
 

 

FIATALOK KÉPVISELETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
(SZMSZ)

Az SZMSZ-t az MKKSZ – Fiatalok Képviselete a 1/2017. (XI. 11.) számú határozatával
2017. év november 11. napján fogadta el.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az MKKSZ Alapszabálya alapján  az  életkori,  élethelyzetbeli  érdekképviselet  megjelenítésére  az
azonos (pl. ifjúsági, nyugdíjas) csoporthoz tartozó tagok országos rétegszervezetet hozhatnak létre.
(Alapszabály 53/A.) 

2.  Az életkori érdekképviselet megjelenítésére az MKKSZ fiatal tagjai – az MKKSZ alapszervezethez
tartozás mellett – 2010. november 20-án országos rétegszervezetet hoztak létre MKKSZ – Fiatalok
Képviselete néven. (Alapszabály 53/A.)

3. MKKSZ  –  Fiatalok  Képviselete,  az  MKKSZ  tagjai  közül  kikerülő  azon  tettre  kész  fiatal
közszolgálati  dolgozók  csoportja,  akik  szervezkedésükkel  elsősorban  saját  korosztályukat  érintő
munkavállalói  problémák  feltárásával,  majd  egy  hosszú  távú  stratégia  kidolgozásával  és
reprezentálásával  kívánja  növelni  a  közszolgálat  egészének  megtartó  erejét,  valamint  a  magas
szakmai színvonalú munkavégzést.

4. A  MKKSZ  –Fiatalok  Képviselete  teljesíti  a  rétegszervezet  létrehozásának  az  Alapszabályban
rögzített  feltételeit,  mely  szerint  az  egész  országra  kiterjedő  szerveződési  köre  van,  a  fiatal
szakszervezeti  tagok  száma  eléri  a  100  főt,  kialakítja  működési  szabályait  (SZMSZ)  és
megfogalmazza az érdekképviseleti tevékenysége területének feladatait (Alapszabály 53/A. aa-ac.)

5. Az egész országra  kiterjedő szerveződési  körnek felel  meg,  ha az  legalább a  megyék 70 %-ára
kiterjed. (MKKSZ-SZMSZ 29. a.)

6. Az életkori érdekképviseleti rétegszervezet neve: 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) –
Fiatalok Képviselete. 

Rövidített neve: MKKSZ – Fiatalok Képviselete. 

7. Az MKKSZ – Fiatalok Képviselete rétegszervezet székhelye és levelezési címe: 

1146 Budapest, Abonyi utca 31. (MKKSZ Országos Iroda) 

8.  Az MKKSZ – Fiatalok Képviselete emblémája:

Az embléma leírása: egy lekerekített sarkú téglalapban egy zöld vitorlás hajó piros-fehér-zöld színű
vitorlákkal,  a  zöld színben egy paragrafus jellel.  A hajótesten félkörívben a Fiatalok Képviselete
szöveg, a vitorlás az MKKSZ betűkön nyugszik, a hajótesten a képviselet szó alatt három evezőlapát
helyezkedik el az SZ (szakszervezet) betűk felé mutatva.

9. Pecsétje:  MKKSZ – Fiatalok Képviselete 1146 Budapest,  Abonyi u.  31.  Az MKKSZ – Fiatalok
Képviselete (továbbiakban Fiatalok Képviselete) által használatos bélyegző készítéséről, a használati
jogosultságáról és nyilvántartásáról az MKKSZ Országos Iroda rendelkezik. (MKKSZ-SZMSZ 2.) 

10. A Fiatalok Képviselete nem önálló jogi személy, ennek megfelelően jogot és kötelezettséget önállóan
nem vállalhat.  A Fiatalok  Képviselete  működési  költségeit  az  MKKSZ éves  költségvetéséből,  a
pénzügyi feltételektől függően az MKKSZ Elnökség biztosítja. (Alapszabály 53A. g)
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11. A Fiatalok Képviselete – az MKKSZ Alapszabálynak és az SZMSZ-ének megfelelően, – működését
szabályzatban (SZMSZ) szabályozza, melyet a Fiatalok Képviselete Fóruma minősített többséggel
fogad el. (Alapszabály 53/A. e.)

II. A FIATALOK KÉPVISELETE FŐ FELADATA

12. A Fiatalok Képviselete a képviselt fiatalok (köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők,
közalkalmazottak,  munkavállalók) érdekében érdekvédelmi és érdekképviseleti  tevékenységet  fejt
ki, a lehetőségeit meghaladó esetekben az MKKSZ Elnökségéhez fordul. (Alapszabály 53. f.)

13. A Fiatalok Képviselete az MKKSZ céljain belül kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra:

a)  a tagság országos,  megyei  (fővárosi),  szakmai és munkahelyi  szinteken megjelenő érdekeinek
feltárása, képviselete és védelme; (Alapszabály 7. a)

b)  a  tagsága  által  kifejtett  tevékenység  társadalmi  elismertségének,  erkölcsi  és  anyagi
megbecsültségének előmozdítása és képviselete; (Alapszabály 7. c.)

c) a tagok szakmai fejlesztésének elősegítése, lehetőség biztosítása az önmegvalósításhoz;

d)  a  közszolgálati  tevékenység  hatékonyságának  és  korszerűségének,  szakszerűségének
(racionalitásának, törvényességének) elősegítése; (Alapszabály 7. e.)

e) a munkavállalói és a közvetlenül kapcsolódó szakmai érdekek, elvárások feltárása, képviselete;
(Alapszabály 8. b.)

f)  a  tagság  kulturális,  egészségmegőrző,  sport-  és  szabadidő  eltöltésével  kapcsolatos  igényeinek
támogatása, a megvalósításuk elősegítése; (Alapszabály 8. h.)

g)  a  tagság  szakszervezet-politikai  ismereteinek megalapozása,  valamint  a  szakszervezeti  munka
szervezésével,  koordinációjával  kapcsolatos  munkamódszerek  megismertetése,  megújítása;
(Alapszabály 7. i.)

h)  A  fiatalok  bevonzása  a  szakszervezetbe,  az  MKKSZ  népszerűsítése  a  fiatalok  körében  a
taglétszám növelése érdekében; (Alapszabály 8. m.)

i)  nemzetközi  kapcsolatok kiépítése,  szervezése,  a tagok nemzetközi  tapasztalatainak elősegítése.
(Alapszabály 7. i.)

14. A Fiatalok  Képviselete  segíti  az  MKKSZ  munka-  és  életkörülményeket  befolyásoló  országos,
ágazati  döntésekben  való  közreműködését.  A Fiatalok  Képviselete  részt  vesz  a  fiatalokhoz  is
kapcsolódó  jogalkotás  előkészítésében,  a  jogalkalmazás  szakmai  feltételeinek  kialakításában.
(Alapszabály 7.)

15. A Fiatalok Képviselete szükség esetén tájékoztatást kérhet a kormányzati szervektől, a munkáltatói
jogkör gyakorlójától minden olyan kérdésben, amely a munkavállalói érdekeket, a munkafeltételeket
és a fiatalok ezzel összefüggő érdekeit érinti. Megállapodásokat kezdeményezhet szakmai és civil
szervezetekkel, szorgalmazhatja az együttes fellépést a Fiatalok Képviselete tagjait érintő kérdések
megoldása érdekében. (Alapszabály 73.)

16. A Fiatalok  Képviselete  részt  vesz  –  együttműködve  az  MKKSZ elnökével  –  az  MKKSZ-nek a
kormány, a minisztériumi szervek vagy országos szövetségek képviselőjével tartott megbeszélésein,
ha a tárgyalandó téma az általa képviselt fiatal munkavállalókra (is) vonatkozik. (Alapszabály 8. j,
73.)

17. A Fiatalok Képviselete felkérésre tájékoztatást ad az Országos Választmánynak vagy az MKKSZ
Elnökségének.  A  Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  a  munkájáról  a  tagjainak  évente  köteles
beszámolni. (Alapszabály 15., 53/A. h)
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18. A Fiatalok Képviselete a javaslataival, kezdeményezéseivel részt vesz az Országos Választmány és
az MKKSZ Elnökség határozatainak, állásfoglalásainak kialakításában. (Alapszabály 53/A. f)

19. A Fiatalok Képviselete segíti a különböző rendezvényekre, akciókra történő mozgósítást,  segíti a
rendezvény  rendjének  megtartását,  tagjai  tájékoztatását  és  a  tájékozódását  valamint  a
továbbképzéseket. (Alapszabály 20. a-b.)

III. A FIATALOK KÉPVISELETE SZERVEZŐDÉSE, MŰKÖDÉSE

20. A Fiatalok  Képviselete  az  MKKSZ  fiatal  tagjainak  országos  rétegszervezete,  a  fiatal  korhoz
kapcsolódó érdekképviseleti szerve.

21. A Fiatalok Képviselete tagja lehet az az MKKSZ tag, aki a rétegszervezethez történő csatlakozási
nyilatkozatát  a  rétegszervezethez  benyújtja  és  a  rétegszervezet  SZMSZ-e  szerinti  jogosultságát
igazolja (MKKSZ tag, 38 év alatti kor). Erre az SZMSZ 1. melléklete szolgál.

22. Önkéntes  belépés  alapján,  az  MKKSZ  tagjai  közül  azon  személy  csatlakozhat  a  Fiatalok
Képviseletéhez, aki nem töltötte be a 38. életévét.

23. A tagság megszűnik:

a) a tag MKKSZ tagsági jogviszonyának megszűntével,

b) a tag kilépésével, 

c) a tag 40. életévének betöltésével (kivéve tisztségviselő esetén, akinek 40 év felett a mandátuma
lejártával), törléssel

d) a tag a Fiatalok Képviselete Elnöksége általi kizárásával,

e) a tag halálával, 

f) a rétegszervezet megszűnésével.

24. A tagnak kilépéssel azon a napon szűnik meg a tagsági jogviszonya, amikor írásos vagy elektronikus
úton kilépési nyilatkozata a Fiatalok Képviselete elnökéhez bizonyítottan megérkezik. A 40-dik évet
betöltő  tag tagsági  viszonya az  adott  hónap végével  szűnik  meg.  Az  ezzel  megbízott  bizottsági
vezető  elektronikus  értesítést  küld  az  érintettnek  a  külön  ifjúsági  tagnyilvántartásból  történő
törlésről, 10 munkanapon belül.

25. A Fiatalok Képviseletéből történő kizárás az Elnökség döntési hatásköre. Az Elnökség minősített
többséggel (az összes testületi tag többségének szavazata) meghozott döntésével zárhat ki tagot. Az
eljáráskor  figyelemmel  kell  lenni  az  Alapszabály  21.  d)  pontjában  lévő  méltányos  eljárásra.  A
kizárást tartalmazó döntés felülvizsgálatát a legközelebbi Fórum ülésétől lehet kérni.

26. A Fiatalok Képviseletéből való kilépéssel, illetve kizárással a kilépő, illetve kizárt személy MKKSZ
alapszervezeti tagsági jogviszonya nem szűnik meg. A 40 éves életkor betöltése (illetve ezt követően
a  tisztségviselői  mandátum lejárta)  következtében  történő  törlés  nem érinti  az  MKKSZ tagsági
jogviszonyt.

IV. A FIATALOK KÉPVISELETÉNEK FÓRUMA

27. A Fórum a Fiatalok Képviselete legfőbb döntéshozó szerve, amely a rétegszervezet tagjainak  – a
csatlakozási nyilatkozatot leadott és külön ifjúsági nyilvántartásba vett tagok – összességét képviseli.

28. A Fórum feladat-, jog- és hatásköre:
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a) megválasztja tagjai sorából az Elnökség tagjait; 

b) visszahívhatja,  felmentheti  tisztségéből  az  Elnökség  tagját,  ha  a  tevékenysége,  magatartása
jogszabályt, az MKKSZ tevékenységét vagy a Fórum által meghozott határozatot sérti, továbbá
tevékenységével veszélyezteti a rétegszervezet céljainak megvalósulását; (Alapszabály 20. e)

c) elfogadja és módosítja az SZMSZ-t;

d) elfogadja a Fiatalok Képviselete programját;

e) elfogadja az Elnökség beszámolóját.

29. A Fórum a tagjai sorából az Országos Választmányba tagokat (kongresszusi küldötteket) választ.
(Alapszabály  53/A.  d.)  A küldöttek  számával  azonos  számú póttagot  is  választanak,  akik  részt
vehetnek az Országos Választmány ülésein. Szavazati joggal csak akkor rendelkeznek, ha a küldött
(Országos Választmányi tag) nincs jelen. (Alapszabály 23. ae.)

30. A  Fórumra  a  tagok  által  képviselt  valamennyi MKKSZ  alapszervezetből  legfeljebb  3-3  főt
delegálhatnak, az összehíváskor az Elnökség dönt a Fórum létszámáról, a delegálás mértékéről.  A
delegálási  folyamatot  –  szükség  esetén  a  megyei  titkár  bevonásával  –  a  Fiatalok  Képviselete
Elnöksége szervezi. 

31. A Fiatalok Képviselete Fóruma a tagjai sorából elnököt, – az elnök választása után – 2 alelnököt és –
amennyiben így dönt a Fórum – elnökségi tagokat is választ. Az Elnökség minimum 3, maximum 7
tagú. (Alapszabály 53. d)

32. A Fiatalok Képviselete elnöke, alelnöke, és az Elnökség tagjai mandátuma az MKKSZ kongresszusi
ciklusára szól. Választásukra – eltérő döntés hiányában – az MKKSZ kongresszusra készülő Fiatalok
Képviselete Fóruma tanácskozásán kerül sor. (Alapszabály 53/A. d)

33. Az elnök a Fórum határozatképességének megállapítását követően szavazásra bocsájtja a levezető
elnök személyére tett javaslatokat, amelyről a küldöttek egyszerű szótöbbséggel határoznak.

34. A Fórum  az  Elnökség  tagjainak  megválasztása  és  visszahívása  tekintetében  határozatait  titkos
szavazással hozza. A jelölő listára csak az a személy kerülhet fel, aki nem töltötte be a 38. életévét.
Az Elnökség jelölő bizottságra (jelölést előkészítő bizottságra) tehet javaslatot, mely előkészíti az
Elnökség megválasztását.

35. Az  Elnökség  tagjait  a  Fórum  egyszerű  többséggel  (a  jelenlévő  tagok  többségének  szavazata)
választja meg. A tisztségviselők közül az elnök személyére bármelyik tag (a jelölő bizottság) illetve
az MKKSZ elnöke tehet javaslatot. A javaslat (a jelölt) elfogadásáról a Fórum tagjainak legalább 25
%-os  nyílt  szavazata  szükséges.  Az  alelnök  személyére  és  az  elnökségi  tagokra  a  Fiatalok
Képviselete elnöke (a jelölő bizottság) tesz javaslatot. Amennyiben nincs többes jelölés, a testület
egyhangú döntéssel nyílt szavazással is választhat.

36. Megszűnik az Elnökség tagjának megbízatása: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) felmentéssel;

c) lemondással; 

d) a Fiatalok Képviselete tagsági jogviszonyának megszűnésével;

e) az MKKSZ tagsági jogviszonyának megszűnésével;

f) 40. életév betöltésével (illetve 40 év felett a mandátuma lejártával) törléssel;
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g) kizárással; 

h) elhalálozással. 

37. Az elnök vagy Elnökségi tag felmentésére vagy visszahívására irányuló javaslatot a Fórum tagjai
legalább 25 %-a írásos indokolás alapján kezdeményezhetik. (Alapszabály 14., 77.)

38. Az  Elnökség  tagja  tisztségéről  bármikor  lemondhat.  Ha  a  rétegszervezet  működőképessége
megkívánja, az Elnökségi tag kiesését követően rendkívüli, tisztújító Fórumot kell tartani, ahol a
hiányzó tisztségviselők megválasztásáról döntenek a Fórum tagjai.

39. Ha az Elnökség tagjának magatartása a rétegszervezet működőképességét veszélyezteti, az Elnökség
többi tagja egyhangú, titkos szavazatával kezdeményezi az Elnökségi tag visszahívását a Fórumnál.

40. A Fiatalok  Képviselete  Fórumának  tagja  jogosult  a  Fórum  ülésén  részt  venni,  szavazati  jogát
gyakorolni,  az  ülés  rendjének  megfelelően  felszólalni,  kérdéseket  feltenni,  javaslatokat  és
észrevételeket tenni. (Alapszabály 27. b.) 

41. A Fórum ülései  nyilvánosak.  A küldötteken kívül,  a  meghívott  személyek,  illetve szervezetek a
Fórumon tanácskozási joggal vehetnek részt. (Alapszabály 11., 27. a)

42. A Fiatalok Képviselete  Fórumának tagja  jogosult  a  Fórum ülésére  bármely fiatal  szakszervezeti
tagját meghívni. Ezt a meghívást jelezni kell a Fiatalok Képviselete elnökének. (Alapszabály 19. f.)

V. A  FIATALOK KÉPVISELETE TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

43. A  Fiatalok  Képviselete  feladatkörébe  tartozó  ügyekben  az  állásfoglalásra,  intézkedés
megtárgyalására, illetve határozathozatalra irányuló kezdeményezést a tag a munkahelyi szervezetén
(a Fiatalok Képviselete által képviselt alapszervezetén) keresztül terjesztheti elő. (MKKSZ-SZMSZ
4. b.)

44. Az egyéni tagi kezdeményezést az alapszervezet vezetője – véleményével kiegészítve – az átvételtől
számított  15 munkanapon belül  köteles  a Fiatalok Képviselete elnökéhez továbbítani.  (MKKSZ-
SZMSZ 4. c.)

45. A tag által a Fiatalok Képviseletéhez eljuttatott szakszervezeti ügyben feltett kérdések, felvetések,
észrevételek, javaslatok tárgyában a Fiatalok Képviselete elnöke 30 napon belül válaszolni köteles.
(Alapszabály 19. c, MKKSZ-SZMSZ 4. a.)

46. A  tagot  panaszjog  illeti  meg,  mely  szerint,  ha  a  Fiatalok  Képviselete  elnöke  nem  válaszol
határidőben, ezt jelezheti az MKKSZ elnökének.

47. A  Fiatalok  Képviseletének  működésével  kapcsolatos  iratokba  bármely  tag  az  elnök  előzetes
értesítésével  betekinthet  vagy  az  iratokról  másolatot  készíthet.  A Fiatalok  Képviseletén  kívüli
személy az iratokba csak az elnök engedélyével tekinthet be. Az elnök alapos indokkal jogosult az
iratbetekintést  megtagadni.  Az  elnök  döntése  ellen  Elnökséghez  lehet  fordulni,  amely  a  döntést
helyben hagyja vagy megváltoztatja. (Ptk. 3:21. § (1) bek.)

48. A Fiatalok Képviselete tagjának feladata az együttműködés a Fiatalok Képviselete Elnökségével, a
tanácskozásokon segíteni véleményével a Fiatalok Képviselete álláspontjának kialakítását, a kapott
információk továbbítása a saját alapszervezet fiatal tagjai részére, továbbá a Fiatalok Képviselete
Elnökségétől  kapott  feladatok  végrehajtása,  valamint  a  helyi  kérdések,  igények,  problémák
továbbítása a Fiatalok Képviselete Elnöksége felé. (Alapszabály 8., 11., 20.) 
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VI. A FIATALOK KÉPVISELETE MŰKÖDÉSE

49. A Fiatalok  Képviselete  tevékenységét  alapvetően  a  tagjainak  tanácskozása  (Fórum,  Elnökség,
állandó és eseti bizottságok) keretében gyakorolja. 

50. A Fiatalok Képviselete eljárhat minden olyan ügyben, amely a Fiatalok Képviselete célkitűzéseinek
megvalósítását szolgálja, és nem tartozik más szakszervezeti testület hatáskörébe.

51. A Fiatalok  Képviselete  a  tagok  által  képviselt  alapszervezetekre  kötelező  határozatot  nem hoz.
Álláspontja kialakításához a távollevők – akadályoztatásuk esetén – írásban (e-mailben) is adhatnak
javaslatot.

52. A döntések a többségi elv alapján születnek. A Fiatalok Képviselete testületének (Fórum, Elnökség)
minden  tagja  egy  szavazattal  rendelkezik.  A  Fiatalok  Képviselete  testülete  határozatképes
amennyiben a testület eredeti összlétszámának több mint fele jelen van. A szavazás módjáról (nyílt
vagy titkos) – szükség szerint – a testület a téma tárgyalását megelőzően dönt. Egyszerű többség: a
jelenlévők  több  mint  50  %-a  azonos  tartalmú  szavazata.  Minősített  többsége  a  testület  összes
tagjának  több  mint  50  %-a  azonos  tartalmú  szavazata  A  határozatképességet  minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. (Alapszabály 12., 25., MKKSZ-SZMSZ 6.) 

53. A Fiatalok Képviselete Fórumának ülését az elnök hívja össze, üléseit szükség szerint, de évente
legalább egyszer  tartja.  Szabályszerű összehívás  az  ülés  előtt  legalább 8 nappal  kiküldött  írásos
meghívó alapján történik, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendeket. A meghívó és az
írásos előterjesztések elektronikus levél formájában is kiküldhetők. (Alapszabály 25. b.)

54. A Fiatalok Képviselete elnöke szükség esetén ülés nélküli határozathozatalt (távszavazás) és web
konferenciát kezdeményezhet. (Alapszabály 13/A.)

55. Ha a Fiatalok Képviselete  testületi  (Fórum,  Elnökség)  tagok legalább 25 % az ülés  megtartását
kívánja, a testület ülését a testület vezetőjének össze kell hívnia. (Alapszabály 25. a.) A kérelmet az
elnöknek kell  megküldeni  az ok és a cél  közlésével  ellátva,  aki  köteles 20 munkanapon belül  a
rendkívüli Fórumot összehívni.

56. A meghívó kézbesítésétől  számított  három napon belül  a  Fiatalok  Képviselete  testületi  (Fórum,
Elnökség)  tagja  a  Fiatalok  Képviselete  elnökétől  kérheti  a  napirend  kiegészítését,  a  kiegészítés
indokolásával.  A  Fórum  napirendjének  kiegészítésének  tárgyában  a  Fiatalok  Képviselete
Elnökségének ülése dönt, amennyiben nem dönt vagy elutasítja, a döntést a Fórum hozza meg. Az
Elnökségi  ülés  napirend  kiegészítésének  tárgyában  a  Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  dönt.
(Alapszabály 25. c.)

57. Ha a Fiatalok Képviselete testülete (Fórum, Elnökség) nem határozatképes, megismételt ülést kell
tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos
napirenddel hívható. A megismételt  ülés – amennyiben ezt a meghívó tartalmazza – a megjelent
tagok számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 25. e-f.). Amennyiben az Elnökség (vagy
egy bizottság) 3 fős, rá ez a szabály nem vonatkozik.

58. Ha a Fiatalok Képviselete testületi (Fórum, Elnökség) ülését nem szabályszerűen hívták össze, az
ülést  akkor  lehet  megtartani,  ha  az  ülésen  a  részvételre  jogosultak  háromnegyede  jelen  van,  és
egyhangúlag hozzájárultak az ülés megtartásához. (Ptk. 3:74. § (3) bek.)

59. A delegáló alapszervezet  a  Fórumba delegált  tagot  bármikor  visszahívhatja,  amelyről  a  Fiatalok
Képviselete  elnökét  haladéktalanul  értesíteni  kell,  tájékoztatva  az  új  delegált  tag  nevéről,
elérhetőségéről. Ha a visszahívott tag a Fiatalok Képviselete Elnökségének tagja is volt, a Fiatalok
Képviselete  Fóruma köteles  soron következő ülésén  új  tisztségviselőt  választani  a  megüresedett
helyre.  Ugyanígy  kell  eljárni,  ha  bármi  más  okból  a  Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  tagjának
megbízatása megszűnik. (Alapszabály 77.)
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60. A  Fiatalok  Képviselete  Fóruma  tagját  akadályoztatás  esetén  a  tanácskozáson  a  delegáló
alapszervezet által küldött teljes jogú eseti megbízott képviselheti (helyettesítés). Az eseti megbízott
nevét a Fiatalok Képviselete elnökével a delegáló alapszervezet titkára közli.

61. A Fiatalok  Képviselete  testületeinek  (Fórum,  Elnökség)  tanácskozásáról,  üléseiről  emlékeztető
készül.  Az  emlékeztetőt  az  elnök  és  az  emlékeztetőt  készítő  tag  írja  alá.  Az  emlékeztetőben  a
tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a
döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az elnök az
emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának tájékoztatásul.

62. A  Fiatalok  Képviselete  dönt  az  egyes  kérdésekkel  kapcsolatos  álláspontjának  nyilvánosságra
hozataláról,  és  annak  módjáról.  A  Fórum  által  meghozott  valamely  taggal!  kapcsolatos
határozatokról az elnök – a döntést követő 10 munkanapon belül – írásban közli az érintettekkel. 

VII. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI

63. A Fiatalok Képviselete Elnökségét az elnök hívja össze, üléseit szükség szerint, de évente legalább
háromszor  tartja.  A Fiatalok  Képviselete  elnöke  szükség  esetén  ülés  nélküli  határozathozatalt
(távszavazás) és web konferenciát kezdeményezhet. Szabályszerű összehívás az ülés előtt legalább 8
nappal  kiküldött  írásos  meghívó  alapján  történik,  amely  tartalmazza  az  ülés  helyét,  idejét  és  a
napirendeket. A meghívó és az írásos előterjesztések elektronikus levél formájában is kiküldhetők.
(Alapszabály 13/A., 25. b.)

64. A Fiatalok  Képviselete  Elnökség  üléseiről  emlékeztető  készül.  Az  emlékeztetőt  az  elnök  és  az
emlékeztetőt készítő írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell
rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt.
Az  emlékeztető  melléklete  a  jelenléti  ív.  Az  emlékeztető  egy  példányát  megküldi  az  MKKSZ
Országos Irodájának tájékoztatásul. 

65. A Fiatalok Képviselete Elnöksége előkészíti a Fórum döntéseit, javaslatot tesz az egyes döntések,
álláspontok  nyilvánosságra  hozatalára,  szervezi  és  ellenőrzi  a  Fórum  döntéseinek  végrehajtását,
valamint a Fórum tanácskozásán beszámol tevékenységéről.

66. A Fiatalok Képviselete  Elnöksége  véleményezi  a  fiatalokkal  kapcsolatos,  a  fiatalokat  (is)  érintő
kormányzati, minisztériumi javaslatokat.

67.  A Fiatalok Képviselete Elnöksége tájékoztatást kérhet az állami és civil szervezetek vezetőitől a
fiatalokkal (is) kapcsolatos érdekvédelemi körébe tartozó kérdésekben. (Alapszabály 73.)

68. A  Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  kezdeményezheti  az  MKKSZ  Elnökségénél  a  fiatalokkal
kapcsolatos munkavállalói érdekvédelem szempontjából fontos közös javaslat kialakítását és a közös
fellépést. (Alapszabály 53/A. f)

69. A Fiatalok Képviselete Elnöksége ajánlásokat  tehet az alapszervezeteknek a fiatalokat különösen
érintő érdekegyeztető, érdekvédő, érdekképviseleti feladatai segítésére. 

70. A Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  segíti  és  szervezi  az  MKKSZ központi  testületei  döntéseinek
előkészítését és a döntések végrehajtását. 

71. A Fiatalok Képviselete  tagjának,  mint  a munkahelyi,  területi  alapszervezet  titkárának munkajogi
védelme tekintetében – amennyiben az alapszervezet védelemre jelöli, és ezt közli a munkáltatóval –
a  közvetlen felsőbb szerv az  őt  megválasztó testület,  jellemzően az alapszervezet  taggyűlése.  A
Fiatalok Képviselete Elnökségének tagja – amennyiben az alapszervezet a védelemre jelöli – köteles
a jelölést a munkáltatójának nevével, címével együtt jelezni a Fiatalok Képviselete elnökének, annak
érdekében,  hogy az  Elnökség,  mint  felsőbb szerv  a  hatáskörét  gyakorolhassa,  és  e  hatásköréről
tájékoztathassa az elnökségi tag munkáltatóját. (MKKSZ-SZMSZ. 11. IV. és V.)
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VIII. A FIATALOK KÉPVISELETE ELNÖKE FELADATAI

72. Az elnök képviseli a Fiatalok Képviseletét a különböző állami szervekkel folytatott tárgyalásokon, a
MKKSZ vezetői értekezletein és az egyéb külső kapcsolatokban. Az elnök akadályoztatása esetén az
alelnök jár el, ezen kívül az alelnök ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza.
Mindkét  tisztségviselő  akadályoztatása  esetén  az  elnök  eseti  jelleggel  az  Elnökség  tagjai  közül
kijelölheti helyettesét.

73. A  Fiatalok  Képviselete  elnöke  a  rétegszervezet  képviseletére  önállóan  jogosult  személy.
Akadályoztatása esetén esetenként képviseleti joggal ruházhatja fel az Elnökség más tagját. Aláírási
jog illeti meg a Fórum és az Elnökség által hozott döntések végrehajtása során, felelős a határozatok
végrehajtásának előkészítéséért és ellenőrzéséért.

74. Az  elnök  feladatait  megosztja  az  alelnökökkel.  Felelős  az  Elnökség  és  a  Fórum  döntéseinek
képviseletéért. Felügyeli és összehangolja az állandó és eseti bizottságok munkáját

75. Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendőket teljes hatáskörben az elnök által kijelölt alelnök
látja el.  Az elnök fél évet meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a
Fórum hozzájárulása is szükséges.

76. A Fiatalok  Képviselete  elnökének  beszámolási  kötelezettsége  van  az  Elnökséggel  és  a  Fiatalok
Képviselete tagságával (Fórummal) szemben. (Alapszabály 15.)

77. A  Fiatalok  Képviselete  tevékenységét  az  MKKSZ  elnöke  hangolja  össze  a  megyei  területi
szervekkel, a megyei titkárokkal. (Alapszabály 46. n.)

78. A  Fiatalok  Képviselete  elnöke  részt  vesz  a  vezetői  értekezleteken,  valamint  az  Országos
Választmány  ülésén,  ahol  a  munkájáról  szükség  szerint  beszámol,  az  ott  kapott  feladatokat,
információkat továbbítja a Fiatalok Képviselete tagjai számára. A Fiatalok Képviselete elnöke tagja
az Országos Választmánynak, és – amennyiben nem tagja az MKKSZ Elnökségének – akkor az
MKKSZ elnökségi ülések állandó meghívottja. (Alapszabály 23. ad., MKKSZ-SZMSZ 18.)

79. A Fiatalok Képviselete elnöke a Fiatalok Képviseletének tagjairól külön ifjúsági nyilvántartást vezet,
amely  tartalmazza  a  tag  vezeték-  és  keresztnevét,  születési  dátumát,  iskolai  végzettségét,
munkahelye  nevét,  munkakörét,  az  érintett  megye  nevét,  a  tag  elektronikus  levélcímét  és
telefonszámát,  valamint  (nem kötelező jelleggel)  a tag által  megjelölt  érdeklődési  kört.  A külön
ifjúsági tagnyilvántartásból a Fiatalok Képviselete MKKSZ-en kívül lévő 3. személy számára adatot
nem adhat ki.

80. A Fiatalok Képviselete elnöke gondoskodik a Fiatalok Képviselete dokumentumainak az MKKSZ
honlapján való közzétételéről. 

81. A  Fiatalok  Képviselete  elnöke  együttműködik  az  MKKSZ  elnökével,  tisztségviselőivel,  a
Felügyelőbizottság elnökével és az MKKSZ állandó és eseti munkabizottságai vezetőivel.

82. A Fiatalok Képviselete elnöke – a Fiatalok Képviselete Elnökség egyetértésével – javaslatot tehet
kitüntetésekre.

83. A Fiatalok Képviselete elnöke segíti az új MKKSZ alapszervezetek létrehozását, segíti a taglétszám
bővítését. (Alapszabály 8.)

IX. ÁLLANDÓ ÉS ESETI BIZOTTSÁGOK

84. A  Fiatalok  Képviselete  Elnöksége  szükség  esetén  dönt  állandó  és  eseti  munkabizottság
létrehozásáról.  Feladatairól,  létszámáról,  személyi  összetételéről  valamint  beszámoltatásáról  a
Fiatalok  Képviselete  dönt.  A  munkabizottságok  működési  rendjüket  (ügyrend)  –  a  Fiatalok
Képviselete elnökével történő egyeztetést követően – maguk határozzák meg. 
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85. Az  Elnökség munkatervében  meghatározza  azokat  az  előterjesztéseket,  amelyeket  az  egyes
bizottságoknak kell  benyújtania,  illetve  azokat  is,  amelyek csak  előzetes  bizottsági  állásfoglalás
mellett nyújthatók be és tárgyalhatók

86. .Az állandó bizottság elnöki teendőit – az elnök javaslatára az egyik – alelnök vagy elnökségi tag
látja  el.  A bizottságok tagjait  az  Elnökség  elsősorban a  Fórum tagjainak  a  sorából  választja.  A
bizottság tagjai közé választható a Fórumba nem delegált tag is. A bizottság működését tekintve az
Fórum tagok és a külső tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek.

87. Az Elnökség tagja csak egy állandó és egy eseti bizottságba választható be. Az elnök bizottsági taggá
nem választható,  de  bármely  bizottság  munkájában  tanácskozási  joggal  részt  vehet.  Az  állandó
bizottság évente, míg az eseti bizottság a megbízatása lejártát követően, de legalább évente beszámol
a tevékenységéről az Elnökség számára. A bizottság éves beszámolójának elkészítéséről a bizottság
elnöke gondoskodik. Eseti bizottság elnöke lehet Fiatalok Képviselete Fórumának bármelyik tagja.

88. A bizottságok határozataikat  ülés tartása nélkül  is  meghozhatják és elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével is tanácskozhatnak. Ebben az esetben figyelemmel kell lenni az Alapszabály 13/A.
pontban rögzített szabályokra.

89. A Fiatalok Képviselete 3 állandó bizottságot hoz létre, ezek: a  Rendezvényszervezői Bizottság, a
Kommunikációs Bizottság és a Külügyi Bizottság.

90. A Rendezvényszervezői Bizottság tagjainak létszáma legalább 3 fő. A bizottság főbb feladatai:

a) megszervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai képzéseket;

b) pályázati lehetőségek keresése és pályázatok előkészítése;

c) a Fiatalok Képviseletének szerveinek működésére vonatkozó javaslatot terjeszthet  az Elnökség
elé;

d) javaslatot tesz az Elnökségnek kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezésére;

e) megszervezi, irányítja és ellenőrzi a kulturális, tudományos és sportrendezvények végrehajtását;

f) előkészíti és javaslatokat tesz az SZMSZ módosítására.

91. A Kommunikációs Bizottság tagjainak létszáma legalább 3 fő. 
A bizottság főbb feladatai:

a) összeállítja és folyamatosan működteti a belső kommunikációs rendszert;

b) végzi a külön ifjúsági  tagnyilvántartási feladatokat, rögzíti a csatlakozási nyilatkozatot benyújtó
új tagokat.  Törli  a 40 éves korhatárt  elérteket  és erről  értesíti  őket.  A taglétszám változásáról
havonta ad tájékoztatást az elnök részére;

c) a Fiatalok Képviselete adott  évre vonatkozó taglétszámának  meghatározása és megküldése az
elnöknek; 

d) kapcsolatot tart az MKKSZ tagnyilvántartási elnöki megbízottjával;

e) kapcsolatot tart az MKKSZ honlapját kezelő vezetőkkel, gondoskodik a honlapon lévő fiatalokkal
kapcsolatos tájékoztatók megjelenéséről, frissítéséről;

f) egyéb adatgyűjtési és elemzési feladatok ellátása, kimutatások készítése,

g) PR feladat (elismertség növelése, pozitív kép kialakítása, kommunikálása) ellátása;

h) gondoskodik a Fórum, illetve az Elnökség határozatainak közzétételéről;
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i) kezeli a Fórum, illetve az Elnökség működésével kapcsolatos iratokat;

j) végzi  a  Fórum,  illetve  az  Elnökségi ülések  emlékeztetőinek  készítését,  valamint  annak  az
elnöknek – elektronikus úton, az ülést követő 10 munkanapon belül – történő megküldését.

92. A Külügyi Bizottság tagjainak létszáma legalább 3 fő.
A bizottság főbb feladatai:

a) a Fiatalok Képviselete külföldi kapcsolatainak kialakítása, ápolása, fejlesztése és működtetése;

b) a Bizottság elnöke minden olyan esetben képviseli a Fiatalok Képviseletét külföldön, amennyiben
a Fiatalok Képviselete elnökének személye nem kizárólagos;

c) a Bizottság dönt – a Fiatalok Képviselete elnökének javaslata alapján – a delegált személyekről a
CESI  Youth  Kongresszusára  illetve  alkalomszerűen  külföldi  tanulmányutakon,  képzéseken,
projekteken való részvételre. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

93. Azokban a kérdésekben, amelyekről az SZMSZ nem rendelkezik, az MKKSZ Alapszabálya és az
MKKSZ-SZMSZ szerint kell eljárni.

94. Az Országos Választmány a Fiatalok Képviselete rétegszervezet megalakulását a 2010. novemberi
tanácskozásán hitelesítette. (Alapszabály 53/A. b.)

95. A Fiatalok Képviselete Fóruma jelen szervezeti és működési szabályzatot 2017. november 11. napján
fogadta  el.  A Fiatalok Képviselete  SZMSZ-e egyben az MKKSZ-SZMSZ melléklete.  (MKKSZ-
SZMSZ 27. c.) 

96. Az SZMSZ az elfogadását követő napon lép hatályba, egyidejűleg az előző, 2010. november 20.
napján elfogadott SZMSZ hatályát veszti. 

Budapest, 2017. november 11. 

Ferencz Norbert
Fiatalok Képviselete elnöke

Záradék:
Az MKKSZ Elnöksége a Fiatalok Képviselete 1/2017 (XI. 11.) számú határozatával elfogadott Működési
Szabályzatát 2017. december 9. napján tartott ülésén – az Alapszabály 33. c) alapján – az 58/2017. (XII. 9.)
MKKSZ Elnökségi határozatával jóváhagyta.
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1. számú melléklet

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) –
Fiatalok Képviselete

1146 Budapest, Abonyi u. 31.

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy 

20… év…………………hó……….naptól kezdődően
az MKKSZ – Fiatalok Képviselete tagja kívánok lenni. 

Az MKKSZ  – Fiatalok Képviselete Szervezeti  és Működési  Szabályzatában (SZMSZ) foglaltakat
megismertem és elfogadom, az adataim ifjúsági  nyilvántartásához,  kezeléséhez az  abban leírtak
szerint hozzájárulok.
 
Név:……………………………………………………………..…………….……………….

Született (év, hó, nap):…………….…………….…………….…………….………………..

MKKSZ tagsági szám:….……………………………………………………………………..

Lakcím:………………………………………………………….…………….………………

Iskolai végzettség:…………….…………….…………….…………….…………….……....

Munkahely megnevezése:…………………………………………………………………….

Munkahely címe:……………………………………………………………………………..

Elektronikus levélcím:…………….…………….…………….…………….………………..

Telefonszám:…………….…………….…………….…………….…………….…………….

Érdeklődési kör (hobbi): ……………………………………………………………………...

Kelt:……………………. 20… év ……………hó …… nap
 

……………………………..
aláírás

Kapja:
1. Az MKKSZ – Fiatalok Képviselete elnöke
2. A csatlakozó fiatal MKKSZ alapszervezete titkára
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