
Az MKKSZ OV 2011.május  26-ai határozatával módosított
                                                 - egységes szerkezetbe foglalt -

A képzési alap szabályzata 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
Alapszabályának rendelkezései alapján a munkahelyi szervezetek tisztségviselőinek képzésére a tagdíj 1,5 
%-ból országos alapot képez 2011. január 1-től. 

A  képzési  alap  működése  és  felhasználása  az  Országos  Választmány  által  létrehozott  testület 
hatáskörébe tartozik. 

II.

A KÉPZÉS CÉLJA 

2.1. Az MKKSZ VI. Kongresszusán elfogadott programja szerint: célunk az MKKSZ szerteágazó 
érdekköréből  kialakult  tagsága  érdekvédelmének  „HITELES  és  SIKERES" képviselete.  A  különböző 
szakmai, foglalkozási rétegek érdekkifejezésének és érdekérvényesítésének elősegítése a közös érdekek 
jobb és hatásosabb feltárásában, azok érvényesítésében még hatékonyabb eszközök, módszerek, szervezeti  
keretek alkalmazása. Az MKKSZ - tagsága elvárását szem előtt tartva - megalapozott szakértői bázissal 
rendelkező,  képzett,  tájékozott,  társadalmi  tisztségviselők  által  támogatott,  korszerű,  európai  szintű 
szakszervezetté kíván fejlődni. 

Ennek  érdekében:  „…  fejlesszük  a  munkahelyi  szervezetek  tisztségviselőinek  szakszervezeti,  az  
érdekvédelmi munkához szükséges jogi, közgazdasági, közszolgálati ismereteit." 

2.2. Ahhoz, hogy a XXI. század kihívásainak eleget tudjunk tenni, a képzés az egyike azon szellemi 
javaknak, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a tisztségviselők lépést tudjanak tartani a folyamatosan 
változó joganyaggal és meg tudjanak felelni az elkövetkezendő időszak kihívásainak. 

2.3.  Célja  a  képzésben  résztvevők  ismereteinek  gazdagítása,  a  nemzetközi  szakszervezeti 
tevékenység megismerése,  az Európai Unióhoz történő csatlakozás követelménye, ezért  az MKKSZ ez 
irányú ügye stratégiai jelentőségű. 

2.4.  A munkahelyeken végzett  rutinszerű és  ismétlődő érdekképviseleti  és  érdekvédelmi  munkát 
felváltja  egy  jóval  autonómabb,  sokkal  változatosabb  tevékenység,  melynek  eredményeképpen  a 
tisztségviselők  szerepe  nagyobb  lesz  a  munkahelyen  belül,  így  érzékenyebben  is  reagál  a  szervezési 
változásokra. 

2.5. A képzés folyamatában arra kell törekedni és elérni, hogy képessé tegyük tisztségviselőinket és  
a  tagságot  arra,  hogy  befolyásolni,  végső  soron  irányítani  tudják  saját  sorsukat,  azaz  az  előttük  álló 
feladatokkal  meg  tudjanak  birkózni.  Ebben  a  folyamatban  építeni  kell  a  képzésben  résztvevők 
élettapasztalataira, így tudjuk az önkifejezés kiteljesedését elősegíteni. 

2.6. A munka világának követelményei olyan elvárásokat támasztanak a tisztségviselőkkel szemben, 
amelyeknek csak tudásuk, ismereteik folyamatos frissítésével tudnak eleget tenni, ez viszont feltételezi a 
permanens szellemi karbantartást. 
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2.7.  A  piacgazdaságon  alapuló  társadalom kialakulása,  továbbá  az  ezzel  járó  alapvető  politikai, 
gazdasági  és  társadalmi  változások  új  kihívásokat  jelentenek  tisztségviselőink  számára.  A 
rendszerváltozással járó gazdasági, társadalmi folyamatok érintik a képzés stratégiáját, ezért az új, a kor 
követelményeinek megfelelő nézetrendszer alapján kell működnie. 

2.8. A képzéssel el kell érni, hogy a reális célok egyeztethetők legyenek a képzettséggel és ezáltal 
javuljon  a  tisztségviselők  kommunikációs  készsége,  hatékonyan  és  rugalmasan  tudják  kezelni  a 
konfliktusokat, javuljon a közösségi munkára való készségük. 

2.9.  A tisztségviselők  a képzés  során  ismerjék  meg mindazon jogszabályoknak az  alkalmazását, 
amelyek  alapvető  jogokat  biztosítanak  a  napi  érdekvédelmi  munkában  (Mt,  Kjt,  Ktv,  Sztrájktörvény,  
Munkavédelem Kollektív szerződés, stb.) 

2.10.  Ismerjék  meg  a  szakszervezetek  -  köztük  az  MKKSZ  -  felépítését  a  konföderációtól  a 
munkahelyi  szervezetig,  az  érdekegyeztetés  szintjeit.  Az  információ,  a  tájékoztatás,  a  tagsággal  való 
kapcsolattartás elemeit, a munkáltató és a szakszervezet együttműködésének főbb kapcsolati pontjait. A 
munkahelyi  alapszervezetek  pénzgazdálkodását  segítse  az  SZJA,  a  számviteli  jogszabályok  gyakorlati 
alkalmazásának ismerete. 

III. 

A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE 

3.1.  A  képzés  során  elsősorban  a  tagság  bizalmából  választott  tisztségviselők  -  alapszervezeti  
bizottságok, testületek tagjai - felkészítését kell szorgalmazni. 

3.2.  Kiemelt  figyelmet kell  fordítani  a  fiatalok képzésére,  függetlenül  attól,  hogy nem választott  
tisztségviselő, de agilitása, rátermettsége alkalmassá teheti a jövőbeni szerepvállalásra. 

3.3. A megyei titkárok, országos szakmai tanácsok tisztségviselői, az országos választmány tagjainak 
is kellő tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a változó joganyaggal lépést tudjon tartani. 

3.4. A tisztségviselői képzést 30-60 fős csoportokban célszerű megtartani. 
3.5. A képzés szakmai (OSZT) körben is megszervezhető. 

IV. 

A KÉPZÉSI KÖZPONTOK, A KÉPZÉS IDŐTARTAMA, ELŐADÓK 

4.1 A képzési központokat úgy kell meghatározni, hogy az a közlekedés szempontjából a legjobban 
megközelíthető legyen. 

4.2.  A  tárgyi,  technikai  feltételek  -  írásvetítő,  mikrofon,  tábla,  fénymásoló,  stb.  -  rendelkezésre 
álljanak. Lehetőleg igény szerint biztosítani kell az étkeztetést, esetleg szállást. 

4.3. Célszerű az időtartamot a képzési anyag elsajátításához szükséges keretek között tartani (egy, 
két, háromnapos továbbképzés).  

4.4.  Az időtartam meghatározásánál  célszerű  figyelembe  venni  az  előadás  és  az  előadóval  való 
konzultáción túl a hallgatók egymással történő konzultációjának idejét is.  

4.5. Az előadók köre az önkormányzatok főjegyzői, jegyzői, hivatalok vezetői, szakmai területek 
szakértői,  továbbá  szakszervezeti  tisztségviselők,  MKKSZ  vezető  tisztségviselői.  Jogszabály 
előkészítésében közreműködő minisztériumi szakemberek.  

V. 

A KÉPZÉSBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

5.1. A Magyar Közigazgatási Kar és a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 
között létrejött Megállapodás (2000. szeptember 14.) alapján közreműködnek a köztisztviselők képzésében 
és továbbképzésében. 
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5.2. A MAKASZ-al kötött megállapodás alapján a tagságot érintő feladatokról, kedvezménynyújtási  
lehetőségek bemutatásáról szóló konferenciákon való részvétel lehetőségének biztosítása.

5.3.  A  Szakszervezetek  Együttműködési  Fóruma  által  összeállított  képzési  programhoz  történő 
kapcsolódás.  

VI. 

A KÉPZÉSI ALAPHOZ CSATLAKOZÁS 

6.1. A képzési alaphoz pénzbeli vagy egyéb vagyon értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek 
adományát az MKKSZ elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról az MKKSZ Elnöksége dönt, mely során a 
csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magán személyről rendelkezésre álló információkat, a 
megjelölt  célt  mérlegeli.  Elutasíthatja  azon célhoz  kötött  felajánlások elfogadását,  amelyek esetében  a  
megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik a képzési szabályzatban rögzített célokhoz. 

6.2. Az MKKSZ Elnöksége köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását,  amelyek esetében a 
csatlakozni  kívánó  jogi  vagy  magánszemélyt  erre  méltatlannak  ítéli,  továbbá  azon  célhoz  kötött  
felajánlások elfogadását,  amelyek  esetében a megjelölt  cél  ellentétes  a  képzési  szabályzatban  rögzített 
célokkal. 

VII. 

A KÉPZÉSI ALAP FORRÁSA ÉS AZ ELŐADÓK DÍJAZÁSA 

7.1. A képzési alap elsődleges forrása a havi tagdíj 1,5 %-a és a felajánlott támogatások. 
7.2. A képzés önköltséges, mely tartalmazza az étkezés, szállás és utazás költségeit. 
7.3. Az előadók díjazása szellemi tevékenység jogcímen, a számviteli, adó és társadalombiztosítási 

jogszabályok figyelembevételével a képzési alapból történik. 

VIII. 

A KÉPZÉSI ALAP KEZELÉSE 

8.1. A képzési alap kezelése az MKKSZ éves költségvetés keretei között történik. 
A rendeltetésszerű felhasználásáért és a szabályszerűségért a főtitkár a felelős. 
Az  Elnökség  a  főtitkár  útján  gondoskodik  a  szabályszerű  kezelésről,  gyarapításról  és 

rendeltetésszerű felhasználásról. 
8.2.  Az  MKKSZ  főkönyvelője  az  MKKSZ  számlájára  átutalt  tagdíj  1,5  %-át  havonta  külön 

alszámlára  könyveli.  Külön  alszámlán  könyveli  a  pénzbeli  felajánlások  összegét,  melyről  az  éves 
költségvetési beszámoló értekezleten kell számot adni. Az MKKSZ éves költségvetésének tervezésekor 
bevételként csak a tervezhető tagdíjbevétel 1,5 %-ával számol. 

8.3. A képzési alap bevételeit és kiadásait a jogszabályoknak megfelelően az előírt részletezésben, 
elkülönítetten, a számviteli előírások alapján tartja nyilván. 

8.4.  A képzési  alap gazdálkodásának értékelése  során külön kell  választani  az alap képzési  célú  
közvetlen költségeit és bevételeit, valamint működési költségeit. 

IX. 

A KÉPZÉSI ALAP FELHASZNÁLÁSA 

9.1.  A  minden év  július  30-ig  a  Képzési  Alap  Felhasználását  Irányító  Bizottság  (KAFIB)  által 
kibocsátott  FELHÍVÁS  alapján  a  képzési  célok  megvalósítására  irányuló  és  hasznosításra  vonatkozó 
javaslatokat, kezdeményezéseket a KAFIB koordinálja a szabályzatban rögzített célok szellemében és dönt 
a támogatások összegszerű odaítéléséről.
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9.2. Az alap felhasználása során figyelemmel van arra, hogy az éves alap 5 %-át tartalékként kezeli,  
amely  biztosítékot  jelent  a  folyamatos  képzés  fenntartásához.  A  tartalék  végső  felhasználása  is  csak 
képzési célra használható fel. 

9.3. A Képzési Alap Felhasználását Irányító Bizottság minden év november 30-ig kimutatást készít a 
következő  év  január  1  -  december  31-ig  terjedő  időben  tervezett  oktatásban  résztvevők  köréről,  
körzetközpontokról, a résztvevők létszámáról és az oktatás idejéről. 

9.4.  A  képzési  alap  felhasználásának  ellenőrzése  az  MKKSZ  Pénzügyi  Ellenőrző  Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés megállapításait, javaslatait az MKKSZ éves központi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolóban rögzíti. 

9.5. Az Alap közvetlen működési költségei az Alapot terhelik. 

X. 

KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 

10.1. Az Országos Választmány dönt az MKKSZ Képzési  Alap Felhasználását Irányító Bizottság 
tagjainak megbízásáról és visszahívásáról. A bizottság elnökének és titkárának a bizottsági tagok közül 
történő kijelöléséről és visszahívásáról. A megbízás négy évre szól, s az MKKSZ kongresszusáig tart. 

10.2. Az MKKSZ Országos Választmánya dönt a Képzési Alap Szabályzat módosításáról. 
10.3. A Képzési  Alap Felhasználását  Irányító Bizottság hét tagú: (OV határozat  a szabályzathoz 

csatolva).

A bizottság elnöke 
                                Csonka Béla                             
                              
A bizottság titkára 
                               Paulics Alíz
                           
Tagjai: 
                               Barcsik Tiborné
                                 
           
                               Halász Sándor 
                               
              
                               Kovács György
                               
                               Rácz Györgyi 
                              
                               Mihalovits Ervin
                                

10.4.  A  bizottsági  tisztség  megszűnik  a  tag  szakszervezeti  tagságának  megszűnésével,  a 
megbízatásról történő lemondással és visszahívással, a képzési alap megszűnésével, a megbízás lejártával,  
a tag halálával. 

10.5. A Bizottság tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.  
Ez  a  költségtérítés  nem  érintheti  a  képzési  alapot,  azt  az  MKKSZ  egyéb  kiadásai  között  jogosult  
elszámolni. 

10.6. A Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést az  
elnök hívja össze, de a bizottság bármely tagja és az MKKSZ Elnöksége is kezdeményezheti. 

10.7. A bizottsági ülés határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A döntéshozatal egyszerű 
szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

10.8. A bizottság ülésein született döntésekről 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni,  
amelyért  az elnök és a titkár együttesen felel. A jegyzőkönyvet minden bizottsági tagnak, az MKKSZ 
elnökének és főtitkárának meg kell küldeni. Egy példány az Országos Iroda irattárába kerül.
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10.9. A Képzési Alap Felhasználását Irányító Bizottság javaslatot tesz az MKKSZ Elnökségének 
- a képzési szabályzat módosításáról, 
- a csatlakozási kérelmek elbírálásáról, 
- a képzés feltételeiről,
- a KIMUTATÁS összeállításakor indítványozza a tárgyévi, - a 2011. évre a lentiek szerint – az 1 

napos képzés munkahelyi  szervezeti  önrészének 2.500.-Ft/fő összegben,  a  2 napos képzés munkahelyi 
szervezeti  önrészének  4.000.-  Ft/fő  összegben,  a  3  napos  képzés  munkahelyi  szervezeti   önrészének 
6.000.- Ft/fő összegben történő megállapítását. 

Tájékoztatja az elnökséget a képzési költségek felhasználásáról. 
10.10. A Bizottság a képzési alap gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről köteles az MKKSZ 

elnökét és főtitkárát tájékoztatni. Javaslatot tehet a bizottsági tag visszahívására. 

XI. 

A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉÉRT, ADMINISZTRÁCIÓJÁÉRT 
FELELŐS SZEMÉLYEK 

11.1.  A  Bizottság  tagjai  a  munkamegosztás  alapján  kialakított  koordinálás  szerint  kapcsolatot  
tartanak az előadókkal, a képzési központok illetékes vezetőivel, a megyei titkárokkal és szakmai tanácsok 
vezetőivel, az országos iroda munkatársaival. 

11.2.  A Bizottság  elkészíti  a  hallgatói  regisztrációs  lapot  és  a  továbbképzések  megtörténte  után 
irattári példányként kezeli. 

11.3. A képzést vezető kiállítja a hallgató nevére az igazoló lapot a képzésen történt részvételről. 
11.4.  A  Bizottság  az  oktatáson  tervezett  témakörnek  megfelelően  segítséget  nyújt  az  előadók, 

konzultációt vezetők személyére vonatkozó felkérésre az MKKSZ Elnökség tagjainak közreműködésével. 
11.5. A megyékben megszervezésre kerülő képzések szervezése, vezetése a megyei titkárok feladata. 

Az ismeretanyagokat az MKKSZ képzési alapja biztosítja. A megyei titkárok a képzési költség befizetését  
igazoló csekk másolatának megküldése után a hallgató részére postázzák a részvételi kártyát és programot, 
egyéb tájékoztató anyagot. 

XII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Az MKKSZ Képzési Alap Szabályzatának módosítására az Országos Választmány 2011. május 26-
án tartott tanácskozásán került sor és 2011. július 1-jétől hatályos.

 
Melléklet:
 
1.sz. regisztrációs lap 
2.sz. igazoló lap 
3.sz. jelentkezési lap 



1. sz. melléklet

                                       Magyar
 Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
                                  Szakszervezete

REGISZTRÁCIÓ 

............................................................... 
Képzési Központ 

Ssz. Név
Alapszervezet
megnevezése

20.. év
........... hó .... nap

aláírás

20.. év
........... hó .... nap

aláírás

20.. év
........... hó .... nap

aláírás

      

      

      

      

      

      

      

      

      



2. sz. melléklet

Száma: 

MAGYAR
KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI  

DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE

IGAZOLÁS 

Az MKKSZ szervezésében megtartott
szakszervezeti tisztségviselők

továbbképzésén 

20... év ...................... hó …. naptól 20... év ...................... hó …. napig

…………………………...
név

eredményesen részt vett.

                    Budapest, 20… év ……… .hó …..nap

                                                                 

MKKSZ elnök                                                                  MKKSZ főtitkár



3. sz. melléklet

                                                          MAGYAR
 KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK
                                                 SZAKSZERVEZETE

                                                                                                 Kérjük, szíveskedjen írógéppel 
vagy nyomtatott betűkkel kitölteni!

Beküldési határidő:.........................................

JELENTKEZÉSI LAP

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
tisztségviselői képzésére

       .................................................................
képzési központ

Képzés ideje:
20.. év ...................... hó naptól
20.. év ...................... hó napig.

A részvételi díjat átutaló szervezet megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………………..
Címe (irányítószámmal):…………………………………………………………………………….
Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………………….
Az ügyintézéssel megbízott neve, telefonszáma:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 

Résztvevő neve Beosztása Szakszervezeti tisztsége

Igényelt szolgáltatás: 

                                 Szállás:                               igen                           nem
                                 Étkezés:                              igen                           nem

(a megfelelő aláhúzandó)

A jelentkezéshez csatolja a részvételi díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát. 

.........................., 20.. év ................... hó ..... nap 

Ph. .

............................................................
                                                                                                 cégszerű aláírás


	A képzési alap szabályzata
	............................................................... Képzési Központ


