4. sz. melléklet
A levélbeli és az elektronikus szavazás részletes szabályai
Levélbeli és elektronikus szavazást az Elnök kezdeményezi a határozat tervezetének a szavazati joggal
rendelkezők részére történő megküldésével, akik annak kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos (Országos
Küldöttgyűlés), illetve legalább háromnapos (Országos Elnökség, és egyéb testületek) határidőn belül küldhetik
meg szavazataikat a Főtitkárság részére.
Levélbeli és elektronikus szavazás esetén a határozatképesség szabályait úgy kell alkalmazni, hogy eredményes
a levélbeli és elektronikus szavazás, ha legalább annyi arra jogosult szavazott, amennyi szavazati jogot képviselő
tag jelenléte szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazatszámlálást 3 fős, az Elnök által eseti jelleggel felkért bizottság végzi. A szavazatszámlálásról
jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazólapokat ki kell nyomtatni és a szavazást követően egy évig meg kell őrizni.
A szavazás során biztosítani kell a szavazásra jogosultak beazonosítását. A szavazatot levélbeli szavazás esetén
a szavazatot leadó aláírása hitelesíti, elektronikus szavazás esetén pedig az elektronikusan továbbított aláírt
szavazólap vagy az előzetesen rögzített jelszó.
Elektronikus úton titkos szavazás nem bonyolítható.
Levélbeli szavazás esetén nyílt szavazás egyszerű egy borítékos, titkos szavazás kétborítékos módon bonyolítható
(a második borítékban van a titkos szavazat). Nyílt levélbeli szavazás – amennyiben ennek a biztosítékai
megvannak - telefaxon vagy közvetlen számítógépes kapcsolat útján is lebonyolítható. A szavazás során minden
szavazásra jogosult annyi szavazattal rendelkezik, mint a testületi ülés keretében lebonyolított szavazás során.
Érvénytelen a levélbeli szavazás a nyílt szavazás érvénytelenségeinek eseteiben, továbbá akkor is, ha nem
állapítható meg a szavazatot leadó személye, szavazati jogosultsága, vagy ha a leadott szavazat bármely okból a
megadott határidő után érkezik be. A levélbeli szavazás rendjével kapcsolatos vitát a szavazatszámláló bizottság
véleményezi, majd az Országos Elnökség dönt.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a
szavazatszámlálást végző bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és azt a Főtitkárság további három
napon belül közli a szavazati joggal rendelkezőkkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja,
ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha bármely szavazásra jogosult tag az ülés megtartását kívánja, a testület ülését az Elnöknek össze kell hívnia.

