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A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete 
Választási Szabályzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti 
egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.  
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A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a tisztségviselőinek és a 
testületeinek megválasztására az alábbi Választási Szabályzatot hozta létre, mely kizárólag az 
Alapszabályban foglaltak végrehajtására szolgál, és azzal ellentétes rendelkezést nem 
tartalmazhat 
 

I. 
A VÁLASZTÁSOK ALAPELVEI 

A TUDOSZ Kongresszusát az Alapszabály (továbbiakban: ASZ) VIII. A. 1. pontja alapján évente 
kötelező összehívni, a VIII. A. 7. pont rendelkezik a szavazás módjáról, a VIII. A. 12. e.) pontja 
rendelkezik a TUDOSZ elnökség és a testületek megválasztásának módszeréről. 
Az ASZ VIII. C. 4. pontja rögzíti a megválasztott tisztségviselők megbízatási idejét és módját, 
valamint a visszahívásra vonatkozó szabályokat. 
 
Az ASZ V. 1. d.) és e.) pontjai értelmében a szakszervezeti tag joga választójogát gyakorolni, 
illetve az ASZ összeférhetetlenségi rendelkezéseire figyelemmel bármilyen választott 
tisztséget betölteni. 
 

1. A választhatóság korlátai 
a.) A jelöltállítás határideje után érkezett jelölés nem lehetséges. Abban az esetben, 

ha a jelölt, vagy jelöltek nem jelennek meg a választói kongresszuson és annak 
rajtuk kívül álló okát írásban, előre nem jelzik a Titkárnak, akkor nem 
választhatóak; 

b.) egyebekben az ASZ III. pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályok az 
irányadóak. 

2.  Valamennyi szakszervezeti tisztségviselő megválasztásánál biztosítani kell a titkos 
szavazás feltételét. 

3. Megválasztottnak az tekinthető, aki a határozatképes választói plénumon vagy 
testületben megkapta az érvényes szavazatok több mint felét. 

4. A választás eredménytelen 
a.) ha csak egy személyt jelöltek a tisztségre, és az nem kapta meg a szavazatok több 

mint felét. Ebben az esetben, új időpontban új választást kell tartani; 
b.) több jelölt esetén, ha egy jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint felét. 

Ebben az esetben új szavazást kell tartani a két legtöbb szavazatot kapott jelölt 
részvételével, mindaddig, amíg a választás nem lesz eredményes. 

5. Minden tisztségre több jelölt is állítható. A személyi javaslatokat az előzetes választás 
útján megbízott jelölő személy, vagy jelölő bizottság teszi. 

6. Az adott szintű választói értekezleten a választásra jogosultak számát és a 
határozatképességet, illetve a választás eredményét az e feladatra előzetesen 
megválasztott (mandátumvizsgáló, szavazatszámláló) bizottság állapítja meg. 

7. A választások törvényességéért, körültekintő előkészítéséért a leköszönő 
tisztségviselők, testületek, illetve a választást előkészítő és a lebonyolításában 
közreműködő bizottságok a felelősek. A közvetlen felsőbb szervezet köteles 
felkészíteni a tisztségviselőket a választások szabályos megrendezésére és 
figyelemmel kísérni azok előkészítését, lebonyolítását. Amennyiben a választás 
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feltétele az adott szinten nincs meg, illetve az előírt határidőig nem történik meg, a 
közvetlen felsőbb szervezetnek lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a 
választás pótlólag, szabályszerűen lebonyolódjon. Ez a kötelezettség az időszaki 
választásokra is vonatkozik. 

8. a.) A szabálytalan választással kapcsolatos észrevételeket a választást követő 15 
napon belül a Titkárnál, írásban lehet bejelenteni. 
 A panasz megalapozottságát a közvetlen felsőbb szervezet a panasz beérkezését 
követő 8 napon belül kivizsgálja és dönt az ügyben. Ha a panasznak helyt adott, 
azonnal kiírja az új választások időpontját. 
b.) A választásokkal kapcsolatos döntésekre is vonatkozik az ASZ VI..7. pontja, 

miszerint a szakszervezet valamely szervezetének, testületének jogerős 
törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon 
belül – a bíróság előtt megtámadhatja, azonban ennek egy éven túli sérelmezett 
döntés esetében nincsen helye. 

 
II. 

JELÖLÉSI SZABÁLYOK 
1. Választott tisztségre jelölhető az, aki a TUDOSZ tagja, akit a TUDOSZ valamelyik tagja 

jelöl az adott tisztségre, valamint, aki elfogadja a TUDOSZ alapdokumentumait és 
írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról. 

2. A személyi javaslatok előkészítése érdekében a Kongresszus megnyitásáig jelölést 
előkészítő bizottság (továbbiakban: Jelölő Bizottság) működik. A Jelölő Bizottság 
ügyrendjét és működési rendjét maga állapítja meg. 

3. A személyi javaslatokat a Jelelő Bizottság terjeszti elő. A Jelölő Bizottság minden 
szabályszerű jelölést a Kongresszus elé terjeszt. Ezen túl a Kongresszuson új 
jelöltállítás nem lehetséges. 

4. A személyi javaslatokról – a szavazólapra kerülésről – a Kongresszus nyílt szavazással 
dönt. Jelölt az lesz, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek nyílt szavazatának 1/3-át 
megkapta. 

5. A többes jelölés elve alapján egy-egy tisztségre több jelölt is állítható. Adott tisztségre 
jelölt, de arra meg nem választott jelölt más tisztségre jelölhető.  

6. A jelöltekről a Kongresszus titkos szavazással dönt.  
7. Amennyiben az adott vezetőtestületbe tagnak jelöltek száma nem több a 

megválasztható létszámnál, egyfordulós választást kell tartani. Az egyfordulós 
választás során megválasztott lesz az a jelölt, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek 
több mint felének szavazatát megkapta. Abban az esetben, ha a választás során nem 
kapta meg mindegyik jelölt a kongresszusi küldöttek több mint 50%-ának igenlő 
szavazatát, az adott vezető testület be nem töltött helyeire újabb jelöltet (jelölteket) 
kell állítani, és a be nem töltött helyek vonatkozásában a választást újra le kell 
bonyolítani. 

8. Amennyiben az adott vezetőtestület tagjának jelöltek száma a megválasztható 
létszámnál több, kétfordulós választást lehet tartani. A kétfordulós választás során az 
első választási fordulóban megválasztott lesz az(ok)  jelölt(ek), aki(k) a jelenlévő 
kongresszusi küldöttek több mint felének igenlő szavazatát megkapta(k). Ha az így 



  
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete        

 

1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. 

Postacím: 1386 Budapest 62 Pf.: 906/41 

Tel: 279-60-70 
E-mail: tudosz@tudosz.hu 

www.tudosz.hu  

4 

 

megválasztott vezetőtestületi tagok száma megegyezik a választható vezetőtestületi 
tagok számával, abban az esetben a választást befejezettnek lehet tekinteni. 
Második választási fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban a 
megválasztott vezetőtestületi tagok száma kevesebb, mint a megválaszthatók száma. 
A második fordulóban azok a jelöltek vehetnek részt, akik az első fordulóban is részt 
vettek, de nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot. 
A választás második fordulójában az(ok) a jelölt(ek) tekinthető(k) megválasztottnak, 
aki(k)  több szavazatot kapta(k). 
A választás második fordulója eredményeként kialakult szavazategyenlőség esetén a 
megválasztásról újabb szavazás dönt. 

 
III. 

SZAVAZÁSI SZABÁLYOK 
1. a.) A szavazást a Kongresszuson a küldöttek közül megválasztott Szavazatszámláló 

Bizottság szervezi, irányítja, ellenőrzi; 
b.) A Szavazatszámláló Bizottság 3 tagú; 
c.) A Szavazatszámláló Bizottság megszámolja a nyílt szavazatokat. A titkos 

szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, őrködik a szavazás rendjén, 
összeszámlálja a szavazatokat, végérvényesen dönt a vitás kérdésekben, kihirdeti 
a szavazás eredményét 

2. Értelmező szabályok 
a.) Nyílt szavazás: a kongresszusi küldöttigazolvány felmutatásával történik. A 

szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság összesíti, annak eredményét az ülést 
vezető elnök hirdeti ki (igen, nem, tartózkodás). Amennyiben a szavazás során a 
számlálás nem indokolt, a tanácskozást vezető elnök a Szavazatszámláló 
Bizottsággal egyetértésben számlálás nélkül „látható többség alapján” állapítja 
meg a szavazás eredményét; 

b.) Titkos szavazás: szavazólapon történik. A titkos szavazás előtt a szavazásra 
jogosultak a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják. A jelöltre a jelölt neve 
mellett található négyzetbe (vagy körbe) két egymással metsző vonal beírásával 
lehet szavazni. 

c.) Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a küldött kire 
(kikre) adta szavazatát. 

d.) Érvénytelen az a szavazólap 
- amelyből nem lehet megállapítani, hogy a szavazásra jogosult kire (kikre) 
szavazott 
- amelyet teljesen áthúztak, eltéptek 
- amelyen több jelölt melletti négyzetbe (vagy körbe) írtak be jelölést, mint 
amennyi a megválasztható vezetőtestületi tagok száma 
- amelyre utólag írtak rá jelölt(ek) nevét 

 
3. A szavazólap elkészítése, a szavazás eredményének megállapítása a Szavazatszámláló 

Bizottság feladata. A szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke zárt borítékban átadja az ülést vezető elnöknek. 
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4. A szavazólapokat a TUDOSZ Titkára őrzi. A Kongresszus lezárását követő 365. napon a 
tanácskozást vezető elnök és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a szavazólapokat 
megsemmisítik, kivéve, ha a választás eredményét bárki megtámadta és az eljárás 
még folyamatban van. 

 
Budapest, 2014. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


