AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK (ELNÖKSÉG) ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
VÁLASZTÁSA
I. Jelölés és jelöltállítás
I. 1.) A jelöltállítás időszaka során a jelöltek eleget tehetnek a választásra történő jelöltté válás
valamennyi követelményének, ezen az időszakon belül kell összegyűjteniük papír alapon a
„Jelöltséget támogató aláíróív”-en a szükséges mennyiségű támogatói aláírást és leadni a
Választási Bizottságnak.
A tisztújításon újraindulni kívánó lejáró mandátummal rendelkező tisztségviselők ebben az
időszakban adhatják le írásban a Választási Bizottság tagjainak a bejelentésüket a jelenleg
betöltött tisztségükért történő újraindulásról.
I. 2.) A Bizalmi Értekezlet a tisztújítás, időközi választás kitűzésével egyidőben megválasztja
a Választási Bizottság tagjait.
I. 3.) A Választási Bizottság megalakulását követő 8. napon megkezdődik a jelöltállítás
időszaka. A választás kitűzött időpontja előtt 10 nappal a Választási Bizottság lezárja a
jelöltállítás időszakát és nyilvánossá teszi a jelöltek listáját.
I. 4.) A szavazólapra történő felkerüléshez a jelölteknek a jelöltállítás időszaka során legalább
15 választásra jogosult bizalmi tisztségviselő „Jelöltséget támogató aláíróív”-en történő
aláírását, támogatását kell megszereznie a jelöltséghez. A „jelöltséget támogató aláíróív”-et a
jelöltállítási időszak lezárását megelőzően kell leadni a Választási Bizottságnak.
I. 5.) A jelöltállítás során az Alapszabály rendelkezésének megfelelően a lejáró mandátummal
rendelkező tisztségviselő tisztújításon való indulása esetén automatikusan felkerül a
szavazólapra, ha ugyanazért a tisztségért indul, amelyet korábban már betöltött.
I. 6.) A Jelöltállítás időszakának végét követően újabb jelölések leadására nincs lehetőség.
I. 7.) Egy jelölt maximálisan 2 tisztségre jelöltetheti magát.
I. 8.) Egy jelöltet egy aláíró csak egy aláírással támogathat, azonban egy aláíró több jelöltet is
támogathat.
I. 9.) Szavazólapot a fenti folyamatot követően a Választási Bizottság készíti el.
II. Választás

II. A.) A választás sorrendje
II. A. 1.) Elsőként az Elnök kerül megválasztásra, majd a gazdasági elnökhelyettes.
II. A. 2.) Az Elnök és a gazdasági elnökhelyettes megválasztását követően a motorgyári
elnökhelyettesek, a járműgyári elnökhelyettesek, az elnökségi tagok, a felügyelőbizottság
elnöke majd a felügyelő bizottság tagjai kerülnek megválasztásra.
II. A. 3.) Az a jelölt, aki két jelöltséggel rendelkezik a fenti sorrendben elnyert első tisztséget
köteles betölteni. A további jelölése automatikusan megszűnik.
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II. B.) Az Elnök és a gazdasági elnökhelyettes választása.
II. B. 1.) A szavazólapot a jelöltállítás időszakának lezárulta után a Választási Bizottság
készíti el.
II. B. 2.) A szavazólapon a jelöltek neve melletti kockában vagy körben X vagy + jellel kell a
megválasztani kívánt jelölt nevénél a szavazatot leadni. Érvénytelen a szavazat, ha nem a
leírtaknak megfelelően adták le a szavazatot. Érvénytelen a szavazat, ha egynél több jelöltre
szavaztak.
II. B. 3.) A szavazás titkos.
II. B. 4.) Megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki a legtöbb leadott érvényes szavazatot
kapta a szavazás során.
II. B. 5. Szavazategyenlőség esetén a szavazást akár többször is meg kell ismételni,
mindaddig, amíg az egyik jelölt a leadott érvényes szavazatok többségét meg nem szerzi.
II. C.) Az elnökség tagjainak választása (kivéve a gazdasági elnökhelyettest)
II. C. 1.) A motorgyári elnökhelyettesi, a járműgyári elnökhelyettesi és az elnökségi tagi
tisztségre külön listát és listás rendszerű választólapot készít a Választási Bizottság. Az 1.
számú listára a motorgyári elnökhelyettesi tisztségre megválasztható jelöltek kerülnek fel, a 2.
listára a járműgyári elnökhelyettesi tisztségre választható jelöltek kerülnek fel, a 3. számú
listára pedig az elnökségi tagi tisztségre választható jelöltek kerülnek fel.
II. C. 2.) Listás szavazólapon annyi szavazat adható le érvényesen, ahány vezető
tisztségviselőt az adott listáról meg kell választani.
II. C. 3.) A szavazás titkos.
II. C. 4.) Motorgyári elnökhelyettesnek megválasztottnak kell tekintetni azt a két jelöltet, akik
a legtöbb érvényes szavazatot szerezték.
II. C. 5.) Járműgyári elnökhelyettesnek megválasztottnak kell tekintetni azt a két jelöltet, akik
a legtöbb érvényes szavazatot szerezték.
II. C. 6.) Elnökségi tagnak megválasztottnak kell tekinteni azt a három jelöltet, akik a legtöbb
érvényes szavazatot szerezték.
II. D.) A választásra vonatkozó egyéb szabályok
II. D. 1.) Az összes szükséges szavazólap átvételét a választói bizalmi értekezleten szavazásra
jogosult jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolják.
II. D. 2.) A választásról valamint a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet kell
készíteni, a szavazáson az urná(k)ba bedobott szavazólapokat a választást követően legalább
egy évig meg kell őrizni.
II. D. 3.) A választási dokumentáció megőrzését az Elnökség végzi.
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II. D. 4.) A választáson nem lehet vezető tisztségre jelölt olyan személy, aki a választás
lebonyolításában részt vesz (pl.: választási bizottság tagjai, a szavazatszámlálók).
II. D. 5.) A jelöltek a jelöltségtől a jelöltállítás időszakában, a jelöltállítás időszakát követően
a Választási Bizottságnál írásban, valamint a választói bizalmi értekezleten akár szóban
bejelentve indoklás nélkül visszaléphetnek az általuk a feltételeknek megfelelően
megpályázott egy vagy több tisztségtől.
III. Tisztségviselők mandátuma
III. 1.) Az AHFSZ elnöke és az elnökség tagjai az AHFSZ rendelkezésére álló munkaidőkedvezmény terhére a munkáltatónál munkavégzés alól felmentett tisztségviselői.
III. 2.) Az AHFSZ vezető tisztségviselőit az Alapszabály rendelkezésinek megfelelően 5 évre
kell megválasztani.

IV. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
IV. 1.) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el
a munkaviszonyuk mellett. Az AHFSZ rendelkezésére álló munkaidő-kedvezmény terhére
állandó jelleggel nem mentesülnek a munkáltatónál munkavégzésük alól.
IV. 2.) A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására az Elnökre (és gazdasági
elnökhelyettesre) vonatkozó II. B.) pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni.
IV. 3.) A Felügyelő Bizottság tagjaira pedig az Elnökség tagjaira (kivéve gazdasági
elnökhelyettes) irányadó II. C.) pontban megfogalmazott szabályok alkalmazandók.

V. Időközi választások
V. 1.) Bármely tisztségviselő megbízatásának az Alapszabályban foglaltak szerinti
megszűnése esetén időközi választást kell tartani a tisztség betöltésére.
V. 2.) Időközi választást a mandátum megszűnését követő 60 napon belül kell megtartani.
V. 3.) Az időközi választáson megválasztott tisztségviselő megbízatása határozott időre szól,
melynek lejárta egyezik a megszűnéssel érintett tisztségviselő megválasztásakor
meghatározott lejárati időpontjával.
V. 4.) Az időközi választásokra a továbbiakban az általános választásra vonatkozó szabályok
irányadók.
VI. Zárórendelkezések
V.1.) A Bizalmi Testület az Elnökség mandátumának (általános választás) lejárta előtt
legalább 90 nappal köteles határnapot kitűzni a tisztújítás napját.
V. 2.) Jelen szabályzatot a 2017.09.11. napján tartott Bizalmi Értekezlet fogadta el.

