A NYEOMSZSZ titkos választások menete
2020.11.06.

Kiindulópont, alapszabály:
1) A NYEOMSZSZ-nak 17 országos tagszervezete van:
http://www.nyeomszsz.org/index.php/hu/tagszervezeteink
2) A közgyűlés határozatképes, ha legalább 9 országos szervezet részt vesz; alapszabály 6.8.
3) A közgyűlés határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség a határozati javaslat
elvetését jelenti; alapszabály 6.8.
Választási alapelvek
4) ÉSZ: Legyen ÉSZ az egy választási fordulón leadott érvényes szavazatok száma.
5) SZSZ: Legyen SZSZ az egy választási fordulón legalább szükséges szavazatok száma.
6) SZSZ: Ha ÉSZ páros szám, akkor ebben az esetben SZSZ = ÉSZ/2+1.
Példa: Ha 16 ország szavazott érvényesen, akkor az egyszerű többséghez legalább 9 szavazat kell.
7) SZSZ: Ha ÉSZ páratlan szám, akkor ebben az esetben SZSZ =ÉSZ/2+1/2.
Példa: Ha 15 ország szavazott érvényesen, akkor az egyszerű többséghez legalább 8 szavazat kell.
8) J := Jelöltek száma; T := Betölthető tisztségi szám; J > T; több a jelölt, mint a betölthető tisztségi szám.
a) Megjegyzés: Mind a 6 megválasztandó tisztségnél van legalább annyi jelölt, mint amennyi az adott
tisztség betölthető száma.
9) Azok a jelöltek lesznek megválasztott NYEOMSZSZ tisztségviselők, akik:
a) a szükséges szavazatok számát SZSZ vagy annál többet kaptak és
b) a kapott szavazatok számának sorrendjében a helyük nem nagyobb, mint T.
c) Példák:
o Ha a legalább szükséges szavazók száma SZSZ 9, akkor a 8 szavazott kapott jelölt nem tekinthető
megválasztottnak.
o Ha egy tisztséget betöltő személyek száma T 3 és egy jelölt ugyan megkapta a legalább
szükséges szavazatok számát SZSZ-t, de a kapott szavazatok számának sorrendjében csak 4.
helyen áll, nem tekinthető megválasztottnak.
Szavazócédula és szavazás
10) Minden szavazócédula így néz ki
XYZ tisztség választása
(T vagy annál kevesebb jelölt választható a név mellett lévő négyzet bejelölésével)
 Kiss János (abc-sorrendben)
……..
 Nagy Mária (abc-sorrendben)
11) Ha egy leadott szavazócédulán egy jelölt neve be van jelölve, akkor az egy kapott szavazatnak minősül.
12) Ha egy leadott szavazócédulán egy jelölt neve nincs bejelölve, akkor az egy meg nem kapott, azaz nulla
szavazatnak minősül.
13) Ha egy leadott szavazócédulán egy név sincs bejelölve, akkor az tartózkodásnak minősül.
14) Ha egy leadott szavazócédulán több mint T jelölt neve van kipipálva, akkor az egész szavazócédula
érvénytelennek minősül és az összes (túl sokat) adott szavazat nem számít.
Választási eljárás
15) Összesen 6 tisztség választására kerül sor, szükség esetén tisztségekként akár több választási
fordulóban is, a következő sorrendben:
a) 1 elnök választása; azaz T = 1
b) 2 elnökhelyettes választása; azaz T = 2
c) további 7, legfeljebb 10 további elnökségi tag választása; azaz T = 10
A NYEOMSZSZ titkos választások menete 20201106.docx

1

d) 3 felügyelő bizottsági tag választása; azaz T = 3
e) 3 etikai bizottsági tag választása; azaz T = 3
f) 3 alapszabály bizottsági tag választása; azaz T = 3
16) Az a T jelölt tekinthető megválasztottnak az adott tisztséget illetően, akik a 9. pontot teljesítik.
17) Ha T-nél több jelölt J indult, és a szavazás nem töltötte be az összes betölthető helyet, akkor:
a) a sikeresen megválasztott V jelölteket kivesszük a jelöltek listájából,
b) a fennmaradó J-V egyelőre meg nem választott jelöltből szintén még kivesszük azt az 1 legkevesebb
szavazatot kapott jelöltet. Így marad J-V-1 jelölt a következő választási fordulóra,
c) a még betöltendő T-V helyre egy következő szavazást folytatunk a megmaradt J-V-1 jelölttel.
18) Ezt az eljárást addig folytatjuk míg:
a) az összes T tisztséghely be van töltve,
b) a bennmaradt jelöltek száma nagyobb a betöltendő helyek számánál.
19) Megjegyzés 1: Ha egy választási fordulóban két vagy több jelölt között holtverseny alakult ki (fölfelé
megválasztást illetően vagy lefelé kiesést illetően), azaz egyforma sok szavazatot kapott a szóban forgó
két vagy több jelölt, akkor egy külön fordulót kell tartani a holtversenyben lévő jelöltek között. Ha ez a
holtversenyben lévő jelöltek közötti forduló nem hoz szavazati többséget, akkor az összes jelölt kiesik
és a tisztséghely nem lesz betöltve; (ennek a valószínűsége kicsi, de nem nulla).
20) Megjegyzés 2: Elméletileg előfordulhat, hogy egy tisztségben a tisztséghelyek nem, vagy csak részben
lesznek betöltve. Ennek a gyakorlati valószínűsége viszont szintén kicsi, de adott esetben akkor ez
tükrözi a közgyűlés akaratát az alapszabályunk előírásainak értelmében!

Az elnökség megbízásából: A titkos online-választást előkészítő munkacsoport

A NYEOMSZSZ titkos választások menete 20201106.docx

2

