredménytelen a szavazás: ha a jelenlévők többsége nem adta le a
szavazatát.
25.

A szavazatszámlás eredményéről nem készül külön jegyzőkönyv. A
szavazatszámolással és a szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat a
Szavazatszámláló Bizottság elnöke zárt borítékban átadja az ülést vezető elnöknek.
A szavazólapokat a SZEF Irodavezető őrzi. A kongresszus lezárását követő 365.
napon a SZEF Irodavezető, a tanácskozást vezető elnök és a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke a szavazólapokat megsemmisítik.

IV.
Záradék
26.

Jelen jelölési és választási szabályzat-módosítás a SZEF Kongresszus által 2015.
június 15-én elfogadott Alapszabállyal van összhangban. Amennyiben az Alapszabály
módosult – szükség esetén – jelen szabályzatot is módosítani szükséges.

27.

A Szövetségi Tanács által 2007. szeptember 25-én elfogadott Jelölési és Választási
Szabályzat módosítását, – mint az SZMSZ 1. sz. mellékletét – a Szövetségi Tanács
2019. április 2. napján megtartott ülésén az 7/2019. (IV. 2.) SZEF Szövetségi Tanács
határozatával fogadta el

Budapest, 2019. április 2.
Földiák András sk.
SZEF elnöke
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