Prometheus Szakszervezet
Választási Szabályzata

A választójog
A szakszervezeti tisztségviselőket, akik egyben a Szakszervezeti Bizottság tagjai, a
választásra jogosultak, közvetlen választójog alapján, titkosan választják.
A választójog a Prometheus Szakszervezetnél érvényes tagsággal rendelkező összes
szakszervezeti tagot megilleti.
Szakszervezeti tisztségre mindenki megválasztható, aki a szakszervezet tagja.
A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van. Minden szavazat egyenlő.

A választás, jelölés
1. Közvetlen módon, titkos szavazással, személyre szólóan a funkció megjelölésével, tagsági
választással történik
- a szakszervezet elnöke,
- a szakszervezeti titkár,
- a gazdasági felelős,
- a segélyezési felelős,
- a szervezési felelős
megválasztása.
A megválasztott tisztségviselők alkotják a munkahelyi szervezet Szakszervezeti Bizottságát.
A választáson jelöltként bármelyik szakszervezeti tag indulhat. A szakszervezet tagjainak
jelöléssel kapcsolatos szándékát írásban a szakszervezeti irodán, valamint a Választási
Bizottsághoz kell benyújtani, a választás meghirdetését követő 5 napon belül. A szakszervezet
a jelöltekről listát készít, melyet a választás megelőző 5 napra kifüggeszt a szakszervezet
faliújságján és honlapján. A jelölőlistán meghirdetett személyek a szavazólapra kerülnek
2. Szakszervezeti tisztségviselő lesz az a jelölt, aki az összes érvényes szavazatnak 50%-át +
1 szavazatot megkapta, feltéve, hogy a választáson a szavazásra jogosultak 50% és 1 fő
jelen van. Eredménytelen választás esetén 15 napon belül a szavazást meg kell ismételni.
Az ismételt szavazáson az lesz a megválasztott tisztségviselő, aki a legtöbb szavazatot
kapta, függetlenül a szavazás határozatképességétől.
A választásra jogosultakat nyilván kell tartani. E nyilvántartás alapján kerül átadásra a
szavazólap.
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A választás akkor érvényes, ha a tagság 50% és 1 fő jelen van a szavazáson, a megválasztott
tisztségviselőinek az tekinthető, aki a szavazatok 50%-át és 1 szavazatot megszerzi.
Minden választásra jogosult személyesen szavaz. A jelöltre szavazni a szavazólapon a jelölt
neve mellett elhelyezett négyzetbe X jelzéssel lehet.
A szakszervezeti tisztségviselők és a Választási Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik a
választási ciklus lejártával, illetve az új tisztségviselők megválasztásával, tisztségviselő
halálával, illetve lemondással.

Választási szervek
A választások megszervezése és lebonyolítása, valamint törvényességének biztosítása céljából
a választást megelőzően 3 fős Választási Bizottságot kell a választások előtt legalább 8 nappal
létrehozni. A Választási Bizottság, illetve annak megválasztott vezetője felelős a választások
előkészítéséért (szavazólista, szavazólapok elkészítése, a szavazás lebonyolításához szükséges
technikai feltételek biztosítása) megtartásáért, az előírások betartásáért. A választási bizottság
dönt az írásban kezdeményezett, hozzá eljuttatott kifogásolási ügyekben. A bizottsághoz
eljuttatott jelölések alapján a jelölőlistát összeállítja és a választás előtt 5 nappal
nyilvánosságra hozza, kifüggeszti. Meghatározza a szavazás lebonyolításának szabályait, és
hirdetményben tájékoztatja róla a választókat. Szavazni hivatalos szavazólappal lehet, a
szavazólapon fel kell tüntetni, hogy hány személyt szükséges választani. Érvénytelen a
szavazat, amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le, vagy amelyről nem lehet
megállapítani, hogy a szavazó kire szavazott. Érvénytelen az a szavazat is, amelyben a
választásra jogosult a szükségesnél több jelölt neve mellett elhelyezett négyzetbe adta le
szavazatát. A szavazat érvényességéről a szavazatszámláló bizottsággá átalakuló Választási
Bizottság határoz. A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.
A Választási Bizottság jelöltekről rövid ismertetőt tesz közzé a jelölőlistával egyidejűleg a
faliújságon és a honlapon.
A szavazatszedő bizottság és/vagy szavazatszedő a szavazás módját ismerteti a választásra
jogosultakkal.
A bizottság és/vagy a szavazatszedő köteles a titkos szavazás technikai feltételeit biztosítani
(hitelesített, lepecsételt urna vagy távszavazás esetén boríték, íróeszköz, stb.)
A szavazatszámláló bizottság joga a szavazatok érvényességét vizsgálni, az érvényes
szavazatokat összesíteni, a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet készíteni.
A szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottság felbontja az urnákat, szétválogatja az
urnában elhelyezett szavazólapokat, számukat összehasonlítja a választásra jogosultak
számával, majd összeszámlálja a leadott érvényes és érvénytelen szavazatokat. A szavazatok
összeszámlálása alatt az adott helyiségben a bizottság tagjain kívül mások nem
tartózkodhatnak. A szavazás eredményéről a bizottság jegyzőkönyvet készít.
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Távszavazással történő tisztújítás esetén a Választási Bizottság a távszavazás lebonyolításakor
ügyel a választás titkosságára. A szavazólapokhoz borítékot biztosít, hogy a szavazó abba
juttassa vissza a szavazólapját.
A szavazólapok kiadásáról és visszavételéről a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít a
szavazatszedőn keresztül, mind a kiadás, mind pedig a visszaadás igazolására a szavazó
aláírja a megfelelő helyen. Amennyiben a szavazó a szavazólap visszaküldését e-mail-ben
kívánja megtenni, úgy azt is aláírásával jelöli a megfelelő helyen.
A Választási Bizottság a távszavazás lebonyolítását egyebekben az alapszabályban
meghatározottak szerint végzi.
Amennyiben az előírt létszámnál kevesebben kerülnek megválasztásra, úgy a szavazást meg
kell ismételni. Az ismételt szavazáson az lesz a megválasztott, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Záró rendelkezések
A tisztségviselők megbízatása 4 évre szól. Az új választást a megbízás lejártát követő 1
hónapon belül meg kell tartani. A választási eredmények nyilvánosságra hozatala után 5
nappal lehet kifogást emelni a Választási Bizottságnál, ezután a választási bizottság
megsemmisíti a szavazólapokat.
Budaörs, 2018. július 18.
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