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A Területi Tisztújítási Bizottság 6. számú határozata
Vida Noémi, az RMDSZ Nagybánya helyi szervezete választmányának tag-jelöltje a 2021-es
tisztújítás helyi eredményének közzétételét követően óvást nyújtott be a Területi Tisztújítási
Bizottsághoz, amely egyes pontjaira a következő választ fogalmazzuk meg:
1. Vida Noémi megkérdőjelezi a helyi elnök korporatív választmányi tagságát, ugyanakkor
helyi értelmezés kérdésévé teszi, hogy a tisztújítás során az ő helyét levonjuk-e a
közvetlenül választott választmányi tagok számából.

Az ezzel kapcsolatos óvást elutasítjuk a következő indoklással:




az óvással kapcsolatos formai kifogás:
o a Nagybányai helyi szervet tisztújítási felhívása május 1-én lett közzétéve, ebben
szerepel a helyi szervezet közvetlenül megválasztott tagjainak száma, ami 13.
o a Választmány által elfogadott Tisztújítási szabályzat 31. pontja értelmében „Minden
adódó hiányosságot, problémát rögtön jelezni kell a TTB-nek”.
o ennek az óvásnak a tisztújítás előtt lett volna helye, amikor még változtatni lehetett
volna a kiíráson. A felhívás közzététele óta 16 nap telt el, a tisztújítás után, az
eredmény ismeretében nem lehet változtatatni a kiírás játékszabályain.
az óvással kapcsolatos tartalmi kifogás:
o valóban, a szabályzatok nem tartalmazzák tételesen a helyi elnök helyi
választmányi tagságát, de ez a területi, és szövetségi testületek analógiáiból, a
helyi választmány felépítéséből, valamint a szervezet gyakorlatából
kikövetkeztethető.
 a Szövetségi Alapszabályzat 27. (2) pontja értelmében a területi elnök tagja a
területi Választmánynak, a 48. (1) (a) pontja értelmében pedig a szövetségi
elnök tagja az SZKT-nak, az analógiák alapján vélelmezni lehet a helyi elnök
helyi Választmányi tagságát;
 a helyi választmány – az Alapszabályzat által elő nem írt, de a Szövetség
általános gyakorlatától eltérően – nem választott Választmányi elnököt, aki
vezethesse a testület ülését. Az ő hiányában ez a feladat a helyi szervezet
elnökére hárul, aki azt csak úgy tudja ellátni, ha tagja a Választmánynak;
 a Nagybányai városi szervezet Választmányát az eddigi gyakorlat szerint a
helyi elnök hívta össze, gyűléseit ő vezette.
o ebből következően az az értelmezés, amely feltételezi a helyi elnök Választmányi
tagságát, nem lépi át a szabályzatértelmezés kereteit.
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2. Vida Noémi nehezményezi, hogy a szavazólap nem tartalmazza az érvényes szavazás
módját, különös tekintettel a nő jelöltekre való szavazás fontosságára vonatkozóan, úgy,
ahogyan az a Tisztújítási szabályzat 21. pontja előírja.

Az ezzel kapcsolatos óvásnak részleteiben helyt adunk: megállapítjuk, hogy az elfogadott
szabályzat értelmében a szavazólapon fel kellett volna tüntetni az érvényes szavazás módját,
azonban ennek hiánya a szavazólapra írt megjegyzés, valamint a jelöltek nemek szerinti
összetétele okán érdemben nem befolyásolta a tisztújítás eredményét, tehát a választás
eredményének megsemmisítését nem tartjuk indokoltnak.
Döntésünket a következőkkel indokoljuk:
 a szavazólapra a következő megjegyzés került: „a választmányi jelöltek esetében 13 jelöltre
adja le szavazatát”. Ez egy bevett megfogalmazás, amelynek az a célja, hogy a tisztújításon
lehetőleg zárja ki, vagy legalább korlátozza azt a gyakorlatot, amely szerint egy jelölt
támogatói csak egy, vagy kisszámú szavazatot adnak le, csakis az ő jelöltjükre szavaznak, ami
torzítaná a rangsorolást;
 a jelöltek nemek szerinti összetétele (10 férfi és 7 hölgy), és a szavazólapra írt megjegyzésből
következik, hogy amennyiben egy szavazó 13 jelöltre szavaz, akkor legkevesebb 3 hölgyet is
támogatnia kell a tisztújítási szabályzatban szereplő egy helyett;
 Az érvényes szavazás módjáról a Szavazókörzeti Tisztújítási Bizottság tagjai helyben
tájékoztatták a szavazni kívánókat;
 A tisztújítás eredményének ismeretében megállapítjuk, hogy a szavazat érvényessége
feltüntetésének elmaradása nem hozta hátrányos helyzetbe a hölgyek választási esélyeit,
hiszen a Választmányba 5 nő és 8 férfi került be, úgy, hogy a két legtöbb szavazatot
szerzett jelölt hölgy.
Az 1.-es és 2.-es pontokban felsoroltak alapján elutasítjuk Vida Noémi választmányi tag-jelölt
óvását.

Kolozsvár, 2021. május 18.
A Területi Tisztújítási Bizottság nevében,

Székely István, elnök

