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1. sz. melléklet 
 

KONGRESSZUSI ÜGYREND 
 
 

 
A VDSZSZ VI. Kongresszusát az Alapszabály és jelen kongresszusi ügyrend szerint,  végzi. 
 

1.) A Kongresszus személyi összetétele és nyilvánossága:  
            Tagjai a VDSZSZ Alapszabálya 5. fej. 1. pontja alapján: 

- a szövetségi tagoknál választott küldöttek (minden 100 szakszervezeti tag után 1fı, ezt 
el nem érı létszám esetén 1fı.) 

- a SzV tagjai 
- a GEB tagjai 
- az Etikai Bizottság tagjai 
- tag szakszervezetenként 1fı nyugdíjas küldött 
- Nyugdíjas Tagozat vezetıje  
      A kongresszus további résztvevıi a meghívott vendégek és érdeklıdık. 

 
            A Kongresszus ülései nyilvánosak, mindenki számára elérhetıek. 
 

2.) A Kongresszus határozatképessége a VDSZSZ Alapszabálya 5.2. fej. 1.2. pontja 
alapján: 

 
  
A Kongresszus határozatképes, ha a küldöttek legalább ¾ része jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a Kongresszust 30 napon belüli idıre, idıpontra újra össze 
kell hívni.  
 
 
3.) A Kongresszus napirendjei és idırendje:  

 
 
Napirend: 
 

1. A Kongresszus ügyrendjének elfogadása 
2. Tag felvétel         
3. Beszámoló a 2003-2008 évek között végzett munkáról beleéretve az Etikai       

                Bizottság és a GEB beszámolóját is.  
4. Kitüntetések átadása 
5. A VDSZSZ programjának vitája, a program elfogadása. 
6. Alapszabály módosításainak elıterjesztése, határozathozatal 
7. Tisztségviselık választása. 

 
A napirendrıl a Kongresszus az Ügyrend elfogadásával dönt. 
A Kongresszus idırendjét a kongresszusi meghívó tartalmazza. 
 
4.) A Kongresszus munkabizottságai: 

          - Ügyrendi Bizottság Vezetıje: Dr Kiss Mihály, tagjai: Király Miklós, Gembiczki Tibor 
- Szervezı Bizottság. Vezetıje: Major Gábor, tagjai: Árkovics István, Téglás József 
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- Választási Bizttság. Vezetıje: Lırincz László, tagjai: Kaposvári Tíborné, Masa Imre 
Lászlóné, Bánkúti Ferenc, Harmath Péter 

- Szavazatszámláló Bizottság. (Nyílt szavazások bonyolításakor) Vezetıje: Weisz 
Mátyás, tagjai: Decsi Gábor, Horváth József   

- Jegyzıkönyv-vezetı: Kádi Tünde (hangfelvétel alapján) 
 

A jegyzıkönyv hitelesítése a jegyzıkönyv-vezetı és a levezetı elnökök aláírásával     
történik.  
 
A bizottságokról a Kongresszus dönt. 

 
5.) A Kongresszus levezetı elnökei: 

 
- Megnyitótól a beszámoló jóváhagyásáig: Medveczki Zsolt 
- Program, és Alapszabály jóváhagyásáig: Réffi Péter 
- Tisztségviselık választása, zárszó: Bakai Lehel   
-    
A levezetı elnökök személyérıl a Kongresszus dönt. 
 
6.) Kongresszusi hozzászólások rendje: 

 
Valamennyi napirendhez elsıként a tagszakszervezetek szóvivıi kapnak szót: 
- Beszámoló véleményezéséhez 5 - maximum 10 perc, amelynek szőkítésérıl a levezetı 

elnök jogosult dönteni.  
- Alapszabály módosításhoz pontonként maximum 1 perc 
- Programjavaslathoz maximum 3 perc idıtartam 

A napirendi pontokhoz történı hozzászólások a Szövetségi Vezetıségi ülés határozata 
alapján elsısorban szóvivıi rendszerben történnek. A tagszakszervezetek küldöttei a 
Kongresszust megelızıen állapodnak meg saját küldött csoportjuk szóvivıjének 
személyérıl. A szóvivıi hozzászólok felszólalása valamennyi pontnál, önkéntes 
jelentkezés alapján történik. 
A küldöttek hozzászólása - hozzászólási jegy leadása útján - maximum 3 perces 
idıtartamban. A hozzászólások sorrendéjérıl a levezetı elnök dönt. Az elnök a 
hozzászólásokhoz biztosított idı lejárta után megvonja a szót a hozzászólótól. Vita 
esetén válasz hozzászólásra újabb 1 perc adható, melyet a levezetı elnök koordinál. 

- A meghívott vendégek hozzászólására maximum 5 perc áll rendelkezésre (ennek 
elızetes egyeztetése megtörténik). 

- Ügyrendi jellegő hozzászólás soronkívüliséget élvez, amelyet a mandátummal 
rendelkezı személy hangos „ügyrendi” felkiáltással jelez. A rendelkezésre álló idı 
maximum 1 perc. A hozzászólást követıen azt az Ügyrendi Bizottság elnöke 
véleményezi. 

- Hozzászólásokat írásban is le lehet adni, melyeket a kongresszusi jegyzıkönyvnek 
tartalmaznia kell. Ez vonatkozik az idırendbe bele nem férı hozzászólásokra is. 

 
7.) Határozathozatal: 
 
Az 1., 2. és a 7. napirendi pontok esetében, valamint a 3., 5., 6. pontok részszavazásainál a 
Kongresszus egyszerő többséggel, a jelenlévı kongresszusi tagok 50%+1fı szavazatával dönt. 
A 3., 5., 6. napirendi pontok végszavazásakor az érvényes döntéshez a kongresszusi tagok 
2/3-ának egybehangzó szavazata szükséges. 
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Vita során, ha egy részkérdés eldöntésére több javaslat hangzik el, elıször a módosító 
javaslatokat az elhangzás sorrendjében kell szavaztatni, - szükség esetén az elıterjesztıi 
vélemény kikérése mellett – majd az elıterjesztı bizottság javaslatát kell szavazásra 
bocsátani. A szavazást csak addig kell folytatni, amíg egy javaslat meg nem kapja az 
érvényességhez szükséges többségi szavazatot.  
 
Az alapszabály módosítása során a bizottság vezetıjének összefoglaló elıterjesztése után, 
pontonként – az esetlegesen felmerülı újabb módosító javaslatokkal együtt – kerülnek 
szavazásra a javaslatok (részszavazás). A részszavazások befejezése után az alapszabály az 
elfogadott módosító javaslatokkal együttesen kerül végszavazásra.  
 
A Kongresszus döntéseit 1., 2., 3., 5., 6., pontok esetében  nyílt szavazással hozza, amelyet az 
elnök a „látható többség” alapján fogad el. Amennyiben nem egyértelmő a látható többség, 
illetve bármely szavazati jogú küldött kéri, szavazatszámlálást kell végezni. 
 A 7. napirendi pont esetében, a tisztségviselık választása titkos szavazással történik. 
 
  
 
 
A nyílt szavazás minden esetben a zöld színő sorszámozott meghívó felmutatásával 
történik. 
 
 
Minden, a Kongresszust érintı egyéb kérdésben a kongresszusi tagok többséggel, nyílt 
szavazás útján döntenek. 
 
 
Az Ügyrendrıl egységes szerkezetben a Kongresszus dönt.  

  
Az ügyrend elválaszthatatlan részét képezi a 7. napirendhez kapcsolódó, a 
tisztségviselık választásával kapcsolatos 1. sz. melléklet. 
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1. sz. melléklet 

I. Szavazás 
 
1./  A Kongresszus az alapszabályában meghatározott tisztségviselı személyeket a jelöltek 

közül választja meg.  
 A kongresszus a VDSZSZ elnökét és elnökhelyettesét, valamint az Etikai Bizottság 

elnökét és tagjait, valamint a Gazdasági Ellenırzı Bizottság elnökét és tagjait egy-egy 
különálló szavazólapon választja meg. 

 Szavazati jogát személyesen a VDSZSZ alapszabályában meghatározott mandátummal 
gyakorolja a küldött. 

       A szavazatok leadása a Választási Bizottság (VB) által kiadott szavazólapon,- a helyi 
sajátosságok figyelembe-vételével - meghatározott szavazóhelyiségben és idıpontban 
történik.  

 

2./ A szavazás titkossága: 
A szavazás titkosságát megfelelı szavazófülkék (helyiségek) biztosításával, az urna 
elsıként szavazó választó jelenlétében történı lezárásával és hitelesítésével kell 
biztosítani.  

 

3./ Az üres urna hitelesítése: 
a./ Az elsıként szavazó személy meggyızıdik arról, hogy a még nyitott urna üres. Majd a 

VB tagja az urnát lezárja, és hitelesíti. 
 
b./ Az urna lezárása után a VB tagja és az elsıként szavazó személy az urnába ellenırzı 

lapot helyez. Az ellenırzı lap tartalmazza azt a megállapítást, hogy az urna üres volt, a 
VB jelenlévı tagjainak és az elsıként szavazónak nevét, az aláírását, az ellenırzılap 
elhelyezésének idıpontját. (7. sz. minta). 

 
Az ellenırzılap hiányában, az urnában lévı szavazatokat érvénytelennek kell 
tekinteni!  

c./  Az urna sértetlenségérıl és választás soráni védelmérıl a VB gondoskodik. 
 

4./ Szavazat leadása: 
a./  A szavazólap 

− A szavazólap elkészítése a Választási Bizottság feladata (7. sz. minta) 
− A szavazólapra a jelölteket nevük alapján abc sorrendben kell felvenni. 
− A szavazólapon szerepeltetni kell a tisztséget, a szavazás idıpontját, a szavazás 

módját és az érvényességi kritériumokat. 
− A szavazólapot hitelesíteni kell. 
−  

b./  A szavazólapot a VB tagja adja át a választónak, a személyazonosság, ellenırzésével. 
A választó a választásra jogosultak névjegyzékén aláírásával igazolja a szavazólap 
átvéte-lét. 

c./   A szavazólapot a VB jelenlévı tagja átadás elıtt a megjelölt helyen lepecsételi, és 
ellátja kézjegyével. 

 
d./  Rontott szavazólapot a VB visszaveszi„Rontott” felirattal látja el, külön tárolva 

megırzi, és helyette új szavazólapot ad a szavazásra jogosultnak. 
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e./  A szavazás úgy történik, hogy a választó a szavazólapon az általa támogatott jelölt(ek 

) neve mellett lévı négyzetbe egyértelmő jelzést alkalmaz. (Például:�-et, �-t . ír) 
 

f./ A választhatónál több személy megjelölése ugyanarra a tisztségre, vagy a nem 
egyértelmő megjelölés a szavazat érvénytelenségét vonja maga után. Szavazat 
ceruzával nem jelölhetı be, amennyiben ilyen szavazólapot talál a VB, úgy azt 
érvénytelenné kell nyilvánítani. 

 
5.  A szavazás befejezése, az urnák kezelése a szavazás befejezése után: 
 

a./   A szavazás befejezıdik: 
- a szavazóhelyiség meghatározott idıpontban történı bezárásával. 
 

b./  A VB a szavazás lezárása után a fel nem használt ( nem hitelesített) szavazólapokat 
borítékba rakja és a borítékot leragasztás után lepecsételi, hogy onnan a pecsét 
megsértése nélkül már ne lehessen szavazólapot kivenni. 

 
c./  A Választási Bizottság a szavazás befejezésekor jegyzıkönyvben rögzíti a 9. sz. 

iratminta adatait.  
 

d./   Az urnát a szavazás befejezése után a VB tagjai a meghatározott hivatalos helyiségbe 
szállítják, ahol azok felnyitása a II. fejezetben leírt módon történik. 

 

II.A választás eredményének megállapítása 
 
1./ Dokumentálás: 

A szavazás eredménye megállapításának minden mozzanatát jegyzıkönyvbe kell 
rögzíteni. (9. sz. minta). 

 

2./ Szavazatszámlálás: 
a./  Az urna felnyitását követıen meg kell gyızıdni az ellenırzı lap meglétérıl. 
b./  A leadott szavazatok összeszámlálása után a szavazólapok számát össze kell 

hasonlítani a ténylegesen kiadott szavazólapok számával. Az urnában a kiadott számú 
szavazólapnál több nem lehet.  

 

3./ Meg kell állapítani az érvénytelen szavazatok számát. Az érvénytelenség okát a szavazólap 
hátoldalán fel kell tüntetni, az érvénytelen lapokat borítékba kell tenni, majd a borítékot 
le kell zárni, és le kell pecsételni. 

 
4./ Érvénytelen a szavazat: 

a./ ha a szavazatot nem a VB által hitelesített szavazólapon adták le, 
b./ ha nem lehet egyértelmően megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le 
c./ ha a szavazólapon a megválasztható tisztségviselık számánál több jelöltre adtak szava- 

zatot, 
d./ ha a szavazólapot áthúzták, vagy megrongálták, s arról nem állapítható meg 

egyértelmően a szavazat, 
e./ ha a szavazólapot ceruzával töltötték ki. 
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5./  A választások eredményeirıl jegyzıkönyvet kell készíteni legalább 4  példányban, 
melybıl 1 példányt a Szövetségi Vezetıség, 1 példányt a VB elnöke köteles megırizni. 

 
6./ Érvényes választás: 

A választás akkor érvényes, ha azon a jelenlévı választásra jogosultak ¾-e részt vett. 
 
 
 
7./ Eljárás érvénytelen választás esetén: 

a./  Érvénytelen választás után a választást meg kell ismétlni. 
 
b./  A megismételt választást a választáson megjelentek létszámától függetlenül 

érvényesnek kell tekinteni. Ebben az esetben megválasztottnak azt kell tekinteni, aki 
a legtöbb szavazatot kapta. 

 
8./ Eredményes és eredménytelen választás: 

a./  A választás eredményes és a VDSZSZ megválasztott tisztségviselıjének kell tekinteni 
azt, aki az érvényes választáson, a leadott érvényes szavazatok 50 % + 1 szavazatot 
megszerezte. 

b./  A választás eredménytelen, ha érvényes választáson a jelöltek egyike sem kapta meg 
az érvényes szavazatok 50 % + 1 szavazatot. 
Ebben az esetben a választást meg kell ismételni a két legtöbb szavazatot szerzett 
jelölt között, és megválasztottnak kettejük közül a legtöbb szavazatot megszerzett 
jelöltet kell tekinteni. Szavazategyenlıség esetén a fennálló hosszabb VDSZSZ, 
illetve szakszervezeti tagsági viszonyt kell figyelembe venni. 
 

9./ A VB a leadott szavazólapokat, a választást követı 30 napig biztonságos helyen, más által 
hozzá nem férhetı módon megırzi, az esetleges jogorvoslati eljárásban történı 
felhasználás érdekében. 

 A 30 nap leteltét követıen a VB a szavazólapokat megsemmisíti, melyrıl jegyzıkönyvet 
készít. 

 

III. Jogorvoslatok 
 
1./  A Választási Ügyrend megszegése, valamint a választásokkal kapcsolatos törvénysértı 

magatartás miatt a választók a Választási Bizottságnál írásban kifogással élhetnek, a 
kifogásolt magatartást követıen. Kifogás a választás napját követı 15. napig nyújtható 
be. A kifogás ügyében a Választási Bizottság sürgısséggel dönt. A kifogást benyújtó 
személyt, a VB döntésérıl 15 napon belül kiértesíti. 

 
2./ Ha a törvénysértés a választás eredményét érdemben befolyásolja, az eredményt a VB 

megsemmisíti, és a választást megismételteti. 
Az alaptalan kifogást a VB elutasítja. 

 
3./   A VB a jogorvoslati eljárásról a Szövetségi Vezetıséget teljes körően tájékoztatja. 
 
4./  A VB, kifogást elutasító döntése elleni jogorvoslatot, a közlést követı 8 napon belül az 

illetékes bírósághoz kell benyújtani.  
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ZÁRADÉK 
 
 
 
Jelen ügyrendi javaslatot - a VDSZSZ Szövetségi Vezetıség 2008.10.17. kelt 43/2008. számú 
határozatával(10.17.) elfogadta, és javasolja a Kongresszus számára elfogadásra. 
 
 
Budapest, 2008.október 17. 
 
 
 
 

    Gál Rezsı      
 VDSZSZ Elnöke 


