
AZ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET ÜGYRENDJE 
 
 
A EVDSZ Országos Értekezlete az Alapszabály, a Szervezeti- és Mőködési Szabályzat, valamint a 
jelen Ügyrend szerint végzi. 
 
1.) Az Országos Értekezlet személyi összetétele és nyilvánossága: 
 
Tagjai a EVDSZ Alapszabálya 5. fej. 2.1., valamint 1. pontja alapján: 

- a szövetségi tagoknál választott küldöttek (minden megkezdett 75 aktív 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, 
- tagozatok vezetıi. 

 
Az Országos Értekezlet további résztvevıi a meghívott vendégek és érdeklıdık. 
Az Országos Értekezlet ülései nyilvánosak, mindenki számára elérhetıek. 
 
2.) Az Országos Értekezlet  határozatképessége az EVDSZ Alapszabálya 5. fej. 2. 3. pontja 
alapján: 
 
Az Országos Értekezlet határozatképes, ha a tagok legalább ¾ része jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az Országos Értekezletet 30 napon belüli idıre, idıpontra újra össze 
kell hívni. 
 
3.) Az Országos Értekezlet  napirendjei és id ırendje: 
 
Napirend: 

1. Az Országos Értekezlet ügyrendjének elfogadása.  
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes 

2. Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusát követıen végzett munkáról  
Elıterjesztı: Gál Rezsı EVDSZ elnök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes 

3. Jelentés az Állandó Bizottság mőködésérıl 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes 

4. A Pénzügyi alap mőködésének tapasztalatai 
Elıterjesztı: Gál Rezsı EVDSZ elnök 

5. A GEB és az Etikai Bizottság tájékoztatója 
Elıterjesztı: dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes 

6. Kiemelt feladatok 2010. évre 
Elıterjesztı: Gál Rezsı EVDSZ elnök 

 
 
A napirendrıl az Országos Értekezlet az Ügyrend elfogadásával dönt. 
Az Országos Értekezlet idırendjét az Országos Értekezletre szóló meghívó tartalmazza. 
 
4.) Az Országos Értekezlet  munkabizottságai: 
 

- Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság  Elnöke: Téglás József                         
tagjai: Lırincz László, Horváth József, Harmath Péter 

- Jegyzıkönyv-vezet ı: Bertafalvi Hortenzia Fanni (hangfelvétel alapján) 
 



A jegyz ıkönyv hitelesítése a jegyz ıkönyv-vezet ı és a levezet ı elnök aláírásával történik. 
A bizottságokról az Országos Értekezlet dönt. 
 
5.) Az Országos Értekezlet  levezetı elnöke:  javaslat Réffi Péter 
 
A levezetı elnök személyérıl az Országos Értekezlet dönt. 
 
6.) Az Országos Értekezleten  való  hozzászólások rendje: 
 
Valamennyi napirendhez elsıként a tagszakszervezetek szóvivıi kapnak szót: 

- A beszámolók véleményezéséhez 5 maximum 10 perc áll rendelkezésre, amelynek 
szőkítésérıl a levezetı elnök jogosult dönteni. 
A küldöttek hozzászólására hozzászólási jegy leadásával van lehetıség. 
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 az EVDSZ elnökhelyettese véleményezi. 

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

 
7.) Határozathozatal: 
 
A napirendi pontok esetében az Országos Értekezlet egyszerő többséggel, az Országos Értekezleten 
jelenlevı tagok 50%+1fı szavazatával dönt. 
 
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 elıterjesztést kell szavazásra bocsátani. A szavazást csak addig kell folytatni, amíg egy 
javaslat meg nem kapja az érvényességhez szükséges többségi szavazatot. 
 
Az Országos Értekezlet döntéseit 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 nyílt szavazás minden esetben – a mandátumvizsgál at során megkapott – szavazólap 
felmutatásával történik. 
Az Ügyrendrıl egységes szerkezetben az Országos Értekezlet dönt. 
 
 
ZÁRADÉK 
Jelen ügyrendi javaslatot – az EVDSZ Szövetségi Vezetıség 2009. november 18-án kelt 52/2009. sz. 
határozat (11.18.) számú határozatával elfogadta, és javasolja az Országos Értekezlet számára 
elfogadásra. 
 
 
Budapest, 2009. november 18. 
Gál Rezsı 
EVDSZ Elnöke 


