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51/2017. (IX. 23.) MKKSZ Elnökségi határozat az MKKSZ és Izraeli
Kormánytisztviselők Szakszervezete közötti  barátsági  és együttműködési
megállapodás aláírásáról

Az alábbi megállapodást az Elnökség elfogadta, az elnök aáírhatja:

BARÁTSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ
IZRAELI KORMÁNYTISZTVISELŐK SZAKSZERVEZETE (IUGE)

ÉS A
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI

DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖZÖTT
Az  Izraeli  Kormánytisztviselők  Szakszervezete  (IUGE)  és  a  Magyar
Köztisztviselők,  Közalkalmazottak  és  Közszolgálati  Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) közötti barátsági és együttműködési egyetértési
megállapodás  célja  kölcsönösen  előnyös  munkaügyi  tapasztalatcsere
elősegítése  és  fejlesztése  munkásmozgalmunk,  szakszervezeteink  és
országaink között.
Szervezetük nevében az IUGE elnöke, Ariel Yacobi, ill.  az MKKSZ elnöke,
Boros Péterné az alábbiakban állapodnak meg:
1.) A két szervezet az egyenlőség, a függetlenség és a munkavállalók
jogainak  és  érdekeinek  kölcsönös  tiszteletben  tartása  elvek  alapján
működik együtt.
2.) A két szervezet elősegíti szakszervezeti tagjaik szakmai, szociális és
gazdasági jogainak és érdekeinek védelmét.
3.) A  két  szervezet  közös  kétoldalú  szemináriumokat,  konferenciákat
és/vagy kerekasztalokat szervez szakszervezeteik és a munkásmozgalom
ügyeinek megvitatására.
4.) A  két  szervezet  rendszeresen -  éves  vagy  féléves  időközönként  -
vezetői és alapszervezeti delegációkat cserél egymással.
5.) A két szervezet tájékoztatja egymást szociális partnerségükről és a
kapcsolódó  szakszervezeti  tevékenységeikről  a  jobb  munkaügyi
tapasztalatcsere megvalósítása érdekében.
6.) A két szervezet azon munkálkodik, hogy különösen a Földközi-tengeri
térségben összehangolja a kapcsolatok fejlesztését és az együttműködést
más nemzetközi szakszervezeti szövetségekkel.
7.) A két szervezet megállapodik  abban, hogy egymás szakszervezeti
tagjai számára kölcsönösen munkajogi jogsegélyt és támogatást nyújtanak
saját területükön.
8.) Ez a Megállapodás a szakszervezetek vezetői általi aláírás napjától
lép hatályba és 2020. február 6-ig érvényes.
9.) Ez  a  Megállapodás  az  egyes  szervezetek  kölcsönös
megállapodásával  megújítható.  A  két  szervezet  köteles  egymást  a  fent
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említett  lejárat  előtt  két  hónappal  tájékoztatni  a  Megállapodás
meghosszabbításával egyetértése esetén.
10.) A Megállapodásban fent említett valamennyi pontot a legközelebbi
kétoldalú vezetői találkozónkon vitatjuk meg és ratifikáljuk.
11.) A  két,  köztisztviselői  dolgozókat  tömörítő  szakszervezet  közötti
egyéni, testületi és közintézményi kapcsolatok erősítésének elősegítésére.
12.) Az izraeli és a magyar vezetők közötti találkozók megszervezésének
elősegítése érdekében.
13.) A  két  szervezet  számára  közös  kulturális  események
kezdeményezése és megszervezésük elősegítésére.
14.) Az  izraeli  és  a  magyar  köztisztviselői  szakszervezetek  ifjúsági
cseréjének kezdeményezése és elősegítése érdekében.
15.) Közös tanácskozások és panelbeszélgetések szervezése különböző,
mindkét szervezetet érdeklő témákban.

Aláírva és módosítva 2017. október 17-én, Budapesten - Magyarországon:
Ariel Yacobi, IUGE elnök Boros Péterné, MKKSZ elnök

Budapest, 2017. október 17.

 Boros Péterné s.k
Elnök
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