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I. 
 

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
(VDSZ) 38. Küldöttértekezletének időpontja: 
 
2017. május 24. (szerda) 

 
Helye:  a VDSZ Székház (1068 Budapest, Benczúr utca 45.) IV. emeleti Díszterme. 

 
II. 
 

A VDSZ 38. Küldöttértekezlete napirendje 
 

A Küldöttértekezlet megnyitása, üdvözlése. 
A Küldöttértekezlet napirendjének és ügyrendjének elfogadása, tisztségviselőinek 
megválasztása. 
 
Napirendek: 

1.) Beszámoló a VDSZ 36. Küldöttértekezlet óta végzett munkáról. 

a.) A VDSZ elnökségének beszámolója 

b.) Beszámoló a VDSZ központi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, 

c.) A VDSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága beszámolója, 

d.) Vita; a beszámolók elfogadása. 

 
2. A VDSZ rövid távú (éves) programjának, stratégiájának, fő irányainak, céljainak 

meghatározása. 

3. Egyebek. 

 
III. 

 
A VDSZ 38. Küldöttértekezletének résztvevői, valamint a döntésekben való részvételük 

 
1.) Piros színű küldöttigazolvánnyal rendelkeznek a szakágazati választási rendezvényeken, 

illetve a VDSZ tagozatainak ülésén megválasztott, küldöttek. 
A piros szavazólappal rendelkező küldöttek valamennyi napirendnél szavazati joggal 
rendelkeznek. 
 

2.) Kék színű küldöttigazolvánnyal rendelkeznek a Küldöttértekezlet meghívott vendégei, 
szavazati joguk nincs. 
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IV. 
 
A VDSZ 38. Küldöttértekezletének levezető elnökeit, a napirendek előadóit a jelen ÜGYREND 
melléklete tartalmazza. 
 
A munkabizottságok alapvető feladatai a következők: 
 

Ügyrendi, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 
 

Feladata: 
- A Küldöttértekezlet ügyrendjének kialakítása, s annak elfogadása után az abban 

foglaltak megvalósítása. 
 
- A Küldöttértekezlet alatt előterjesztett további ügyrendi javaslatok feldolgozása, a 

szükséges döntések előkészítése. 
 
- A küldöttek regisztrálása, a mandátumok érvényességének megállapítása.  
 
- A Küldöttértekezlet határozathozatali jogosultságának minősítése. 
 
- Az egyes Küldöttértekezleti döntések esetén a szavazás módjának ismertetése, a 

szavazás eredményének megállapítása. 
 

 Jegyzőkönyvvezető- és hitelesítők  
 

- A Küldöttértekezlet jegyzőkönyvének vezetésére egy-, hitelesítésére két küldöttet 
kell választani, a jelenlévők nyílt többségi szavazásával.  

 
A bizottságok munkáját a VDSZ jogásza szükség szerint segíti.  
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V. 
 

A VDSZ 38. Küldöttértekezlete időrendi ütemezése 
 

2017. május 24. (szerda) 
 
11.30  Megnyitó. 
  Napirend és ügyrend elfogadása. 
 
11.35  1. napirendi pont  

Beszámolók 
 
12.30  Hozzászólások, határozathozatal. 
 
12.35  2. napirendi pont 

A VDSZ rövid távú (éves) programjának, stratégiájának, fő irányainak, céljainak 
meghatározása. 
 

12.50  Hozzászólások, határozathozatal. 
 

 
13.25  3. napirendi pont 
  Egyebek 
 
13.30  A Küldöttértekezlet zárása ebéd 

 
VI. 

 
A küldöttértekezleti hozzászólások sorrendje 

 
1.) A szakágazatok, illetve a rokonszakmák egy-egy szóvivője kap először szót maximum öt 

perc felszólalási lehetőséggel. 
 

A sorrend: 
- az első napirendi pontnál: alumíniumipar, gázipar, gumiipar, gyógyszeripar, 

papíripar, rokonszakmák; vegyipar, 
- a második napirendi pontnál fordított; 
- a többi napirendnél az elsővel azonos sorrendben szólalhatnak fel a szóvivők; 
 

2.) A VDSZ tagozatainak egy-egy szóvivője ezt követően kapnak szót, öt perc terjedelemben: 
értelmiségi-, ifjúsági-, műszakos-, női-, nyugdíjas-. 

 
3.) Az elfogadott időrenden belül a Küldöttértekezlet résztvevői a jelentkezésük alapján, az 

Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság által megállapított sorrendben szólalhatnak fel 
maximum három percben. 
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4.) A Küldöttértekezleten lehetőség van egyperces hozzászólás megtételére. Ezen csak az 
előző hozzászólókkal való vitára, vagy annak kiegészítésére, pontosítására, illetve 
kérdések, javaslatok megfogalmazására adnak lehetőséget. Az egy perc letelte után a 
levezető elnök köteles megvonni a szót. Az egyperces hozzászólásra egyszer egy percben 
az érintett - ha igényli - reagálhat. 

 
5.) Ügyrendi jellegű hozzászólásra a Küldöttértekezlet egész időtartama alatt soron kívüli 

lehetőséget kell biztosítani. 
 

VII. 
 

A Küldöttértekezlet nyilvánossága, szünetkérési, illetve a szóbeli, írásbeli kezdeményezések 
tételének rendje 

 
1.) A Küldöttértekezlet a teljes nyilvánosság előtt végzi munkáját. 

Zárt ülés az adott küldöttértekezleti szakaszban szavazásra jogosultak több mint 50 
százalékának egyetértő döntése esetén rendelhető el. 

 
2.) A Küldöttértekezlet ideje alatt szakágazati, a szakágazaton kívüli, valamint a tagozatok 

küldötteinek lehetőségük van konzultációs szünetet kérni. Amennyiben az időkérés az 
illetők számára és a döntés szempontjából halaszthatatlan, akkor azt a legmegfelelőbb 
időpontban kell kiadni (pl. szünet), amely maximum 15 perc lehet. Amennyiben ez nem 
lehetséges, az időkérés megadásáról a Küldöttértekezlet dönt egyszerű többségi, nyílt 
szavazással. 

 
3.) A Küldöttértekezlet résztvevői, vagy bárki más írásos anyagot, javaslatot, észrevételt a 

Küldöttértekezlethez csak az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságon keresztül 
juttathat el. Ezen kezdeményezések sorsáról az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság 
javaslata alapján a Küldöttértekezlet egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.  

 
VIII. 

 
A Küldöttértekezleti határozathozatal módja 

 
1.) A határozathozatal általános kérdései: 
 

1.1  Meghatározások: 
- egyszerű többség:  a jelenlévő szavazati jogú küldöttek 50%-a + 1 fő, 

 
1.2  Az Ügyrendi, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság minden egyes 

határozathozatal, valamint a választás előtt jelentést tesz a határozatképességről. 
 

1.3  A határozathozatal során, ha egy részkérdés eldöntésére több javaslat hangzott el, 
először a módosító javaslatokat az elhangzás sorrendjében kell szavaztatni. 
Amennyiben azt a küldöttek nem fogadják el, az előterjesztő bizottság javaslatát kell 
szavaztatni. 

 
1.4  A Küldöttértekezlet a döntéseit: 
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- általában nyílt szavazással hozza, 
 
 
2.) Határozatképes a Küldöttértekezlet, ha a szavazati joggal rendelkezők több, mint fele 

jelen van. A határozatképességet a Küldöttértekezleti küldött-létszám alapján kell 
számítani.  

 
3.) A határozathozatal módja: 
 

3.1 A napirend és az ügyrend-, az első-, a második- napirendek elfogadásáról a piros 
szavazólappal rendelkező jelenlévő küldöttek egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással döntenek.  

3.2 Minden, a Küldöttértekezletet érintő egyéb kérdésben az Ügyrendi, 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság javaslata alapján a küldöttek 
egyszerű többséggel, nyílt szavazással döntenek. 
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Melléklet! 
 

VDSZ 38. Küldöttértekezlete 
Ügyrendjének melléklete 

 
A VDSZ 38. KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE 

LEVEZETŐ ELNÖKEI ÉS ELŐADÓI 
 

 
1.) köszöntés Székely Tamás elnök 
 
 
2.)  ügyrend elfogadása. 

Előadó: Vojtela Tibor az Ügyrendi, Mandátumvizsgáló és 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

Elnököl: Kiss Béla alelnök 
 
 
3.) I. napirend (beszámolók) 

Előadó: Székely Tamás elnök 
Elnököl: Kiss Béla alelnök 

 
 
 PEB jelentése 
  Előadó:  Zakar Mária a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

Elnököl: Kiss Béla alelnök 
 
 
4.) II. napirend (program) 

Előadó: Székely Tamás elnök 
Elnököl: Kiss Béla alelnök 

 
 
 
5.) III. napirend (egyebek) 

Elnököl Székely Tamás elnök 
 

6.) Jegyzőkönyv-vezető:  Radics Gábor 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Szabóné Fréh Zsuzsanna 
     Margittai Péter 


