A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
Választási szabályzata
a Kongresszusi választásokhoz
2022
Ezen Választási szabályzat a KASZ Alapszabályával és a KASZ Szervezeti és Működési
Szabályzatával összhangban, a Kongresszus hatáskörébe tartozó tisztségviselők1
megválasztásának rendjét írja elő, de az alapelvek és az eljárási rend vonatkozik a KASZ
bármely szintjén és területén megvalósított – nem hatáskörébe tartozó tisztségviselők2
választására irányuló- választásra is.
Az alapszervezeti választások részletes szabályait külön választási szabályzat tartalmazza.
I. A választások célja, hogy
• a KASZ országos és területi szervei szabályos választások alapján megválasztott,
legitim testületeken keresztül működjenek,
• olyan szervezeti struktúra kerüljön kialakításara, amely működőképes, igazodik a
KASZ Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához (továbbiakban
SZMSZ) ,
• olyan testületek és tisztségviselők kerüljenek megválasztásra, amelyek, illetve akik
képesek és alkalmasak a helyi szervezetekkel, a tagsággal való rendszeres
kapcsolattartásra és megfelelő képviseletükre,
• mindez biztosítsa a tagság érdekei érvényesítésének feltételeit.
II.A választások alapelvei
1. A választások előkészítéséért és lebonyolításáért a jelenlegi vezető testület (Elnökség)
felelős.
2. A KASZ Alapszabálya értelmében minden szakszervezeti tag szavazóképes és bármely
szakszervezeti tisztség betöltésére megválasztható, amennyiben megfelel a KASZ
Alapszabályában foglalt követelményeknek és vele szemben kizáró ok nem áll fenn,
továbbá betartja annak rendelkezéseit, különös tekintettel a tagsági kötelezettségeire.
3. A KASZ vezető tisztségviselőit, az Elnökség tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait
5 évre választják meg.
III.A választás szabályai
1.
2.
3.

A Kongresszus a KASZ elnökét és alelnökét titkos szavazással választja meg.
Az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai nyílt szavazással választhatóak meg.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai a megválasztásukat követő első ülésükön saját maguk közül
megválasztják az Ellenőrző Bizottság elnökét.
4. A Kongresszus akkor határozatképes, ha a küldöttek 2/3 -a jelen van.
5. A szavazás akkor érvényes, ha

1
2

KASZ vezető tisztségviselői: elnök, alelnök, Elnökség, Ellenőrző Bizottság tagjai
küldött, delegált, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő stb.
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6.

7.
8.
9.

10.

5.1. titkos (urnás) szavazásnál, a választásra jogosultak legalább 50%-a + 1 fő leadja a
szavazatát
5.2. nyílt szavazás alkalmával , a jelenlévők legalább 50%-a+1 fő „igen”-nel szavaz.
Titkos szavazás esetében, a szavazat akkor érvényes, ha a hiteles szavazólapon
6.1. a módosítások és a törlés jól olvasható,
6.2. legfeljebb annyi név szerepel, ahány fő jelöltet a kongresszus előzőleg
megszavazott,
6.3. legfeljebb annyi név van bejelölve, ahány tisztségviselőt az adott pozícióra
választani kell.
Az a személy tekinthető megválasztottnak, aki az érvényesen leadott szavazatok több,
mint 50%-át (50%+1) megkapta.
Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. Az a személy tekinthető
megválasztottnak, aki megkapta a szavazatok több, mint 50 %-át (50%+1).
Amennyiben a titkos szavazás alkalmával három vagy annál több jelölt van,
többfordulós választást lehet tartani.
9.1. Abban az esetben, ha az első fordulóban valamelyik jelölt megkapta a jelenlévő
küldöttek több, mint 50%-ának szavazatát, a választást befejezettnek és a jelöltet
megválasztottnak kell tekinteni.
9.2. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges
szavazatot, második fordulót kell tartani.
9.3. A szavazás második fordulójában az a két jelölt vehet részt, akik az első fordulóban a
legmagasabb számú szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő
szavazattal rendelkezők mindegyike részt vehet a második fordulóban.
9.4. A szavazás második fordulójában megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki több
szavazatot kapott.
9.5. Amennyiben a szavazás második fordulójában szavazategyenlőség áll elő, abban az
esetben a megválasztásról ismételt szavazást kell tartani.
9.6. Ebben az esetben megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a megismételt
szavazás során a szavazatok többségét birtokolja.
Nyílt szavazás esetén, amennyiben a jelöltek száma a megválasztható létszámnál több,
kétfordulós szavazást lehet tartani.
10.1. A kétfordulós szavazás során az első fordulóban megválasztott lesz az a
jelölt/jelöltek, aki(k) a jelenlévő küldöttek több mint 50 %-ának igen szavazatát
megkapta/megkapták.
10.2. Ha az így megválasztott jelöltek száma megegyezik a megválasztható jelöltek
számával, abban az esetben a választást befejezettnek kell tekinteni.
10.3. Abban az esetben, ha az első szavazási fordulóban a megválasztható létszámnál
több jelölt kapta meg a jelenlévő küldöttek több mint 50 %-ának igen szavazatát,
közülük az a jelölt/azok a jelöltek tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több
szavazatot kapta/kapták.
10.4. Szavazategyenlőség esetén a megválasztásról újabb szavazás dönt.
10.5. Második fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban
megválasztott jelöltek száma kevesebb, mint a megválaszthatóak száma.
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10.6. A második fordulóban azok a jelöltek vehetnek részt, akik az első fordulóban is
részt vettek, de nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot.
10.7. A választás második fordulójában az a jelölt/azok a jelöltek tekinthető(k)
megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta/kapták.
10.8. A szavazás második fordulója eredményeként kialakult szavazategyenlőség esetén
a megválasztásról újabb szavazás dönt.
IV.A Kongresszusi küldöttek választásának szabályai
1.
2.

A Kongresszus küldötteit az Elnökség 03/2022. (01. 20.) sz. határozata alapján választják
meg a régiós, megyei (budapesti) titkári fórumok az alapszervezetek javaslata alapján.
A Kongresszus küldötteinek száma 90 fő, amely az alábbi elvek alapján kerül
meghatározásra:
• Minden 20 fő taglétszám feletti alapszervezet küldhet 1 fő küldöttet.
• A súlyozott paritás elvéből kiindulva minden 50 fő fölötti alapszervezet lehetőséget
kap további küldöttek delegálására
o
o
o
o
o
o

3.
4.

50-100 fő:
1 küldött
101-600 fő: 3 küldött
601-1100 fő: 4 küldött
1101-1600 fő: 5 küldött
1601-2100 fő: 6 küldött
2101 fő felett: 7 küldött

Az Alapszabály értelmében a KASZ elnökségi tagjai automatikusan küldöttek.
A KASZ Elnökségének döntése értelmében a megyetitkárok küldöttek lehetnek,
amennyiben a megyei fórum megválasztja őket.

V.A Jelölő Bizottság
1.
2.
3.
4.

A Jelölő Bizottság tagja megyénként 1-1 fő (továbbiakban megyei jelölő személy),
amelyet a megyei fórum választ meg.
A Jelölő munka koordinálására a KASZ Elnöksége májusi ülésén megválasztja meg a
Jelölő Bizottság elnökét.
A Jelölő Bizottság tagjai maguk közül egy 5 fős vezető testületet hoznak létre, amely a
jelölő munka összesítését végzi.
A Jelölő Bizottság jelen szabályzattal összhangban:
• meghatározza saját feladattervét, kialakítja munkamegosztását, ütemezi a jelöltállítás
folyamatát, meghatározza a jelöltek nyilvánosságra hozatala, valamint az
észrevételek visszaküldésének időpontját,
• az alapszervezetek/regionális fórumok javaslata alapján összeállítja azok névsorát,
akikre javaslat érkezett,
• felkeresi a jelölteket annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy vállalják-e
a jelölést és bekéri annak elfogadásra vonatkozó írásos nyilatkozatot,
• elnöki, alelnöki, Ellenőrző Bizottsági tag tisztségre való jelölés esetén bekéri a jelölt
szakmai önéletrajzát és
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• értékeli a jelölési folyamat megvalósítását. Elfogadja a Jelölő Bizottság kongresszusi
jelentését a végzett munkáról, a tapasztalatokról és a jelöltekről, majd a Kongresszus
elé terjeszti.
• Vizsgálja a jelölhetőség feltételeinek meglétét.
5. A megyei jelölő személy feladata:
A Kongresszus hatáskörébe tartozó tisztségviselők (KASZ elnök, alelnök, Elnökség, Ellenőrző
Bizottság) jelölésével kapcsolatos helyi tennivalók ellátása:

6.

• összegyűjti a megyei alapszervezetek ide vonatkozó javaslatait,
• közreműködik a Jelölő Bizottság javaslatainak, álláspontjának kialakításában
A Jelölő Bizottság munkáját 2022. szeptember 30. napjáig köteles elvégezni.

VI. Jelölési szabályok
Alapelvek
1.

A KASZ alapszervezetei a KASZ választott tisztségeire tisztségenként egy-egy főt
jelölhetnek.
A jelöltállításról szóló értesítést a szükséges dokumentumokkal együtt a jelöltet állító
alapszervezetek írásban küldik meg a jelölő bizottságnak.
2. Választott tisztségre jelölhető az, aki a KASZ tagja, és aki megfelel a KASZ
Alapszabályában foglalt követelményeknek és vele szemben kizáró ok nem áll fenn,
valamint írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
3. A szabályszerű jelöltállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

4.

5.

• az alapszervezetnek a jelöltállításról határozó vezető testületi ülésének jegyzőkönyvi
kivonata
• a tisztségre jelölt személy szakmai önéletrajza
• a jelölt nyilatkozata a jelölés elfogadásáról
A jelen szabályzatnak megfelelő szabályszerű személyi javaslatokat a Jelölő Bizottság
terjeszti elő a Kongresszus küldöttei számára. A szabályos jelölési időszak lezárulása
után, és a szabályos jelöléssel rendelkező jelölteken kívül a Kongresszuson új jelöltállítás
nem lehetséges.
Egy személy több tisztségre is jelölhető. Ebben az esetben tisztségenként kell jelölést
elfogadó nyilatkozatot kitöltenie.

VII. Speciális jelölési és választási szabályok
1.

2.

A vezető tisztségviselők (elnök, alelnök) jelölésének és választásának speciális szabályai
Vezető tisztségviselőnek jelölhető az, aki:
• a KASZ tagja,
• megfelel a KASZ Alapszabályában foglalt követelményeknek és vele szemben kizáró
ok nem áll fenn,
• írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
A Kongresszuson a küldöttek által megszavazandó listára való felkerülés a következő
szabályok szerint történik.
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• A jelölés abban az esetben érvényes, amennyiben az alapszervezet testületi döntés
által fogadja el az általa támogatni kívánt vezető tisztségviselőt.
• A jelölés érvényességének alapkövetelménye, hogy a jelöltet támogató
alapszervezet3 vagy alapszervezetek taglétszáma legalább 2500 fő legyen. Abban az
esetben, ha egyetlen jelölt sem éri el a jelen szabályzatban foglalt támogatottsági
arányt, úgy a legtöbb támogatottságot elért jelölt jelölése tekinthető érvényesnek.
A KASZ elnökét és alelnökét a Kongresszus titkos szavazással választja meg.
A választáson először az elnököt választják meg, majd az alelnököt, ezt követi az Elnökség és
az Ellenőrző Bizottság megválasztása.
3.

4.

Az elnökségi tagok jelölésének és választásának speciális szabályai
Elnökségi tagnak jelölhető az, aki:
• a KASZ tagja,
• megfelel a KASZ Alapszabályában foglalt követelményeknek és vele szemben kizáró
ok nem áll fenn,
• írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról, valamint
• a regionális, vagy az adott közigazgatási régióba tartozó megyék megszavazzák.
A Kongresszuson a küldöttek által megszavazandó listára való felkerülés – az Elnökség
döntése alapján – a következő szabályok szerint történik:

• A megyetitkárok közül 1 fő
• A Fiatalok Tagozata képviseletében 1 fő
• A 800 fő taglétszám feletti alapszervezetek 1-1 fő
• A Nyugat-magyarországi régió területéről 3 fő
• a Kelet-magyarországi régió területéről 3 fő
• a Közép-Magyarország területéről 1 fő
Az Elnökség tagjait a Kongresszus nyílt listás szavazással választja meg.
5.

Az Ellenőrző Bizottsági tagok jelölésének és választásának speciális szabályai
Az Ellenőrző Bizottság tagjának jelölhető

• akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták,
• aki maga, vagy hozzátartozója nem tagja az Elnökségnek,
• megfelel a KASZ Alapszabályában foglalt követelményeknek és vele szemben kizáró
ok nem áll fenn,
• a regionális, vagy az adott közigazgatási régióba tartozó megyék megszavazzák,
• és írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról
Az Ellenőrző Bizottság tagjai egyenként, nyílt szavazással választhatók.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai a megválasztásukat követő első ülésükön saját maguk közül
megválasztják az Ellenőrző Bizottság elnökét.

3

Alapszervezet az, amelyet a KASZ Alapszabálya annak minősít.
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VIII. Szavazási szabályok
1.
2.
3.

4.

5.

A szavazást a Kongresszus küldöttei által megválasztott háromtagú Szavazatszámláló
Bizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi.
Nyílt szavazásnál a Bizottság megszámolja a szavazatokat.
A titkos szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, őrködik a szavazás rendjén,
összeszámolja a szavazatokat, dönt a vitás kérdésekben, kihirdeti a szavazás
eredményét.
A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás eredményét, és minden más, a szavazás során,
vagy a szavazatok összeszámlálása során felmerülő fontos körülményt jegyzőkönyvben
rögzít, amelyet a bizottság elnöke és két tagja aláír, aláírásukat a KASZ által megbízott
jogi képviselő hitelesíti.
A jegyzőkönyvben egyértelműen fel kell tüntetni – jelöltenkénti külön-külön bontásban
– a jelöltre leadott érvényes, rontott és érvénytelen, illetve vitatott szavazatok
darabszámát.

IX. A választás lebonyolítása
1.
2.

3.
4.

5.

A Kongresszus által megválasztott 3 tagú Mandátumvizsgáló Bizottság megállapítja a
határozatképességet.
A határozatképes kongresszus:
• megerősíti a választás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő bizottságokat,
(Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság,
jegyzőkönyvvezető és hitelesítő, levezető elnök stb.)
• megvitatja a jelenlegi Elnökség beszámolóját, programját, valamint az Ellenőrző
Bizottság jelentését.
A Jelölő Bizottság elnöke előterjeszti a jelöltek listáját – a személyekre vonatkozó rövid
jellemzéssel, indoklással együtt.
A levezető elnök jelöltenként megszavaztatja a szavazólapra való felkerülést. Az így
elkészült jelölőlistát – immár szavazólapként, a Mandátumvizsgáló Bizottság által újból
megállapított, jelenlévő szavazásra jogosultak létszámának megfelelő példányszámban
elkészítik, majd utólag ellenőrizhető módon (átvételi lista aláírásával) kiosztják.
A levezető elnök ismerteti:

• a szavazás általános és kivételes szabályait
• titkos szavazásnál az elkészült szavazólapok kiosztását követően a szavazás idejére
felfüggeszti az értekezletet
• nyílt szavazásnál kézfeltartással szavaztat
6. A leadott szavazatok kezelése
A Szavazatszámláló Bizottság
• titkos szavazás esetében az urna felbontása után, a szavazatokat összeszámolja,
• nyílt szavazás esetében a szavazatokat összeszámolja, a szavazatokat értékeli végül
kihirdeti a szavazás eredményét.
A szavazólapokat a KASZ irodavezetője őrzi a KASZ Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak
szerint.
6

X. Értelmező rendelkezések:
nyílt szavazás: a küldöttigazolvány felmutatásával történik. A szavazatokat a
Szavazatszámláló Bizottság összesíti. Eredményét a levezető elnök hirdeti ki (igen, nem,
tartózkodás, látható többség).
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 egymást metsző vonal
beírásával lehet szavazni.
Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a küldött kire (kikre) adta a
szavazatát.
Érvénytelen az a szavazólap:
• amelyből nem lehet megállapítani, hogy a szavazásra jogosult kire (kikre) szavazott,
• amelyet teljesen áthúztak, eltéptek,
• amelyen több jelölt neve melletti négyzetbe (vagy körbe) írtak be jelölést, mint
amennyi a megválasztandó tisztségviselő(k) száma,
• amelyre utólag írtak rá nevet.
Budapest, 2022. január 24.

A KASZ Elnöksége
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