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E L S İ    R É S Z 
 
 

Alapvetı rendelkezések 
 
 

I. Fejezet 

A választójog 

 
 

1. A szakszervezet tisztségviselıket, testületi tagokat a választásra jogosultak általános, 
egyenlı, közvetlen vagy közvetett választójog alapján, titkosan választják. 

 
2. A választójog az Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezetnél érvényes tagság-

gal rendelkezı összes szakszervezeti tagot megilleti. 
 
3. Szakszervezeti tisztségre, testületi tagnak mindenki megválasztható, akinek a 2. pontban 

rögzített választójoga van. 
 
4. A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van. Minden szavazat egyenlı. 
 

 
 

II.  Fejezet 
 

A választás 
 
 
1. A választásokat választói értekezleten kell lebonyolítani. (Kivétel a Szakszervezeti Tanács 

elnökének választása.) Választói értekezletek: 
 

- a Szakszervezeti Tanács Ülés, 
- a Képviselı Testületi Ülés, 
- a Taggyőlés, 
- a szakszervezeti csoportértekezlet. 

 
 

2. Közvetlen módon, személyre szólóan a funkció megjelölésével történik: 
 

 - a képviselık választása szakszervezeti csoportértekezleten, 
 

- a Területi képviselık választása Taggyőlésen, 
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3. A megválasztott Területi képviselık egyben tagjai lesznek a Szakszervezeti Tanácsnak. 
 
4. A képviselı és Területi képviselı választása lehet titkos vagy nyílt. Errıl a tagság a jelö-

lést végzı személy megválasztása alkalmával dönt. Többes jelölés esetén a választás tit-
kos. 

 
5. Közvetett módon, titkosan kell megválasztani a Képviselı Testület, illetve a Szakszerve-

zeti Tanács választói értekezletén: 
 

- a Képviselı Testület elnökét – aki egyben a Szakszervezeti Tanács tagja is -, 
név és funkció megjelölésével a Képviselı Testület ülésén, 

- az ÉVISZ elnökét, aki egyben az SzT tagja, valamint 
- a GEB elnökét és tagjait név és funkció megjelölésével az SzT ülésen. 

 
6. A választásra jogosultakat nyilván kell tartani. A nyilvántartásból való kihagyás vagy a 

nyilvántartásba vétel miatt kifogást lehet emelni. 
 
7. A szakszervezeti tisztségviselık és testületi tagok jelölésének jogát a választásra jogosult 

szakszervezeti tagok gyakorolják. Minden tisztségre két vagy több személyt is jelölhetnek. 
 
8. A választói értekezleten szavazati joga a választói értekezlet tagjainak van. 

  
A választói értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tisztségre, testületi tag-
ságra jelölni kívánt szakszervezeti tagokat. 
 

9. Tisztségviselı, illetve testületi tag jelöltek azok lesznek, akik a szavazólapra kerüléshez 
választói értekezleten megkapják a jelenlévı szavazatra jogosult résztvevık szavazatának 
több mint felét. 
 

10. A választói értekezleteken a választásra jogosultak kérdéseket tehetnek fel a jelölteknek, 
illetve észrevételeket tehetnek a jelöltekre. 

      A jelöltek eddigi tevékenységüket és jövıbeni elképzelésüket a választói értekezleten is-
mertethetik. 

 
11. Minden választásra jogosult személyesen szavaz. A jelöltre szavazni a szavazólapon a 

jelölt nevének meghagyásával, a jelölt ellen szavazni nevének áthúzásával lehet. 
 
 
12. A Szakszervezeti Tanács elnökének választása. 

A Szakszervezeti Tanács döntése szerinti pályázat kiírásának közzétételérıl az ÉVISz el-
nöke gondoskodik  
 

Pályázat benyújtásának határidejét és helyét meg kell jelölni. 

Pályázat benyújtási határideje: közzétételtıl számított 15. nap. 
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A benyújtott pályázatokat az ÉVISz elnöke vezetésével a Választási Bizottság értékeli, a 
kiírásnak megfelelt pályázók /személy neve, pályázati anyagának ismertetése/ közzétételé-
rıl az ÉVISz elnöke gondoskodik, a jelölılista elkészítésével. Pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: beküldés zárónapjától számított 5. nap. 
 
Az ÉVISz elnöke kiírja az SzT elnök választás idıpontját. A választás szervezési és tech-
nikai elıkészítését, lebonyolítását a VB végzi az ÉVISz elnöke irányításával, a Képviselı 
testületek elnökei, és a Területi képviselık bevonásával, továbbá a szavazatszedı albizott-
ságok közremőködésével. 
 
Minden szavazási helyen a szavazás idıtartama alatt a szavazóurnát a szavazatszedı bi-
zottság biztosítja, utána a lezárásról hitelesen gondoskodik (pld. bedobónyílás leragasztása, 
annak lebélyegzése, vagy aláírása/. Urnák biztonságos tárolását a szavazatszedı albizottság 
végzi. 
Több szavazási helyen használható egy urna a bedobónyílás felbontásával és újra lezárásá-
val. 
 
A szavazóurnák végsı felbontását, a szavazatok összeszámolását egyidıben kell elvégezni. 
Erre jogosult a választott szavazatszedı bizottság. A szavazás eredményét jegyzıkönyvben 
kell rögzíteni. Megválasztottnak tekintendı az a személy, aki a leadott szavazatok több 
mint felét /50 % + l/ elnyerte. Eredménytelen választás esetén a legtöbb szavazatot kapott 
két személy kerül újra jelölılistára és a szavazást a fent leírt módon meg kell ismételni. 

 

III. Fejezet 

Tisztségviselık, testületi tagok 

 
1. Szakszervezeti tisztségviselı és testületi tag lesz az a jelölt, aki az összes érvényes szava-

zatnak több mint a felét megkapta, feltéve, hogy a választói értekezleteken a szavazásra 
jogosultak kétharmada jelen van. 

 
2. A tisztségviselık, a testületi tagok és a választási felelısök mandátuma megszőnik: 
 

a/ a tisztség illetve a testület megszőnésével, illetve megszüntetésével, 
b/ a választási ciklus lejártával, az új tisztségviselık, illetve testületi tagok megválasztá-
sával, 
c/ összeférhetetlenség kimondásával, 
d/ visszahívással, 
e/  lemondással, 
f/ a választójog elvesztésével, 
g/ a tisztségviselı illetve a testületi tag halálával. 
 
 

3. Ha a tisztségviselı illetve testületi tag megbízatásának nem tesz eleget, vagy arra méltat-
lanná válik, visszahívható. 
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4. A visszahívásról a választásra jogosultak e szabályozásnak a visszahívásra (X. Fejezet) 

vonatkozó szabályai szerint titkosan döntenek. 
 
 
 

M Á S O D I K    R É S Z 

A választási eljárás 
 

I. Fejezet 

A választásra jogosultak nyilvántartása 
 
 

1. Az érvényes tagsággal rendelkezık névsorát, illetve a választói értekezleten szavazati 
joggal rendelkezık névsorát a képviselı és Területi képviselı, a Képviselı Testület, 
illetve a Szakszervezeti Tanács tartja nyilván. 

 
2. A választásra jogosultak névsorát úgy kell összeállítani, hogy az alkalmas legyen a 

munkahely és a választásra jogosult azonosítására. 
 

3. A választásra jogosultak névsorát a választás elıtt legalább 10 nappal nyilvánosságra 
kell hozni, a helyben szokásos módon. 

 
4. A nyilvántartásból való kihagyás vagy a nyilvántartásba való felvétel miatt a válasz-

tásra jogosultak a képviselınél, a Területi képviselınél, a Képviselı testület elnöké-
nél, az üzemi megbízottnál, a Szakszervezeti Tanács elnökénél emelhetnek kifogást. 
A kifogásról a szakszervezeti csoportértekezlet esetében a Képviselı testület illetve az 
üzemi megbízott dönt, minden egyéb esetben a Szakszervezeti Tanács.  Ha a kifogást 
alaposnak tartja, intézkedik a nyilvántartás kiigazítása érdekében, ellenkezı esetben a 
kifogást elutasítja. 

 
 

II. Fejezet 

A választási szervek 
 
 

1. A választások megszervezése és lebonyolítása, valamint törvényességének biztosítása 
céljából, a választást megelızıen választási szerveket kell választani, illetve létrehoz-
ni. 

 
 

2. Választási felelıs, választási operatív bizottság. 
 
 Azon társaságoknál, ahol az ÉVISZ tagsággal rendelkezik választási felelıst kell választa-
ni. A megválasztott választási felelısökbıl választási operatív bizottság alakul. A tagok ma-
guk közül elnököt választanak. 
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 A választási operatív bizottság, illetve annak megválasztott vezetıje felelıs a választások 
elıkészítéséért, lebonyolításáért, az elıírások betartásáért. 

 
 Az operatív bizottság dönt az írásban kezdeményezett összeférhetetlenségi ügyekben. 
 
 

3. Jelölı személy, jelölıbizottság. 
 

3.1. A szakszervezeti csoportoknál jelölı személyt, azon társaságoknál, ahol az 
ÉVISZ tagsággal rendelkezik jelölı bizottságot (3-5 fı) kell választani. Az így 
megválasztott jelölıbizottság elnökeibıl ÉVISZ - szintő jelölıbizottságot kell 
kialakítani. 

 
3.2. A jelölı személyek és a jelölı bizottságok a választások személyi kérdéseit 

összefogják, tisztségekre, illetve testületi tagságra jelölendı személyeket - a 
tagsággal folytatott széles körő elbeszélgetése alapján - kiválasztják, valamint 
a jelölteknek javasolt személyeket ismertetik a választói értekezleten. 

 
 

4. Szavazatszámláló személy, szavazatszámláló bizottság. 
 

4.1. A választások törvényességének biztosítása érdekében a szakszervezeti cso-
portoknál szavazatszámláló személyt, míg azon társaságoknál, ahol az ÉVISZ 
tagsággal rendelkezik szavazatszedı bizottságot kell választani. A szavazat-
szedı bizottságok elnökei közül kell az ÉVISZ-szintő szavazatszedı bizottsá-
got megválasztani. 

 
4.2. A szavazatszedı bizottság a szavazás módját ismerteti a választásra jogosul-

takkal. 
 

4.3. Gondoskodni kell arról, hogy külön csoportosításban szerepeljenek a személy 
szerint választandók, a testületi tagok, a Gazdasági Ellenırzı Bizottsági tagok 
nevei. Ahol a jelölıbizottság elıre és megfelelı formában, írásban kiadja az 
általa jelölni kívánt személyek névsorát és azon változtatás nem történik, ott 
az ilyen jelölılistát szavazólapnak lehet elfogadni. 

 
4.4. A szavazatszedı bizottság köteles a titkos szavazás technikai feltételeit bizto-

sítani (hitelesített, lepecsételt urna, külön szavazóhelyiség, íróeszköz, stb.) 
megfelelı számban a szavazólapokat elkészíteni, a szavazatok érvényességét 
vizsgálni, az érvényes szavazatokat összesíteni, a szavazás eredményét ismer-
tetni. 

 
 
5. Mandátumvizsgáló bizottság 
 
5.1. A választói értekezleten szavazati joggal rendelkezık mandátumát vizsgálja. Ennek 

érdekében a választásra jogosultakat névjegyzékbe kell foglalni, amely alapján a sza-
vazásra való jogosultság megállapítható. 
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5.2. A választói értekezleten szavazati joggal rendelkezık létszámát megállapítja, a válasz-

tói értekezlet részére jelentést készít a határozatképességrıl. 
 
 
6. Levezetı elnök 
 
6.1. A választói értekezleten a levezetı elnök jelen szabályzatban foglaltak alapján a választói 
értekezlet munkáját irányítja, egyes napirendi pontok tárgyalását vezeti, a választói értekezlet 
szabályszerőségét biztosítja. 
 
6.2. A választási szerveket – a választási felelısök és a választási operatív bizottság kivételé-
vel – a választások elıtt legalább 15 nappal meg kell választani, illetve a választói értekezlet 
levezı elnökét meg kell bízni. 
 

VII. Fejezet 

A jelölés 
 
 

1. A megválasztott jelölı személy, a jelölıbizottság a választásra jogosultakkal elbeszélget-
ve, véleményüket kikérve a választói értekezleten tesz javaslatot a jelöltekre. A jelölı 
személy, illetve a jelölıbizottság elnöke személyenként ismerteti, és érdemben indokolja 
javaslatát. A jelölıbizottság elnöke elıször azokra a jelöltekre tesz javaslatot, akiket funk-
ció szerint kell választani. 

 
2. A jelölést elkészítı személy illetve bizottság az elbeszélgetések során két fordulóban köte-

les az eljárást lefolytatni. 
 
3. Az elsı fordulóban javaslatokat kell kérnie a választásra jogosultaktól. 

 
4. A második fordulóban – a javasolt személyekkel való egyeztetés után – a jelölést vállaló 

személyek ismeretében kell a választásra jogosultak véleményét kikérni. 
 
5. A jelölılistát a választás elıtt 8 nappal a nyilvánosság elé kell hozni (kifüggeszteni). 
 
6. A jelölés nyílt szavazással történik, a jelöltekre vonatkozó javaslatokat elhangzásuk sor-

rendjében egyenként kell szavazásra bocsátani. A választói értekezlet dönthet akként, 
hogy akiket nem név és tisztség megjelölésével kell megválasztani, azok jelölésérıl együtt 
szavaz. 

 
7. A választóknak joguk van a jelölı személy, és a jelölı bizottság által javasolt személyeken 

kívül további személyeket javasolni tisztségviselı, illetve testületi tag jelöltnek. Az így ja-
vasolt személy, illetve személyek felvétele a szavazólapra, - amennyiben a jelölés elfoga-
dásáról nyilatkoznak - nyílt szavazással történik. A szavazólapra felkerüléshez ebben az 
esetben is a szavazati joggal rendelkezık szavazatának több mint a fele szükséges. 
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8. A választói értekezleten résztvevı és választásra jogosult a jelölés során több személyre 

szavazhat. 
 
9. Jelölni csak olyan személyt lehet, aki a jelölést elfogadja, és errıl nyilatkozik. 
 
10. A szavazólapra a jelölteket alfabetikus sorrendben kell feltüntetni.  A jelöléssel kapcsolat-

ban bármely választásra jogosult kifogást emelhet a választási operatív bizottságnál. A bi-
zottság a kifogást haladéktalanul elbírálja, és véglegesen határoz. 

 
 

VIII. Fejezet 

A szavazás és a választás eredményének megállapítása 
 
 
1. A választás napja elıtt legalább 10 nappal a választásra jogosultakat értesíteni kell a vá-

lasztói értekezlet megtartásának a helyérıl és idejérıl. 
 
 
2. A választói értekezleten meg kell választani a jegyzıkönyvvezetıt, két fı hitelesítıt, va-

lamint meg kell erısíteni a jelölı, a szavazatszedı, a mandátumvizsgáló bizottságot. 
 
3. Dönteni kell a választandó testületek létszáma, a munkabizottságok száma és létszáma 

tekintetében. 
 
 
4. A választói értekezleten a jelölés befejezését követıen meg kell kezdeni a szavazást. 
 
 

A nyílt szavazás szabályai: 
 
A szavazati joggal rendelkezık kézfeltartással szavaznak, a szavazatokat a levezetı elnök 
számolja össze. 
 

A titkos szavazás szabályai: 
 
1. A szavazatszedı bizottság megfelelı számban elkészíti a szavazólapokat, majd ismerteti a 

szavazás módját. 
 
2. A szavazatszedı bizottság az urnák állapotát a szavazat megkezdése elıtt köteles meg-

vizsgálni. 
 
3. Az urnáknak úgy kell lezárva lenni, hogy azokból a zár felnyitása, az urna szétszedése 

nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.   
 
4. Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. 
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5. A szavazólapon fel kel tüntetni, hogy hány személyt szükséges megválasztani. 
 
6. Érvénytelen az a szavazat, amelyen a választásra jogosult a szükségesnél több jelölt nevét 

hagyta meg. 
 
7. Érvénytelen az a szavazat is, amelyet nem hivatalos szavazólapon adtak le, vagy amelybıl 

nem lehet megállapítani, hogy a szavazó kire szavazott. 
 
8. A szavazat érvényességérıl a szavazatszedı bizottság véglegesen határoz. 
 
9. A szavazás szavazófülkében, annak hiányában a Szavazatszedı Bizottság által kijelölt 

helyiségben történik. A szavazás ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében 
(helyiségben). 

 
10. A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni. 
 
11. A választási operatív bizottságnál kifogást lehet emelni a szavazatszedı bizottság tevé-

kenysége ellen. A kifogást a bizottság haladéktalanul elbírálja, és véglegesen határoz. 
 
12. A szavazás lezárása után a szavazatszedı bizottság felbontja az urnákat, szétválogatja az 

urnákban elhelyezett szavazólapokat, számukat összehasonlítja a választásra jogosultak 
nyilvántartásában megjelölt szavazók számával, majd összeszámlálja a leadott érvényes és 
érvénytelen szavazatokat. 

 
13. A szavazatok összeszámlálása alatt a szavazóhelyiségben a szavazatszedı bizottság tagja-

in kívül mások nem tartózkodhatnak. 
 
14. A szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti, és azt jegyzıkönyven rögzíti. A titkos 

bizalmi választáson ezek a szakszervezeti csoportértekezlet levezetı elnökének a feladatai. 
 
15. A választásról készített jegyzıkönyv egy példányát 5 napon belül meg kell küldeni a ma-

gasabb szakszervezeti szervnek. 
 
16. Amennyiben az elıírt létszámnál kevesebben kerültek megválasztásra, úgy a szavazást 

folytatni kell. 
 
17. A hiányzó személyekre elıször ismét a jelölıbizottság tesz javaslatot. 
 
18. Meg nem választott személy más tisztségre újra jelölhetı. 
 
19. Az ismételt szavazáson az lesz a megválasztott tisztségviselı, illetve testületi tag, aki a 

legtöbb szavazatot kapta. 
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IX. Fejezet 

Idıközi választások 

 
1. A képviselıket, a Területi képviselıket, a Képviselı Testület elnökét, az  ÉVISZ elnökét, 

a GEB elnökét és tagjait, amennyiben mandátumuk megszőnik - az Alapszabály VII/7/f. 
pontban foglalt döntés hiányában - újra kell választani.  

 
2. Az idıközi választásra e szabályzat rendelkezéseit azokkal az eltérésekkel kell alkalmazni, 

amelyeket ez a fejezet állapít meg. 
 
3. Az idıközi választáson megválasztott tisztségviselık mandátuma a következı választásig 

tart. 
 
4. Az idıközi választás szükségességének felmerülésétıl számított 30 napon belül az idıközi 

választást ki kell írni. 
 
5. A választásra jogosultak nyilvántartását legalább 10 nappal az idıközi választás napja 

elıtt nyilvánosságra kell hozni, a helyben szokásos módon. 
 
 
6. Az idıközi választás elıkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos határidıket - amelye-

ket e fejezet említ – a választási operatív bizottság állapítja meg.  
 
 
 

X. Fejezet 

Visszahívás 
 
 

1. Visszahívásra az érintett választásra jogosultak legalább 30 %-a, továbbá az ÉVISZ elnö-
kének esetében az SzT is tehet javaslatot a választási operatív bizottságnak. A javaslatban 
meg kell jelölni a visszahívás indokát. 

 
2. Amennyiben a visszahívást az érintett választásra jogosultak kezdeményezik, a visszahí-

vásra irányuló beadványon szereplı aláírásokat hitelesíteni kell. 
 
3. Ennek során vizsgálni kell az aláírások valódiságát, ezért a beadványon, a visszahívás in-

doklásán túl szerepeljen az aláírók neve és munkahelyének pontos megnevezése is. 
 
4. A hitelesítés során vizsgálni kell azt is, hogy az aláírók választásra jogosultak-e. 
 
5. A választási operatív bizottság tájékoztatása alapján a Képviselı testület, illetve az SzT az 

érintett személyt és a választásra jogosultakat tájékoztatni köteles a visszahívási javaslat-
ról, illetve indítványról és annak indokairól. 
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6. Amennyiben a visszahívást a választásra jogosultak kezdeményezik, az érintett személyt 

és a választásra jogosultakat csak akkor kell tájékoztatni, ha a hitelesített aláírások száma 
a 42. pontban elıírt mértéket eléri. 

 
7. A választási operatív bizottság a visszahívási javaslat alapján az érintett személy illetve a 

választásra jogosultak tájékoztatását követı 30 napon belül kitőzi a visszahívásról döntı 
szavazás napját. 

 
8. A szavazást a választási operatív bizottság szervezi meg. A visszahíváshoz a választásra 

jogosultak több, mint kétharmadának a szavazásban való részvétele és az szükséges, hogy 
az érvényesen szavazóknak több, mint a fele a visszahívás mellett döntsön. 

 
 
 

XI. Fejezet 

Zárórendelkezések 
 
 

A tisztségviselık és a testületi tagok, a választási felelısök megbízatása – az Alapszabály 
VII./7./l pontjában foglalt döntés hiányában - öt évre szól. Az új választást, a megbízatás lejár-
tát követı két hónapon belül meg kell tartani.  
 
Jelen Választási Szabályzat aláírásával hatályát veszti a 2001. április 23.-án elfogadott Válasz-
tási Szabályzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Réffi Péter 
       SzT elnök 
 


