MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK
ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
(MKKSZ)
X. KONGRESSZUSÁNAK

ÜGYRENDJE
(Napirendek, tanácskozási, döntési és választási szabályok.)

„A kongresszus maga állapítja meg ügyrendjét,
határozza meg napirendjeit”
(Alapszabály 23/c. pont 2. bekezdés)

Budapest
2012. május 19.

I. TANÁCSKOZÁSI REND

1. A X. Kongresszus egy tanácskozási napon
2012. május 19-én szombaton 08.30-18.00 óráig
ülésezik.
2. A kongresszus helye: Újvárosháza Díszterme
Budapest V. kerület
Váci utca 62-64. II. emelet
3. A kongresszus tervezett időbeosztása:
08.00-08.30
08.45-09.00
09.00-10.30

Küldöttek regisztrálása.
Elnöki megnyitó
Kongresszusi ügyrend elfogadása.
Szóbeli előterjesztések.

10.30-11.00

Szünet.

11.00-13.15
13.15-13.30

Hozzászólások, vita.
Vita összefoglaló.
Döntések.

13.30-14.30 Ebédszünet.
14.30-17.30 Jelölés, választás (Zárt ülés.)
17.30.17.45 Kongresszusi összefoglaló.
Zárszó.
4. A tanácskozásra vonatkozó szabályok:
a) A hozzászólások maximális időtartama: 5 perc.
b) Ügyrendi kérdésekre, javaslatokra és válaszokra az ülést vezető elnök soron kívül adhat szót
(„egyperces hozzászólás”).
c) A hozzászólások sorrendjét az ülést vezető elnök állapítja meg.
d) A kongresszusi döntésekhez a napirendek előadói (szükség szerint) javaslatokat készítenek
elő.
e) Az írásban benyújtott hozzászólásokat a kongresszusi tanácskozási anyag teljes értékű
részének kell tekinteni.
5. A kongresszuson a tanácskozás egészéről hangfelvétel készül, amely alapul szolgál a
jegyzőkönyv elkészítéséhez.
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II. A KONGRESSZUS TISZTSÉGVISELŐI, ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI
III.
1. Tanácskozást vezető elnökök:

Árva János
Fehér József
Gozman Józsefné
Dr. Németiné Bozsoki Zsuzsa
Lautner Péter
Kovács György

2. Mandátumvizsgáló Bizottság:

5 fő

3. Szavazatszámláló Bizottság:

9 fő

4. Jelölő Bizottság:

9 fő

5. Jegyzőkönyv vezető:

1 fő

6. Jegyzőkönyv hitelesítők:

3 fő

MKKSZ elnöke
MKKSZ főtitkár
MKKSZ OV elnöke
MKKSZ alelnöke
MKKSZ alelnöke
MKKSZ alelnöke

- a napirend tárgyalását vezető elnök,
- a főtitkár,
- a jegyzőkönyv vezető.
(lásd. Alapszabály 33. pont)

7. Kongresszusi döntések szerkesztői: 3 fő (a napirend előadója és szükség szerint 2 fő küldött)
A kongresszusi munkabizottságok vezetőire és tagjaira vonatkozó személyi javaslatokat a
kongresszus helyszínén a regisztráláskor kapják meg a küldöttek.
8. A kongresszus tisztségviselőinek és egyes bizottságainak feladatai.
a) Tanácskozást vezető elnökök:
A tanácskozás vezetése; az Alapszabály és az Ügyrend előírásainak érvényesítése; az ülés
rendjének megőrzése; a hozzászólások sorrendjének megállapítása; a nyílt szavazások
eredményének kihirdetése; a kongresszusról készített jegyzőkönyv aláírása.
b) Mandátumvizsgáló Bizottság:
A kongresszusi küldöttek fogadása. A küldöttigazolványok alapján a határozatképesség
megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése.
A Szavazatszámláló Bizottság részére átadja a jelenlévő kongresszusi küldöttek
névjegyzékét.
c) Szavazatszámláló Bizottság:
A tanácskozás folyamán megszámolja a nyílt szavazatokat. A titkos szavazásnál előkészíti a
szavazás tárgyi feltételeit. A titkos szavazás előtt a szavazati jogú küldötteknek szavazólapot
csak a szavazólap átvételét igazoló aláírást követően ad át.
Őrködik a szavazás rendjén.
Összeszámolja a szavazatokat, végérvényesen dönt a vitás kérdésekben, kihirdeti a szavazás
eredményét. A szavazás eredményét és minden más fontos körülményt külön
jegyzőkönyvben rögzít, amelyet a bizottság elnöke és két tagja írja alá.
A szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat zárt borítékban átadja az ülést vezető
elnöknek.
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d) Jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítő:
A tanácskozásról hangfelvétel készítése. Harminc napon belül a jegyzőkönyv elkészítése, a
jegyzőkönyv hangfelvétel alapján történő tartalmi ellenőrzése, a jegyzőkönyv hitelesítése.
III. A KONGRESSZUS NAPIRENDJEI, A NAPIRENDEK ELŐADÓI
1.

Javaslat a kongresszus ügyrendjére, a jelölés és választás szabályaira, a kongresszus
tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére.
Előadó: Árva János, az MKKSZ elnöke
a kongresszusi szervezőbizottság társelnöke

2.

Az MKKSZ Elnökségének beszámolója a VIII. kongresszus óta végzett munkáról.
Előadó: Fehér József főtitkár

3.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) jelentése az MKKSZ pénzügyi, gazdasági
tevékenységének ellenőrzéséről.
Előadó: Tornyi Lajosné, az MKKSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke

4.

Az MKKSZ középtávú – 2012-2016 közötti időszakra szóló – programja.
Előadó: Boros Péterné, az MKKSZ főtitkár helyettese
a programszerkesztő bizottság vezetője

5.

Javaslat az MKKSZ Alapszabályának módosítására.
Előadó: Dr. Marosi János az MKKSZ Elnökségének tagja.

6.

Az MKKSZ országos tisztségviselőinek, és az országos testületek tagjainak megválasztása.
(Zárt ülés)
IV. MANDÁTUMOK ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁROZATKÉPESSÉG

1.

A hatályos Alapszabály szerinti mandátum birtokosokat, és a szavazati jogú küldöttek
létszámát jelen ügyrend MELLÉKLET-e tartalmazza.

2.

a) A kongresszus határozatképes, ha a szavazati jogú küldöttek több mint fele jelen van.
(Alapszabály: 23/d. pont.)
- a X. Kongresszus szavazati jogú küldötteinek száma:
182 fő
- a határozatképességhez szükséges létszám alsó határa
92 fő
b) A határozatképességet a tanácskozás egész időtartama alatt vizsgálni kell, annak
megállapítására bármely küldött javaslatot tehet. A jelenlévő küldöttek számát a
Mandátumvizsgáló Bizottság állapítja meg.

3.

Határozatképtelenség esetén a tanácskozást fel kell függeszteni és az ülést csak a
határozatképesség megállapítása után lehet folytatni.
Amennyiben a felfüggesztett tanácskozást határozatképtelenség miatt nem lehet folytatni, és a
határozatképességet nem lehet elérni, akkor az MKKSZ elnöke a tanácskozást berekeszti.
Ebben az esetben a kongresszust leghamarabb 30, legkésőbb 90 napon belül újra össze kell
hívni. Az ismételt összehívásról az OV dönt.
(Alapszabály: 23/d. pont)
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V. DÖNTÉSI REND
1. A döntéshez szükséges szavazatok száma:
a) Egyszerű többség: A jelenlévő küldöttek 50 %-a + 1 szavazat.
(A döntéshez szükséges szavazatszám alsó határa: 47 szavazat)
b) Minősített többség: A küldöttek eredeti összlétszámának több mint fele.
(A döntéshez szükséges szavazatszám alsó határa: 92 szavazat)
2. Kongresszusi döntések:
a) Kongresszusi ügyrend elfogadása:

egyszerű többség

b) A kongresszus tisztségviselőinek, a bizottságok vezetőinek,
a bizottságok tagjainak választása:

egyszerű többség

c) Elnökség beszámolójának elfogadása:

egyszerű többség

d) PEB jelentés elfogadása

egyszerű többség

e) MKKSZ középtávú programjának elfogadása:

minősített többség

f) A kongresszus zárt ülésének elrendelése:

egyszerű többség

g) Elnök, főtitkár, alelnökök, elnökségi tagok megválasztása:

minősített többség

h) PEB elnök, PEB tagok megválasztása

minősített többség

VI. JELÖLÉSI SZABÁLYOK
1. Az MKKSZ Kongresszusa által választandó országos szintű tisztségre, testületi tagságára
jelölhető az, aki az MKKSZ-nek legalább egy év óta tagja és írásban nyilatkozik az Alapszabály
rendelkezéseinek, valamint az adott tisztségre, testületi tagságra történő jelölés elfogadásáról.
2. A személyi javaslatok előkészítése érdekében – az Országos Választmány megbízása alapján – a
Kongresszus megnyitása előtt Jelölést Előkészítő Bizottság működik.
3. A jelöltállítást a választás előtt leghamarabb 45 nappal lehetett megtenni. A jelölés előkészítését a
választást megelőző harmadik munkanapon le kell zárni. Ennek érdekében a jelöléseknek az
MKKSZ székhelyének címére (1146 Budapest, Abonyi u 31.) 2012. május 15-éig kell beérkeznie.
4. A jelöltállításról szóló értesítést a szükséges dokumentumokkal együtt a Jelölést Előkészítő
Bizottságnak írásban kell megküldeni.
5. Jelöltállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- tisztségre jelölt személy szakszervezeti, szakmai, közéleti tevékenységének bemutatása,
- a jelölt elfogadó nyilatkozata,
6. A Jelölést Előkészítő Bizottság megvizsgálja a jelöltállítás szabályszerűségét, esetleges
észrevételeiről, kifogásairól a jelöltállítót a jelölt állítás lezárását megelőzően értesíti.
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7. A Jelölést Előkészítő Bizottság a szabályszerűen jelöltek névjegyzékét elkészíti. Többes jelölés
esetén jelölési sorrendet állapíthat meg.
Tevékenységét a Kongresszus megnyitásakor befejezi. Jelölőmunkájának eredményét – a
kapcsolódó dokumentumokkal együtt – a kongresszuson megválasztott Jelölő Bizottság
rendelkezésére bocsátja.
VII. VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
a) A személyi javaslatokat a kongresszuson – a szavazati jogú küldöttek közül – megválasztott
Jelölő Bizottság (JB) terjeszti elő. A JB – a Jelölést Előkészítő Bizottság által jóváhagyott – minden
szabályszerű jelölést a kongresszus elé terjeszt. Amennyiben a kongresszus elé terjesztett jelölés
sorrendje eltér a Jelölést Előkészítő Bizottság által megállapított sorrendtől, azt a Jelölő Bizottság
indokolja.
A kongresszuson a Jelölést Előkészítő Bizottság által javasolt személyeken kívül új jelöltet állítani
nem lehet.
b) A személyi javaslatokról – a szavazólapra kerülésről – a Kongresszus nyílt szavazással dönt.
Jelölt az lesz, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek nyílt szavazatának 1/3-át megkapta.
c) A többes jelölés elve alapján egy-egy tisztségre több jelölt is állítható.
Adott tisztségre jelölt, de arra meg nem választott személy más tisztségre jelölhető feltéve, ha azt a
jelölt elfogadja. A szavazás menetét erre figyelemmel kell meghatározni, de legfeljebb három
választási menet tartható.
- első menet:
elnök, főtitkár, PEB elnök választása,
- második menet: alelnökök választása,
- harmadik menet: tagok (elnökségi tagok, PEB tagok) választása.
Ha nincs többes jelölés az egyes választási menetek összevonhatóak.
Az elnök, a főtitkár és a PEB elnök választása egy menetben történik, ezért ebben a választási
menetben egy személy csak egy tisztségre jelölhető.
d) A jelöltekről a kongresszus titkos szavazással dönt.
Megválasztottnak – a választás első menetében – az a jelölt tekinthető:
aki a kongresszusi küldöttek eredeti összlétszámának több mint fele szavazatát, azaz legalább 93
szavazatot megkapott (Alapszabály 23/g. pont),
A választás második menetében azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb
szavazatot kapta (Alapszabály 23/g. pont).
e) Amennyiben szükséges a jelölés és a szavazás további részletes szabályairól a Kongresszus –
egyszerű szótöbbséggel – eseti döntést hoz.
2. ELNÖK, FŐTITKÁR, PEB
VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

ELNÖK

(továbbiakban:

a) Amennyiben a vezetői tisztségekre (tisztségenként)
szavazást kell tartani.

vezető

tisztségviselők)

egy, vagy két jelölt van egyfordulós
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b) Amennyiben a vezetői tisztségekre három vagy annál több jelölt van, többfordulós szavazást
kell tartani.
Abban az esetben, ha az első fordulóban valamelyik tisztségre jelölt személy megszerezte a
megválasztáshoz szükséges 93 szavazatot a választást – arra a tisztségre vonatkozóan –
befejezettnek kell tekinteni.
Ha az első fordulóban az egyes tisztségekre jelöltek közül senki sem kapta meg a megválasztáshoz
szükséges szavazatot, az adott tisztségre, (tisztségekre) vonatkozóan második fordulót kell
tartani.
A választás második fordulójában az adott tisztségekre jelöltek közül az a két jelölt vesz részt, aki
az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta.
A választás második fordulójában megválasztottnak tekinthető az a jelölt, aki több szavazatot
kapott.
3. ALELNÖKÖK, TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI
a) Ha az alelnöki tisztségre a megválasztható létszámnál – 5 főnél – több jelölt van, abban az
esetben az alelnök választást és a testületi tagok választását külön-külön választási menetben kell
lebonyolítani, biztosítva ezzel, hogy az alelnöki tisztségre jelölt, de meg nem választott személy(ek)
jelölhetőek legyenek testületi tagságra.
b) Amennyiben az alelnöki tisztségre, testületi tagságra a megválasztandó létszámnál a jelöltek
száma nem több, egyfordulós szavazást kell tartani.
c) Amennyiben az alelnöki tisztségre, testületi tagságra a megválasztandó létszámnál a jelöltek
száma több, kétfordulós szavazást lehet tartani.
A kétfordulós szavazás során az első szavazási fordulóban megválasztott lesz az a jelölt, aki 93
szavazatot megkapott. Ha az így megválasztott alelnökök, testületi tagok száma megegyezik a
megválasztható alelnökök, testületi tagok számával, abban az esetben az alelnökválasztást, testületi
tagok választását befejezettnek kell tekinteni.
d) Második szavazási fordulót abban az esetben kell tartani, ha az első fordulóban megválasztott
alelnökök, testületi tagok száma kevesebb mint a megválasztható alelnökök, testületi tagok száma.
A választás második fordulójában a kapott szavazatok számának megfelelő sorrendben (a
betöltendő tisztségek, testületi tagok, létszámának eléréséig) tekinthetőek a jelöltek
megválasztottnak.
VIII. SZAVAZÁSI SZABÁLYOK
1.
a) A szavazást a kongresszuson a küldöttek közül megválasztott szavazat számláló bizottság
szervezi, irányítja, ellenőrzi és hirdeti ki a szavazás eredményét.
b) A szavazatszámláló bizottság 9 tagú. Elnökét és 8 tagját a kongresszus választja.
c) A szavazatszámláló bizottság megszámolja a nyílt szavazatokat.
A titkos szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, őrködik a szavazás rendjén,
összeszámolja a szavazatokat, kihirdeti a szavazás eredményét.
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A szavazás eredményét és minden más fontos körülményt jegyzőkönyvben rögzít, amelyet a
bizottság elnöke és két tagja ír alá.
2. Értelmező szabályok
a) Nyílt szavazás: A kongresszusi küldöttigazolvány felmutatásával történik. A szavazatokat a
szavazatszámláló bizottság összesíti, annak eredményét az ülést vezető elnök hirdeti ki. („Igen”,
„Nem”, „Tartózkodás”) Amennyiben a szavazás során a számlálás nem indokolt, a tanácskozást
vezető elnök a szavazatszámláló bizottság elnökével egyetértésben számlálás nélkül „látható
többség alapján” állapítja meg a szavazás eredményét.
b) Titkos szavazás
Szavazólapon történik. A titkos szavazás előtt a szavazati jogú küldöttek a szavazólap átvételét
aláírásukkal igazolják.
A JELÖLTRE NEVÉNEK MEGHAGYÁSÁVAL, ELLENE A JELÖLT NEVÉNEK
ÁTHÚZÁSÁVAL LEHET SZAVAZNI.
Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a választásra jogosult küldött kire
(kikre) adta szavazatát.
Érvénytelen az a szavazólap, amelyet teljesen áthúztak, eltéptek, vagy amelyből nem lehet
megállapítani, hogy a küldött kire (kikre) szavazott, illetve amelyen több jelölt nevét hagyták meg
érintetlenül, mint amennyi a megválasztandók (testületi tagok, tisztségviselők) száma.
Érvénytelen az a szavazólap is, amelyre utólag írtak rá nevet, tekintettel arra, hogy a jelölteknek
előzetesen nyilatkozniuk kellett a jelölés elfogadásáról.
3. A szavazólap elkészítése, a szavazás eredményének megállapítása, a szavazatszámláló bizottság
feladata. A szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság elnöke
zárt borítékban átadja az ülést vezető elnöknek.
A szavazólapokat az MKKSZ irodavezető őrzi. A kongresszus lezárását követő 365. napon az
MKKSZ irodavezető, a tanácskozást vezető elnök és a szavazatszámláló bizottság elnöke a
szavazólapokat megsemmisíti.
Budapest, 2012. május 19.
Kongresszusi Szervező Bizottság
(A jelölési és választási szabályokat az Országos Választmány 2012. március 31-ei ülésén
megismerte, és azt elfogadásra ajánlja a kongresszusnak.)
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Kongresszusi ügyrend melléklete
KIMUTATÁS az MKKSZ X. Kongresszusa küldötteinek létszámáról a mandátumbirtokos
szervezetek szerint
Mandátumbirtokos megnevezése

X. Kongresszusra választott
küldöttek száma

A/ TERÜLETI SZERVEK KÜLDÖTTEI
1. Budapest területi szervezet
2. Baranya megye
3. Bács-Kiskun megye
4. Békés megye
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. Csongrád megye
7. Fejér megye
8. Győr-Moson-Sopron megye
9. Hajdú-Bihar megye
10. Heves megye
11. Komárom-Esztergom megye
12. Jász-Nagykun-Szolnok megye
13. Nógrád megye
14. Pest megye
15. Somogy megye
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17. Tolna megye
18. Vas megye
19. Veszprém megye
20. Zala megye
Területi szervek küldöttei összesen:
B/ ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSOK KÜLDÖTTEI
21. Szociális és Egészségügyi Dolgozók OSZT
22. Földhivatali Dolgozók OSZT
23. Környezetv.és Term.Dolg. OSZT
24. Közigazg.Hiv.Dolg.OSZT
25. Közterületfelügy.Dolg.OSZT.
26. Magyar Államkincstári Dolg.OSZT
27. Munkaügyi Szakig.Dolg.OSZT
28. Növény és Talajvéd.Dolg.OSZT
29. Önkorm.Dolg.OSZT
OSZT küldöttek összesen:
C/ VIII.KONGRESSZUS ÁLTAL VÁLASZTOTT
ORSZÁGOS
TAGOK

TISZTSÉGVISELŐK,

12 fő
4 fő
4 fő
4 fő
5 fő
2 fő
3 fő
3 fő
4 fő
3 fő
3 fő
4 fő
2 fő
6 fő
3 fő
11 fő
1 fő
4 fő
2 fő
1 fő
82
6 fő
6 fő
3 fő
2 fő
3 fő
4 fő
6 fő
1 fő
43 fő
74

TESTÜLETI

30. Elnökség
31. PEB elnök

15 fő
1 fő

D/ Rétegszervezetek küldöttei
32. MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa
33. MKKSZ Fiatalok Képviselete

5 fő
5 fő

X. Kongresszus küldötteinek létszáma mindösszesen
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