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Közfeladatokat szolgáló érdekképviseleti támogatási célok (2022) 

 
(Az Érdekképviseleti Támogatás Szabályzat 23. pontja alapján hatályos 2022. február 24-től) 

 

Közhasznú tevékenységnek tekinthető, amit valamilyen jogszabály közfeladatként definiál. A 

közfeladat valamely jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A 

közhasznú szervezet a közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve szolgálja.  

 

Az MKKSZ Alapszabálya alapján a kiemelten kezelt érdekképviseleti támogatási célok  

 

1) Gyermeknevelési támogatás. 

2) Karácsonyi családtámogatás. 

3) Tartozásrendezési támogatás 

4) Pihenési-rekreációs támogatás 

5) Munkavállalói felelősségbiztosítás támogatása  

6) Határidő túllépés miatti összeg megfizetésének támogatása  

7) Szakmai, érdekképviseleti konferencián való részvétel támogatása 

8) Országos sportversenyen való részvétel támogatása 

9) Kulturális intézmény rendezvényén a részvétel támogatása  

10) Könyvvásárlás támogatása 

11) Támogatás diagnosztikai ellenőrzéshez, az egészségmegelőzés költségeihez 

12) Egyéni célú sporteszközök vásárlásának támogatása 

13) Egyéni szabadidős sporttevékenység támogatása 

14) Csoportos (alapszervezeti, családi) szabadidős sporttevékenység támogatása 

15) Kirándulás támogatása 

16) Tömegsport versenyen való részvétel támogatása 

17) Támogatás tagszervezésért (külön szabályok alapján) 

 

Az MKKSZ alapszabályában (alapító okiratban) megjelölt célok az alábbi jogszabályokban 

jelennek meg. 

 

II. rész 7. pontja 

 

f) az MKKSZ anyagi lehetőségeit és a tagság rászorultságát figyelembe vevő 

önsegélyező, szociális és szolgáltató tevékenység végzése; 

 

Ehhez kapcsolódó jogszabály:  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25. § (1) A 

jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 

 

Ennek alapján konkrét érdekképviseleti támogatási célok lehetnek: 

 

https://www.facebook.com/mkkszorg?fref=ts
mailto:mkksz@mkksz.org.hu
http://www.mkksz.org.hu/
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1) Gyermeknevelési támogatás. 

2) Tartozásrendezési támogatás. 

3) Karácsonyi családtámogatás. 

4) Pihenési-rekreációs támogatás 

 

II. rész 8. pontja 

 

c) az MKKSZ-be tömörült különböző rétegek, foglalkozási csoportok és szakmai 

területek sajátos érdekeinek összehangolására és képviseletére; 

 

Ehhez kapcsolódó jogszabályok:  

- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:548. § [Felelősség közigazgatási jogkörben okozott 

kárért] (1) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet 

megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával 

okozták, és a kár rendes jogorvoslattal, továbbá közigazgatási perben nem volt 

elhárítható. (2) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi 

személy tartozik felelősséggel. Ha a közhatalmi jogkör gyakorlója nem jogi személy, a 

kárért az a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv tartozik felelősséggel, 

amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik 

- 2011. évi CXCIX. tv (Kttv.) 160. § (1) A kormánytisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy 

az adott helyzetben általában elvárható, a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő 

kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

- 2012. év I. tv. (Mt). 179. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyból származó 

kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, 

ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

- 2016. évi. CL. tv. (Ákr.) 51. § [A határidő túllépése] Ha a hatóság a) határidőben nem 

hoz függő hatályú döntést, b) az ügyintézési határidőt túllépi – és függő hatályú döntés 

meghozatalának nem volt helye –, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a 

sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért illetéknek 

vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 

ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

 

Ennek alapján konkrét érdekképviseleti támogatási célok lehetnek: 

 

1) Munkavállalói felelősségbiztosítás támogatása  

2) Határidő túllépés miatti összeg megfizetésének támogatása, 

3) Szakmai, érdekképviseleti konferencián való részvétel támogatása 

 

II. rész 8. pontja 

 

 h) a tagság kulturális, egészségmegőrző, sport- és szabadidő eltöltésével kapcsolatos 

igényeinek támogatására; 

 

Ehhez kapcsolódó jogszabály:  

- 1997. évi CXL. tv. (közművelődésről) 76. § (3) A közművelődési 

alapszolgáltatások: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása 
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- 1997. évi CLIV. tv. (az egészségügyről) 35. § (2) A népegészségügyi tevékenység 

magában foglalja, e) a feladatok megvalósítása érdekében egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások 

biztosítását, 

- 2004. évi I. tv. (sportról) 49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak 

megvalósítása érdekében az állam: c) elősegíti az egészséges életmód és a 

szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, 
 

Ennek alapján konkrét érdekképviseleti támogatási célok lehetnek: 

 

1) Országos sportversenyen való részvétel támogatása 

2) Kulturális intézmény rendezvényén a részvétel támogatása 

3) Könyvvásárlás támogatása 

4) Támogatás diagnosztikai ellenőrzéshez, az egészségmegelőzés költségeihez 

5) Egyéni célú sporteszközök vásárlásának támogatása 

6) Egyéni szabadidős sporttevékenység támogatása 

7) Csoportos (alapszervezeti, családi) szabadidős sporttevékenység támogatása 

8) Tömegsport versenyen való részvétel támogatása 

9) Kirándulás támogatása 

 

Érdekképviseleti támogatási juttatás csak az MKKSZ költségvetésének alapszervezeti 

tagdíjrésze használható fel. (Érdekképviseleti Támogatási Szabályzat 1. és 8. pontja). Az 

MKKSZ költségvetés alapszervezeti részének terhére nyújtott érdekképviseleti támogatás 

elbírálását az alapszervezet vezetősége – a saját maga által kialakított és az alapszervezet által 

elfogadott eljárás szerint – önállóan végzi. A kifizetés szabályszerűségéért – az MKKSZ 

elnöke mellett – az alapszervezet vezetője (titkár/elnök) anyagilag felelős. (Érdekképviseleti 

Támogatási Szabályzat 9. pontja). 

 

 

Az alábbi érdekképviseleti támogatás – külön szabály alapján központi forrásból – az 

MKKSZ tagtoborzási pályázatán való részvétellel érhető el: 

 

II. rész 8. pontja 

 

 m) a taglétszám bővítésére. 

 

Ehhez kapcsolódó jogszabály:  

- 2000. évi LII. törvény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog 

védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán 

elfogadott 87. számú Egyezmény kihirdetéséről 

2. cikk 

Munkavállalók és munkáltatók mindennemű megkülönböztetés nélkül jogosultak 

szervezetek létrehozására, valamint, kizárólag az érintett szervezet szabályaitól 

függően, jogosultak csatlakozni a maguk választotta szervezethez, előzetes jóváhagyás 

nélkül. 

11. cikk 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden tagállama, amely vonatkozásában a jelen 

Egyezmény hatályban van, vállalja minden szükséges és megfelelő intézkedés 

megtételét annak biztosítására, hogy a munkavállalók a munkáltatók szabadon 

gyakorolhassák szervezkedési jogukat. 
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- 2000. évi LXXIII. törvény a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési 

szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával 

kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. 

ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihirdetéséről 

4. Cikk 

1. Megfelelő védelemben kell részesíteni a közszolgálatban foglalkoztatottat minden 

olyan megkülönböztető aktussal szemben, amely a foglalkoztatás terén veszélyezteti az 

egyesülési szabadságot. 

2. A védelmet különösen az olyan cselekményekkel szemben kell biztosítani, amelyek 

arra irányulnak, hogy (a) a közszolgálatban foglalkoztatott foglalkoztatását attól a 

feltételtől tegyék függővé, hogy ne csatlakozzék a közszférában alkalmazottak valamely 

szervezetéhez vagy kilépjen az ilyen szervezetből, (b) elbocsássák a közszolgálatban 

foglalkoztatottat vagy más módon hátrányos helyzetbe hozzák amiatt, hogy tagja 

közszolgálatban foglalkoztatottak valamely szervezetének, vagy részt vesz egy ilyen 

szervezet szokásos tevékenységében. 

- Alaptörvény VIII. cikk (5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek 

az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 

- 2013. évi V. tv.(Polgári Törvénykönyvről) 3:63. § (6) Az alapszabályban az 

egyesület célja mellett meg kell határozni a célok megvalósítása érdekében végezni 

kívánt, alapcél szerinti tevékenységeket. 

3:66. § [A tagok kötelezettsége] (1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban 

meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére 

 

Ennek alapján konkrét érdekképviseleti támogatási célok lehetnek: 

1) Új alapszervezet létrehozása (TaP1) 

2) Működő alapszervezet létszámának növelése (TaP2, Tap3) 

3) Alapszervezet létszámának megőrzése (TaP4) 

4) Egyéni tagszervezés (TaP5) 

 

Részletes szabályok itt találhatók: https://www.mkksz.org.hu/10-rovatok/253-felhivas-

tagtoborzasi-palyazaton-valo-reszvetelre  

https://www.mkksz.org.hu/10-rovatok/253-felhivas-tagtoborzasi-palyazaton-valo-reszvetelre
https://www.mkksz.org.hu/10-rovatok/253-felhivas-tagtoborzasi-palyazaton-valo-reszvetelre

