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1.1. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége Alapszabályában foglaltak alapján, a VDSZ tagszervezeteinek földrajzi
elhelyezkedésére tekintettel a küldöttértekezlet által hozott döntések (határozatok, választás)
küldöttek távszavazásával is meghozhatóak, - az adott esetre érvényességi kellékként előírt titkosság biztosítása mellett.
1.2. Távszavazásra bocsátható minden olyan döntés, amelyről a küldöttértekezlet jogosult
dönteni. Távszavazásra csak megfelelően előkészített, véglegesített határozattervezet
bocsátható. A távszavazásra vonatkozó eltérő szabályok hiányában, egyebekben a
küldöttértekezletre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
1.3. Távszavazást az Elnökség kezdeményezheti akként, hogy az elfogadásra javasolt
határozattervezeteket a vonatkozó háttér információkkal együtt a küldötteknek papíralapon,
írásban, postán megküldi, egyidejűleg év, hónap, nap, óra, perc szerint megjelöli a Távszavazat
beküldésére rendelkezésre álló azon végső határidőt, amely időpontig a küldöttek
távszavazataikat érvényesen megküldhetik. A távszavazatok leadására a küldötteknek
legalább 8 (nyolc) napos határidőt kell biztosítani, amelybe nem számít bele a távszavazás
kezdeményezésének napja. A kitűzött határidőt követően leadott szavazatokat a
szavazatszámláláskor figyelmen kívül kell hagyni.
A távszavazás során a küldött csak a határozattervezetet elfogadó, vagy azt elvető, vagy a
döntéshozataltól tartózkodó szavazatot tehet.
1.4. A szavazásra nyitva álló, előre megjelölt időpont lejártát követő munkanapon a
szavazatszámláló bizottság egyidejűleg bontja fel a beérkezett szavazatokat összesítésre. A
távszavazásra az Elnökség által megjelölt határidő utolsó napját követő 3 (három)
munkanapon belül a szavazatszedő bizottság és az Elnök megállapítja a szavazás eredményét,
és azt az elfogadott határozatok szövegével együtt közli valamennyi küldöttel. Ha az elfogadott
határozat a hatályba lépésről másképp nem rendelkezik, a határozathozatal hatályba
lépésének napja annak a küldöttekkel való közlésének a napja. A távszavazáson meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A határozat
meghozataláról a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvet készít, amelyet az Elnök vagy
akadályoztatása esetén az Alelnök, valamint két, a távszavazáson részt vevő küldött aláírásával
hitelesít.
1.5. A távszavazás akkor érvényes, ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalább
annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött
jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne küldöttértekezlet tartása esetén.
Távszavazás esetén a megismételt küldöttértekezlet határozatképességére vonatkozó
szabályok nem alkalmazhatók, de határozatképtelenség miatt érvénytelen távszavazás
ismételten szavazásra bocsátható.
1.6. Az eljárás garanciája, hogy egyértelmű megfogalmazást nyerjen a döntést igénylő kérdés,
a szavazás titkos minősítése, valamint a szavazásra nyitva álló időtartam. Személyes döntését
minden küldött lezárt borítékban személyesen adja le az elnökség által kijelölt személynek, aki
ugyancsak zárt rendszerben gondoskodik az összes szavazat beérkezéséig megjelölt időpontig
az összegyűjtött szavazatok titkosságának megőrzéséről.

1.7. A szavazatokat a szavazatok beérkezésére előírt időponttól számított 30 napig tárolja a
szavazatszedő bizottság. Ezen határidő elteltével a szavazatszedő bizottság a szavazatokat
megsemmisíti, és erről jegyzőkönyvet vesz fel.

2.1. A VDSZ Elnökségének jogkörébe tartozó döntéseket az Elnökség tagjai távszavazás útján
is meghozhatják. Ennek lebonyolítására a küldöttértekezlet távszavazására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a távszavazás lefolytatása elektronikus hírközlő eszköz
útján is történhet.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MINTA

TÁVSZAVAZÓ LAP

Határozati javaslat

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

A fenti határozatot a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének küldötte

□

támogatom

□

nem támogatom

Érvényes a szavazat, amennyiben kizárólag az egyik □-ba kerül jelzés. Kérjük, hogy a szavazólapon a döntését a □-ban elhelyezett
X vagy egyéb jellel egyértelműen jelezni szíveskedjék!

