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I.  TANÁCSKOZÁSI REND 

 
 
1. A XII. Kongresszus egy tanácskozási napon 

 
2020. november 7. szombaton 09.30-17.30 óráig 

személyes részvétellel ülésezik. 
 
2. A kongresszus helye: Újvárosháza Díszterme 

Budapest V. kerület 
Váci utca 62-64. II. emelet 
 

3. A kongresszus tervezett időbeosztása: 
 

08.45-tól Küldöttek regisztrálása 
 
09.30-09.55 Elnöki megnyitó 
  Kongresszusi ügyrend elfogadása 
 
09.55-10.55 Szóbeli előterjesztések 
  (Dr. Veres Ildikó, Tornyi Lajosné, Boros Péterné) 

 
10.55-11.15 Szünet 

 
11.15-12.35 Hozzászólások, vita 
  (kb. 80 perc= 20 hozzászólás) 

 
12.35-13.00 Vita összefoglaló 
  Döntések 
 
13.00-13.30 Kitüntetések átadása 

 
13.30-14.15   Ebédszünet 
 
14.15-17.00   Jelölés, választás (Zárt ülés) 
 
17.00-17.30 Kongresszusi összefoglaló 

 Zárszó 
 

4. A tanácskozásra vonatkozó szabályok: 
 

a) Az 1-2-3 napirendhez a hozzászólásokra 80 perc a biztosított összes időtartam. 
Egy hozzászólás időtartama maximum 4 perc. (20 lehetséges hozzászólás.) 
Amennyiben a hozzászólásokra biztosított időtartam még nem járt le, de nincs 
több hozzászólásra jelentkező, a levezető elnök a hozzászólásokat hamarabb is 
lezárhatja. 

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. Ismétlődő 
hozzászólás abban az esetben lehetséges, ha nincs több elsőként hozzászóló 
jelentkező. 
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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. 

f) A zárt ülésen a szavazati jogú küldöttek, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítő és a Kongresszus által választott Jelölő Bizottsági tagok vesznek részt. 

 
5. Az egészségügyi védekezéssel kapcsolatos speciális szabályok: 

 
a) Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

személyek vegyenek részt a rendezvényen. 
b) Az rendezvény tartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező 

(csak a hozzászólást végző veheti le), szükség esetén, a helyszínen biztosítunk 
maszkot. 

c) A Kongresszusi tanácskozás helyszíne 250 főt befogadó tanácskozó terem, a 
Kongresszuson résztvevők létszáma maximum 75 fő. Erre figyelemmel kérjük, 
hogy legalább kettő (de inkább három) ülőhely maradjon üresen a 
tanácskozáson résztvevők között. Egymás mögé ülést kerülni kell, 

d) Lehetőleg tartsa mindenki a 1,5 méteres távolságot. 
e) A jelenléti ív aláírásnál minden küldött a saját tollát használja. 
f) A szavazólap átvételének aláírásánál minden küldött a saját tollát használja, 
g) A szavazat számláló bizottság részére külön tisztitószer biztosítása. 
h) Kerülni kell a közvetlen testkontaktust, a hagyományos üdvözlési formákat, 
i) A kihelyezett kézfertőtlenítőket ajánlatos – akár többször – használni,  
j) A kitüntetés átadásánál javasolt a kesztyű használata, a maszk csak a 

fotózáshoz vehető le. 
k) Az étkezésnél – amikor a maszk nem használható – javasolt a 2 méteres 

távolság megtartása. 
l) A mosdók használata a tanácskozás alatt megengedett, nehogy a szünetben 

torlódás keletkezzen. 
m) Amennyiben az időjárás megengedi, folyamatos szellőztetést kell biztosítani, ha 

ez nem lehetséges, akkor a szünetben meg kell tenni. 
n) Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt (és az első lehetőségnél 

dobja el). Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve 
tüsszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába. 

o) Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást, kézfertőtlenítést 
követően! 

 
6. A kongresszuson a tanácskozás egészéről hangfelvétel készül, amely alapul 

szolgál a jegyzőkönyv elkészítéséhez. Az MKKSZ működési alapelvének 
megfelelő nyilvánosság jegyében képfelvételek is készülhetnek. 
 

II. A KONGRESSZUS TISZTSÉGVISELŐI, ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI 

 
1. Tanácskozást vezető elnökök:  

     Árva János   MKKSZ alelnök 
     Fehér József   MKKSZ OV tag 
     File Beáta Dr.  MKKSZ elnökségi tag 

Zseli Imre     MKKSZ OV elnöke 
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2. Mandátumvizsgáló Bizottság: 3 fő 
 
3. Szavazatszámláló Bizottság:  5 fő 
 
4. Jelölő Bizottság:   5 fő 
 
5. Jegyzőkönyvvezető:   1 fő 
 
6. Jegyzőkönyv hitelesítők:  2 fő  
 
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 ismertetjük. 
 
7. A kongresszus tisztségviselőinek és 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) Jelölő Bizottság (feladatait lásd VI. fejezet) 

 
 d) 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. 
 

 e) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő: 
 A tanácskozásról hangfelvétel készítése. Tizenöt napon belül a jegyzőkönyv 

elkészítése, a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján történő tartalmi ellenőrzése, a 
jegyzőkönyv hitelesítése. 
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III. A KONGRESSZUS NAPIRENDJEI, A NAPIRENDEK ELŐADÓI 

 
Napirend előtt: 
 

Javaslat a kongresszus ügyrendjére, a jelölés és választás szabályaira, a 
kongresszus tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére. 
(Ügyrend) 
Előadó: Dr. Marosi János, a Szervezési és Ügyrendi Bizottság (SZÜB) vezetője  

 
A Kongresszus napirendjei: 

 
1.) Az MKKSZ Elnökségének beszámolója a XI. kongresszus óta végzett munkáról. 

Előadó: Dr. Veres Ildikó, alelnök, a Beszámoló Szerkesztő Bizottság vezetője 
 

2.) Az MKKSZ Felügyelő Bizottságának (FEB) jelentése az MKKSZ pénzügyi, 
gazdasági tevékenységének és működésének ellenőrzéséről. 
Előadó: Tornyi Lajosné, FEB elnöke 

 
3.) Az MKKSZ középtávú – 2020-2025 közötti időszakra szóló – programja. 

Előadó: Boros Péterné, elnök, a Program Szerkesztő Bizottság vezetője 
 

4.) Az MKKSZ vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) és a 
Felügyelő Bizottság tagjainak (FEB elnök, FEB tagok) 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. A megválasztott OV 
póttagok a kongresszuson tanácskozási joggal vesznek részt. 
Amennyiben a megválasztott OV tag nincs jelen, de az adott mandátumbirtokos 
szerint megválasztott OV póttag jelen van, abban az esetben az OV póttag teljes 
jogú szavazattal vesz részt a Kongresszuson. 

 
2. a) A kongresszus határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

(Alapszabály: 25/d. pont.) 
- a XII. Kongresszus szavazati jogú küldötteinek száma:    69 fő 
- a határozatképességhez szükséges létszám alsó határa:   35 fő 

 
b) A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 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: 26/h. pont) 
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V. DÖNTÉSI REND 

 
1) A döntéshez szükséges szavazatok száma: 

 
a) Egyszerű többség: A jelenlévő küldöttek több mint 50%-a (A döntéshez 
szükséges szavazatszám alsó határa a jelenlévők több mint 50%-a szavazata) 

 
b) Minősített többség: A kongresszusi tagok eredeti összlétszámának több mint 
50%-a. (A döntéshez szükséges szavazatszám alsó határa: 36 szavazat) 
Szavazategyenlőség esetén a beterjesztett javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
(Alapszabály 27/c. pont) 

 
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) FEB jelentés elfogadása      egyszerű többség, 
e) MKKSZ középtávú programjának elfogadása:   egyszerű többség, 
f) A kongresszus zárt ülésének elrendelése:   egyszerű többség, 
g) Elnök, FEB elnök megválasztása: 
    A választás első két menetében      minősített többség, 
    a harmadik menetben      egyszerű többség, 
          (Alapszabály 26/d. pont.) 

h) Alelnökök, elnökségi tagok, FEB tagok megválasztása  minősített többség  
           (Alapszabály 26/e. pont.) 
          35 szavazat 

 

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 Elnökség megbízása alapján – 

a Kongresszus megnyitása előtt Jelölést Előkészítő Bizottság működik.  
 
3. A jelölési javaslatokat a választás előtt leghamarabb 28 nappal lehetett megtenni. A 

jelölés előkészítését 2020. október 16-ig kellett lezárni. Ennek érdekében a jelölési 
javaslatoknak az MKKSZ székhelyének címére (1146 Budapest, Abonyi u 31.) 
2020. október 16-ig kellett beérkeznie. 

 
4. A jelölési javaslatokról szóló értesítést a szükséges dokumentumokkal együtt a 

Jelölést Előkészítő Bizottságnak írásban kellett megküldeni. 
 
5. Jelöltállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  
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a) tisztségre jelölt személy szakszervezeti, szakmai, közéleti tevékenységének 
bemutatása, 
b) a jelölt elfogadó nyilatkozata, 

 
6. A Jelölést Előkészítő Bizottság megvizsgálta a jelölési javaslatok 

szabályszerűségét, esetleges észrevételeiről, kifogásairól a jelölési javaslatot 
beküldőt értesítette. 

 
7. A Jelölést Előkészítő Bizottság a szabályszerű jelölési javaslatokról névjegyzéket 

készített. Tevékenységét a Kongresszus megnyitásakor befejezi. 
A jelölés előkészítésének eredményét – a kapcsolódó dokumentumokkal együtt – a 
kongresszuson megválasztott Jelölő Bizottság rendelkezésére bocsátja. 

 

VII. VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK 

 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

a) A személyi javaslatokat a Kongresszuson megválasztott Jelölő Bizottság (JB) 
terjeszti elő. A JB – a Jelölést Előkészítő Bizottság által jóváhagyott – minden 
szabályszerű jelölési javaslatot a kongresszus elé terjeszt. A Kongresszuson a 
Jelölést Előkészítő Bizottság által javasolt személyeken kívül új jelölési javaslatot 
tenni nem lehet. 

 
b) A személyi javaslatokról – a szavazólapra kerülésről – a Kongresszus nyílt 
szavazással dönt. Jelölt az lesz, aki a jelenlévő kongresszusi küldöttek nyílt 
szavazatának legalább 25 %-át megkapta. (Asz. 26/cb) 

 
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 forduló tartható. 
 
- első választási fordulóban:   elnök, FEB elnök választása, 
- második választási fordulóban:   2 fő alelnök, 6 fő FEB tag választása, 
- harmadik választási fordulóban:   8 elnökségi tag választása. 
 
Ha nincs többes jelölés az egyes választási fordulók összevonhatóak. 

 
d) A jelöltekről a kongresszus titkos szavazással dönt.  
Megválasztottnak az a jelölt tekinthető: 
aki a kongresszusi küldöttek eredeti összlétszámának több mint fele szavazatát, 
(minősített többség) megkapta. (Alapszabály 26/d. pont), 
 
e) Bármely választási forduló bármely szavazási menetében egyenlő 
szavazatszám esetén az egyenlő szavazatszámot elérők között kell új szavazási 
menetet tartani. 

 
f) Amennyiben szükséges a jelölés és a szavazás további részletes szabályairól a 

Kongresszus – egyszerű szótöbbséggel – eseti döntést hoz. 
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2. ELSŐ VÁLASZTÁSI FORDULÓ: 

AZ ELNÖK ÉS A FEB ELNÖK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

a) Amennyiben az elnöki és a FEB elnöki tisztségekre (tisztségenként) egy, vagy 
két jelölt van egymenetes szavazást lehet tartani. 
 
b) Amennyiben az elnöki, FEB elnöki tisztségekre három vagy annál több jelölt 
van, többmenetes szavazást lehet tartani. 

 
c) Abban az esetben, ha az első menetben valamelyik tisztségre jelölt személy 
megszerezte a megválasztáshoz szükséges szavazatokat (a kongresszusi tagok 
eredeti összlétszámának több mint fele szavazatát), a választást – arra a 
tisztségre vonatkozóan – befejezettnek kell tekinteni.  

 
d) Ha az első menetben az egyes tisztségekre jelöltek közül senki sem kapta meg 
a megválasztáshoz szükséges szavazatot, az adott tisztségre, (tisztségekre) 
vonatkozóan második menetet kell tartani. 

 
e) A választás második menetében az adott tisztségre jelöltek közül az a két jelölt 
vesz részt, aki az első menetben a legtöbb szavazatot kapta. 

 
f) A választás második menetében is az a jelölt tekinthető megválasztottnak, 
aki a kongresszusi tagok eredeti összlétszámának több mint fele szavazatát 
megkapta. 

 
g) Amennyiben a választás második menetében egyik jelölt sem kapta meg a 
megválasztáshoz szükséges szavazatot harmadik menetet kell tartani. A választás 
harmadik menetében azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a 
jelenlévők többségi szavazatát megkapta. (Alapszabály 26/d. pont)  

 
3. MÁSODIK VÁLASZTÁSI FORDULÓ: 

2 FŐ ALELNÖK ÉS 6 FŐ FEB TAG VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

a) Amennyiben az alelnöki tisztségekre és a FEB tagságra a megválasztandó 
létszámnál a jelöltek száma nem több, egy menetes szavazást lehet tartani. 
 
b) Ha az alelnöki tisztségekre és a FEB tagokra a megválasztható létszámnál több 
jelölt van, abban az esetben az alelnökválasztást és a FEB tagok választását külön-
külön választási menetben kell lebonyolítani. 

 
c) Az alelnök választás első szavazási menetében megválasztott lesz az a jelölt, 
aki a kongresszusi tagok eredeti összlétszáma több mint felének szavazatát 
megkapta. Ha az így megválasztott alelnökök száma megegyezik a megválasztható 
alelnökök, számával, abban az esetben az alelnökválasztást befejezettnek kell 
tekinteni. 
 
d) A FEB tagok választása első szavazási menetében megválasztott lesz az a 
jelölt, aki a kongresszusi tagok eredeti összlétszáma több mint felének 
szavazatát megkapta. Ha az így megválasztott FEB tagok száma megegyezik a 
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megválasztható FEB tagok számával, abban az esetben a FEB tag választást 
befejezettnek kell tekinteni. 

 
e) Második szavazási menetet abban az esetben kell tartani, ha az első menetben 
a megválasztott alelnökök, FEB tagok száma kevesebb, mint a megválasztható 
alelnökök, FEB tagok száma. 
 
f) A választás második menetében is az tekinthető megválasztottnak, aki a 
kongresszusi tagok eredeti összlétszáma több mint felének szavazatát 
megkapta. 

 
g) A második választási fordulót a második szavazási menetet követően lezártnak 
kell tekinteni. Amennyiben a második választási menetben sem választottak 2 fő 
alelnököt és 6 fő FEB tagot, abban az esetben a hiányzó tagokra a választást a 
következő OV ülésre kell halasztani (Alapszabály 29. pont) 

 
4. HARMADIK VÁLASZTÁSI FORDULÓ: 

8 FŐ ELNÖKSÉGI TAG VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
a) Amennyiben az elnökségi tagságra a jelöltek száma nem több mint a 
megválasztható elnökségi tagok száma, egy menetes szavazást lehet tartani. 
 
b) Ha az elnökségi tagságra jelöltek száma a megválasztható létszámnál több 
abban az esetben kétmenetes szavazást lehet tartani. 

 
c) Az elnökségi tagok választásának első szavazási menetében megválasztott 
lesz az a jelölt, aki a kongresszusi tagok eredeti összlétszáma több mint felének 
szavazatát megkapta. Ha az így megválasztott elnökségi tagok száma megegyezik 
a megválasztható elnökségi tagok számával, abban az esetben az elnökségi tagok 
választását befejezettnek kell tekinteni. 

 
d) Második szavazási menetet abban az esetben kell tartani, ha az első menetben 
a megválasztott elnökségi tagok száma kevesebb, mint a megválasztható elnökségi 
tagok száma. 
 
e) A választás második menetében is az tekinthető megválasztottnak, aki a 
kongresszusi tagok eredeti összlétszáma több mint felének szavazatát 
megkapta. 

 
f) A harmadik választási fordulót a második szavazási menetet követően lezártnak 
kell tekinteni. Amennyiben a második választási menetben sem választottak 8 fő 
elnökségi tagot, abban az esetben a hiányzó tagokra a választást a következő OV 
ülésre kell halasztani.  

 

VIII. SZAVAZÁSI SZABÁLYOK 

 
1. A szavazatszámlálás néhány szabálya 
 

a) A szavazást a kongresszuson a küldöttek közül megválasztott szavazat 
számláló bizottság szervezi, irányítja, ellenőrzi és hirdeti ki a szavazás eredményét. 
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b) A titkos szavazásnál előkészíti a szavazás tárgyi feltételeit, őrködik a szavazás 
rendjén, összeszámolja a szavazatokat, kihirdeti a szavazás eredményét.  
 
c) A szavazás eredményét és minden más fontos körülményt a jegyzőkönyv 
rögzíti. 
 
d) Összeférhetetlenség: a döntéshozó testület tagja nem vehet részt a 
szavazatszámláló bizottság munkájában, ha a döntés a személyét közvetlenül 
érinti. 

 
e) A szavazólap elkészítése, a szavazás eredményének megállapítása, a 
szavazatszámláló bizottság feladata. A titkos szavazáshoz 5 fajta szavazólap 
készül. 

 Elnöki szavazólap 

 FEB elnöki szavazólap 

 Alelnöki szavazólap 

 FEB tagok szavazólapja 

 Elnökségi tagok szavazólapja 
 

f) A szavazással kapcsolatos iratokat, szavazólapokat a szavazatszámláló 
bizottság elnöke zárt borítékban átadja az ülést vezető elnöknek. 

 
A szavazólapokat az MKKSZ Országos Irodáján őrzik. A kongresszus lezárását 
követő 365. napon az MKKSZ elnöke, a tanácskozást vezető elnök és a 
szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazólapokat megsemmisíti. 
 
2. Értelmező szabályok 
 
a) Nyílt szavazás: A kongresszusi mandátumkártya felmutatásával történik. A 
szavazatokat a szavazatszámláló bizottság összesíti, annak eredményét az ülést 
vezető elnök hirdeti ki. („Igen”, „Nem”, „Tartózkodás”) A napirendekhez kapcsolódó 
szavazásoknál a „Nem” és a „Tartózkodás” szavazatokat név szerint kell rögzíteni. 
 
b) Ügyrendi szavazás – a testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a 
tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási 
kérdésre vonatkozó javaslat – a testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt. 
 
c) Ismételt szavazás: érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kérdésben, 
amelyben szavazás történt, ismételt szavazást elrendelni csak akkor lehet, ha az 
üggyel kapcsolatosan olyan új körülmény merül fel, amely annak elbírálását 
lényegesen befolyásolja. A körülmény újdonságának és lényegességének kérdésében 
a testület minősített többséggel határoz. 
 
d) Titkos szavazás: a döntéshozó testület tagjai egymás számára nem látható módon 
(jellemzően írásos formában) szavaznak. 
A kongresszuson a szavazás szavazólapon történik. A titkos szavazás előtt a 
szavazati jogú küldöttek a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják. 
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e) A titkos szavazás módja: a jelöltre nevének meghagyásával, ellene a jelölt 
nevének áthúzásával lehet szavazni. 
 
f) Érvényes az a szavazólap, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a választásra 
jogosult küldött kire (kikre) adta szavazatát. Az adott névre érvénytelen az a szavazat 
is, amelyet utólag írtak rá, tekintettel arra, hogy csak az érvényes jelöltekre lehet 
szavazni. 

 
g) 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 száma. 
 
Budapest, 2020. október 19. 
 
        Szervezési Ügyrendi Bizottság 
 
 
 

Kongresszusi ügyrend melléklete 
 

KIMUTATÁS az MKKSZ XII. Kongresszusa küldötteinek létszámáról a 
mandátumbirtokos szervezetek szerint (átfedések kiszűrve) (fő) 

 
Mandátumbirtokos megnevezése XII. Kongresszusra választott 

küldöttek száma – póttagok száma 

A/ TERÜLETI SZERVEK KÜLDÖTTEI  
1. Budapest területi szervezet 4                              3 

2. Baranya megye 1                              1 

3. Bács-Kiskun megye 1                              1 

4. Békés megye 1                              0 

5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1                              0 

6. Csongrád – Csanád megye 1                             1 

7. Fejér megye 1                              1  

8. Győr-Moson-Sopron megye 1                              0 

9. Hajdú-Bihar megye 1                              0 

10. Heves megye 1                              0 

11. Komárom-Esztergom megye 1                              1 

12. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1                              0 

13. Nógrád megye 0                              0 

14. Pest megye 1                              0 

15. Somogy megye 1                              0 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3                              3 

17. Tolna megye 0                              0 

18. Vas megye 1                             1 

19. Veszprém megye 0                             0 

20. Zala megye 0                             0 

Területi szervek küldöttei összesen: 21                            12 

B/ ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSOK KÜLDÖTTEI  

21. Szociális és Egészségügyi Dolgozók 
OSZT 

1                             0 

22. Földhivatali Dolgozók OSZT 1                             0 

23. Környezetv. és Term. Dolg. OSZT 1                             0 
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24. Kormányhivatali Dolgozók OSZT 1                             0 

25. Közterületfelügy. Dolg. OSZT. 1                             1 

26. Magyar Államkincstári Dolg. OSZT 1                             0 

27. Munkaügyi Szakig. Dolg. OSZT 0                             0 

28. Növény és Talajvéd. Dolg. OSZT 0                             0 

29. Önkorm. Dolgozók. OSZT 6                             4 

OSZT küldöttek összesen: 12                           5 

  

C/ Rétegszervezetek vezetői és küldöttei  

30. MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa 3                             2 

31. MKKSZ Fiatalok Képviselete 1                             0 

 4                             2 

D/ XI. KONGRESSZUS ÁLTAL VÁLASZTOTT 

ORSZÁGOS TISZTSÉGVISELŐK, TESTÜLETI 
TAGOK 

 

32. Elnökség 10                             - 

33. FEB  6                              - 

 16                             - 

E/Megyei Titkárok  

34. Megyei titkárok 13                             - 

F. OSZT Elnökök  

35. OSZT Elnökök 3                            - 

XI. Kongresszus küldöttei összesen 69                          19 

 


