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A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 

jelölési és választási szabályzata  

  

A 2022. év októberben esedékes Küldöttgyűlésnek a Pályavasúti Dolgozók 

Szakszervezete alapszabályának értelmében a választási ciklusból még hátralévő idő végéig 

szóló időszakra (2025. szeptember) meg kell választani a hatáskörébe tartozó –forgalmi 

alelnököt, TEB szakági választmányi ügyvezetőt, forgalmi szakági választmányi ügyvezetőt 

elnökségi tagot, FEB tagot.  

A küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői az alapszervezetek által 

delegált közös képviselők, területi szakmai képviselők, a választmányok által delegált tagok. 

A küldöttgyűlés résztvevői e tisztségükből fakadó jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.  

  

A választás előkészítésére és lebonyolítására a küldöttgyűlést megelőzően az elnökség 

megválasztja a 3 tagú választási bizottságot. Ez a bizottság felügyeli és végzi a teljes 

jelöltállítási és választási folyamatot. A jogerős jelöltállítási lista közzétételéig jelölést 

előkészítő bizottságként, majd mandátumvizsgáló, illetve szavazatszedő bizottságként 

működik tovább. Választási bizottságként megállapítja és kihirdeti a választás eredményét, 

illetve dönt az esetleges jogorvoslati beadványokról is. A választási bizottság saját ügyrendjét 

és működési rendjét jelen szabályzat alapján maga állapítja meg. A saját ügyrend és működési 

rendjében kell szabályozni a név szerinti mandátumok elkészítésére, ellenőrzésére, átadására, 

a szavazólapok és a szavazó urnák elkészítésére vonatkozó szabályokat is.  

  

I.  Jelölési szabályok  

  

1. A választott tisztségekre jelölhető valamennyi PVDSz tag, aki írásban nyilatkozik a 

jelölés elfogadásáról.  

2. A választott tisztségekre nem jelölhető a PVDSz pártoló tagja, aki munkáltatói jogokat 

gyakorol az adott területen és más érdekvédelmi szervezetnek, szakszervezetnek tagja.  

3. Jelöltet állíthat bármely PVDSz tag egyedül vagy tagtársaival közösen a jelöltállításhoz 

szükséges nyilatkozat, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatának jelöltállítási határidőben 

történő megküldésével.  

4. A jelölést zárt borítékban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a PVDSz 

központjában működő jelölést előkészítő bizottsághoz kell eljuttatni. A jelölés átvételéről 

a bizottság írásban visszaigazolást ad az esetleges hiánypótlás felhívásával egyidejűleg.  

5. Az érvényes jelöléshez szükséges a jelölt neve, törzsszáma, szolgálati helye, munkaköre, a 

jelöltet állító (k) nyilatkozata (1. sz. melléklet) eredeti aláírással, a jelölt elfogadó 

nyilatkozata (2. sz. melléklet) eredeti aláírással, adatvédelmi tájékoztató tudomásul vétele, 

és egy rövid bemutatkozó levél csatolása. 

6. Jelöltállítási határidőt a jelöltállítási és választási bizottság állapítja meg, de az nem lehet 

későbbi, mint a küldöttgyűlést megelőző 22. nap, melyet a szakszervezet honlapján közzé 

kell tenni.   

7. Jelöltállítási határidő lejártát követően a jelölést előkészítő bizottság a jelölést lezárja és a 

beérkezett nyilatkozatok alapján megvizsgálja a jelöltállítás szabályszerűségét. Az összes 

feltétellel rendelkező jelöltet tisztségenként nyilvántartásba veszi.  
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8. A nyilvántartásba vett jelöltekről egy névsor szerinti jelöltállítási listát készít, melyet a 

jelöltállítási határidő lejártát követő 3 napon belül a szakszervezet honlapján 

nyilvánosságra hoz.  

9. A jelöltállítási listával kapcsolatosan bármely jelölt, vagy jelöltállító 5 napon belül 

jogorvoslati eljárást kezdeményezhet. Határidő mulasztás jogvesztő. A beérkezett 

jogorvoslatokról a bizottság dönt, szükség esetén a jelöltlistán elvégzi a változtatást, majd 

a végleges jelöltlistát a küldöttgyűlést megelőzően legalább 7 nappal korábban 

tisztségenként és névsor szerinti listában közzéteszi. 

10. Amennyiben a jogerős jelöltlista közzététele után a küldöttgyűlés megkezdéséig valamely 

vezető tisztségviselői megbízatás bármely okból megszűnik, akkor a megszűnés ismertté 

válását követő naptól számított 15 napig, de legkésőbb a küldöttgyűlés megkezdéséig 

lehetőség van arra a vezető tisztségre jelöltet állítani a I/5. pontban foglalt feltételekkel. 

Ebben az esetben a választási bizottságnak még a küldöttgyűlést megelőzően dönteni kell 

a jelölés szabályszerűségéről és a szavazólista véglegesítéséről. 

 

II.  Választási szabályok  

1. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a mandátumvizsgáló bizottság a mandátumok 

megvizsgálása után megállapítja, hogy a mandátummal rendelkező képviselők több mint 

fele jelen van.  

2. A döntések érvényességéhez azonban a jelenlévő mandátummal rendelkező képviselők 

több mint felének szavazata szükséges.  

3. Amennyiben minden tisztségre csak egy fő jelölt van, akkor a választást együttesen kell 

lebonyolítani.  

4. Egyes tisztségekben az tekinthető megválasztott tisztségviselőnek, aki a szavazatok több, 

mint 50 % -át kapta. Többes jelölés esetén, ha az érvényes szavazat nincs meg, akkor 

második fordulót kell tartani és ott már csak az első fordulóban a két legtöbb szavazatot 

elért jelölt kerülhet fel a szavazólapra.  

5. Az érvényes választás végeredményét a választási bizottság elnöke hirdeti ki.  

 

 

 

A választási szabályzat módosítását, egységes szerkezetben foglalva a PVDSz elnöksége 

augusztus 31-én elfogadta.  
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1.sz. melléklet 

Jelöltállítási nyilatkozat                                                
  

Tisztelt Jelöltállítási és Választási Bizottság!  
Alulírott választásra jogosult PVDSz tag (ok) a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete küldöttgyűlésén 2022 

október hóban megtartásra kerülő …………….. mint vezető tisztségviselő** megválasztásán, az alábbi PVDSz 

tagot jelöli. 

  

Tisztség  Jelölt neve (nyomtatott 

nagybetűvel) 

Törzsszám  Szolgálati hely  Munkakör  

         

  

Kelt: ……………………………. 2022 .................... hó................napján. 

  

Jelöltállítók: (név, szolgálati hely, aláírás,)  

Egyúttal arról is nyilatkozunk, hogy a választásra készült a hátoldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót is 

elfogadtuk. 

 

Név/ (jelöltállítók nyomtatott 

nagybetűvel  

Szolgálati hely  Munkakör  Aláírás  

        

        

        

        

        

 

Melléklet: a jelölt elfogadó nyilatkozata, 

 

A jelölést a Jelöltállítási és Választási Bizottság megvizsgálta és elfogadta.  

 

 

Kelt: Budapesten, 2022 ........................ hó................napján. 

 

 

 

  

                                                                                                                 ..................................................................   

  Jelöltállítási és Választási Bizottság 

                                                                                                                                                 elnök 

    

 

*jelen nyilatkozat a honlapon is elérhető              

** a Felügyelő-és Etikai Bizottsági tag esetén a „mint vezető tisztségviselő”-i kitétel nélküli szövegrésszel        
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Adatvédelmi tájékoztató  
a PVDSz 2022. évi választási eljárása során keletkezett anyagok kezeléséről 

 

Tisztelt Jelölt és Jelölők! Mint a PVDSz tagja jelölése elfogadásával hozzájárul, hogy az elfogadó nyilatkozatban 

és a csatolt dokumentum(ok)ban szereplő személyes adatait a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének 2022. 

évi küldöttgyűlésén történő tisztségviselő választási eljárás során is nyilván tartsa, kezelje és feldolgozza.  

A megadott személyes adatai kezelésnek megkezdése előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban - az 

alábbiakról tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés célja: 

A 2022. október hóban esedékes PVDSz Küldöttgyűlésen esedékesvezető tisztségviselőnek történő jelentkezés 

és a választási eljárásban való részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: 

az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: 

többek között: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a 

feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, motivációs levelek, valamint az azokban 

megadott egyéb személyes adatok. 

Személyes adatok tárolásának ideje: 

Amennyiben a jelölt nem kerül megválasztásra, akkor a jogorvoslati határidők lejártát követően a jelölt ebben a 

körben fenti célból megadott személyes adatait haladéktalanul töröljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok kezelése kapcsán a PVDSz adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A jelölt által megadott személyes adatokat kizárólag a Jelöltállítási és Választási Bizottság erre a feladatra 

felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett jelölésekről, a csatolt anyagok biztonságos tárolásáról 

és őrzéséről a PVDSz kiemelten gondoskodik.  

A jelölteket az általuk megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

A Jelölt az adatkezelés során bármikor kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a jelöléssel 

kapcsolatos anyaggal és az ahhoz kapcsolódó adatairól az adathordozhatósághoz való jog biztosítása alapján 

bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá 

kérheti, hogy ezen adatokat a PVDSz – az adatkezelési határidőn túl – ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

Tájékoztatjuk továbbá a Jelöltet arról, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az 

PVDSz -től. A Jelölt bármikor kérheti a jelölési anyagban megadott személyes adatainak helyesbítését, illetve 

kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  

A Jelöltet megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén PVDSz elnökéhez, vagy a 

PVDSz adatvédelmi (GDPR) tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A PVDSz Elnöke vagy az 

adatvédelmi tisztviselő a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről 

írásban tájékoztatást adni. 

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-

1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) illetve eljárást kezdeményezhet az 

PVDSz.-vel, mint adatkezelővel szemben a Főváros Törvényszéken, de a per megindítható az érintett lakó- vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is. 

Az adatkezelő neve és adatai: 

név:    Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 

Képviseli:   Dr. Kispál Viktor elnök 

telefonszám: +36-1/511-8194 

postacím: 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. III. emelet. 

A PVDSz adatvédelmi  tisztviselőjének elérhetősége: 

  

e-mail:  adatvedelem@pvdsz.hu 

   

postacím: 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. III. emelet. 

 

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/
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2. sz. melléklet   

                                         

Elfogadó nyilatkozat                           
 

 

1.A tisztséget elfogadó személy adatai 

Neve: 

Lakóhelye: 

Anyja neve: 

 

2. Alulírott kijelentem, hogy a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete nevű szervezetben betöltendő 

…………………. 

 

…...................................................... tisztséget …................... napjáig elfogadom és akként nyilatkozom, hogy a 

törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában1 megfogalmazott követelményeknek 

megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn. 

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja2 alapján 

nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

 

Kijelentem, hogy a szervezetnek tagja vagyok / nem vagyok tagja. (A válasz aláhúzandó!).  

 

Egyúttal arról is nyilatkozom, hogy a választásra készült a hátoldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót is 

elfogadtam. 

 

 

Kelt: …………………………….…….hely……………..év……………………hó………….nap. 

 

 

                                                                                                                                                  aláírás 

Melléklet:  

• a jelölt által írt rövid bemutatkozó levél, 

 

Tanú:                                                                                                Tanú: 

 

neve:                                                                                                neve: 

lakóhelye:                                                                                       lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                         személyi igazolvány száma:
 

1Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 

tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 

ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 

nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 
2Btk. 61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy azok gyakorlásában részt vegyen. 

(2) A közügyektől eltiltott 

i) nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője. 
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Adatvédelmi tájékoztató  
a PVDSz 2022. évi választási eljárása során keletkezett anyagok kezeléséről 

 

Tisztelt Jelölt és Jelölők! Mint a PVDSz tagja jelölése elfogadásával hozzájárul, hogy az elfogadó nyilatkozatban 

és a csatolt dokumentum(ok)ban szereplő személyes adatait a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének 2022. 

évi tisztújító küldöttgyűlésén történő tisztségviselő választási eljárás során is nyilván tartsa, kezelje és 

feldolgozza.  

A megadott személyes adatai kezelésnek megkezdése előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban - az 

alábbiakról tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés célja: 

A 2022. október hóban esedékes PVDSz Küldöttgyűlésen esedékes vezető tisztségviselőnek történő jelentkezés 

és a választási eljárásban való részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: 

az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: 

többek között: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a 

feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, motivációs levelek, valamint az azokban 

megadott egyéb személyes adatok. 

Személyes adatok tárolásának ideje: 

Amennyiben a jelölt nem kerül megválasztásra, akkor a jogorvoslati határidők lejártát követően a jelölt ebben a 

körben fenti célból megadott személyes adatait haladéktalanul töröljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok kezelése kapcsán a PVDSz adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A jelölt által megadott személyes adatokat kizárólag a Jelöltállítási és Választási Bizottság erre a feladatra 

felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett jelölésekről, a csatolt anyagok biztonságos tárolásáról 

és őrzéséről a PVDSz kiemelten gondoskodik.  

A jelölteket az általuk megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

A Jelölt az adatkezelés során bármikor kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a jelöléssel 

kapcsolatos anyaggal és az ahhoz kapcsolódó adatairól az adathordozhatósághoz való jog biztosítása alapján 

bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá 

kérheti, hogy ezen adatokat a PVDSz – az adatkezelési határidőn túl – ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

Tájékoztatjuk továbbá a Jelöltet arról, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az 

PVDSz -től. A Jelölt bármikor kérheti a jelölési anyagban megadott személyes adatainak helyesbítését, illetve 

kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  

A Jelöltet megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén PVDSz elnökéhez, vagy a 

PVDSz adatvédelmi (GDPR) tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A PVDSz Elnöke vagy az 

adatvédelmi tisztviselő a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről 

írásban tájékoztatást adni. 

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-

1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) illetve eljárást kezdeményezhet az 

PVDSz.-vel, mint adatkezelővel szemben a Főváros Törvényszéken, de a per megindítható az érintett lakó- vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is. 

Az adatkezelő neve és adatai: 

név:    Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 

Képviseli:   Dr. Kispál Viktor elnök 

telefonszám: +36-1/511-8194 

postacím: 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. III. emelet. 

A PVDSz adatvédelmi (GDPR)  tisztviselője: 

  

e-mail: adatvedelem@pvdsz.hu 

  

postacím: 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. III. emelet. 

 

Kelt: Budapest, 2022. augusztus  

 

http://www.naih.hu/

