JELÖLŐBIZOTTSÁG

Tisztelt Tisztújító Küldöttgyűlés!
A PBKIK Jelölőbizottság jelentése a PBKIK 2012. október 15. Tisztújító Küldöttgyűlése felé
A PBKIK Jelölőbizottsága a 2012. évi kamarai választások során a kamarai törvény, az alapszabály és az
április 27-i küldöttgyűlés határozata alapján elvégezte a szeptember 19.-i választások előtti jelölési munkákat.
Levezette a városi és tagozati jelölőgyűléseket, összegezte és leigazolta az érvényes írásos jelölő íveket. A
jelölési időszak lezárultával a bizottság beszerezte az elfogadó nyilatkozatokat, és kivezette a jelölést
visszautasítókat, valamint a folyamat végén átadta a választási bizottságnak a jelölések eredményeképp
kidolgozott szavazólapokat. A jelölőgyűlések helye időpontja, a jelölés szabályai, valamint az írásos
jelölésekhez szükséges dokumentumok a kamara hivatalos portálján a választás előtt közlésre kerültek. A
kamarában, rendben regisztrált vállalkozások a jelölési időszak előtt és alatt augusztus 17-én, 24-én és
szeptember 2-án részletes felhívást és tájékoztatást kaptak minderről, majd a hivatalos jelöltekről is
szeptember 16-án.
A jelölések folyamatában a jelölőbizottság nem élt - a kompetenciájába tartozó - saját jelöléssel. Erős
túljelölések esetén viszont 2 esetben, a kereskedelmi tagozat vonatkozásában a szabályoknak megfelelően a
küldöttek esetében 150 %-ra korlátozta a jelöltek számát a szavazólapon. A 240 %-os túljelölés miatt
szükséges volt a jelentős jelölési támogatottságot élvező küldöttekre korlátozni a szavazólapot. A jelöltek
között a 13. jelölttől kezdve jelentős támogatottság csökkenés következett be, de a bizottságnak maximum
150 %-os mértékre van joga korlátozni, így 15 jelölt szerepelt a szavazólapon. A kereskedelmi tagozat
elnöksége esetében a túljelölést 175 %-nál korlátozta a bizottság, mivel nagyon szoros volt a jelölések száma,
a 150 %-os mérték körül.
Összehasonlítva más kamarák jelölési aktivitásával, az MKIK statisztikák alapján, a PBKIK-ban volt
országosan a legerősebb jelölési aktivitás, nagyságrenddel nagyobb, mint más megyékben, meghaladva a
fővárosit is. A 2008. évi választások során 1998 jelölés érkezett a jelölőbizottsághoz, ezzel szemben 2012.
évben összesen 6557 jelölés, vagyis több mint a legutóbbi választás során beérkezett jelölések háromszorosa.
A tagozati és városi jelölőgyűléseken 128 vállalkozás vett részt. E nagy aktivitás elsősorban a kereskedelmi
tagozatra vezethető vissza, de az átlagosnál jóval magasabb volt az ipari tagozat jelölési aktivitása is. Az
írásos jelölések esetén a jogosulatlan (más megyei székhely, hivatásrendi kamarai tag, nem regisztrált
vállalkozás stb.) jelölések száma a kereskedelmi tagozatban volt a legmagasabb, de minden jelölt esetében
hasonló nagyságrendet képviselt. Az írásos jelöléseket és jelölőgyűlések dokumentációját valamint a jelölések
értékelését és jegyzőkönyveit a bizottság lezárva irattárba helyeztette.
A választások után, a kamarai tisztségviselők jelölésekor a bizottság írásban megkereste valamennyi küldöttet,
és írásos jelölést kért tőlük. A 42 addig mandátumot szerzett küldött közül 34 küldött élt jelölési jogával.
A jelölések kapcsán 8 jelölt, utasított vissza jelölést.
A kamarai vezető tisztségviselők esetében az innovációs alelnöki posztra alakult ki többes jelölés, azonban
igen nagy támogatottság különbséggel.
A kamarai szakmai bizottságok esetében túljelölés alakult ki. Ugyancsak túljelölés volt a Magyar
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Kereskedelmi és Iparkamara, ill. EVP küldötti mandátumaira.
A jelölőbizottság valamennyi jelölést befogadta, és továbbította a választási bizottság felé. A szavazólapokon
szerepel a jelölési folyamat eredménye. A szavazólapokon a jelöltek jelölési erősorrendben szerepelnek,
köztük jelentős szórások figyelhetők meg. A jelöltek esetében azonos támogatottság esetén a testületi jelölést
is kapott személyeket előresorolta a bizottság, egyébként pedig az azonos jelölésszám mellett ABC sorrendet
alkalmazott.
A jelölési folyamat korrekten zajlott, a bizottság jelölést igyekezett maximálisan transzparensé tenni, a
küldötteket kérésükre folyamatosan informálta a jelölés állásáról. Kérem, hogy a bizottság jelentését, ill. a
beterjesztett jelölő listákat a Tisztelt Küldöttgyűlés szíveskedjen elfogadni.
Vadas Géza
PBKIK Jelölőbizottság elnöke
Pécs, 2012. október 12.
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