
 
 
 
 
 
 

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti 
Szövetsége 

 
 

 

 

Ügyrend 
 
 

 

az EVDSZ II. Taggyűléséneknek Napirend és 

Ügyrend tervezete 
 
 
 
 
 
 

Visegrád, 2015. november 16-17. 
 
 
 
 



AZ EVDSZ II. Taggyűlésének 
NAPIREND ÉS ÜGYREND TERVEZETE 

 
 
 

Az EVDSZ II. Taggyűlése az Alapszabály, a Szervezeti- és Működési Szabályzat, 
valamint jelen Ügyrend szerint végzi a munkáját. 
 
1.) A II. Taggyűlés személyi összetétele és nyilvánossága: 
 
Tagjai az EVDSZ Alapszabálya V. fej. 1. pontja alapján: 

A tagszakszervezetek egy-egy képviselője. A tagszakszervezetek mandátuma 
megegyezik a tagszakszervezet lejelentett taglétszámával. 
 
Állandó meghívottjai: 

 EVDSZ elnök,  
 EVDSZ elnökhelyettes,  
 az Elnökség, 
 a Szövetségi Vezetőség tagszakszervezeti képviselettel nem rendelkező 

tagjai,  
 a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagjai, 
 az Etikai Bizottság tagjai, 
 tag-szakszervezetenként 1 fő nyugdíjas,  
 tagozatok vezetői,  

akik tárgyalási joggal vesznek részt a Taggyűlésen. 
 
A II. Taggyűlés további résztvevői a meghívott vendégek és érdeklődők. 
A II. Taggyűlés ülései nyilvánosak, mindenki számára elérhetőek. 
 
2.) A II. Taggyűlés határozatképessége az EVDSZ Alapszabálya V. fej. 1.3. 
pontja alapján: 
 
A II. Taggyűlés határozatképes, ha a tagszakszervezeti mandátumok legalább 2/3 
része jelen van.  
Határozatképtelenség esetén a II. Taggyűlést 30 napon belüli időpontra újra össze 
kell hívni. 
 
3.) A II. Taggyűlés napirendjei és időrendje: 
 
Napirend: 

 
1. A II. Taggyűlés levezető elnökének, a Mandátumvizsgáló és 

Szavazatszámláló Bizottságának és a jegyzőkönyv vezetőjének 
megválasztása 
Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök, a megválasztott levezető 
elnök 
Határozathozatal: egyszerű többséggel, a jelenlévő tagszakszervezeti 
mandátumok egybehangzó, 50%+1- szavazatával 



2. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének jelentése 
a határozatképességről.  
Előterjesztő: MSZB elnöke 
Határozathozatal: egyszerű többséggel, a jelenlévő tagszakszervezeti 
mandátumok egybehangzó, 50%+1 szavazatával 

 
3. A II. Taggyűlés Ügyrendjének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József az EVDSZ elnöke 
Határozathozatal: egyszerű többséggel, a jelenlévő tagszakszervezeti 
mandátumok egybehangzó, 50%+1 szavazatával 
 

4. Beszámoló a 2014-2015. évben végzett munkáról  
Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 
Határozathozatal: egyszerű 2/3-os többséggel, a jelenlévő 
tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 2/3-os szavazatával 
 

5. A Gazdasági Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Előterjesztő: Ilyés Éva GEB elnök 
Határozathozatal: egyszerű 2/3-os többséggel, a jelenlévő 
tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 2/3-os szavazatával  

 
6. Az Etikai Bizottság beszámolója  

Előterjesztő: Ácsi Péter EB elnök 
Határozathozatal: egyszerű 2/3-os többséggel, a jelenlévő 
tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 2/3-os szavazatával  
 

7. Alapszabály módosítás 
Előterjesztő: dr. Szilágyi József elnök 
Határozathozatal: egyszerű 2/3-os többséggel, a jelenlévő 
tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 2/3-os szavazatával  

 
8. Választás (SZV és FB tag) 

Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 
Határozathozatal: titkosan, egyszerű többséggel, a jelenlévő 

tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 50%+1 szavazatával 
 

9. A II. Taggyűlés határozata a kiemelt feladatokkal kapcsolatosan 
Előterjesztő: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök 
Határozathozatal: titkosan, egyszerű többséggel, a jelenlévő 
tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó, 50%+1 szavazatával 

 
10. Elismerések átadása 

Előterjesztő: Tóth Andrea EVDSZ Kommunikációs Munkatárs 
Átadó: dr. Szilágyi József EVDSZ elnök és Téglás József EVDSZ 
elnökhelyettes 

 
A napirendről a II. Taggyűlés az Ügyrend elfogadásával dönt. 
A II. Taggyűlés időrendjét a II. Taggyűlés meghívója tartalmazza. 
 
 



4.) A II. Taggyűlés munkabizottsága, elnöke és tagjai (javaslat): 
 

- Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság  
Elnöke: (javaslat), Harmath Péter 
Tagok (4 fő): (javaslat).  Néber Tibor, Kovács Ferenc és Kun László 
 

- Jegyzőkönyv-vezető: (javaslat) Bertafalvi Hortenzia Fanni 
 
A jegyzőkönyv hitelesítése a jegyzőkönyv-vezető és a levezető elnök 
aláírásával történik. 
 

A bizottságról a II. Taggyűlés dönt. 
 
5.) A II. Taggyűlés levezető elnöke:  
(javaslat) Medveczki Zsolt 
 
A levezető elnök személyéről a II. Taggyűlés dönt. 
 
6.) A II. Taggyűlésen való hozzászólások rendje: 
 
A résztvevők hozzászólása - hozzászólási jegy leadása alapján – max. 3 perces 
időtartamban történik. 
 
Hozzászólásokat írásban is le lehet adni, melyeket a taggyűlési jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell. Ez vonatkozik az időrendbe bele nem férő hozzászólásokra is. 
 
A hozzászólások sorrendéjéről – az ügyrendi jellegű hozzászólás kivételével - a 
levezető elnök dönt. A levezető elnök a hozzászólásokhoz biztosított idő lejárta után 
megvonja a szót a hozzászólótól. Vita esetén válasz hozzászólásra újabb 1 perc 
adható, melyet a levezető elnök koordinál. 
Ügyrendi jellegű hozzászólás soronkívüliséget élvez, amelyet a tagszakszervezeti 
képviselője hangos „ÜGYRENDI!” felkiáltással jelez. A rendelkezésre álló idő 
maximum 1 perc. A hozzászólást az EVDSZ elnöke véleményezi. 
 

A napirendi pontokhoz történő hozzászólásokat elsősorban a tagszakszervezetek 
képviselői teszik meg. A képviselői hozzászólás valamennyi pontnál önkéntes 
jelentkezés alapján történik. 
 
Valamennyi napirendhez elsőként a tagszakszervezetek képviselői kapnak szót: 

- A beszámoló véleményezése 5-10 perc, amelynek szűkítéséről a levezető 
elnök jogosult dönteni. 

 
A meghívott vendégek hozzászólására 5-10 perc áll rendelkezésre (ennek előzetes 
egyeztetése megtörténik). 
 
7.) Határozathozatal: 
 

Az 1.2.3.8. és 9. napirendi pontok esetében a II. Taggyűlés egyszerű többséggel, a 
jelenlevő tagszakszervezeti mandátumok egybehangzó 50%+1 szavazatával dönt. 
Az 4.5.6. és 7. napirendi pontok esetében a II. Taggyűlés egyszerű 2/3-os 



többséggel, a jelenlévő tagszakszervezeti mandátumok 2/3-nak egybehangzó 
szavazatával dönt. 
 
Vita során, ha egy részkérdés eldöntésére több javaslat hangzik el, először a 
módosító javaslatokat az elhangzás sorrendjében kell szavaztatni, – szükség esetén 
az előterjesztői vélemény kikérése mellett –, majd az így módosított előterjesztést 
kell szavazásra bocsátani. A szavazást csak addig kell folytatni, amíg egy javaslat 
meg nem kapja az érvényességhez szükséges többségi szavazatot.  
 
A II. Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza, amelyet a levezető elnök a „látható 
többség” alapján fogad el. Amennyiben nem egyértelmű a látható többség, illetve 

bármely taggyűlési tag kéri, szavazatszámlálást kell végezni. Ez alól kivétel a 8. 
napirendi pont, a választás, amely titkos szavazással történik.  
 
A nyílt szavazás minden esetben – a mandátumvizsgálat során megkapott – 
szavazótábla felmutatásával történik.  
A titkos szavazást minden esetben az érvényben lévő „EVDSZ Választási 
Szabályzat” IV. Szavazás fejezetében foglaltak alapján kell lebonyolítani. 

 
Minden további, a taggyűlést érintő – a jelen ügyrendben nem szabályozott – 
kérdésben a taggyűlési tagok 50%+1 szavazatával, nyílt szavazással döntenek.  
 
Az Ügyrendről egységes szerkezetben a II. Taggyűlés dönt. 
 
Az Ügyrend elválaszthatatlan részét képezi a 8. napirendhez kapcsolódó, az EVDSZ 
Szövetségi Vezetősége által 2015. szeptember 09. napján elfogadott, 2015. október 
27-én módosított – az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező – EVDSZ 
Választási Szabályzat. 
 
ZÁRADÉK 
Jelen ügyrendi javaslatot – az EVDSZ Szövetségi Vezetése Gyöngyösön 2015. 
szeptember 9-én megtartott ülésén megtárgyalta és annak elfogadását javasolja a II. 
Taggyűlés számára. 
 
Visegrád, 2015. november 16. 
 

 
 
                                                                                                        dr. Szilágyi József 

                                                                                                     EVDSZ elnök 


