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1. napirendi pont: 

Lőrincz László köszöntötte a konferencia megbeszélésben résztvevőket. Elmondta, hogy a 

beérkezett jelöléseket minden tagnak megküldte, a Választási Bizottság által kiírt jelölési idő-

szak lezárult. Megállapította, hogy a jelölés érvényes és eredményes volt. Tájékoztatta a jelen-

lévőket, hogy a jelölések az alábbiak szerint történtek: 

-  az MVM TSZSZ tisztségviselő választás elnökhelyettes tisztségre jelölt Nagy Sándor, 

a DÉMÁSZ Szakszervezet vezetőelnöke, 

- elnökségi tag tisztségre jelölt Ledács Kiss Miklós, az NKM Munkavállalóinak Szak-

szervezete elnöke, Nagy Sándor, a DÉMÁSZ Szakszervezet vezetőelnöke és Csató 

László, a BDSZ-hez tartozó Bükkábrányi Bányaüzem SZB titkára.  

Lőrincz László tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a jelölés elfogadásával kapcsolatos nyi-

latkozatok a Választási Bizottság részére megküldésre kerültek, Két nyilatkozat esetében ad-

minisztrációs hiba történt, a választás időpontjául 2020. június 17-e van megjelölve. Javasolta, 

hogy a Választási Bizottság ne kérjen az érintettektől új nyilatkozatot, hanem tekintse érvé-

nyesnek és elfogadottnak a már leadottakat. Elmondta továbbá, hogy Nagy Sándor személyét 

elnökhelyettesnek és elnökségi tagnak is jelölték. Nagy Sándor korábban jelezte, hogy ameny-

nyiben megválasztásra kerül, mint elnökhelyettes, úgy visszalép az elnökségi tag jelöléstől.  

A Választási Bizottság megállapodott abban, hogy felkérik Nagy Sándort, lépjen vissza az 

elnökségi tag jelöltségtől a jelöltek közzététele és a választás megkezdése előtt, mivel egyedü-

li jelöltként indul az elnökhelyettesi tisztségért, mert így teljesen tiszta lenne a jelölés.  

Lőrincz László elmondta továbbá, hogy korábban kétfordulósra tervezték a választást. Java-

solta, hogy amennyiben Nagy Sándor elfogadja a Választási Bizottság javaslatát, az új hely-

zetre való tekintettel ne két lépcsőben kerüljön lebonyolításra a választás, hanem egy szavazó 

lapon szerepeljenek a jelöltek. A Választási Bizottság a javaslatot elfogadta, és megbízta Lő-

rinc Lászlót, hogy Nagy Sándor elnökségi tagi jelölésről szóló lemondó nyilatkozatát elektro-



nikus úton szerezze be. Amennyiben ez beérkezik, a választás egy fordulóban történő lebo-

nyolításának technikai akadálya nincs. 

Kérte a bizottság tagjait, hogy amennyiben észrevételük van a jelöléssel kapcsolatban, jelez-

zék. 

A Választási Bizottság tagjai nyilatkoztak, hogy a beérkezett jelölésekkel kapcsolatban nincs 

észrevételük, az Elfogadó nyilatkozatokat érvényesnek tekintik. 

 

Lőrincz László összefoglalójában elmondta, döntés született arról, hogy a Választási Bizott-

ság a jelöléseket áttekintette, azokat érvényesnek találta, és amennyiben a fenti feltételek tel-

jesülnek, úgy egy fordulóban, egy szavazó lapon készíti elő és bonyolítja le a választást 2020. 

június 29-én. 

 

Dombi Jenő hozzátette, hogy az ülésen tájékoztatni kell a résztvevőket a választás menetéről. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Jegyzőkönyv vezető: Medgyesiné Vrancsik Mónika s.k. 
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