A Prometheus Szakszervezet
Választási Bizottságának
2. sz. határozata
A Prometheus Szakszervezetnél 2019. április 15-éig a szakszervezeti tisztségviselők távszavazással
történő lebonyolításának részletes szabályait, tekintettel a Választási Szabályzatban foglaltakra a
következőkben állapítja a Választási Bizottság:
Minden szakszervezeti tag jelöltetheti magát bármelyik tisztségre. Kérjük, hogy a választáson
indulni kívánó minden tagunk a választáson való indulási szándékát írásban szakszervezeti irodán
és a Választási Bizottsághoz eljuttatni szíveskedjék legkésőbb 2019. április 15-éig a következő
címre: Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége, 1068 Budapest, Benczúr u. 45.
A jelöltek listája a szakszervezet honlapján http://www.vdsz.hu/dokumentumok/ 5 napra
kifüggesztésre kerül.
A távszavazással történő választás 2019. április 15-éig történik. A személyes átvétel igazolása miatt
személyesen osztja ki a szakszervezet a szavazólapot, illetve megküldi a tag e-mail címére,
melynek átvételét a visszaküldött olvasási visszaigazolás igazol. A szavazásra két lehetősége van a
választónak:
1) Az átvétellel egyidejűleg leadja a szavazatát a szavazólapon, és lezárja a borítékot, visszaadja a
szavazatszedőnek, aki az átvétel tényét a szavazó aláírásával leigazoltatja.
2) A szavazó e-mail-ben is visszaküldheti a szavazólapot, az átvételtől számított 8 napon belül a
következő címre: kowako@vdsz.hu. Az e-mail-ben való visszaküldés igazolására aláírja a
megfelelő helyen. Az e-mail-ben való visszaküldés esetén a szavazó a szavazólapot letöltheti a
szakszervezet honlapjáról http://www.vdsz.hu/dokumentumok/
és azt tölti ki elektronikusan és küldi meg a kowako@vdsz.hu címre.
Szavazni hivatalos szavazólappal lehet, a szavazólapon fel kell tüntetni, hogy hány személyt
szükséges választani. Érvénytelen a szavazat, amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le.
Érvénytelen az a szavazat is, amelyben a választásra jogosult több mint egy négyzetbe adta le
szavazatát. A szavazat érvényességéről a szavazás idejére szavazatszámláló bizottsággá átalakuló
Választási Bizottság határoz.
A Választási Bizottság zárt rendszerben gondoskodik az összes (akár lezárt borítékban átadott,
akár e-mailben hozzáérkezett) szavazat beérkezésétől a szavazásra nyitva álló időtartam lezártáig
az összegyűjtött szavazatok titkosságának megőrzéséről.
A szavazásra nyitva álló, előre megjelölt időpont lejártát követő munkanapon, vagyis 2019. április
16-án a Szavazatszámláló bizottság egyidejűleg bontja fel a beérkezett szavazatokat, és összesíti.
Az összesítés végeredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 2019. április 16-án kihirdet.

A választás akkor érvényes, ha a szavazatok 50%-a és 1 szavazat beérkezik a Választási
Bizottsághoz. Az lesz szakszervezeti tisztségviselő, aki az érvényes szavazatok 50%-át és 1
szavazatot kap.
Budapest, 2019. április 8.
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