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Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) 

Bizalmi Választási Szabályzata 

 

 

VII. Bizalmi választása tisztújításkor 

(1) A választási bizottság feladatait az AHFSZ elnöksége látja el, de legalább 3 fő az elnökségből 

akiket a Bizalmi testület választ meg, legalább 60 nappal korábban a választást megelőzően.  

(2) Nem lehet a választási bizottság tagja, aki a bizalmi választáson jelöltként indul 

(3) Bizalmikat választó körzetenként kell megválasztani 

(4) A Választási bizottság létrehozását megelőzően a választói körzetek és a választás időpontjának 

meghatározása az Elnökség feladata, amivel a BÉ felé javaslattal kell élni. Alapvetően a 

választói körzetek a Bizalmi jelölt munkaterülete alapján kerülnek meghatározásra az Audi 

Hungaria szervezeti struktúrájának megfelelően. Munkaterületnek a meghatározott területi 

megnevezést és azon belül is műszakot kell érteni. 

A választási bizottságnak joga van választási körzeteket módosítani az elnökség egyetértésével.  

(5) Választói körzetenként minden harmincadik AHFSZ tag után további egy bizalmi választása 

lehetséges 

(6) Minden AHFSZ tag a saját választó körzetében választható és egyben választó is 

(7) Jelöltet állíthat a választásra jogosult tagok közül legalább 5 fő a saját választó körzetében a 

jelöltállítási nyomtatványon, amit a választási bizottság bocsájt rendelkezésre a jelölt számára 

elektronikus vagy nyomtatott formában. A jelölt önmagát is jelölheti és az öt főbe 

beszámítandó. 

(8) A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább harminc nappal 

nyilvántartásba veszi, és ezt közzéteszi az AHFSZ hírcsatornáin. 

(9) A Bizalmi az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kerül megválasztásra, amit a Választási 

bizottság bocsájt rendelkezésre a Bizalmi jelölt számára. Amennyiben a jelöltek száma 

meghaladja a választási bizottság által meghatározott maximum választható bizalmik számát 

vagy legalább egy választásra jogosult AHFSZ tag legkésőbb a választást megelőző 24 órával 

korábban kéri, akkor a bizalmit, bizalmikat titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani. 

(10) A választásra jogosult AHFSZ tag legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a választási 

bizottság által meghatározásra került az AHFSZ tag választó körzetében, mint maximum 

választható bizalmi. 

(11) A bizalmi mandátuma 5 évre szól, kivéve a XI. fejezet szerint megválasztott bizalmi esetében.  
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VIII. Szavazatszedés, számlálás 

(1) Szavazatszedő és számláló lehet minden AHFSZ tag, de csak a saját szegmensén kívül 

(2) Szegmens, amit a vállalati struktúra szerint szegmensnek kezelnek 

(3) A szavazatszedés és számlálás idejére a szedőket és számlálókat munkaidő-kedvezmény illeti meg  

 

IX. Bizalmi választás érvényessége, eredményessége 

 

(1) A választás eredményét a választási bizottság állapítja meg. 

(2) Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem az előírt formai módon adták le. 

b) nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le, 

c) a megválasztható bizalmik számánál több jelöltre adtak szavazatot  

(3) A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Ebből a 

szempontból - feltéve, ha a választáson nem vett részt - nem kell figyelembe venni azt a választásra 

jogosult AHFSZ tagot, aki a választás időpontjában 

a) keresőképtelen beteg, 

b) évi rendes vagy fizetés nélküli szabadságon van. 

c) kiküldetést teljesít 

d) munkáltató által szervezett külső képzésen, tanfolyamon vesz részt 

(4) a) Azon választási körzetben, ahol csak egy bizalmi kerülhet megválasztásra, megválasztott 

bizalminak azt kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok több mint felét megszerezte 

b) Azon választási körzetben, ahol több bizalmi kerülhet megválasztásra, megválasztott 

bizalmiknak azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de 

legalább a szavazatok harminc százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén az AHFSZ-

nél fennálló hosszabb tagsági jogviszonyt kell figyelembe venni. 

(5) Érvénytelen, eredménytelen választás esetén a választást legfeljebb harminc napon belül meg 

kell ismételni.  

(6) Eredménytelen a választás:  

a) ahol egy bizalmi megválasztására van lehetőség, de a jelölt nem kapta meg az érvényesen 

leadott szavazatok többségét 

b) ahol több bizalmi megválasztására van lehetőség, de az adott jelöltek közül senki sem kapta 

meg az érvényesen leadott szavazatok legalább harminc százalékát. 

(7) Érvénytelen a választás, ha a leadott szavazatok száma nem éri el a választásra jogosultak 

számának több mint a felét. 
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(8) A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt 

vett. Megválasztott bizalminak vagy bizalmiknak azt a jelöltet kell tekinteni, akinek választása a 

szabályzat 4.a) illetve 4.b) pontjainak megfelelt. Amennyiben a megismételt választás érvénytelen 

vagy eredménytelen, újabb bizalmi választást legkorábban a megismételt választást követően egy 

év elteltével lehet tartani. 

(9) Amennyiben az adott szavazó körzetben megismételt választást kell lebonyolítani, akkor a 

fennmaradó helyre, helyekre harminc napon belül az ismételt választást végre kell hajtani. Az új 

választáson a választást megelőző tizenöt napig új jelöltek is állíthatók. 

(10) A bizalmi megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik  

(11) Jogorvoslattal élni az eredmény kihirdetést követő nyolc napon belül a választási bizottság felé 

írásban megtett kérvényen lehetséges. A választási bizottság három munkanapon belül dönt. A 

kérvénynek tartalmaznia kell az érintett választási körzetet a választási körzetben jogorvoslattal 

élő AHFSZ tag nevét, törzsszámát és az esemény leírását. 

(12) A bizalmi választás eredményének kihirdetését követően 30 napon belül megalakul a bizalmi 

testület.  

(13) Az alakuló bizalmi értekezletet az AHFSZ elnöke hívja össze  

 

X. Bizalmi mandátumának megszűnése 

 
(1) A bizalmi mandátuma az alábbi esetekben megszűnik 

a. tisztújító választás eredményének kihirdetése napján 

b. szavazó körzetéből áthelyezésre kerülése napján, amennyiben a bizalmi hozzájárulásával 

vagy kérésre történik, kivétel a kiküldetés teljesítésekor 

c. tisztségéről történő lemondással 

d. visszahívással 

e. munkaviszony megszűnésével 

(2) A munkáltató utasítása alapján a szavazókörzeten belüli más műszakba kerülés esetén a bizalmi 

mandátuma továbbra is fennáll 

 

XI. Időközi bizalmi választás 

 
(1) Az AHFSZ tagok tisztújítások ideje között is jogosultak bizalmit választani amennyiben 

tisztújításkor erre nem került sor, illetve legalább 60 nap eltelt a tisztújítás eredményének 

kihirdetésétől. 

(2) Időközi bizalmi választást abban az esetben is lehet tartani, ha a bizalmi mandátuma a X. fejezet 

(1) bekezdés b-e pontjai alapján szűnt meg vagy a X. fejezet (2) bekezdés bekövetkezését 

követően. Ezek esetében a XI. fejezet (1) bekezdés szerinti 60 naptól el lehet térni. 
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(3) Az időközi bizalmi választás szabályai megegyeznek a tisztújító választás menetével, azzal az 

eltéréssel, hogy az időközi választás feladatait az AHFSZ elnöksége látja el. 

(4) Ez esetben a bizalmi mandátuma a tisztújító választásig tart 

 

XII. Bizalmi visszahívása 

(1) Bizalmit annak a választási körzetnek a választásra jogosult tagjai hívhatják vissza, akiknek 

képviseletét ellátja. 

(2) Visszahívást írásban kezdeményezhet a választásra jogosult tagok több mint fele. Az ehhez 

szükséges dokumentumot az AHFSZ elnöksége bocsájtja rendelkezésre. Ezt követően kerülhet 

sor a titkos és közvetlen szavazás lebonyolítására. 

(3) A visszahívottnak azt a bizalmit kell tekinteni, akinek esetében a választásra jogosult tagok több 

mint fele visszahívásra szavazott. 

(4) A visszahívást minden esetben titkos és közvetlen szavazással kell lebonyolítani. 

(5) A visszahívás menetéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(6) Amennyiben a bizalmi nem került visszahívásra, akkor ismételt visszahívást egy év elteltével 

lehet kezdeményezni, de maximum a mandátum alatt három alkalommal. 

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó 

szabályai és a 2011.évi CLXXV. törvény szabályai az irányadóak, valamint az AHFSZ 

alapszabálya 


