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I. Általános rendelkezések
1.1. A tevékenységet meghatározó jogszabályok, dokumentumok:
(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
(2) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
(3) A Magyar Vöröskereszt Alapszabálya (MVK-SZ-001).
(4) A Magyar Vöröskereszt Szervezeti és Működési Szabályzata (MVK-SZ-002).
1.2. A szabályzat célja:
(1) A szabályzat célja, hogy a Magyar Vöröskereszt választójoggal rendelkező tagjai és a
jelöltek, valamint a választási szervek egységes eljárási szabályok alapján, törvényes keretek
között gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat.
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1.3. A szabályzat hatálya:
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Vöröskereszt minden társadalmi testületére, szervére
és választott tisztségviselőjére.
1.4. Alapelvek:
(1) Az Alapszabály értelmében a Magyar Vöröskereszt minden negyedik évben országos
tisztújító küldöttgyűlést, azaz Kongresszust tart. Választási évben a Magyar Vöröskereszt
elnökének joga és kötelessége, hogy kijelölje a Kongresszus időpontját. Ezt a dátumot az
elnöknek legkésőbb a Kongresszust megelőző 210 napon belül be kell jelenteni közlemény
formájában, hogy a Választási Szabályzatnak megfelelően alapszervezeti szinttől kezdve
elindulhasson a tisztújítás előkészítése és lebonyolítása. A választással kapcsolatos
közleményt és a Választási Szabályzatot a Magyar Vöröskereszt honlapján, valamint
irodáiban közzé kell tenni.
(2) Rendkívüli esetben, amennyiben egy tisztségviselő mandátuma lemondással vagy
elhalálozással megszűnik a választott tisztség szervezeti szintjének (alapszervezeti, területi,
megyei, országos) megfelelően az illetékes elnök – jelzésre vagy önálló indítványként –
kezdeményezi a pótválasztás lefolytatását a mandátum megszűnését követő 180 napon belül.
(3) A Magyar Vöröskereszt Alapszabályának értelmében alapszervezeti, területi,
megyei/fővárosi és országos szinten különböző tisztségek és szervek kerülnek
megválasztásra.
(4) Minden érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező tag választhat és választható az
összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. Az alapszervezeti szinten közvetlenül,
míg a további szinteken a tagok a küldöttek útján gyakorolhatják választási jogukat. Nem
választható egyik szervezeti szinten sem vezető testület (vezetőség, felügyelő bizottság,
etikai bizottság) tagjának olyan személy, aki munkaviszonyban, vagy tartós munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll a Magyar Vöröskereszttel vagy annak bármely szervezeti
egységével. A megválasztott vezetőségi tagok egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
fél évnél rövidebb megbízási jogviszonyban valamint eseti vállalkozási szerződéssel
történő foglalkoztatását a megyei/fővárosi igazgató vagy főigazgató előterjesztése
alapján, a megyei/fővárosi illetve Országos Vezetőség határozatban engedélyezheti. A
további összeférhetetlenségi szabályokat az Alapszabály tartalmazza.
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II. Választott tisztségviselőkre és szervekre vonatkozó értelmező
rendelkezések
2.1. Választott tisztségviselők és szervek:
(1) A Magyar Vöröskereszt szervezetén belül a választási, azaz kongresszusi évben a jelen
szabályzatban rögzített tisztségeket és szerveket kötelező megválasztani. Az egyes
testületek (pl.: országos, vagy megyei/fővárosi vezetőség) által választott szakmai
bizottságok, testületek választásának és működésének szabályairól az illetékes testületek
ügyrendje az irányadó.
2.1.1. Alapszervezeti szint:
(1) Választott alapszervezeti tisztségviselők:
a) elnök (1 fő)
b) titkár (1 fő)
(2) Alapszervezeti szervek:
a) taggyűlés,
b) vezetőség.
(3) Az elnököt és titkárt, közvetlenül a tagok választják.
(4) A területi küldöttek személyét az alapszervezet taggyűlése választja és delegálja a területi
küldöttgyűlésbe. A delegálás taglétszám-arányosan történik, úgy, hogy minden 50 fő tag
után jogosultak 1 fő küldöttet delegálni a területi küldöttgyűlésbe. Amennyiben egy
alapszervezet nem rendelkezik 50 fő taggal, úgy 1 főt delegálhat a területi
küldöttgyűlésbe.
(5) Amennyiben az alapszervezet rendelkezik legalább 1 fő 14 év feletti ifjúsági taggal
úgy a (4) bekezdésben meghatározott létszámon túl legalább 1 fő ifjúsági területi
küldöttet szükséges választani az össztaglétszámra tekintet nélkül.
2.1.2. Területi szint:
(1) Választott területi tisztségviselők és küldöttek:
a) területi küldött (taglétszám arányosan),
b) területi vezetőségi tag (minimum 3 fő, maximum 5 fő),
c) területi ifjúsági elnök (aki egyben a területi szervezet alelnöke – 1 fő)
c) d) területi elnök (1 fő).
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(2) Területi szervek:
a) területi küldöttgyűlés,
b) területi vezetőség.
(3) Az egyes területi szintű tisztségviselőkre ajánlást a területi küldöttek tehetnek – a területi
küldöttek személyét kivéve, mivel őket az alapszervezetek taggyűlése delegálja.
(4) A megyei/fővárosi küldöttek személyét a területi küldöttgyűlés választja és delegálj a
megyei/fővárosi küldöttgyűlésbe. A delegálás taglétszám-arányosan történik. Minden
területi szervezet 250 fő tag után delegálhat 1 fő küldöttet, azzal, hogy a megválasztandó
megyei/fővárosi küldöttek lehetőleg 1/3-ának ifjúsági küldöttnek kell lennie –
amennyiben egy területi szervezethez nem tartozik legalább 250 fő, akkor is jogosult 1 fő
küldött és plusz 1 fő ifjúsági küldött delegálására a megyei/fővárosi küldöttgyűlésbe. A
választandó megyei/fővárosi küldöttek – köztük az ifjúsági küldöttek – számát
területi szervezetenként a választási névjegyzék alapján határozza meg az Országos
Választási Bizottság.
2.1.3. Megyei/fővárosi szint:
(1) Választott megyei/fővárosi tisztségviselők és küldöttek:
a) megyei/fővárosi küldött (taglétszám arányosan)
b) megyei/fővárosi vezetőségi tag (minimum 2 fő, maximum 6 fő)
c) megyei/fővárosi ifjúsági elnök (aki egyben a megyei/fővárosi szervezet alelnöke –
1 fő
c) d) megyei/fővárosi alelnök (1 fő)
d) e) megyei/fővárosi elnök (1 fő)
e) f) megyei/fővárosi felügyelő bizottság tagja (3 fő)
(2) Megyei/fővárosi szervek:
a) megyei/fővárosi küldöttgyűlés
b) megyei/fővárosi vezetőség
c) megyei/fővárosi felügyelő bizottság
(3) Az egyes megyei/fővárosi szintű tisztségviselőkre – a megyei/fővárosi küldöttek
kivételével – javaslatot a területi tisztújító küldöttgyűlések ajánlásainak, valamint a
jelenlévő küldöttek javaslatának figyelembevételével a megyei/fővárosi választási
bizottság teszi meg.
(4) A megyei/fővárosi felügyelő bizottság elnökét (1 fő) a felügyelő bizottság saját tagjai
közül választja meg a Választási Szabályzatban rögzített feltételek alapján.
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(5) A megyei/fővárosi alelnök(ök) személyét a megyei/fővárosi vezetőség tagjai közül
szükséges megválasztani. Az alelnök(ök) személyére a javaslatot a megyei/fővárosi
vezetőség tagjainak ajánlásainak figyelembevételével a megyei/fővárosi választási
bizottság teszi meg.
(6) (5) Az országos küldöttek személyét a megyei/fővárosi küldöttgyűlés választja és delegálj
az Országos Küldöttgyűlésbe. A delegálás taglétszám-arányosan történik. Minden
megyei/fővárosi szervezet 1000 fő tag után delegálhat 1 fő küldöttet azzal, hogy a
megválasztandó országos küldöttek lehetőleg 1/3-ának ifjúsági küldöttnek kell
lennie – amennyiben egy megyei/fővárosi szervezethez nem tartozik legalább 1000 fő,
akkor is jogosult 2 fő küldött és plusz 1 fő ifjúsági küldött delegálására az országos
küldöttgyűlésbe. A választandó országos küldöttek – köztük az ifjúsági küldöttek –
számát megyei/fővárosi szervezetenként a választási névjegyzék alapján határozza
meg az Országos Választási Bizottság.
2.1.4. Országos szint:
(1) Választatott országos tisztségviselők és küldöttek:
a) Országos küldött (taglétszám arányosan)
b) Országos vezetőségi tag (20 fő)
c) Országos vezetőségi póttag (20 fő)
d) Elnök (1 fő)
e) Alelnökök (1 fő)
f) ifjúsági elnök (aki egyben a szervezet alelnöke – 1 fő)
f) g) Országos Felügyelő Bizottság tagja (3 fő)
g) h) Etikai Bizottság tagja (5 fő)
(2) Országos szervek:
a) Országos Küldöttgyűlés
b) Országos Vezetőség
c) Országos Felügyelő Bizottság
d) Etikai Bizottság
(3) Az egyes országos szintű tisztségviselőkre – az országos küldöttek kivételével –
javaslatot a megyei/fővárosi tisztújító küldöttgyűlések ajánlásainak, valamint a jelenlévő
küldöttek javaslatának figyelembevételével az Országos Választási Bizottság teszi meg.
(4) Az Országos Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökét (1-1 fő) az egyes
bizottságok saját tagjai közül választják meg a Választási Szabályzatban rögzített
feltételek alapján.
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(5) A Magyar Vöröskereszt alelnökeit az Országos Vezetőség tagjai közül szükséges
megválasztani. Az alelnökök személyére a javaslatot az Országos Vezetőség tagjainak
ajánlásainak figyelembevételével az Országos Választási Bizottság teszi meg.

III. Választás előkészítése és választási szervek
3.1. Választási szervek:
(1) A választási bizottságok a választójoggal rendelkező tagok független szervei, amelyeknek
elsődleges feladata a jelöléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mandátumvizsgálat,
szavazatszámlálás, a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása.
(2) A választási bizottságok ellátják az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési
Szabályzatban rögzített jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság feladatait.
(3) Választási bizottságok:
a) megyei/fővárosi választási bizottságok,
b) Országos Választási Bizottság.
3.2. A választási bizottságok tagjai:
(1) A választási bizottságoknak választójoggal rendelkező egyesületi tag lehet tagja.
(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a jelölt, valamint a jelölt hozzátartozója sem.
(3) A megyei/fővárosi választási bizottság három tagját legkésőbb a Kongresszus kitűzött
napot megelőző 130. napig választja meg a megyei/fővárosi vezetőség. Ha a
megyei/fővárosi választási bizottság tagjainak megválasztására eddig a határidőig nem
került sor, a megyei/fővárosi szervezet tagjai közül az Országos Választási Bizottság nevez
ki az adott megyei/fővárosi szervezetnél választási bizottságot.
(4) Az Országos Választási Bizottság elnökét és legfeljebb 10 tagját, az Országos Vezetőség
választja meg. Legkésőbb a Kongresszus időpontjának kitűzésével egyidejűleg kell őket
megválasztani. Egy megyei/fővárosi szervezet tagjai közül maximum 1 fő választható a
bizottságba.
(5) A választási bizottságok tagjainak megbízatása a következő Kongresszusi időszak
választásra létrehozott Országos Választási Bizottság alakuló üléséig tart.
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(6) A választási bizottság tagjának megbízatása az (5) bekezdésben foglaltakon túl megszűnik:
a) ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
b) ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
c) lemondással,
d) visszahívással.
3.3. A választási szervek működése és feladatai:
(1) A választási bizottság testületként működik, döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a
jelen levő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy
nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást az adott pontban
mindaddig amíg nem születik döntés.
(2) A választási bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben a kisebbségi
véleményt is – indokaival együtt – rögzíteni kell.
(3) A választási bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani, és
minden esetben indoklással ellátott írásos határozattal dönteni, valamint az érdekeltekkel
azt megismertetni.
3.3.1. Az Országos Választási Bizottság feladatai:
(1) Az Országos Választási Bizottság szervezi és koordinálja a választásokat, lebonyolítja az
országos tisztségviselők megválasztását, segíti a megyei/fővárosi szintű tisztújító
küldöttgyűlések lebonyolítását. Munkájuk adminisztratív hátterét az Országos Igazgatóság
biztosítja.
(2) Elkészíti a választási névjegyzéket, valamint a választás forgatókönyvét, amely tartalmazza
a választás során alkalmazandó dokumentumokat is, így különösen:
a) jegyzőkönyv mintát,
b) szavazólap mintákat,
c) nyilatkozat mintákat.
(3) Értesíti a megyei/fővárosi szervezeteket a tagnyilvántartás alapján létrehozott választási
névjegyzékben szereplő tagok személyéről, a válaszható országos küldöttgyűlési,
megyei/fővárosi küldöttgyűlési és területi küldöttek – köztük az ifjúsági küldöttek –
számáról, határidő kitűzésével felszólítja a megyei/fővárosi szervezeteket a jelölések és a
választások megtartására, valamint a jelölési és választási eredmények Országos Választási
Bizottságnak történő megküldésére. Lehetőség szerint részt vesz a megyei/fővárosi
választásokon, segíti és ellenőrzi a megyei/fővárosi választási bizottságok tevékenységét.
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(4) Ellenőrzi a választások lebonyolítását és eredményét, a megválasztott tisztségviselők és
küldöttek nevét a nyilvántartásban való rögzítésre átadja az Országos Igazgatóság
titkársági feladatokat ellátó egységének.
(5) Az országos tisztségekre jelöltek esetében ellenőrzi, hogy megfelelnek-e az Alapszabály
vonatkozó rendelkezéseinek. Beszerzi a jelöltektől a jelölést elfogadó és az
összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatokat. A követelményeknek meg nem felelő
vagy a jelölést el nem fogadó személyeket – a jelölő szervezettel történt egyeztetés után –
az ajánlások közül törli.
(6) Az Országos Választási Bizottság ellenőrzi az ajánlások – köztük a listás jelölés –
szabályszerűségét és megfelelőségét, majd előkészíti a jelöltek listáját. Ellenőrzi a
Kongresszus meghívóját és a jelöltek bemutatását tartalmazó listát.
(7) A jelölőlista alapján előkészítteti a Kongresszus szavazólapjait.
(8) A Kongresszuson levezeti a szavazást, ennek keretében gondoskodik arról, hogy az
szabályszerűen és zavartalanul folyjék le.
(9) A Kongresszuson a választás lebonyolításáról jegyzőkönyvet készít két példányban.
(10) Az Országos Választási Bizottság egyben szavazatszámláló bizottságnak minősül, a
Kongresszuson megszámlálja a szavazatokat.
(11) Megállapítja, és a tisztújító küldöttgyűléssel ismerteti az országos választás eredményét.
(12) Elbírálja a jelöléssel és a választással kapcsolatosan benyújtott kifogásokat, eldönti a vitás
kérdéseket, majd véglegesíti a választás eredményét, az országos tisztségviselők neveit,
melyet nyilvántartásba vételre átadja az Országos Igazgatóság titkársági feladatokat ellátó
egységének a jegyzőkönyv egy példányával együtt.
(13) Mandátuma alatt lebonyolítja a felmerülő pótválasztásokat.
(14) A Kongresszus választási jegyzőkönyve tartalmazza:
a) a választás helyét, időpontját,
b) a szavazásra jogosultak számát,
c) a szavazáson résztvevők számát, a szavazás érvényességét, a szavazatszedők nevét,
d) a szavazóurna felbontásának körülményeit,
e) a leadott szavazatok számát,
f) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
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g) az egyes posztokra leadott szavazatok számát,
h) posztok szerint az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,
i) a jelöléssel és a választással kapcsolatban esetlegesen felmerült vitás kérdéseket, a
benyújtott kifogásokat, illetve az azokkal kapcsolatos döntést,
j) a megválasztott országos tisztségviselők nevét.
(15) A jegyzőkönyvet az Országos Választási Bizottság elnöke és tagjai aláírásukkal hitelesítik.
(16) A pótválasztásról készült jegyzőkönyv elnevezésében, szövegszerkesztésében is
értelemszerűen használni kell a „pótválasztás” fogalmat.
3.3.2. A megyei/fővárosi választási bizottság feladata:
(1) A megyei/fővárosi választási bizottság szervezi és koordinálja a választásokat, lebonyolítja
a megyei/fővárosi, és a területi tisztségviselők megválasztását, valamint segíti az
alapszervezeti szintű tisztújítást. Munkájuk adminisztratív hátterét az illetékes
megyei/fővárosi igazgatóság biztosítja, szakmai felügyeletüket az Országos Választási
Bizottság látja el.
(2) Továbbítja az Országos Választási Bizottság által elkészített választási forgatókönyvet az
alapszervezetek, a területi szervezetek valamint a megyei/fővárosi szervezet választott
szervei és munkatársai felé.
(3) Értesíti az alapszervezeteket a választási névjegyzékben szereplő tagok személyéről, a
küldöttgyűlési küldöttek számáról, a választás menetéről. Határidő kitűzésével felszólítja
az alapszervezeteket, és a területi szervezeteket a jelölések és a választások megtartására,
valamint a jelölési és választási eredmények megyei/fővárosi bizottságnak történő
megküldésére. Lehetőség szerint részt vesz a választásokon.
(4) Ellenőrzi a választások lebonyolítását és eredményét, a megválasztott tisztségviselők és
küldöttek nevét a nyilvántartásban való rögzítésre átadja az illetékes megyei/fővárosi
szervezet titkársági feladatokat ellátó egységének.
(5) A tisztségekre jelöltek esetében ellenőrzi, hogy megfelelnek-e az Alapszabály vonatkozó
rendelkezéseinek. Beszerzi a jelöltektől a jelölést elfogadó és az összeférhetetlenségre
vonatkozó nyilatkozatokat. A követelményeknek meg nem felelő vagy a jelölést el nem
fogadó személyeket – a jelölő szervezettel történt egyeztetés után – az ajánlások közül törli.
(6) A megyei/fővárosi választási bizottság ellenőrzi a területi és alapszervezeti szintű
ajánlások – köztük a listás jelölés – szabályszerűségét és megfelelőségét, majd előkészíti a
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jelöltek listáját. Ellenőrzi a tisztújító küldöttgyűlés meghívóját és a jelöltek bemutatását
tartalmazó listát.
(7) A jelölőlista alapján előkészítteti a területi és a megyei/fővárosi tisztújító küldöttgyűlés
szavazólapjait.
(8) A területi és a megyei/fővárosi tisztújító küldöttgyűlésen levezeti a szavazást, ennek
keretében gondoskodik arról, hogy az szabályszerűen és zavartalanul folyjék le.
(9) A területi és a megyei/fővárosi választás lebonyolításáról jegyzőkönyvet készít 3
példányban – amelynek tartalma megegyezik a 3.3.1. pont (14) bekezdésben
megfogalmazott adattartalommal.
(10) A megyei/fővárosi választási bizottság egyben szavazatszámláló bizottságnak minősül, a
megyei/fővárosi, valamint a területi tisztújító küldöttgyűlésen megszámlálja a
szavazatokat.
(11) Megállapítja, és a tisztújító küldöttgyűléssel ismerteti a területi és a megyei/fővárosi
választás eredményét.
(12) A jelöléssel és a választással kapcsolatosan benyújtott kifogásokat, a vitás kérdéseket
továbbítja az Országos Választási Bizottság felé, majd annak döntését követően véglegesíti
a választás eredményét: az alapszervezeti, a területi és a megyei/fővárosi tisztségviselők
neveit, melyet a jegyzőkönyv 1-1 példányával együtt nyilvántartásba vételre átadja az
illetékes megyei/fővárosi igazgatóság és az Országos Igazgatóság titkársági feladatokat
ellátó egységének is.
(13) Mandátuma alatt lebonyolítja a felmerülő pótválasztásokat jelen Szabályzat rendelkezései
alapján.

IV. Szavazás menete
4.1. A szavazás ideje és helye:
(1) Szavazni a szavazás napján az illetékes választási bizottság szerint meghirdetett módon és
időkeretben lehet.
(2) Szavazni kizárólag személyesen és a választási bizottság által kijelölt szavazóhelyiségben
lehet.
(3) A szavazás céljára a szavazóhelyiségben urnát kell felállítani.
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4.2. A szavazás módja:
(1) A választási bizottság elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségben a
rendet fenntartsák. A rend fenntartására tett intézkedése mindenkire kötelező.
(2) A szavazóhelyiségben az a választójoggal rendelkező tag, illetve küldött szavazhat, aki a
választási névjegyzékben szerepel.
(3) Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választási bizottság átadja a választójoggal rendelkező
tagnak a szavazólapot, amelyet hivatalos bélyegzőlenyomattal vagy aláírással lát el.
(4) A választási bizottság szükség esetén és befolyásolás nélkül megmagyarázza a szavazás
módját.
(5) A szavazólap átvételét a szavazó a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
(6) Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára (e fejezetben
együtt: jelölt) lehet. A szavazólapok mintáit a Szabályzat mellékletei állapítják meg.
(7) A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet.
(8) Érvénytelen az a szavazólap, amely:
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal vagy a választási bizottság egy tagjának
aláírásával,
b) a Szabályzatban meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.
(9) Érvénytelen az a szavazat, amelyet:
a) a (8) bekezdés szerint érvénytelen szavazólapon adtak le,
b) nem a (2) bekezdés szerint adtak le,
c) kiesett jelöltre adtak le.
(10) A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a
szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt
nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.
(11) A szavazó a szavazólapot összehajtja és a választó bizottság előtt urnába helyezi.
(12) Ha a szavazó az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta,
a rontott szavazólapot a választási bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt
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a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként –
csak egyszer adhat ki.
4.3. A szavazatszámlálás:
(1) A bizottság jelen levő tagjai együttesen kötelesek összeszámlálni valamennyi
szavazólapot.
(2) A választási bizottság először a hitelesített, de fel nem használt, valamint a rontott
szavazólapokat külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét vagy
aláírás megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni. A kötegekre
rá kell írni a kötegben levő szavazólapok számát.
(3) A választási bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét – ennek
körülményeit (sérült vagy sértetlen) a jegyzőkönyvben rögzíti –, felbontja az urnát, majd
az urnában levő szavazólapok számát összehasonlítja a szavazókörben szavazók számával.
A választás eredményének megállapításához az urnában levő szavazólapokat számba
veszi, az urnába üresen dobott szavazólapokat figyelmen kívül hagyja.
(4) A választási bizottság ezt követően külön csoportba helyezi és összeszámlálja az
érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és
azt a választási bizottság jelen levő tagjai aláírják. Az érvénytelen szavazólapokat külön
kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét vagy aláírás megsértése nélkül
szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni. A kötegekre rá kell írni a kötegben levő
szavazólapok számát.
(5) Ha a választási bizottság megállapítja, hogy az urnába olyan személy által leadott
szavazólap került, aki szavazati joggal nem rendelkezik, a jelöltekre leadott érvényes
szavazatok közül – a jogosulatlanul szavazók száma szerint – jelöltenként egyet-egyet
érvénytelennek nyilvánít.
(6) Az érvényes szavazólapokat jelöltenként külön-külön meg kell számolni, majd a (4)
bekezdés szerint kell elvégezni a kötegelést. A kötegre jelöltenként külön-külön rá kell írni
az érvényes szavazatok számát.
(7) A szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell
folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem
lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét rögzíteni
kell.
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4.4. Az eredmény megállapítása:
(1) A választási bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás
eredményét.
(2) A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen:
a) a választási bizottság eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b) az eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezés
kivizsgálásáról és a szavazás eredményének helybenhagyásáról, vagy a szavazatok
újraszámolásáról az Országos Választási Bizottság dönt. Amennyiben az Országos
Választási Bizottság munkáját érintően kerül benyújtásra fellebbezés, úgy az új
Országos Küldöttgyűlés hivatott dönteni a vitás kérdésekben.

V.

Záró rendelkezések

5.1. Záró rendelkezések:
(1) A Magyar Vöröskereszt Választási Szabályzatát az Országos Küldöttgyűlés 2014.
november 28-ai ülésén tárgyalta a 11/2014 (11.28.) határozattal elfogadta, majd a 2019.
október 18-ai ülésén a módosítását tárgyalta és a …./2019 (05.22) határozatával a
módosításokat elfogadta.
(2) Hatályba lépés időpontja: 2015. január 1. 2020. január 1.
(3) A Választási Szabályzatot az Országos Küldöttgyűlés döntését követően a Magyar
Vöröskereszt elnöke írja alá, hatálybaléptetéséről és közzétételről a főigazgató utasítás
keretében gondoskodik.
(4) A Választási Szabályzatot kongresszusi évben tilos módosítani annak érdekében, hogy a
tagok választásokkal kapcsolatos jogai ne sérüljenek és a választási folyamat törvényesen,
egységes szabályozás mellett végrehajtható legyen.
Budapest, 2014. november 28. 2019. október 18.
dr. Göndöcs Zsigmond
elnök
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