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3.2.2 Online gyűlés napirendi pontjainak tárgyalása a küldöttek szempontjából 

Az online gyűlésről minden küldött értesítő e-mailt kap, amiben a gyűlés meghívója és egy tájékoztató 
szöveg szerepel arról, hogyan kezdhetik meg a napirendi pontok online tárgyalását.  

A küldöttek be kell lépjenek az MMSZ tagnyilvántartó rendszerébe a saját belépési kódjukkal és 
jelszavukkal, és ott az "Online gyűlés" -> "Tárgyalás" menüpontját kell választani: 

 

Amennyiben több nyitott gyűlés is van a rendszerben, akkor az első menüből ki kell választani azt, 
amelyikkel a foglalkozni szeretnél. Célszerű itt az összegzés gombot megnyomni, ahol egy összefoglalót 
kapsz a kiválasztott gyűlés napirendi pontjairól. Ezt követően a Napirend menüből kiválaszthatod azt a 
pontot, amivel foglalkozni szeretnél: 

 

A felső ablakban a napirendi pont részletes információi láthatók, az alsóban pedig hozzászólást lehet írni. 
Amennyiben a hozzászólásodat elküldöd, azt minden meghívott küldött és a levezető elnök is látni fogja, és 
lehetősége van reagálni rá.  

A hozzászólás ablakot a lehet méretezni jobb alsó sarokban lévő kis háromszög lefelé vagy balra húzásával.  

 

A hozzászólásokat a levezető elnök témakörökhöz rendelheti. Ez főleg nagyobb lélegzetű napirendi 
pontoknál lehetséges, ahol a résztvevők több egymástól független kérdést is feltesznek, és ezekről a 
kérdésekről esetleg több hozzászólás keretében is folyik a tárgyalás. 

 Alapértelmezésben minden hozzászólás az általános témakörhöz tartozik. Amennyiben a levezető elnök 
indokoltnak látja, akkor új témaköröket hozhat létre, és egy vagy több hozzászólást ezekhez rendelhet, igy a 
hozzászólások nem csak időrendben, hanem témakörönként is megtekinthetők.  

 A témakörök napirendi pontokhoz kötődnek, és különböző napirendi pontok nem köthetők össze a témakörökkel 
(logikailag ez lehetséges). 

A hozzászólások frissítése 
A hozzászólás szerkesztő bezárása. 

Téma szűrő 

Téma kiválasztása 



MMSZ Online    Változat: 02,   dátum: 2020.05.25    Oldal: 23/19 

 A felhasználónak is van lehetősége a hozzászólását egy már létező témakörhöz rendelni, de a levezető elnök ezt 
felülbírálhatja. 

 Ha egy gyűlés nyilvános, akkor minden olyan személy, aki be tud lépni a tagnyilvántartó rendszerbe láthatja a 
tárgyalás hozzászólásait, de akit nem hívtak meg a gyűlésre, az nem szólhat hozzá egyik napirendi ponthoz sem. 

Amennyiben minden egyéb feltétel teljesült, és már van határozati javaslat is, akkor a levezető elnök 
lezárhatja a tárgyalást. Ezt követően a résztvevők már nem szólhatnak hozzá a napirendi ponthoz, és ekkor 
indul a szavazás.  

 

3.2.3 Szavazás 

A szavazni azokról a napirendi pontokról lehet, amelyekről született határozati javaslat, és nincs egyetlen 
napirend pont sem, ami megelőzné azt a szavazás logikai sorrendjében.  

 Ez egy lényeges különbség a személyes gyűlésekhez képest. A levezető elnökön múlik, hogy akár az összes 
napirendi pont kérdésében egyszerre teszi lehetővé a szavazást, vagy csak szigorú sorrendben annak ellenére, 
hogy nincs logikai kapcsolat a napirendi pontok között.  

A szavazás az Online gyűlés -> Szavazás menüpontból indítható. A program egy legördülő menüben 
felkínálja a résztvevőnek azokat a napirendi pontokat, amivel kapcsolatban már szavazhat 

 Azokról a napirendi pontokról lehet szavazni, amiknek a tárgyalása befejeződött, megszületett a határozati javaslat, 
és nincs másik napirendi pont, amiről ezt megelőzően kell szavazni. 

A napirendi pont kiválasztását követően a küldött az alábbi képernyőt látja: 
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Ha egy olyan napirendi pontról van szó, amivel kapcsolatban több választási lehetőség van, és a levezető 
elnök megengedte a tartózkodást is, akkor automatikusan felkerült a választási lehetőségek közzé a 
Tartózkodás szöveg is. Ha a tartózkodást választod, akkor a többi lehetőség automatikusan eltűnik a 
szavazás gomb megnyomása után. Ha mégis szeretnél szavazni, akkor előbb a tartózkodásra kell kattintani, 
hogy érvényes legyen a választásod. 

 A szavazás lezárásáig módosíthatod a választásodat.  

A rendszer a szavazást automatikusan kiértékeli. Ha a szavazás eredménytelen, mert a rendelkezésre álló 
idő alatt nem érkezett be a szükséges szavazatszám, akkor a levezető elnöknek lehetősége van a napirendi 
pont szavazásának megismétlésére egy későbbi időpontban.  

3.2.4 Online gyűlés napirendi pontjainak kezelése a levezető elnök szempontból 

 

A levezető elnök számára a Tárgyalás képernyőn számos további funkció található: 


