Tisztelt Országos Tanács!

Az alábbi témát érintően a korábban felfedezett és részben már átbeszélt szükséges SzMSz
módosításra sajnos idáig nem került sor. Mivel azonban a közeljövőben aktuálissá válik a kerületekben
a küldöttek, esetlegesen az Országos Tanács tagjainak megválasztása, indítványozom, hogy az SzMSz
40. §-át az alábbiak szerint módosítsuk.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
Egy szerv tagjainak megválasztása
40. §

(1) Amennyiben egy szervbe tagokat választanak, a szavazólapon szereplő jelöltek közül annyira lehet
szavazni, ahány tag megválasztásra kerül.
(2) A szavazatszámlálás a következőképpen zajlik:
a) a jelöltek nevét a rájuk leadott szavazatok száma alapján csökkenő sorba kell rendezni,
b) a sor elején a megválasztandó tagjelöltek számának megfelelő számú tagjelölt mandátumhoz jut,
c) ezt követően a megválasztandó póttag-jelöltek számának megfelelő számú póttag-jelölt
pótmandátumhoz jut,
d) a fennmaradó jelöltek nem jutnak mandátumhoz.
Amennyiben szavazategyenlőség miatt a szükségesnél több jelölt jutna mandátumhoz, akkor az
utolsó helyen szereplő, azonos számú szavazatot kapott jelöltekről újra kell szavazni. Amennyiben
újra szavazategyenlőség áll fönn, a jelöltek közül sorshúzással kell választani.
(3) A kerületi és országos elnökség megválasztásánál a szavazólapon szereplő listák közül egyet kell
megjelölni. A szavazatszámlálásnál az alapszabály 56. § (1) b pontja szerint kell eljárni a „jelölt”-et a
„lista”-val helyettesítve.

Javasolt módosítás:
Egy szerv tagjainak megválasztása
40. §

(1) Amennyiben egy szervbe tagokat vagy póttagokat választanak, a szavazólapon jól elkülönítetten
szereplő tag- illetve póttagjelöltek közül külön-külön annyira lehet szavazni, ahány tag, illetve
póttag megválasztásra kerül. A tag- és póttagjelöltek külön szavazólapon is felsorolhatók, de
mindkét esetben ügyelni kell a választás során elnyerhető tisztség egyértelmű feltüntetésére az
egyes jelöltek vonatkozásában.
(2) A szavazatszámlálás a következőképpen zajlik:
a) a jelöltek nevét a rájuk leadott szavazatok száma alapján csökkenő sorba kell rendezni,
b) a sor elején a megválasztandó tag- illetve póttag-jelöltek számának megfelelő számú tag- illetve
póttag-jelölt mandátumhoz jut,
c) a fennmaradó jelöltek nem jutnak mandátumhoz.
Amennyiben szavazategyenlőség miatt a szükségesnél több jelölt jutna mandátumhoz, akkor az
utolsó helyen szereplő, azonos számú szavazatot kapott jelöltekről újra kell szavazni. Amennyiben
újra szavazategyenlőség áll fönn, a jelöltek közül sorshúzással kell választani.
(3) A kerületi és országos elnökség megválasztásánál a szavazólapon szereplő listák közül egyet kell
megjelölni. A szavazatszámlálásnál az alapszabály 59. § (1) b pontja szerint kell eljárni a „jelölt”-et a
„lista”-val helyettesítve.

Indoklás:
Az egyes szervekbe, testületekbe megválasztásra kerülő tagok és póttagok (de értsd: küldöttek és pótküldöttek)
önálló tisztségviselők, azaz bárkit jelölhetnek erre vagy arra a posztra. Emiatt pl. egy tag kiesése nem vonja
automatikusan maga után azt, hogy a választáskor legtöbb szavazatot kapott póttag a helyére kerül. Ugyanígy
nem szabályos az sem, ha egy közös listán szavaznak a kétfajta tisztségről.
Fentiekre már az Alapszabály vizsgálatakor felhívta a figyelmet az eljáró ügyész.
Ezen ellentétes rendelkezés feloldására javaslom a módosított szövegrész elfogadását.
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