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Az Audi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója

Érvénytelen választás

A 2019. március 25-26-ra meghirdetett Üzemi Tanács és Munkavédelmi Képviselő választás során
a választásra jogosultaknak legalább fele nem tudott vagy nem volt lehetősége részt venni a
szavazáson, így a választás érvénytelen lett. Megismételt szavazást kell kiírni, megszervezni és
lebonyolítani.
Az aktuális Üzemi Tanács választás során felmerült félelmeink sajnos beigazolódtak és a választásra
jogosultaknak csak 46,8%-a tudta leadni a szavazatát, így nem teljesült a választás érvényességét
megkövetelő legalább 50%-os részvételi arány, ezért a választás érvénytelen lett. Az ide tartozó Munka
törvénykönyvének szabálya szerint ebben az esetben nem meg lehet, hanem meg kell ismételni a
választást.
A megismételt választást az érvénytelen választás időpontjától számított legalább 30 és legfeljebb
90 napon belül kell megtartani. A megismételt választás érvényességéhez elég, ha azon a választásra
jogosultak több mint egyharmada vesz részt. Amennyiben a megismételt választás is érvénytelen,
akkor újabb választást csak legkorábban egy év múlva lehet újból tartani.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet észrevétele alapján azonban még nem kimondható, hogy
a munkavédelmi választás is érvénytelen, hiszen ott a kialakított körzeteken belül kell elérni az 50%os részvételi arányt. A Választási Bizottság javítva kezdeti helytelen állítását most a munkavédelmi
képviselői választás szavazatait vizsgálja. Ígéretükhöz híven az eredményéről értesítenek mindenkit.
Mi is vezethetett ide?
Az AHFSZ véleménye szerint ehhez nem a munkatársaink választásra irányuló alacsony
hajlandósága, hanem a munkáltató érthetetlen felkészületlensége és a gyakorlati megoldások
ésszerűtlensége vezethetett. Konkrétan a munkatársainknak nem volt biztosítva minden feltétel
arra, hogy szavazatukat leadják.
Az AHFSZ észrevételei, amelyeket már előzetesen is jelzett a munkáltató felé:
- több szavazóurna szükségessége (csarnokonként minimum 4-5 db.)
- hosszabb választási időszak (az AHFSZ javaslata 1 hét)
- névsor szerinti aláíróívek helyett inkább területek szerint szétbontott listák
- több fix szavazóurna időpontok (minden műszakban)
Az AHFSZ fent felsorolt javaslatai és észrevételei biztosították volna a választás érvényességét és
eredményességét!
Vajon a vállalat vezetése miért kockáztatta a választások érvénytelen kimenetelét azzal, hogy (talán
egyszerű dacból) félresöpörte az AHFSZ építő jelzéseit?
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