VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Tisztelt Tisztújító Küldöttgyűlés!
A PBKIK Választási Bizottság jelentése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.
október 15-i Tisztújító Küldöttgyűlése felé:
A PBKIK Küldöttgyűlése 218/2012 (IV. 27.) 219/2012 (IV. 27.) KGY és a 220/2012 (IV. 27.)
KGY számú határozataival kiírta a megyei kamarai választásokat, amely folyamat 2012.
augusztus 6-val indult és október 15-vel zárul. A kamarai választásra szeptember 19-ét jelölte
ki. A választási folyamat alatt a küldöttgyűlés által meghatározott ütemterv érvényesült. A
választási névjegyzék augusztus 14-29. közötti kifüggesztésének ideje alatt mindössze egy
tagozati átsorolási kérelem került a választási bizottság felé beadásra, amelynek a bizottság
eleget tett.
A választási névjegyzék lezárását követően elindult a jelölési folyamat a jelölőbizottság
felügyelete mellett. Minden tagozat és minden városi szervezet esetében rendben lezajlottak a
jelölőgyűlések. Az írásos jelölési folyamat is elindult ezzel párhuzamosan, amely esetében a
kereskedelmi tagozatban kiugróan magas jelölési aktivitás volt tapasztalható.
A jelölőbizottság kiértékelte a jelöléseket és a szabályok szerint kialakított szavazólapokat
eljuttatta a választási bizottsághoz. Szeptember 19-én a kamara 5 ügyfélszolgálatán (Pécsett
két terminállal) rendben lezajlottak a választások reggel 8 óra és délután 18 óra között. A
választási dokumentumok és az urnák kezelése szabályszerű és jól szervezett volt. Néhány új
biztonsági elem is bevezetésre került (pl. szárazbélyegző használata a szavazó lapokon; online
kapcsolat az 5 választási helység szavazókat regisztráló termináljai között, a többszöri
szavazás elkerülése érdekében). Minden helyszínen a választási bizottság tagjai felügyelték a
választásokat, csakúgy, mint a dokumentumok kezelését. Szeptember 20-án lezajlott
szavazatszámlálást követően a választási bizottság elsődleges eredményt hirdetett, amelyet
még aznap megjelentetett a kamara honlapján. Szeptember 21-én elkezdődött a
mandátumvizsgálat, amely eredményéről a tisztújító küldöttgyűlés felé ad számot a
mandátumvizsgáló bizottság.
Ezzel párhuzamosan a jelölőbizottság elkezdte a vezető tisztségviselőkre és a kamarai
szakbizottságok tagjaira ill. más kamarai testületekre vonatkozó jelölési munkát, amely
eredményét a tisztújító küldöttgyűlésnek terjeszti be.
A választási bizottság 2012. szeptember 20.-án tartott ülésén megállapította, hogy a
választásokon 476 vállalkozás vett részt (ez 62 %-kal volt magasabb, mint 2008-ban), ebből
234 vállalkozás kamarai tag.

Valamennyi tisztségre kellő számú szavazat érkezett, ennek megfelelően a választás a
valamennyi küldötti, valamint tagozati és városi elnöki és elnökségi tisztség tekintetében
érvényes volt. A választás eredményes volt.
A választási folyamatot komolyabb rendkívüli esemény nem zavarta meg. Azonban szót kell
ejteni arról, hogy egy pécsi internetes hírportálon, a kamarai választási szervek véleményének
kikérése nélkül, névtelen rágalmazás jelent meg a kamarai választással kapcsolatosan. A
választási bizottság elnöke és titkára összehívott sajtótájékoztatón tételesen cáfolta a
rágalmakat, és aprólékosan ismertette a törvényi és szabályozási kereteket. Az ügy hátteréhez
tartozik, hogy a választások befolyásolására tett kísérletet néhány személy, magának
vindikálva külön ellenőrzési jogkört a hivatalos választási szervek felett. E képtelenség
elutasítását követően a kamara titkárát megfenyegették, amelyről kötelességének megfelelően
megtette bejelentését a választási bizottság elnöke felé.
A szavazatokat és a számlálási dokumentumokat a választási bizottság a törvényi
előírásoknak megfelelően lezárva irattárba helyezte. A választási bizottság a jelölteknek
betekintési lehetőséget biztosított a szavazatszámlálás jegyzőkönyvébe az érintett testületet
illetően.
A választásokkal kapcsolatosan a kamara honlapján rendben megjelentek a bizottságok
tájékoztatói és döntései, valamint minden választási részfolyamatról is a rendben regisztrált
vállalkozások kör e-mailt kaptak előre.
A nyitva álló határidőn belül a választás eredményével kapcsolatosan nem érkezett kifogás a
választási bizottsághoz, ezért a bizottság véglegesítette a választás eredményét. (1.sz.
melléklet) 2012. október 3-án 1 kifogás érkezett a jelölési folyamattal kapcsolatosan, amely
jóval a szabályzatban megszabott felszólalási határidőn túl kelt, így a szabályoknak
megfelelően a választási bizottság elutasította.
Kérem a tisztújító küldöttgyűlést, a bizottság jelentését szíveskedjék elfogadni.
Katona Lajos elnök
PBKIK Választási Bizottság
Pécs, 2012. október 4.

