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1. napirendi pont: 

Lőrincz László köszöntötte a konferencia megbeszélésben résztvevőket. Elmondta, hogy 

megkaptuk Gál Rezső levelét, mely szerint a lemondás dátuma 2020. június 30. A jogi szakér-

tői vélemény szerint megnyílt a lehetőség az elnök és elnökhelyettes választásra. Első lépés, 

hogy az MVM TSZSZ Szövetségi Tanácsnak el kell fogadnia Gál Rezső lemondását, le kell 

zárni a 2019-es évi költségvetést, valamint szintén a Szövetségi Tanácsnak meg kell vitatnia a 

Választási Bizottság javaslatát. 

 

Gál Rezső jelezte, hogy a költségvetés szinte teljesen kész, ezért egy-két héten belül létrejöhet 

a Szövetségi Tanács ülés. 

 

Lőrincz László tájékoztatta a jelenlévőket a szavazás lebonyolításával kapcsolatos javaslatok-

ról, melyek az alábbiak: 

 borítékos szavazás, 

 elektronikus szavazás (két Választási Bizottsági tagot jelöljünk meg teljes titoktartási nyi-

latkozat aláírásával, hogy eljuttassák a szavazólapokat), 

 ügyvédi közreműködéssel történő szavazás. 

 

Lőrincz László elmondta, hogy a Szövetségi Tanács jóváhagyása kell bármilyen szavazás 

lesz, mert eltér az alapszabálytól. Kérdése, hogy van-e egyéb javaslat a szavazás lebonyolítá-

sával kapcsolatban? 

 

Dombi Jenő javasolta, hogy skype-on történjen a szavazás. Anonim, egyszerűbb és gyorsabb 

lenne. Minden választásra jogosult bejelentkezik skype-on, ahol a Választási Bizottság indít 

egy választási felületet. Mindenki egyszer szavazhatna. Technikailag jó megoldás. 

Videókapcsolat, ezért fizikailag is lehetne ellenőrizni. 

 

Ezt követően a tagok tesztelték egy skype-on történő szavazás lebonyolítását.  

Azt tapasztalták, hogy több probléma adódott. Nem biztonságos a rendszer, a dupla szavazás 

lehetőségét nem lehet kizárni. Az elektronikus szavazásnál nem biztosítható az anonimitás, 

nyomon követhető, hogy ki és kire szavazott. Titkos szavazással kell választani. Szavazásra 

nem lehet használni a rendszert. 
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Lőrincz László elmondta, hogy a jelenlegi technikai ellátottság nem biztosítja a rendszer 

üzemszerű működését, ezért felfüggesztik a munkát. Elképzelhető, hogy a május 3-ai könnyí-

tések után egyszerűbben megoldható a szavazás.  

 

Dombi Jenő véleménye, hogy június végére talán össze lehet hívni a Szövetségi Tanácsot. 

Javasolta, hogy napolják el a döntést a szavazás módjának meghatározásáról.  

 

Lőrincz László támogatta a szavazás elnapolását. Javasolta, hogy vizsgáljanak meg több sza-

vazással kapcsolatos lehetőséget. 

 

Balogh István a személyes vagy írásbeli szavazást tartja megfelelőnek. Javasolta, hogy várják 

meg a május 3-át követő könnyítéseket és utána döntsenek. Addig minden dokumentum le-

gyen kész. Jöjjenek be a jelölések, a szavazásról dönthetünk később. Legyen meg a jelölés. A 

jelöltek kihirdetése után tudunk egy menetrendet felállítani. 

 

Lőrincz László elmondta, hogy június utolsó napjaiban is tudunk szavazni. A menetrendet, 

dokumentumokat, javaslatokat addigra kell elkészíteni. Július 1-től lesz új elnök és elnökhe-

lyettes. A Szövetségi Tanácsnak jóvá kell hagyni a szavazást. 

 

Dombi Jenő véleménye, hogy a Választási Bizottság felelőssége a választás lebonyolítása az 

alapszabály szerint, nem kell jóváhagyatni a Szövetségi Tanáccsal a szavazás lebonyolítási 

módjának a meghatározását. 

 

Lőrincz László elmondta, hogy elkezdik a szükséges dokumentumokat legyártani, utána lesz a 

következő ülés. Gál Rezső lemondásának elfogadása után lesz a jelöltállítás. Utána esetleg a 

Választási Bizottság tagjainak személyes találkozása is elképzelhető. Meg kell vizsgálni a 

szavazással kapcsolatos lehetőségeket. Támogatják és törekednek arra az események figye-

lembe vételével, hogy személyes jelenléttel lehessen lebonyolítani a szavazást. Amennyiben a 

pandémiás helyzet nem teszi lehetővé, a június utolsó hetében történő szavazás módjáról egy 

későbbi időpontban lesz döntés.  

 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 

 

  

 

 

K.m.f. 
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