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Négyévente általános választásokat kell kiírni. A kongresszus előkészítéséről és an-

nak időpontjáról az Elnökség dönt. Az alapszervezeti taggyűlés összehívása az el-

nökség feladata. A Kongresszust, valamint az Alapszervezeti Taggyűlést az időpont, 

a helyszín és a napirend megjelölésével a kongresszus, illetve a taggyűlést megelő-

zően 15 nappal kiküldött meghívó útján kell összehívni. 

 

Szavazásra jogosult az a szakszervezet minden tagja; az alapszervezeti elnökség 

tagjainak megválasztása során az adott alapszervezetben tevékenykedő tagok ren-

delkeznek választási szavazati joggal. 

 

Tisztségviselőnek a szakszervezet azon tagja választható: 

 

• Az a megfelelő számú jelöléssel bír. 

• Aki megfelel a Ptk. 3.22 §-ban foglalt összeférhetetlenségi követelményeknek. 

 

A tisztségviselőket a tagság lehető legszélesebb körének bevonásával a jelöltek né-

zeteinek ismeretében kell megválasztani. 

A választások egész menetében biztosítani kell a nyilvánosságot és a szakszervezeti 

tagság részére az ellenőrzés lehetőségét. 

 
 
A Szakszervezet választott tisztségvisel ői: 
 

• A szakszervezet Elnöke 
• A szakszervezet Érdekvédelmi Elnökhelyettese  
• A kongresszus  Elnöke 
• Pénzügyi Ellen őrző Bizottság Elnöke és Tagjai 
• Bizalmi és Területi Képvisel ők   

 
 
A Kongresszus, valamint az Alapszervezeti Taggyűlés által választott tisztségre tör-
ténő jelölések összesítéséhez jelölőbizottságot, a szavazatok összesítéséhez szava-
zatszámláló bizottságot kell felállítani, melynek létszáma 2-2 fő. A jelölőbizottságot, 
és a szavazatszámláló bizottságot a Kongresszus által választott tisztségek esetén a 
Szakszervezet elnöksége, az alapszervezeti Taggyűlés által választott tisztségvise-
lők esetén pedig az Alapszervezeti Elnökség hozzá létre. 
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Az alapszervezeti elnökségi tagságra, valamint a Bizalmi és területi képviselői tiszt-
ségre történő jelöltállításhoz 10, az alapszervezetben tevékenykedő tagnak, a jelölé-
se szükséges, míg a Szakszervezet Elnökének, Érdekvédelmi Elnökhelyettesének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági Elnök és Tag tisztségre történő jelöltállításhoz 5 kong-
resszusi tag általi jelölés szükséges.   
 
A Szakszervezet női tagjai, 35, életévüket be nem töltött tagjai, valamint nyugdíjas 
tagjai a jelöltállításra nyitva álló határidőben (a szavazás napja előtti 30. napig) a 
Kongresszus által létrehozott jelölőbizottságnál kérhetik felvételüket a női tagozat 
vezetőjét, az ifjúsági tagozat vezetőjét, illetve a nyugdíjas tagozat vezetőjét megvá-
lasztó választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe történt felvételüket követően jogosul-
tak jelöltet állítani a tagozatot vezetőinek tisztségére, és jogosultak ezen tisztségek 
betöltésére irányuló választáson választóként és választhatóként részt venni.  A tag 
több névjegyzékbe történő felvételét is kérheti. 
 
A jelöltlistát a jelölőbizottság a választás napja előtt 30 nappal lezárja, majd ugyane-
zen a napon a jelöltlistát az alapszervezeteknél helyben szokásos módon teszi köz-
zé. 
 
 A szakszervezet Elnökét, Érdekvédelmi Elnökhelyettesét, a kongresszus négyévi 
időtartamra választja egyszerű többséggel (50 %+1 fő). 
 
A Kongresszus Elnökét a Kongresszus választja, minősített többséggel (50 %+1 fő). 
Megbízatása a következő Kongresszusig, újraválasztásáig, illetve az új Kongresszusi 
Elnök megválasztásáig tart. 
 
A PEB Elnökét valamint a PEB további két tagját a kongresszus négyévi időtartamra 
választja egyszerű többséggel (50 %+1 fő). 
 
Az Alapszervezeti Elnökség tagjait az Alapszervezeti taggyűlés választja meg egy-
szerű többséggel (50 %+1 fő). 
 
A szavazás akkor érvényes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A szavazás 
akkor eredményes, ha a szavazásra bocsátott kérdést a jelen lévő tagok egyszerű 
többsége (50% +1) támogatta. 
 
Bizalmi és Területi képviselőket az Alapszervezeti taggyűlés választja meg egyszerű 
többséggel (50 %+1 fő). 
   
Amennyiben a választás eredménytelen, azaz egyik jelölt sem kapta meg a szavaza-
tok egyszerű többségét, úgy a három legtöbb szavazatot kapott jelölt között második 
fordulót kell tartani a megismételt kongresszuson illetve alapszervezeti taggyűlésen. 
 
A megválasztott tisztségviselő az, aki a második fordulóban a legtöbb szavazatott 
kapta. 
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Amennyiben - bármely választott tisztség vonatkozásában - a szavazás érvénytelen, 
a megismételt kongresszus, illetve alapszervezeti taggyűlés keretében új választást 
kell tartani. Ebben az esetben a szavazás részvételi arányától függetlenül érvényes. 
 
Érvényes és eredményes választás esetén a Szavazatszámláló bizottságnak a vá-
lasztás eredményéről pontos jegyzőkönyvet kell készíteni, és az eredményt 48 óra 
elteltével a tagság felé írásban kihirdetni.  
 
A választások befejeztével a Jelölő és a Szavazatszámláló bizottságok megbízása a 
jegyzőkönyvek lezárásával megszűnik.  
 
Az időközi választás mandátuma a választási ciklus lejártáig tart. Erre a választásra 
az általános választási előírások érvényesek. 
 
Eredményes választás után a megválasztott tisztségviselők teljes névsorát szavazati 
arány feltüntetésével minden területen 3 munkanapon belül az alapszervezeteknél 
helyben szokásos módon jól látható módon ki kell függeszteni 
 
 
A visszahívás rendje. 
 
 
Bármely tisztségviselő tisztségéből visszahívható: 
 

a.) kötelezettségének nem tesz eleget, választói bizalmának nem felel meg, 
képviseletükre magatartásával,cselekedeteivel méltatlanná válik  

b.) hatáskörét a Szakszervezet Elnöksége írásbeli figyelmeztetése ellenére túl-
lépi 

 
A Szakszervezet Elnökének visszahívását az ok megjelölésével az Elnökség 
2/3-a kezdeményezheti. Az Elnök visszahívásáról a Kongresszus 2/3-os sza-
vazattöbbséggel dönt. 
 

Az alapszervezeti elnökség tagjainak visszahívását az ok megjelölésével az alap-
szervezeti tagság 2/3-a írásban kezdeményezheti, és a visszahívásra vonatkozó 
döntés meghozatalához az alapszervezeti tagság 2/3-nak szavazata szükséges.  
 
A Pénzügyi Bizottság Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívását a Kongresszus 
2/3-a kezdeményezheti az ok megjelölésével. A visszahívásra vonatkozó döntés 
meghozatalához a Kongresszus 2/3-nak szavazata szükséges. 
 
Az elnökség által létrehozott szakmai bizottságok tagjainak visszahívását az El-
nökség 2/3-a kezdeményezheti.  
A tisztségviselő visszahívása esetén a visszahívást követő 30 napon belül a vá-
lasztási eljárási szabályok betartásával időközi választást kell tartani. 
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A jelen választási szabályzatot a Közösségi Közleke dési Szakszervezet – Az 
Egységes Közlekedési Szakszervezet kongresszusa 201 4. október 3-án elfo-
gadta. 
 
 
Budapest, 2014. október 3.                  
                                                                                                
 
 
 
 
                  Nemes Gábor                                        Jáger István 
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                                                                             Elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
                                            Dr. Borsai Nelly 
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