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Szokolai Róbert, MKKSZ Országos Iroda irodavezető: 

Tisztelt Fórum! Elérkeztünk a tisztújításhoz. SZMSZ-ünk IV. 33-as pontja szerint a fórumon 

az Elnök javaslatot tesz a levezető Elnök személyére, amiről a tagság többségi szavazás útján 

dönt. Amint azt a beszámolóban is olvashattátok, az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Elnöke 

nincs jelen. A fórumot a szabályoknak megfelelően én hívtam össze és a fórumot is én vezetem. 

Ennek fényében a levezető Elnök személyére is én teszek javaslatot. Az MKKSZ Fiatalok 

Képviseletének fórumán csak a rétegszervezet tagjai szavazhatnak. A fórumon 14 fő MKKSZ 

Fiatalok Képviselete tag van jelen, tehát optimális esetben ennyi szavazatot kell számolnunk a 

nap folyamán. Ezek ismeretében arra teszek javaslatot, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviselete 

fórumának levezető Elnöke Boros Péterné legyen. Kérem tegye fel a kezét, aki egyetért! 

Megállapítom, hogy 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadtuk, hogy az 

MKKSZ Fiatalok Képviseletének 2021. augusztus 12-i fórumának levezető Elnöke Boros 

Péterné. Felkérem Boros Péternét, hogy nyissa meg tisztújító fórumunkat és segítse munkánkat 

a tisztújítás során. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Tisztelt Fórum! Köszönöm szépen a bizalmat és ha megengeditek, akkor ülve folytatnám, mert 

a forgatókönyv lapozása így sokkal könnyebb lesz számomra. Ahogy az elhangzott, az MKKSZ 

Fiatalok Képviseletének Fórumán csak az MKKSZ Fiatalok Képviseletének tagjai szavaznak. 

Hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Gálffy Anna lesz a jegyzőkönyvvezető. Kérem, ha ezzel 

egyetértetek most tegyétek fel a kezeteket. Megállapítom, hogy 14 szavazattal elfogadtuk, hogy 

Gálffy Anna lesz a jegyzőkönyvvezető. A Tisztújító Fórum során szavazni fogunk a 

rétegszervezet Elnökéről, négy Alelnökéről, Országos Választmányi tagjairól és pót tagjairól, 



illetve Nagyköveteiről. A szabályosság érdekében Jelölőt és Szavazatszámláló Bizottságot 

állítottunk. A Jelölő Parádi Ildikó, aki sajnos nem tud jelen lenni, mert a munkahelyéről nem 

engedték el. A Szavazatszámláló Bizottság Elnöke Hécz Judit. Kérem, hogy álljon fel és 

innentől a szavazatokat ő is és a Szavazatszámláló Bizottság másik két tagja, Rozgonyi Andrea 

és Müller Bálint is számlálja! Róluk is egyben szavazunk. Tehát, aki egyetért azzal, hogy a 

Jelölő Parádi Ildikó, a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke Hécz Judit és két tagja Rozgonyi 

Andrea és Müller Bálint az, kérem, tegye fel a kezét! Kérem, hogy közben a Szavazatszámláló 

Bizottság gyakorolja is a számlálást és számolja meg a szavazatokat. Megállapítom, hogy 14 

igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk, hogy a Jelölő Parádi Ildikó, a 

Szavazatszámláló Bizottság Elnöke Hécz Judit és két tagja Rozgonyi Andrea és Müller Bálint. 

Parádi Ildikó az előre egyeztetett határidőre begyűjtötte a jelöléseket és azokat megküldte az 

Országos Iroda részére. Munkahelyén sajnos nem tudták nélkülözni, így a jelöltek személyét 

én ismertetem helyette. Az MKKSZ Fiatalok Képviselete Elnöki posztjára egy jelölés érkezett. 

A jelölt Szokolai Róbert. Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Alelnöki posztjára 4 jelölés 

érkezett. A jelöltek, kérem, hogy álljanak fel, Benedek Erika, Gálffy Anna, Németh Attila és 

Scheiring Petra. Az Országos Választmány tagjaira 2 jelölés érkezett. A jelöltek Müller Bálint 

és Tóth Hambalkó Richárd. Az Országos Választmány pót tagjaira 2 jelölés érkezett. A jelöltek 

Gálffy Anna és Horváth Márk, aki ma nem tud jelen lenni, de a jelölést elfogadta, tehát lehet rá 

szavazni. Nagyköveti pozícióra két jelölés érkezett. Fucskó Adriána az Állatvédelemért Felelős 

Nagykövet. Matthäus Fandrejewski, mint a Cesi Youth Elnöke a Nemzetközi Kapcsolatokért 

felelős kvázi nagykövetünk. Ebből majd 1-ről kell szavazni, hiszen Matthäus esetében nem 

valós MKKSZ tagságról van szó, hanem azzal, hogy ő a CESI Youth Elnöke, egyben a mi 

nagyköveti pozíciónk betöltője is. Minden jelölt vállalta a jelölést, megválasztása esetén ellátja 

a tisztséget. Tisztelt fórum! Az Elnöki és Alelnöki posztok jelöltjeinek 2-2 perce van a 

bemutatkozásra. Kérem az időkeret pontos betartását! Először felkérem Szokolai Róbert Elnök 

jelöltet, hogy 2 percben mutatkozzon be. 

Szokolai Róbert, MKKSZ Országos Iroda irodavezető: 

Üdvözlök mindenkit! Nehéz bemutatkoznom, hiszen mind ismertek és hetek-hónapok óta csak 

a céljaimat duruzsolom nektek. 12 éve vagyok szakszervezeti aktivista. Tagként kezdtem, majd 

alapszervezeti Elnökként, később megyei titkárként tevékenykedtem, végül az Országos Iroda 

vezetője lettem. Gyakorlatilag az első naptól Fiatalok Képviselete tag is vagyok. 

Elhivatottságomat, céljaimat mind ismeritek, azokat öntöttem formába a 2021-25-ös 

programban is. Ha megtiszteltek azzal, hogy rám szavaztok, mint a rétegszervezet Elnöke, azt 

ígérem, hogy ez a szenvedély ki fog tartani. Ígérem, hogy mindent megteszek annak érdekében, 

hogy szervezetünk felvirágozzon, sikeres legyen, érdekeink érvényesüljenek. Magamat idézem: 

őszintén hiszem, hogy a Fiatalok Képviselete hatalmas lehet akár nemzetközi szinten is. 

Szeretnék csapatot építeni, szeretném profizmussal és céltudatossággal a figyelem és a 

megbecsülés középpontjába lökni a fiatalokat, ahogy az más országban természetes. Egy 

interaktív, olajozottan működő, nem nyűglődő, motivált, nemzetközi, multikulturális 

bulicsapatot szeretnék. Köszönöm. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen és azt pedig különösen, hogy a két percet tartottad, Robi. Most felkérem 

Benedek Erika Alelnök jelöltet, hogy 2 percben légy szíves mutatkozz be! 

Benedek Erika, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag: 



Én egy családanya vagyok, közalkalmazotti dolgozó, társ, nő, ember és nem utolsó sorban egy 

harcos. Fiatal vagyok, de azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalat ért, ami erősebbé tett és 

célom, hogy csapattag legyek, hogy néha, ha kell, kövessem az élenjárót, ha tehetem, akkor 

vezessem a csapatot. Egyrészt ne vegyünk semmit kézenfekvőnek, hanem dolgozzunk meg 

azért, hogy annak érezhessük a jogainkat, a megélhetéshez szükséges alapvető feltételeket, az 

egyenlő bánásmódot. Szeretnék egy olyan csapat része lenni, ahol nincs kirekesztés, ahol 

felismerik a problémákat és küzdenek a jó megteremtéséért. Ahol gondolunk a következő 

generációra, de gondolunk magunkra és az előttünk bizonyító idősebb korosztályra is. De 

egyszerre mindenkire fókuszálni nehéz és kivitelezhetetlen. Mi most a fiatalokat emeljük ki, a 

tettre kész változtatni akaró fiatalokat. Én megbecsülöm azt, amim van és boldog vagyok, 

amiért szerencsésebb lehetek, mint amire valaha is vágytam, de ez nem jelenti azt, hogy ne 

lennének problémáim, nehézségeim. Betegségekkel küzdök, 3 gyermeket nevelek, tanulok, 

dolgozok, igyekszem, de nem szeretnék belerokkanni. Érzem magamban az erőt és a 

motivációt, hogy segítsek, hogy utat mutassak azoknak, akik ugyanúgy szeretnének változás, 

mint én. Ha egyetértesz, szavazz nekem bizalmat és megígérem, hogy nem fogsz, nem fogtok 

csalódni bennem. Szeretném képviselni a közös érdekeinket, mert unom a banánt és nem akarok 

fotelharcos lenni. Szeretném kiaknázni a lehetőségeinket és első sorban tenni a jelenünkért és a 

jövőnkért. Hogy az erőteljes motivációmat igazán érezzétek, megosztanék veletek egy rövid kis 

történetet. Hiába minden igyekezetem, volt olyan, hogy nem volt munkám és, hogy nem tudtam, 

hogy aznap lesz-e hol aludnom vagy lesz-e mit ennem?  Nem szeretném, hogy egy aktív, 

pályakezdő fiatal ilyet éljen és át vagy, hogy a gyerekeim akár csak hasonlót tapasztaljanak. 

Ezért is szeretnék küzdeni közösen. Köszönöm. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen, Erika. Felkérem Gálffy Anna Alelnök jelöltet, hogy 2 percben mutatkozzon 

be nekünk. 

Gálffy Anna, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag: 

Sziasztok! Engem Gálffy Annának hívnak, 28 éves vagyok és Szombathelyen dolgozom az 

önkormányzatnál. Engem magával ragadott, amit itt július 17-én tapasztaltam, ezért feltétel 

nélkül úgy gondoltam, hogy itt a helyem és be szeretnék lépni. Azóta azt gondolom, és ezt Robi 

is nagyon jól tudja, hogy aktívan próbálok tenni értetek, értünk és a jövőre nézve is 

meghatározott céllal vagyok itt. Nekem a Facebookon is az a cover fotóm, hogy „hálás vagyok 

mindenért”. Naponta leírok három dolgot, amiért a leghálásabb vagyok, így vonzok minél több 

jó dolgot az életembe. Ebbe nagyon hiszek és ezt szemléletet szeretném is tovább vinni. Nagyon 

hiszek abban a célkitűzésben, amit Robival kitűztünk és nagyon bízom abban, hogy olyan 

közösséget tudunk teremteni, amivel minden célunkat el tudjuk érni akár itthon, akár külföldön 

is. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy ha rám szavaznátok, bizalmat szavaznátok és együtt 

elérnénk mindent. Köszönöm szépen. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen, Anna. Most pedig Németh Attilát kérem fel, hogy ő is, mint Alelnök jelölt 

mutatkozzon be 2 percben! 

Németh Attila, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag: 



Sziasztok! Szokolai Róbert vagyok. Ja, ez nem az a beszéd, de már sokszor hallottuk. Németh 

Attila vagyok 31 és a pécsi közterület felügyelet munkatársa ide, s tova 4 éve. Ezelőtt nagyon 

sokat gondolkodtam, hogy szeretném-e én egyáltalán ezt az Alelnöki pozíciót, aztán végül is 

Robival beszélgettünk párszor és akkor úgy döntöttem, hogy sokkal több feladattal, mint ami 

amúgy is ránk hárul a közterület felgyületnél nem jár, így jelentkeztem, hiszen ez valamilyen 

szinten egy pihenés, egy kikapcsolódás, mégis egy harc. Én nem készültem ekkora hatalmas 

nagy beszédekkel, mint jelölt társaim. Én igazából 17-én, amikor itt voltam is elmondtam, hogy 

nagyon lebilincselő volt számunkra az, amilyen a Robi. Az az ambíció, a küzdeni akarás a 

fiatalokért, hogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen ember mellett szívesen lennék Alelnök jelölt. 

Szavazzatok rám, köszönöm! 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen, szerintem mindent elmondtál. Most pedig felkérem Scheiring Petra Alelnök 

jelöltet, hogy 2 percben mutatkozzon be nekünk. 

Scheiring Petra, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag: 

Jó napot kívánok, sziasztok! Scheiring Petra vagyok, 25 éves és szeretnék gyorsan 

bemutatkozni, mert még nem ismerjük annyira egymást. A Corvinuson végeztem nemzetközi 

gazdálkodást, ami után a PVC-hez, egy nagy multihoz vezetett az utam. A tanulmányaimat 

Amszterdamban folytattam, ahonnan tavaly hazatérve az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban helyezkedtem el, ahol EU-s tervezéssel és egy felnőttképzés felhívásának 

kialakításán dolgoztam. Az utam azonban nem itt kezdődött. Nem tudom mennyire ismeritek a 

hop on-hop off-os városnéző buszokat, én 17 éves koromban kezdtem el rájuk jegyet árulni, 

amit több nyáron keresztül csináltam. Voltam emellett eladónő egy pékségben és takarítónő is. 

Mindig is szerettem önkénteskedni, többször tanítottam egyetemista koromban 

közgazdaságtant és prezentációs késséget. Emellett szerveztünk foglalkozást fogyatékkal 

élőknek Tiszafüreden és országjárást az ENSZ fjúsági küldöttségnek. Azért jelentkeztem, mert 

az a célom, hogy egy olyan szakszervezetet, egy szakszervezeti tagozatot hozzunk létre, egy 

olyan közösséget, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol támogatva érzik magukat 

mind szakmailag, mind pedig emberileg és ez megadja nekik azt a lehetőséget, hogy 

kibontakozzanak, hogy ki merjenek állni önmagukért, a gondolataikért és egymásért, hogy 

merjünk bátrak lenni. Mert szentül hiszem, mindenfajta túlzás nélkül, hogy pont a mi, vagyis 

azoknak a fiataloknak a szárnyalása, akik tesznek a társadalomért lehet az, ami tényleg egy 

sokkal jobb hellyé teheti ezt az országot. Ha ennek valamikor van ideje, az most van. 

Köszönöm. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Tisztelt Fórum! Nagyon étékes gondolatokat hallottunk, nagyon jó érzés 

volt ezeket befogadni. A szabályok azt írják elő, hogy az Elnök és az Alelnökök személyéről 

titkos szavazás útján kell dönteni. Mi úgy döntöttünk, hogy a személyekről nem csak titkos 

szavazást tartunk. Tesszük ezt azért, mert a jelenlévők közül sokan tudják – mi az MKKSZ-nél 

nem szavazunk némán. Hisszük, hogy a fiataloknak tanulniuk kell az egyenes beszédet, a 

konfrontációk kezelését, a korrekt szakszervezet-politikai működést. Éppen ezért az Elnökség 

tagjairól először nyílt szavazással döntünk kézfeltartással. Ezt megerősítve, ami egyben a 

szavazólapra vételt is jelenti, majd az írott szabályoknak is eleget téve titkos szavazást is 

tartunk. Biztosan megéritek ezt a kettősséget, mert én úgy gondolom, hogy ennek rendkívüli 



jelentősége van egy új közösségben. Ráadásul nem is biztos, hogy mindenki, mindenkit ismer, 

tehát én azt hiszem, hogy annak, hogy adunk lehetőséget mindenkinek, aki velünk kapcsolatba 

akar kerülni és, aki tisztséget és tevékenységet akar ellátni. Én azt hiszem, hogy ezzel egymást 

is erősíthetjük. Először tehát az Elnökről fogunk szavazni nyílt szavazással. Kérem tegye fel a 

kezét, aki egyetért azzal, hogy az MKSZ fiatalok képviseletének Elnöke Szokolai Róbert 

legyen! Kérem, hogy a Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a feltett kezeket. 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen. Ellenpróba. Tehát nem volt, aki nemmel szavazott és nem volt, aki 

tartózkodott a szavazástól a tizennégyből adódóan. Ezzel ki is fejeztétek a véleményeteket a 

Robi személyével kapcsolatban, de ezt most az MKKSZ Alapszabályai szerint én úgy fogom 

értelmezni, hogy ezzel felkerült arra a szavazólapra, amit később majd a terem végében lévő 

dobozba fogtok bedobni. Én azt kérem tőletek, hogy lehetőség szerint ugyanezt a 

véleményeteket fejezzétek ki majd. Ez a kérés nem meglepő mert, ha most arról szavaztunk 

volna, hogy jelölt lesz a Szokolai Robi, akkor lehetne egy olyan dolog, hogy nem ugyanazt a 

szavazást végzitek el papíron, de ezt én szeretném kizárni, mert itt volt a lehetőség, hogy 

tisztességesen, arccal felvállalva akár nemet is mondhattatok volna. Tehát ezt szerettem volna 

nektek elmondani, hogy mindenki számára világos legyen, hogy miről beszélünk. 

Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviselete Elnökének személyéről, Szokolai 

Róbiról, ezzel a nyílt szavazással egy nagyon fontos dolgot jeleztetek, hogy igen, szeretnétek, 

ha ő lenne a Fiatalok Képviseletének új Elnöke. Most az Alelnökökről szavazunk. Felhívom a 

figyelmet arra, hogy négy jelölt van a négy Alelnöki posztra, ugyanis ez is egy olyan dolog, 

hogy hét személy lehet az Elnökség tagja, tehát miért ne lehetne négy Alelnök jelölt, ha négy 

jelentkező van? Én úgy gondolom, hogy miután nem ismeritek még egymást, nem ismerjük 

egymást, ezért világos, hogy később fog az igazán kiderülni, hogy ezzel a lehetőséggel éle-e 

vagy élhet-e mindenki. Ezért kérem szépen, hogy értsétek meg, hogy négy fő négy Alelnöki 

helyre lesz jelölve. Név szerint fogok majd erről szavazást kérni. Kérem tegye fel a kezét, aki 

szerint Benedek Erika legyen az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Alelnöke és kérem, hogy a 

Szavazatszámláló Bizottság számolja meg a szavazatokat! Tehát bátran szavazzon mindenki, 

hiszen négy helyre, négy személy van jelölve. 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Tizennégy. Köszönöm. Tehát nem volt senki, aki nemmel szavazott és nem volt senki, aki 

tartózkodott. Itt is ugyanarról van most szó, hogy ezzel gyakorlatilag az MKKSZ szabályai 

szerint fölszavaztuk a szavalólapra Benedek Erikát, de itt is ugyanaz lenne a cél, hogy ugyanazt 

vegyétek majd magatokra, mikor a lapra is ezt felírjátok. Kérem tegye fel a kezét, aki szerint 

Gálffy Anna legyen az MKKSZ Fiatalok Képviseletének második Alelnöke! Kérem a számot! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 



Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Akkor megállapítom, hogy ebben az esetben sem volt nem szavazat és 

tartózkodás. Köszönöm. Kérem tegye fel a kezét, aki szerint Németh Attila legyen az MKKSZ 

Fiatalok Képviseletének Alelnöke! Kérem, hogy számoljátok meg legyetek szívesek, a 

Szavazatszámláló Bizottság részéről! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Akkor megállapítom, hogy ebben az esetben sem volt nem szavazat és 

tartózkodás. Köszönöm. Kérem tegye fel a kezét, aki szerint Scheiring Petra legyen az MKKSZ 

Fiatalok Képviseletének Alelnöke! Kérem a számot! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Akkor megállapítom, hogy ebben az esetben sem volt nem szavazat és 

tartózkodás. Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Alelnökeinek 

személyéről történő nyílt szavazás során Benedek Erika 14 igen szavazatot kapott, Gálffy Anna 

14 igen szavazatot kapott, Németh Attila 14 igen szavazatot kapott és Scheiring Petra is 14 igen 

szavazatot kapott. Ezzel tehát a titkos szavazásra kerítünk most sort. A szavazólapokat innen, 

az asztalunkra készített borítékokból vehetitek át. Felhívom a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak figyelmét, hogy ők se felejtsenek el szavazni és van itt nálam egy névsor, ami alapján 

a szavazólapokat le lehet ellenőrizni. Ezt átadom a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének, 

kérlek, hogy vedd ezt át. Ahhoz, hogy titkos szavazásra kerüljön most sor át kell, hogy add a 

borítékból a szavazólapokat a szavazásra jogosultak számára. Először az Elnökről szavazunk. 

Arra kérlek benneteket, hogy segítsétek a munkát és vegyétek át a lapokat és a terem végében 

elhelyezett dobozba helyezzétek úgy el, hogy a szavazólapon egy személy neve szerepeljen. A 

neve meghagyásával tudtok a jelölt mellett, áthúzásával ellene szavazni. Ezt csak lehetőségképp 

mondom, hiszen megállapodtunk abban, hogy megerősítjük a nyílt szavazást. Tehát kérem 

szépen, hogy a Szavazatszámláló Bizottság az Elnök személyére vonatkozó szavazólapot a 

szavazásra jogosultak számára ossza ki. A Szavazatszámláló Bizottság Elnökét kérném szépen 

arra, hogy ismertesse az eredményt. 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Köszönöm szépen! Tisztelt Fórum! Remélhetőleg senkit nem ér majd meglepetés. 14 érvényes 

szavazat érkezett az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Elnök jelöltjére. Ebből megállapítom, 

hogy 14 mellette és 0 ellene szavazattal az új Elnökünk Szokolai Róbert. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Gratulálunk Robinak. Majd kifejezhetitek ezt fülhúzással később, de most azért, hogy tartsuk 

az időt haladjunk tovább! Most az Alelnökökről fogunk szavazni és ezen a szavazólapon négy 

személy neve szerepel. A megválasztható létszám is négy fő, tehát a helyes szavazáshoz ezt a 

négy nevet meghagyva kell bedobni a szavazólapokat a dobozba. Semmit nem kell vele 



csinálni, ha nem akartok rajta változtatni, de gondolom, hogy ezt már megbeszéltük. Tehát 

ugyanaz a mód, a szavazásra jogosultaknak átadjátok a szavazólapot. Parancsoljatok, vegyétek 

át, dobjátok be az urnába és utána történjen meg a számlálás. Juditnak adom át a szót. 

Parancsolj, Judit! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tisztelt Fórum! 14 érvényes szavazat érkezett az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Alelnökeire. 

Megállapítom, hogy Benedek Erika 14 igen, 0 nem, Gálffy Anna 14 igen, 0 nem, Németh Attila 

14 igen, 0 nem, Scheiring Petra 12 igen, 2 nem szavazattal az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 

új Alelnökei. Gratulálok. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Tisztelettel köszönöm azt, hogy ezt megtehettük és mindenkinek gratulálok az Alelnökök 

közül. Most az Országos Választmány tagjairól szavazunk. Mivel soraink között vannak 

olyanok, akik nem feltétlenül vannak tisztában az Országos Választmány munkájával és 

feladatával röviden szeretném ismertetni azt. Az országos választmány az MKKSZ döntéshozó 

szerve. Legnagyobb szerepe az 5 évente tartandó tisztújító és programalkotó Kongresszusban 

van. Hatáskörét tekintve a legfontosabb teendői, hogy megállapítja vagy módosíthatja az 

MKKSZ alapszabályát, 5 évente megválasztja az MKKSZ új Elnökségét és Felügyelő 

Bizottságát, elfogadja az MKKSZ Elnökségének beszámolóját. Évente egyszer kerül 

összehívásra az Országos Választmány. Tehát nem gyakori, viszont komoly munkára kerültek 

jelölésre a következő személyek. Az OV tagság megtiszteltetés és kérem fogadjátok bátran, 

bizakodva a jelöléseteket. A rétegszervezet 3 OV küldöttet állíthat. Ebből az egyik a 

rétegszervezet Elnöke, tehát Szokolai Róbert lesz. A másik két tagságra 2 jelölés érkezett. 

Javaslom, hogy a 2 jelöltről egyben, nyílt szavazással döntsünk kézfeltartással. Kérem emelje 

fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Országos 

Választmányi tagjai Müller Bálint és Tóth Hambalkó Richárd legyenek! Számoljátok meg, 

legyetek szívesek a szavazatokat! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Országos 

Választmányi küldötteiről szóló együttes szavazás szerint 14 igen, 0 nem szavazat és 0 

tartózkodás mellett Müller Bálintot és Tóth Hambalkó Richárdot szavaztuk meg OV 

küldöttnek. Most az Országos Választmány pót tagjairól szavazunk. 3 pót tag választható, amire 

2 jelölés érkezett. Javaslom, hogy a 2 jelöltről egyben, nyílt szavazással döntsünk 

kézfeltartással. Kérem emelje fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy az MKKSZ Fiatalok 

Képviseletének Országos Választmányi pót tagjai Gálffy Anna és Horváth Márk legyenek! 

Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy számolja össze a szavazatokat! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 



Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Országos 

Választmányi pót tagjairól szóló együttes szavazás szerint 14 igen, 0 nem szavazat és 0 

tartózkodás mellett Gálffy Annát és Horváth Márkot szavaztuk meg OV pót tagoknak. Most a 

Nagykövetekről szavazunk nyílt szavazással. A Nagyköveti rendszerről is szeretnék pár szót 

szólni szavazás előtt. Ez egy újítás a rétegszervezet történetében. Ahogy az a korábban 

megküldött Programban is olvasható a Nagykövetek feladata, felelőssége a jövőben, együttes 

gondolkodás útján kerül meghatározásra. Ezért kérem a jelölteket fogadják bizalommal a 

jelöléseket, biztos vagyok benne, hogy mindenki magára ismer a neki szánt ügyben. Először az 

Állatvédelemért Felelős Nagykövetről szavazunk. Kérem tegye fel a kezét, aki egyetért azzal, 

hogy az Állatvédelemért Felelős Nagykövet Fucskó Adriána legyen! Kérem a 

Szavazatszámláló Bizottságot, hogy számoljátok meg, hogy ki ért ezzel egyet nyílt szavazással. 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Megállapítom, Adriána, hogy mindenki egyetért azzal, hogy te legyél 

innentől kezdve az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Állatvédelemért Felelős Nagykövete. Én 

biztos vagyok abban, hogy meg fogod mutatni, hogy miért is jó ez a tevékenység és abban is 

biztos vagyok, hogy téged még fognak követni többen is, mert most fogjátok ezt kitalálni. 

Mindenki valamiben igazán profi és jó és, ha akar követőket és akar a tevékenységért tenni, 

akkor itt a lehetőség. És most egy olyan speciális dolgot szeretnék megerősíteni, ami a 

Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Nagykövet ügye. Erről nem fogunk szavazni, hiszen 

Matthäus Fandrejewski most is a CESI-ben az MKKSZ Nemzetközi Kapcsolatékért Felelős 

Nagykövete a fiatalok szempontjából, aminek mi nagyon örülünk és bátorítjuk azzal, hogy 

számíthat ennek a közösségnek az építő véleményére és támogatására a munkája során. De 

vegye úgy, hogy ő ezt a kis közösséget, akik újjáalakulnak, kiemelten is fogja tudni képviselni, 

mert ők biztos vagyok benne, ahogyan a Robi is elmondta, hogy ennek érvényt fognak szerezni. 

Én azt gondolom, hogy egy picit tekintsünk előre a CESI-ben, a fiatalok szervezetében a 

tisztségek megújítására is sor fog kerülni hamarosan és értelemszerűen amennyiben az a 

Matthäusnak további szándéka, akkor valószínűleg ez a közösség erősíteni fogja őt abban, hogy 

vállaljon továbbra is tisztséget. Egyelőre több Nagyköveti poszt nincs kialakulás alatt, de ne 

fogjátok vissza magatokat, hiszen lesz itt még a Fiatalok Képviseletének következő 

rendezvénye és bizony most lehet ebben gondolkodni. Tisztelt fórum! Minden szükséges 

jelöltet megszavaztunk. Most az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 2016 – 2021. közötti 

munkásságáról szóló beszámoló elfogadásáról döntünk. A beszámolót korábban megküldtük. 

Időben kiküldtük a beszámolót, volt idő rá, hogy véleményezzétek, kiegészítsétek. Kérem tegye 

fel a kezét, aki elfogadja Szokolai Róbert, az MKKSZ Fiatalok Képviselete leköszönő 

elnökének, Ferencz Norbert nevében tett beszámolóját! Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, 

hogy a szavazatokat rögzítse! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 



Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének fóruma 14 igen, 

0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 2016 – 

2021. közötti munkásságáról szóló beszámolót.  Most az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 

2021 – 25. közötti programjának elfogadásáról döntünk. A programot korábban megküldtük. 

Kérem tegye fel a kezét, aki elfogadja az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 2021 – 25. Közötti 

programját! Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, számolja össze a szavazatokat! 

Hécz Judit, MKKSZ Fiatalok Képviselete tag, Szavazatszámláló Bizottság Elnök: 

Tizennégy. 

Boros Péterné, MKKSZ Elnök, Fórum levezető Elnök: 

Köszönöm szépen! Látom, hogy nagyon határozott kezeket tettetek fel és ennek örülök, mert 

ezzel azt érzem, hogy van e mögött erő. Megállapítom, hogy az MKKSZ Fiatalok 

Képviseletének fóruma 0 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta az MKKSZ 

Fiatalok Képvilsetének 2021- 25. Közötti programját. Gratulálok ehhez, én is elfogadtam volna 

a helyetekben, mert egy szuper Programról döntöttetek. Tisztelt fórum! Minden szükséges 

döntést meghoztunk. Gratulálok az új vezetőségnek és nagyon jó munkát kívánok nektek! Én a 

magam részéről az MKKSZ minden segítségét meg tudom ígérni és szerintem a jelenlévő 

kollégáim is ezzel egyetértenek. Felkérem a megválasztott Elnököt, tartsa meg rövid köszöntő 

beszédét! 

Szokolai Róbert, MKKSZ Országos Iroda irodavezető: 

Tisztelt Fórum! Első szavam a köszönöm! Köszönöm, hogy megtiszteltetek bizalmatokkal. Ezt 

úgy fogom meghálálni, hogy folytatom a kemény, kitartó munkát. Ezen kívül szeretnék 

gratulálni megválasztott Alelnök társaimnak, az OV küldötteknek és Nagykövetünknek. 

Hiszem, hogy együtt olyan eredményes rétegszervezetet fogunk irányítani, amire az MKKSZ 

büszke lehet. Ezzel a tisztújítással rétegszervezetünk nyert igazán. Régen látott lelkesedéssel, 

elszántsággal gyűltünk össze és a mai naptól új alapokra helyezve működésünket, egy szuper 

programmal a kezünkben kezdhetjük a munkát. Ehhez a munkához az MKKSZ Fiatalok 

Képviselete most jobb helyzetben van, mint előtte bármikor, mert munkám során hasznosan 

fogom tudni összekötni a rétegszervezet és az országos iroda vezetését. Az MKKSZ-en belüli 

rendkívül jó szakmai és baráti kapcsolataimat mind mozgósítani fogom rétegszervezetünkért. 

A kapocs szeretnék lenni köztetek és a szervezet minden tagja között, amihez a lehető legjobb 

helyen vagyok. Végezetül szeretném megköszönni Matthäusnak, hogy megtisztelte 

rendezvényünket. Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének újonnan megválasztott vezetősége 

nevében biztosíthatlak, hogy számíthatsz segítségünkre és támogatásunkra. Ugyanakkor 

kérünk, hogy a szervezeteink közötti különleges kapcsolatra való tekintettel fél szemedet 

mindig tartsd rajtunk, tartsd szem előtt érdekeinket, vidd el üzenetünket, ha mi nem tehetjük és 

a jó lehetőségeknél mindig gondolj ránk! Fiatalok! Jó munkát, sok szórakozást, igaz 

barátságokat kívánok nektek a következő 4 évre és még tovább! Köszönöm! 


