A Nemzeti Civil Alapprogram választott testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált
tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések
ÜGYRENDJE
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA törvény)
végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Nemzeti Civil Alapprogram testületei (Tanács és
kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ügyrendjét
az alábbiak szerint állapítom meg.
Az elektori gyűlés feladata
A Tanács és a kollégiumok civil delegált tagjait és póttagjait az országos hatókörrel működő
civil szervezetek elektori gyűlésein, valamint a régiónkénti elektori gyűléseken (a továbbiakban
együtt: elektori gyűlések) kell megválasztani az NCA törvényben, a Vhr.-ben, valamint az
ügyrendben foglalt szabályok szerint.
Az elektori gyűlés összehívása
Az elektori gyűlések miniszter általi összehívására az NCA törvény 12. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint hirdetmény útján kerül sor.
A mandátumvizsgálat módja
Az elektori gyűlésen hozzászólási, jelölési és szavazati joggal (a továbbiakban együtt: elektori
jogok) rendelkező elektorként csak a civil jelöltállítási rendszerbe az NCA törvény és a Vhr.
szerint érvényesen bejelentkezett civil szervezet nyilatkozatában elektorként megjelölt személy
vehet részt. Minden civil szervezet csak a nyilatkozatában megjelölt, működésével érintett
szakmai terület vagy régió elektori gyűlésére küldhet elektort. Az érvényes bejelentkezés és a
bejelentkezés adattartalma kérdésében a Nemzeti Civil Alapprogram internetes honlapjának
(www.nca.hu) Ügyrend közzétételének napja szerinti nyilvántartása az irányadó. Az elektor az
elektori jogait csak a mandátumvizsgálat során kiadott mandátumigazolás alapján gyakorolhatja.
Mandátumigazolás hiányában az elektori gyűlésen az elektori jogok nem gyakorolhatók.
A mandátumok vizsgálata a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
az elektori gyűlések összehívásáról közzétett hirdetményben megjelölt időpontban kezdődik.
A mandátumok vizsgálatára és a mandátumigazolások kiadására az Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya szervezésében, az elektori gyűlés
helyszínein kerül sor.
Az elektori gyűlésen történő részvételre jogosult elektorok a sikeres mandátumvizsgálat
eredményeként mandátumigazolást kapnak. A mandátumigazolás kiállításához az érvényesen
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bejelentkezett civil szervezet elektorának be kell mutatnia arcképes, személyazonosításra
alkalmas okmányát (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási
engedély). Az érvényes és igazolt bejelentkezés tényét a mandátumvizsgálattal megbízott
személyek a Nemzeti Civil Alapprogram internetes honlapján, az igazolt bejelentkezések között
regisztrált civil szervezetek nyilatkozatában elektorként megjelölt személyek nevét abc
sorrendben tartalmazó lista alapján ellenőrzik. Arcképes személyazonosító igazolvány
hiányában, valamint akkor, ha megállapítást nyer, hogy a mandátumvizsgálatra jelentkezett
személy nem jogosult az elektori gyűlésen elektorként részt venni, mandátumigazolás
kiállítására nincs lehetőség.
A mandátumigazolás a mandátumvizsgálat során kiadott, sorszámmal ellátott és az eljárás
folyamán lepecsételt, át nem ruházható irat, amely az elektort az elektori gyűlésen elektori
jogainak gyakorlására jogosítja fel. A mandátumigazoláson fel kell tüntetni az elektori gyűlés
helyét, idejét, valamint az elektori gyűlés jellegét (NCA törvény 12. § (1)-(3) bekezdése szerint)
is. A mandátumigazolás átvételét az elektor aláírásával igazolja.
A mandátumvizsgálat lezárásáról az elektori gyűlés levezető elnöke dönt. A mandátumvizsgálat
lezárására legkorábban a miniszter által az elektori gyűlések összehívásáról közzétett
hirdetményben megjelölt időpontot követő első óra után van lehetőség. Az első órát megelőzően
lezárható a mandátumvizsgálat, amennyiben az elektori gyűlésen részvételre jogosult
valamennyi elektor átvette mandátumigazolását. A mandátumvizsgálat lezárását követően
további mandátumigazolások kiadására nincs lehetőség. A mandátumvizsgálattal kapcsolatos
valamennyi vitás kérdésben a mandátumvizsgálat helyszínén, az elektori gyűlés miniszter által
megbízott levezető elnöke dönt.
A mandátumvizsgálat eredménye ellen jogorvoslatnak vagy ezt célzó határozati javaslatnak
nincs helye.
Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok
Az elektori gyűlés a mandátumigazolással rendelkező elektorok számától függetlenül
határozatképes.
Az elektori gyűlésen ügyrendi javaslat előterjesztésére nincs lehetőség.
Az elektori gyűlések nyilvánosak, azokon a testületi munka mindennemű zavarásától
tartózkodva bármely érdeklődő részt vehet. Az elektori gyűlés nyilvánossága nem sértheti a
szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
Az elektori gyűlés zavartalan lefolytatása érdekében a levezető elnök a mandátumigazolás nélkül
résztvevő személyek létszámát a szükséges mértékben korlátozhatja.
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Az elektori gyűlés menete:
az elektori gyűlés megnyitása, céljának és menetének ismertetése,
a mandátumvizsgálat eredményének megállapítása a mandátumvizsgálók
rendelkezésére bocsátott adatok alapján,
jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése,
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása,
a jelölési rend ismertetése,
a jelöltek bemutatása,
elfogadó nyilatkozatok megtétele,
szimpátiaszavazás,
a szavazás rendjének ismertetése,
szavazás,
szavazatszámlálás,
az eredmény kihirdetése,
az elektori gyűlés bezárása.

által

Az elektori gyűlés vezetése
Az elektori gyűléseket a miniszter által írásban kijelölt levezető elnök vezeti.
Nem lehet levezető elnök olyan személy, aki az adott elektori gyűlésen elektorként vesz részt. A
levezető elnök az általa vezetett elektori gyűlésen nem lehet jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítő és szavazatszámláló.
A levezető elnök feladatai:
megnyitja és bezárja az elektori gyűlést;
megállapítja a mandátumvizsgálat eredményét a mandátumvizsgálók által
rendelkezésére bocsátott adatok alapján,
javaslatot kér az elektori gyűlés lebonyolításában közreműködő tisztségviselők
személyére, illetve felkéri azokat;
gondoskodik az elektori gyűlés rendjének fenntartásáról;
bejelenti az egyes eljárási szakaszok elkezdését és befejezését;
ismerteti az egyes eljárási cselekményeket, és megállapítja azok eredményét;
megadja a szót a hozzászólásra jelentkezőknek;
egyszeri figyelmeztetést követően megvonhatja a szót a hozzászólótól a rendelkezésre
álló időkeret túllépése esetén; akkor, ha a hozzászólás további része már nem az elektori
gyűlés tárgyához kapcsolódik; ha a hozzászólás nyilvánvaló célja az elektori gyűlés
rendjének megzavarása, illetve eredményes befejezésének akadályozása;
dönthet az elektori gyűlésen mandátumigazolás nélkül résztvevő személyek
létszámának korlátozásáról;
aláírja az elektori gyűlésről készített kivonatos jegyzőkönyvet,
ellátja az ügyrendben megállapított feladatait,
dönt valamennyi, az ügyrendben nem szabályozott vitás kérdésben.
Jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése
Az elektori gyűlésről kivonatos jegyzőkönyv készül, amit a levezető elnök által kijelölt személy
vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza az elektori gyűlés helyszínét, időpontját, a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, a kiadott mandátumigazolások számát, az
elektori gyűlés megnyitásának és bezárásának időpontját, a lényeges eljárási cselekmények
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megnevezését és ezek eredményét (döntéseket), valamint az ügyrendben meghatározott egyéb
kérdéseket. A kivonatos jegyzőkönyvet annak készítője és a levezető elnök írja alá.
A levezető elnök az elektori gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a mandátumigazolással
rendelkező elektorok listáján abc sorrendben szereplő első és utolsó elektort kéri fel. Ha az
elektor a felkérést visszautasítja, vagy az ügyrend szerint nem jogosult a jegyzőkönyv
hitelesítésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére a fenti listában soron következő elektort kell felkérni.
A jegyzőkönyv vezetője az általa készített jegyzőkönyvet nem hitelesítheti.
A jegyzőkönyvet csak olyan személy hitelesítheti, aki a magyar nyelvet érti és beszéli; erről a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személynek a felkéréssel egyidejűleg nyilatkoznia kell. A
jegyzőkönyv-hitelesítő nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja. A jegyzőkönyv
hitelesítésével megbízott személyek elektori jogaikat korlátozás nélkül gyakorolhatják.
A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell az elektorok és az elektort állító civil szervezetek
nevét tartalmazó azon listát, amelyen az elektorok a mandátumigazolás és a szavazólap
átvételének tényét aláírásukkal tanúsították.
Szavazatszámláló bizottság megválasztása
A háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztására a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérését
követően kerül sor. A kollégiumok civil delegált tagjainak megválasztását célzó elektori
gyűléseken a szavazatszámláló bizottság tagjainak számát a levezető elnök a választási eljárással
érintett kollégiumok számára való tekintettel határozza meg. A szavazatszámláló bizottság
létszáma nem lehet páros és kevesebb, mint három fő.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízott személy,
illetve nem lehet a tanácsi, illetve kollégiumi tagságra történő jelölést elfogadó elektor.
Az elektori gyűlés levezető elnöke a szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátására a jelenlévő
elektorok közül önként jelentkezőt kér fel.
A szavazatszámláló bizottság önként jelentkező tagjainak megválasztásáról a jelenlévő,
mandátumigazolással rendelkező elektorok, mandátumigazoló kártyájuk felmutatásával nyílt
többségi szavazással döntenek. A szavazatszámláló bizottság tagjairól a jelentkezésük
sorrendjében kell szavazni. A szavazás eredményét a mandátumvizsgálók közreműködésével a
levezető elnök állapítja meg. A jelöltek nevét és a szavazás eredményét a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
Amennyiben nincs elegendő számú önként jelentkező a felkéréstől számított egynegyed órán
belül, a levezető elnök a tisztség ellátására az első, illetve szükség szerint az ezt követő
sorszámmal kiadott mandátumigazolással rendelkező elektorokat kéri fel. Amennyiben az ily
módon javasolt, illetve felkért elektor a levezető elnök által hozzá intézett kérdésre a jelölést
elfogadja, a jelölt nevét a levezető elnök az elektori gyűlés résztvevői számára jól látható módon
feljegyezteti. A jelölés lezárását a levezető elnök állapítja meg.
A szavazatszámláló bizottság felkért tagjainak megválasztásáról a jelenlévő,
mandátumigazolással rendelkező elektorok, mandátumigazoló kártyájuk felmutatásával nyílt
többségi szavazással döntenek. A szavazatszámláló bizottság tagjairól a felkérésük sorrendjében
4

kell szavazni. A szavazás eredményét a mandátumvizsgálók közreműködésével a levezető elnök
állapítja meg. A jelöltek nevét és a szavazás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A szavazatszámláló bizottság tagjai feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek,
megbízatásuk csak az egy adott elektori gyűlésre szól.
A szavazatszámláló bizottság a tagjai sorából elnököt választ. A szavazatszámláló bizottság
tagjainak és elnökének nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A testületi tag jelölés rendje
A Tanács és a kollégiumok civil delegált tagjait a mandátumigazolással rendelkező elektorok az
NCA törvényben, a Vhr.-ben és az ügyrendben rögzített szabályok szerint választják meg.
A jelölési eljárás megkezdését megelőzően a levezető elnök az elektori gyűlés résztvevőit
tájékoztatja a jelölés rendjéről, valamint a tanácsi, illetve kollégiumi tagság jogszabályi
feltételeiről és kizáró körülményeiről.
A jelöltek személyére a mandátumigazolással rendelkező elektorok tehetnek javaslatot. Egy
jelölési eljárás során egy elektor csak egy személyre tehet javaslatot. Az elektor által testületi
tagnak javasolt személy nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja.
Az elektor által testületi tagnak javasolt személy jelöltté válásához a jelen lévő,
mandátumigazolással rendelkező elektorok legalább tíz százalékának az erre irányuló nyílt
szavazás során kinyilvánított támogatása is szükséges.
A jelölési eljárás a levezető elnök ezirányú felhívására kezdődik. Az elektornak a jelölésre
irányuló szándékát a levezető elnöknél kell jeleznie. A levezető elnök a szót a jelentkezések
sorrendjében adja meg. A jelölés során az elektor az általa jelöltnek ajánlott személyt legfeljebb
két percben bemutatja. A bemutatásnak ki kell térnie a jelölt nevére, valamint civil szervezeti
tevékenységére. Az elektori gyűlésen jelen lévő jelölt a jelölés elfogadásáról a bemutatást
követően szóban nyilatkozik, és a bemutatást legfeljebb további egy percben kiegészítheti. A
szóban tett elfogadás tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jelen nem lévő jelölt írásban tett
elfogadó nyilatkozatát a jelölt bemutatását követően a levezető elnök részére kell átadni.
Az elektori gyűlésen jelen nem lévő jelölt elfogadó nyilatkozatának legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a jelölt neve,
a jelölés elfogadására irányuló kifejezett nyilatkozata,
az elektori gyűlés jellege (NCA törvény 12. § (1)-(3) bekezdése szerint),
a jelölés jellege (tanácsi vagy kollégiumi tagságra irányuló jelölés, kollégiumi tagságra
történő jelölés esetén a kollégium megnevezésével),
a jelölt saját kezű aláírása,
két tanú aláírása és azonosító adatai.
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Amennyiben a fenti adatokat nem tartalmazza az elfogadó nyilatkozat, a levezető elnök
megállapítja annak érvénytelenségét, az érvénytelenség tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az írásbeli elfogadó nyilatkozatokat az elektori gyűlés jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolni
kell. Érvényes szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozat hiányában a jelölt személyéről szavazni
nem lehet.
Azon jelöltek nevét, akik a jelölést elfogadták, a levezető elnök az elektori gyűlés résztvevői
számára jól látható módon feljegyzi.
A jelöléshez, illetve bemutatáshoz további hozzászólásnak, vitának nincs helye.
Amennyiben az elektorok további jelölteket nem kívánnak megnevezni, a levezető elnök a
jelölési eljárást lezárja. A jelölési eljárást mindaddig folytatni kell, míg legalább annyi jelöltre
nem érkezik javaslat, ahány tagot az adott eljárás során meg kell választani.
A jelöltek szavazólapra történő felkerüléséről a bemutatások, illetve nyilatkozatok megtételét
követően, a feljegyzés sorrendjében, a mandátumigazolással rendelkező elektorok nyílt
szavazással, mandátumigazoló kártyájuk felmutatásával döntenek. A leadott szavazatokat a
szavazatszámláló bizottság tagjai számolják meg, és megállapítják, hogy a szavazás
eredményeként a jelölt neve felkerül-e a szavazólapra. A szavazólapra a teremben jelenlévő,
mandátumigazolással rendelkező elektorok legalább tíz százalékának szavazatát elnyert jelöltek
neve kerülhet fel. A szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg és hirdeti ki. A szavazás
eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Amennyiben a szavazás során kevesebb jelölt szerzi meg a mandátumigazolással rendelkező
elektorok szavazatának legalább tíz százalékát, mint ahány tagot az adott eljárás során meg kell
választani, a jelölési eljárást meg kell ismételni.
Amennyiben az adott elektori gyűlés több kollégium civil delegált tagjának megválasztására
jogosult, a jelölési eljárást kollégiumonként kell lefolytatni. A levezető elnök a jelöltek nevét
kollégiumonként jól elkülöníthetően jegyezteti fel.
A kollégiumonkénti jelölési eljárás lezárását követően a szavazólapokat kollégiumonként kell
elkészíteni.
Testületi tagok megszavazásának rendje
A Tanács és a kollégiumok civil delegált tagjait az NCA törvényben, a Vhr.-ben és az
ügyrendben rögzített szabályok szerint kislistás szavazással választják meg a
mandátumigazolással rendelkező elektorok.
A jelölési eljárás befejezését követően kerül sor a szavazólapok elkészítésére. A szavazólapra
minden olyan jelölt neve felkerül, aki a mandátumigazolással rendelkező elektorok legalább tíz
százalékának szavazatát elnyerte.
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A szavazólapon rögzíteni kell a következő adatokat:
az elektori gyűlés helye, időpontja,
az elektori gyűlés jellege (NCA törvény 12. § (1)-(3) bekezdése szerint),
a választás célja (Tanács, vagy valamely kollégium tagjának/tagjainak megválasztása,
kollégium esetében a kollégium pontos megjelölésével),
a listára leadható szavazatok száma, arra irányuló figyelmeztetéssel, hogy ennél több
személy megjelölése a szavazat érvénytelenségét vonja maga után,
abc sorrendben a jelöltek neve.
A szavazólapokat a Nemzeti Civil Alapprogram Miniszteri Titkárságának pecsétje vagy a
szavazatszámláló bizottság elnökének aláírása hitelesíti.
A levezető elnök jelenti be a szavazás megindítását, illetve a szavazás időtartamát.
A szavazólapok kiadását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil
Kapcsolatok Főosztályának vezetője által kijelölt személyek végzik. A szavazólapok átvételét az
elektorok aláírásukkal igazolják. Az elektor szavazólap hiányában az elektori gyűlésen szavazati
jogát nem gyakorolhatja.
A jelöltre szavazni a szavazólapon szereplő jelöltek neve előtti négyzetbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet.
A szavazólapokat az erre a célra rendszeresített urnában kell elhelyezni. A szavazatszámláló
bizottság az urnák állapotát az elsőként szavazó elektor - aki a szavazatszámláló bizottság tagja
nem lehet - jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálat eredményét a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az urnákat az elsőként szavazó elektor jelenlétében úgy kell
lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt
követően a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az
ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő
tagjainak és az elsőként szavazó elektornak az aláírását.
A szavazólapon minden elektor legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagot az adott eljárás
során meg kell választani. Ennél több jelölt neve mellett elhelyezett jelölés, illetve jelölés nélkül
leadott szavazat érvénytelen.
A szavazást a levezető elnök zárja le. A szavazás lezárása után leadott szavazat érvénytelen.
Szavazatszámlálás
A leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság összesíti, és megállapítja a szavazás
eredményét.
Érvénytelen a szavazat akkor is, ha nem állapítható meg egyértelműen, hogy az elektor kire adta
le a szavazatát; amennyiben nem a Nemzeti Civil Alapprogram Miniszteri Titkársága által
lebélyegzett, vagy a szavazatszámláló bizottság elnökének aláírásával ellátott szavazólapon adta
le a szavazatát; amennyiben az elektor a levezető elnök által megállapított határidőn túl adta le
szavazatát; illetve a nem az e célra kijelölt urnában helyezte el azt.
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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.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, felbontja
az urnát, és meggyőződik az ellenőrző lap meglétéről, majd az urnában levő szavazólapok
számát összehasonlítja a szavazólapot átvett elektorok számával. A szavazatszámláló bizottság a
választás eredményének megállapításához az urnában levő szavazólapokat számba veszi.
A szavazatszámláló bizottság először a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat
külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét megsértése nélkül
szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni.
A szavazatszámláló bizottság ezt követően külön csoportba helyezi és összeszámlálja az
érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és azt a
szavazatszámláló bizottság elnöke aláírja. Az érvénytelen szavazólapokat külön kötegbe kell
foglalni, és a köteget le kell zárni, úgy, hogy a pecsét megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen
kivenni, illetőleg betenni. A kötegekre rá kell írni az elektori gyűlés nevét és a kötegben levő
szavazólapok számát.
Kollégiumok civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűléseken a
szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság tagjai az érvénytelen szavazólapok
kötegelését követően a szavazólapokat kollégiumonként szétválasztják.
Az érvényes szavazólapokat jelöltenként külön-külön meg kell számolni, majd az előzőek szerint
kell elvégezni a kötegelést. A kötegre jelöltenként külön-külön rá kell írni az érvényes
szavazatok számát.
Amennyiben a szavazatszámlálók eltérő eredményre jutnak a szavazatok megszámlálása és
összesítése során, akkor az eredményt a levezető elnök jelenlétében újra összesíteni kell. A
szavazás eredményét, illetve a szavazatok újraszámlálásának tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.
A szavazatszámláló bizottság tagjai egyhangú döntésükkel a levezető elnöknél indítványozhatják
a szavazás eredményének megsemmisítését, és a szavazási eljárás újbóli lebonyolítását, ha olyan
szabálysértést észlelnek, amely az eredményt érdemben befolyásolta. A szavazás újbóli
elrendeléséről a levezető elnök dönt. Az erre vonatkozó indítványt, valamint a levezető elnök
döntését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szavazás eredményének megsemmisítése, illetve a
szavazás megismétlése egyéb okból nem rendelhető el. A szavazás eredményével szemben
kifogásnak, fellebbezésnek nincs helye.
A levezető elnök felkérésére a szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke
(testületenként) ismerteti. Ennek során bemutatja a leadott szavazatok számát, az érvénytelen
szavazatok számát, valamint az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát.
Szavazategyenlőség esetén a tagságot elnyerő jelölt kilétét sorsolással kell megállapítani. A
sorsolást a szavazatszámláló bizottság erre vonatkozó megállapítása esetén a levezető elnök
rendeli el.
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A sorsolás során az azonos számú szavazatot elnyert jelöltek nevét egyenként papírlapon
rögzítik, majd a papírlapokat összehajtogatják és egy erre alkalmas dobozban helyezik el. A
sorsolást a szavazatszámláló bizottság elnöke az elektori gyűlés nyilvánossága előtt végzi. A
sorsolás elrendelését, illetve annak eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A szavazólapokat az Alapprogram választott testületeinek alakuló üléséig a Nemzeti Civil
Alapprogram Miniszteri Titkárságán meg kell őrizni. Ezt követően a szavazólapokat meg kell
semmisíteni.
A szavazás eredménye
Az NCA törvény 13. § (4) bekezdése szerint a Tanács, illetve kollégiumok tagjai azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztandó tagok száma szerinti legtöbb szavazatot kapták. A tagságot
elnyert jelöltet követő legtöbb szavazatot elérő jelölt(ek) a póttagi listára kerülnek.
Az elektori gyűlésen megválasztott civil delegáltak névsorát, valamint a póttagok nevét a
szavazatszámláló bizottság elnöke által átadott eredménylista alapján a levezető elnök (testületi)
sorrendben jelenti be. A megválasztott tagok, illetve póttagok nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.
Az elektori gyűlést a levezető elnök zárja be.
Budapest, 2008. december 30.

Szűcs Erika
szociális és munkaügyi miniszter
sk.
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