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Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Programja 2021 – 2025
BEVEZETŐ
Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 2017. november 11. napján elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzata (SZMSZ) szerint: „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.”

I.

ÖNÁLLÓSÁG - TANULÁS

Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének jelenlegi tagsága egyetért abban, hogy önálló, tettre kész
rétegszervezetként szeretne működni az elkövetkezendő években. Ez nem jelenti azt, hogy
terveinkről, döntéseinkről ne egyeztetnénk a fő szervezettel, az MKKSZ Elnökségével, a
megyei titkárokkal, alapszervezeti vezetőinkkel, sőt! A nálunk tapasztaltabb, szakmai
kiválóságok támogatására, iránymutatására feltétlenül számítunk a jövőben is. Mindemellett
tiszteletben tartjuk a tényt, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviselete nem önálló jogi személy
(SZMSZ I. 10.), tehát az MKKSZ Elnökségének jóváhagyása nélkül jogot és kötelezettséget
nem vállalhatunk.
Önállóságunkat sokkal inkább előzékenységünkkel, önkéntes munkavállalásunkkal, saját
magunk fejlesztésével szeretnénk demonstrálni. Bízunk benne, hogy a jövőben nem az MKKSZ
Vezetői köre javasol nekünk programokat, lehetőségeket, hanem kész terveinkkel mi
kereshetjük meg őket.
Tanulni és fejlődni is szeretnénk, hogy a jelenben ne szoruljunk segítségre, a jövőben pedig
méltó utódok lehessünk. Ennek fényében az MKKSZ Fiatalok Képviselete szeretné elkészíteni
saját rendezvényfotóit, jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, beszámolóit, melyekhez a tanulási
folyamatban természetesen nem csupán elfogadjuk, kérjük is a gyakorlottabbak támogatását.
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Az önállóság jegyében saját adminisztrátort is kinevezünk, aki a rétegszervezet
dokumentumaiért és legfőképp tagnyilvántartásáért felel, ezzel is eleget téve fontos
kötelezettségünknek. (SZMSZ VIII. 79.)
A tanulás jegyében szeretnénk lehetőséget kapni, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének
Elnökén túl, a rétegszervezet Elnökségének tagjai, és akár a rétegszervezet tagjai is
vetésforgóban részt vehessenek az MKKSZ Elnökségi ülésein, vezetői értekezletein, hogy a
szakszervezet-politika mikéntjét elsajátíthassuk.
Szeretnénk érvényesíteni azon jogainkat, élni azzal a lehetőségeinkkel, amiket SZMSZ-ünk
kimond (SZMSZ II. 14-16; VII. 66-68; VIII. 72; 78.). Tehát a jövőben véleményezni fogjuk a
fiatalokat értintő minisztériumi, kormányzati javaslatokat; tájékoztatást kérünk az állami és
civil szervezeti vezetőktől a korosztályunkat érintő érdekvédelmi kérdésekben; továbbá
szükséges esetben kezdeményezni fogjuk az MKKSZ Elnökségétől a rétegszervezetünkkel
közös állásfoglalások kialakítását vagy közös fellépést a fiatalok érdekeit sértő ügyekben.
Mindebben számítunk az MKKSZ segítségére és közreműködésére!
Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének SZMSZ-e kimondja (SZMSZ I. 10.), hogy
rétegszervezetünket az MKKSZ éves költségvetéséből támogatja. Úgy gondoljuk, hogy ez nem
zárja ki azt, hogy önállóan, saját forrásokat is keressünk, ezzel egyfajta saját kasszát kialakítva,
és tehermentesítve az MKKSZ-t.

II.

TÖREKVÉS A PÉNZÜGYI FÜGGETLENSÉGRE/TÖBBLETE

Az MKKSZ éves költségvetéséből kapott finanszírozással a jövőben is szeretnénk élni.
Vállaljuk, hogy a ránk szánt keretet felelősségteljesen, hasznosan, törekedve a legjobb ár-érték
arányra fogjuk hasznosítani.
Ugyanakkor hiszünk abban, hogy a „több, néha jobb”, pláne, ha pénzről van szó! Tisztában
vagyunk az MKKSZ korlátozott pénzügyi lehetőségeivel, ezért a jövőben törekedni fogunk a
plusz, külső anyagi források előteremtésére. Ezeket a plusz lehetőségeket több vonalon is
szeretnénk megragadni.

3

Szeretnénk kihasználni a Szervezetépítő Munkabizottság (SZeM) TaP pályázatai adta
lehetőségeket, akár alapszervezet alapításáról, létszámának növeléséről, akár az egyéni
pályázatról legyen is szó. Az ebből befolyó összegeket készséggel áldozzuk a rétegszervezet
fejlődésére.
Szeretnénk élni a Támogatást Előkészítő Bizottság (TEB) által nyújtható anyagi támogatással
is. Szándékozunk csapatépítő programjainkra benyújtani Támogatási kérvényt évente egyszer,
már 2021-ben is.
Kutatni fogunk a civil szervezeteknek, közösségeknek elérhető pályázatok között és a
részünkről is pályázható lehetőségekkel élni fogunk. Ebben számítunk az MKKSZ segítségére
is hiszen előfordulhat, hogy mint rétegszervezetnek, szükségünk lesz a jogi személyként
működő szervezet együttműködésére is. Természetesen csak olyan pályázaton indulunk, amit
előtte az MKKSZ Vezetőségével egyeztettünk.
Végül, de nem utolsó sorban értékeljük a CESI által nyújtott nemzetközi támogatást a Pulser
projekt keretein belül. Érezzük a súlyát is és tisztában vagyunk azzal, hogy a támogatás okos,
hasznos és eredményes (taglétszám növekedés, aktivitás) felhasználása esetén a jövőben is
számíthatunk hasonló jellegű segítségre. Ezt szem előtt tartva mindent megteszünk, hogy
érdemesek legyünk a nemzetközi támogatásokra is a jövőben.
Tudjuk, hogy akár tevékenységünket, akár pénzügyeinket tekintve az MKKSZ Alapszabálya
szerint működésünkről az MKKSZ Elnöksége dönt. Így függetlenségünkkel kapcsolatos
törekvéseinket legyen az önálló akció, külső forrásteremtés vagy éppen az MKKSZ éves
költségvetéséből való finanszírozásunk, annak fényében tervezzük, hogy az csak az Elnökség
jóváhagyásával valósulhat meg. Törekedni fogunk tehát olyan minőségi tervekkel, munkával
és aktivitással részt venni a szervezet életében, hogy azzal érdemünket bizonyítsuk és az
Elnökség támogatását elnyerjük.

III.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
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Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének minden tagja vallja, hogy mi, magyar fiatalok az Európai
Unió állampolgárai (is) vagyunk. Mi több, a világ polgárai vagyunk. Rétegszervezetünk nem
tagadja meg, sőt, kifejezetten támogatja a multikultúrát, a „nemzetköziséget”.
Úgy gondoljuk, hogy nekünk is jogunkban és érdekünkben áll, hogy a magyarországi
közszolgálati dolgozókat reprezentáljuk nemzetközi pódiumokon. A magyarországi fiatal
munkavállalók nemzetközi megjelen(ít)ése, képviselete szinten aluli, gyakorlatilag nem létezik.
Őszintén, nyíltan biztosan nem. Megengedjük magunknak a kifejezést, hogy képviselni
AKARJUK rétegszervezetünket nemzetközi szinten is.
Annak súlyát, jelentőségét is érezzük, hogy egy olyan szakszervezet tagjai lehetünk, melynek
Elnöke, Boros Péterné egy nemzetközi szervezet, a Független Szakszervezetek Európai
Szövetségének (CESI) alelnöke is. Ismerjük múltunkat, így tudjuk azt is, hogy a CESI ifjúsági
tagozata, a CESI Youth Magyarországon alakult, vezetői között jelenleg is van magyar fiatal,
akit az MKKSZ Fiatalok Képviseletének soraiból választottak ki. Erre a kiváltságos helyzetre,
kiemelkedő szakmai pozícióra mi is büszkék vagyunk, és feltétlenül törekszünk ezek
megőrzésére. A CESI és CESI Youth tekintetében mindent megteszünk a jövőben, hogy a két
szervezet közötti együttműködést segítsük, a jó viszonyt ápoljuk. A feladatokból nem várjuk,
hanem külön kérjük a részünk!
A CESI Youth board magyarországi, sőt MKKSZ tagságának megőrzése érdekében indulni
fogunk a választásokon a 2021. december 1-3. között megrendezett CESI Youth
Kongresszuson.
Kérjük az MKKSZ Elnökségét, hogy bizalmukat megelőlegezve (a COVID-19 világjárvány
lecsengése után) a szükséges mértékben anyagilag is támogassák külföldi útjainkat legalább 2
fő/út erejéig, legfőképp a CESI Youth rendezvényeire!
Az MKKSZ Fiatalok Képviselete nem fog elzárkózni a nemzetközi kapcsolatok bővítésétől
sem. Keresni fogjuk a lehetőségeket és az MKKSZ-szel egyeztetve törekedni fogunk kapcsolati
hálónk kiterjesztésére, lehetőségink számának növelésére.
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IV.

BELFÖLDI KAPCSOLATOK

Nem csak külföldön, belföldön is törekedni fogunk kapcsolataink építésére, hiszen közösség
nem csak az MKKSZ belül létezhet. Erre jó példa előttünk az MKKSZ széles és jól működő
kapcsolati rendszere vagy éppen a Szakszervezetek Akciószövetsége. Kapcsolatainkat nem
csak közösségteremtő, hanem szociális és szakmai alapokra is szeretnénk helyezni.
Közösségteremtő, mert hiszünk benne, hogy nekünk mindenhol van mondanivalónk és, hogy
köztünk mindenkinek helye van. Erre nem is kell jobb példa, mint a 2021. július 17-i,
NEMZETKÖZI BANÁN rendezvényünk, amin általános- és középiskolás diákok is
megjelentek, sőt aktív tagjainkká váltak.
Szociális, mert az MKKSZ, így az MKKSZ Fiatalok Képviseletének is alapértéke a szociális
érzékenység. Ezt szeretnénk is kimutatni társadalmi felelősségvállalás, jótékonykodás,
segítségnyújtás, szolidaritás formájában. Erre való előkészületünk például a Nem Adom Fel
Alapítvánnyal folytatott tárgyalás is, melyben a fogyatékkal élő fiatalokkal való
kapcsolatteremtést szorgalmazzuk. Fogyatékkal élő vagy éppen rászoruló helyzetben lévő
kortársainknak is van mondanivalója, üzenete. Így megállapodtunk az Alapítvánnyal, hogy
jövőbeli külföldi útjainkra elvisszük az ottani fiatalok üzeneteit. Fontosnak tartjuk az ilyen és
ehhez hasonló kapcsolatok kialakítását a jövőben.
Szakmai, mert mindig van mit tanulni. Hiszünk benne, hogy hasznunkra válik a jövőben más
civil szervezetek, szakszervezetek ifjúsági tagozataival

felvenni a kapcsolatot és

kezdeményezni az együttműködést. Terveink között szerepel bekerülni a Szakszervezeti
Ifjúsági Akció soraiba, illetve ifjúsági szinten is erősíteni a Szakszervezetek Akciószövetségét
és kapcsolatba lépni az ottani ifjúsági szervezetekkel.
Szociális,

szakmai,

közösségteremtő,

minden

egyben

az

Amnesty

International

Magyarországgal indult együttműködésünk is, mely során a jövőben emberi jogi képzéseket
tartanak az MKKSZ Fiatalok Képviselete tagjai számára.
Tervezzük az Ifjúsági Tagozatok Országos Találkozóját is. Miért? Mert ilyet még senki sem
csinált! Az MKKSZ nem egyszer bebizonyította éles látását, felkészültségét mikor elsőként
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reagált kialakult hátrányos helyzetekre, mikor olyat kért a kormánytól, ami senkinek sem jutott
eszébe, vagy amikor megrendezte az ország első online sztrájkját. Elég felkészültnek és
célratörőnek érezzük magunkat ahhoz, hogy mi is elsők lehessünk számos dologban.
Minden ember potenciális MKKSZ tag.

V.

INTEGRÁCIÓ – BELSŐ KAPCSOLATOK

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete bár önállóan, de a szervezet szerves részeként szeretne
működni. Nem csak az MKKSZ Elnökségének munkájában, hanem minden területen
szeretnénk magunkat hasznosítani.
Készséggel segítjük alapszervezeti vezetőinket, megyei titkár kollégáinkat, kivesszük a részünk
az Országos Választmány (OV) feladataiból is.
Különösképp támogatjuk az Országos Szakmai Tanácsok (OSZT) működését, azok
munkásságából szeretnénk kivenni részünket. Sorainkban már most is számos kiváló szociális
ágazati szakember van, így a Szociális OSZT-t mindenképpen erősíteni szeretnénk.
Önkormányzati dolgozó tagokkal is büszkélkedhetünk így az MKKSZ ÖDOSZT is számíthat
ránk. Kiemelten fontosnak tartjuk a kultúrát is, így feltétlenül támogatjuk a Kulturális OSZT
„feltámasztását”. Felépítésében, szervezésében, működtetésében örömmel segédkezünk.
Örömmel vállalunk szerepet és segítjük a SZeM munkáját is remélve, hogy fiatalos
hozzáállásunkkal eredményesebb tagszervezést érhetünk el együtt.
Bármikor állunk a Felügyelő Bizottság (FEB) rendelkezésére.
Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének tagsága nem gondolja, hogy csak az „idős”, tapasztalt
ember jó vezető. Ez a felfogás vezetett a magyarországi magasan képzett fiatalokat érintő
munkanélküliséghez és sok terület kiöregedéséhez is. Sorainkban jól képzett, többdiplomás
szakemberek vannak, akikre bármilyen feladat bízható. Ezért a jövőben, addigra az MKKSZ
tagságának bizalmát és elismerését remélhetőleg elnyerve, vezetői pozíciókra fogunk
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jelentkezni, legyen az OSZT vagy valamelyik munkabizottság, esetleg valamilyen új testület.
A fiatalok az ország jövője, az MKKSZ Fiatalok Képviselete pedig az MKKSZ jövője.
Ezután is jó kapcsolatra fogunk törekedni az MKKSZ másik rétegszervezetével az Országos
Nyugdíjas Tanáccsal. Hiszünk benne, hogy fiatalnak és idősnek van közös témája.
Rendezvényeinkre mindig várni fogjuk a szépkorúakat és meghívásukat mindig örömmel
fogjuk fogadni. Nyitottak vagyunk a közös munkára és számítunk tanácsaikra, útmutatásukra
is.
Rendkívül fontosnak tartjuk az alapszervezeti integrálódásunkat is, hiszen az MKKSZ tagságát
sokkal inkább teszik ki az alapszervezetek, mint az egyéni tagok. Saját növekedésünk zálogát
is látjuk az alapszervezetekkel közös együttműködésben, az alapszervezet szintű
megmozdulások, rendezvények szorgalmazásában. Törekedni fogunk az alapszervezetek
fiatalítására, hiszen azzal az MKKSZ is fiatalodik. Rétegszervezetünkbe az alapszervezeteken
keresztül, az azokhoz való csatlakozással invitáljuk a fiatalokat.
Mindezek mellett tisztában vagyunk vele, hogy rétegszervezetünk az MKKSZ-t képviseli és ez
fordítva is igaz. Osztozunk az MKKSZ-szel a jó hírben, sikerben és kudarcokban is. Ezt szem
előtt tartva vállaljuk, hogy cselekedeteinkkel az MKKSZ jó hírnevét megőrizzük.

VI.

12 HÓNAP 12 LÉPÉS

Célunk, hogy minden hónapban legalább egyszer találkozzunk. A jelenlegi világ azonban
minket is megtanított az óvatos tervezésre. Ezért célunkat úgy fogalmaztuk meg, hogy az
elkövetkezendő évek minden hónapjára jusson legalább egy lépés. Ha ez nem lehet személyes
találkozó, akkor legyen nyilvános szerepvállalás, online találkozó, bármilyen megnyilvánulás,
amivel aktivitásunkat jelezhetjük a tagság és a világ számára.

VII.

CÉLJAINK
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Az MKKSZ Fiatalok Képviselete épp olyan rugalmas és gyors reakció idejű működést tervez,
amilyen az MKKSZ-é is. Éppen ezért nem fogalmazunk meg konkrét célokat, hiszen bőrünkön
tapasztaljuk, hogy teljesen váratlanul, egyik napról a másikra léphetnek életbe minket érintő
negatív változások is. Már csak azért sem vésünk kőbe célokat, mert tanulnunk kell az
alkalmazkodás, belátás képességét is, meg kell tanulnunk értékelni a fél sikert. A mai világban
ezek a képességek elengedhetetlen az érdekvédelemben. Azért fogunk harcolni, az ellen fogunk
kiállni, amiért az adott helyen és időben tagságunk szükségesnek látja azt és amiben támogat
minket az MKKSZ.
Vannak azonban alappilléreink:
Nem fogjuk szó és tett nélkül hagyni a fiatalokat/a közszférában dolgozó fiatalokat
negatívan érintő, érdekeiket sértő változásokat!
Nem fogjuk szó és tett nélkül hagyni az alapvető emberi jogokat sértő intézkedéseket!
Nem törődünk bele a szociális ágazat mostoha sorsába!
Nem fogunk leállni a magasabb bérekért vívott harccal, mert európai színvonalat
érdemlünk!
Társulunk az európai minimálbérért vívott harchoz!
Társulunk az MKKSZ diplomás bérminimumért vívott harcához!
Közös megegyezésünk és célkitűzésünk alapján vállaljuk továbbá, hogy legkésőbb 2021.
december 31-ig rövidtávú intézkedésekből és azokhoz kapcsolható mérőszámokból álló
akciótervvel állunk elő, amely elkészítéséhez közös elképzeléseinket, prioritásainkat és
erőforrásinkat vesszük alapul.

VIII. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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Nem csak tagságunkat, működésünket is megreformáljuk. Újításaink egyike a Nagyköveti
rendszer felállítása. Társadalmi felelősségvállalásainkat is Nagyköveti rendszerünkön keresztül
szeretnénk érvényesíteni. Ennek létrehozásának oka egyrészt a feladatok delegálása és a
fiatalok képességeinek, motivációjának kiaknázása. Éppen ezért akár önkéntes alapon, akár
jelölés útján Nagyköveteket állítunk bizonyos ügyek élére. A Nagykövetek személyéről és az
általuk képviselt ügyekről az MKKSZ Fiatalok Képviselete Fórum dönt 2021. augusztus 12-én.
A rendszer működését, a Nagykövetek feladatait pedig közös gondolkodással alakítjuk ki a
jövőben.
Amennyiben a következő Fórumig újabb igény keletkezik, jelölés érkezik be Nagyköveti
pozícióra, úgy azt az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Elnöksége tárgyalja Elnökségi ülésen,
előterjesztett napirendi pontban. Törekszünk arra, hogy mindenki képviselhesse az általa
fontosnak vélt ügyet. Amennyiben a Nagyköveti rendszer beválik, úgy a 2022-es Fórumon
SZMSZ módosítással kívánjuk szabályozni annak működését.

IX.

MŰKÖDÉSÜNK

Tudjuk, hogy az idősebb generációnak nagy nehézségeket okozott a COVID-19 világjárvány
okozta elzártság, a személyes kontaktus hiánya. Az időszakot tagjaink is megszenvedték,
ugyanakkor bebizonyosodott számunkra, hogy számos dolgot 100%-os hatékonysággal el lehet
végezni online is. Ezért teljes egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a hétköznapi vagy épp, hogy
kiemelten fontos és sürgős ügyeket tekintve, illetve Elnökségi ülés, taggyűlés esetén online
ülésezünk, mert számunkra ez tűnik hatékonyabbnak, gyorsabbnak, eredményesebbnek. Ez
nem jelenti azt, hogy ne törekednénk a korábban említett havi személyes találkozókra vagy,
hogy egy személyes jelenléttel zajló ülésen ne tárgyalhatnánk meg a rétegszervezet működését.
Sokkal inkább jelenti azt, hogy tagjaink számára az online Elnökségi munkával és
előkészületekkel szeretnénk biztosítani rendezvényeinken a fejlődést, kikapcsolódást,
szórakozást.
Működésünk során kiemelt figyelmet fogunk szentelni az SZMSZ-ünkben foglalt
kötelezettségeinknek. Ezek közül is kivételesen fontosnak tartjuk annak II. 17; VI. 53.; VII. 63.
pontjait. Azaz az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Elnöke tájékoztatást ad a rétegszervezet
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munkásságáról az Elnökségnek és az OV tagjainak. Évente legalább egy Fórumot tartunk,
tervek szerint ez minden évben a Fiatalok Világnapja, vagyis augusztus 12. lesz. Évente
legalább három alkalommal ülésezni fog az Elnökség.
Ezeken felül rétegszervezetünk mindenek felett demokratikusan fog működni. Elégedettek
leszünk a többségi döntésekkel, de legjobb a konszenzus. Működésünkből elengedhetetlen a
rugalmasság, szolidaritás, a tolerancia. Megengedhetetlen az előítélet és a gyűlöletkeltés.

X.

TÖREKVÉS A NYILVÁNOSSÁGRA

Az MKKSZ az ország egyik, ha nem a legnagyobb sajtóvisszhangját tudhatja magának a
szakszervezetek közül. Az MKKSZ Fiatalok Képviselete saját hasznára, tevékenységének
népszerűsítésére szeretné használni az MKKSZ sajtókapcsolatait. Nyitottak vagyunk
sajtótájékoztatókra, interjúkra, saját beszámolók publikálására is. Ebben kérjük az MKKSZ
segítségét, mert sajtómegjelenésünk elengedhetetlen a jövőben.
A nyilvánosságot nem csak a sajtón keresztül szeretnénk elérni. Továbbra is használni fogjuk
az MKKSZ Fiatalok Képviselete Facebook oldalát, sőt annak követőtáborát tervezzük
megsokszorozni. Nagyobb aktivitással fogunk megjelenni a jövőben az Instagram felületén,
illetve tervezzük MKKSZ Fiatalok Képviselete TikTok és YouTube fiók létrehozását is.
Tevékenységünk, céljaink, eredményeink általános ismertetésén túl külön kampányokat is
tervezünk, amiket a közösségi média felületein fogunk népszerűsíteni. Szeretnénk bemutatni
saját szakmáink sajátosságait, a szakszervezet működését és felhívni a figyelmet az
érdekképviselet fontosságára.

XI.

ORSZÁGOS TURNÉ

Az országos turnét kétféleképp is értelmezzük és tervezzük. Közös egyetértésben jelentjük ki,
hogy az MKKSZ Fiatalok Képviselete nem egy Budapest központú szervezet lesz a jövőben.
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Fontosnak tartjuk országunk és egymás megismerését, ezért rendezvényeinket az Elnökség és
a tagság székhelyeit meglátogatva tervezzük. A vendéglátók vállalják lakhelyük, munkahelyük
bemutatását és a helyi rendezvény szervezésében való közreműködést. Minden ilyen alkalom
potenciális taglétszámnövelés is.
A fiatalok szakszervezettel kapcsolatos passzivitása abból ered, hogy nem tudják mi az a
szakszervezet, tartanak tőle. Úgy gondoljuk, ahogy sok mást, úgy ezt is már az alap edukáció
során érdemes bemutatni. Országunkban az érdekvédelem most fontosabb, mint valaha, és ez a
jövőre még inkább igaz lehet. Bízunk benne, hogy egy generáció, akik most megismerhetik a
szakszervezet működését és fontosságát az iskolában, olyan felnőtté válnak, akiknek nem lesz
kérdés a szakszervezeti tagság. Ennek érdekében országos turnét tartunk általános és
középiskolák osztályfőnöki óráin és bemutatjuk a gyerekeknek a szakszervezetet.
Kezdeményezésünkre hatalmas az érdeklődés.
Ehhez nekünk is meg kell tanulnunk, vagy meg kell erősítenünk alap tudásunk arról, hogy mi
az a szakszervezet és hogyan működik. Ehhez kérjük az MKKSZ kiválóságainak mihamarabbi
segítségét egy oktatás keretein belül!

XII.

ÖNFEJLESZTÉS

Munkába kerülés előtt és munka során is rá vagyunk kényszerítve a kő kemény tanulásra,
sokszor olyan területen, amit magunktól nem feltétlenül választanánk. Újabb és újabb
diplomákat szerzünk a jobb élet reményében, kötelező továbbképzéseken veszünk részt a biztos
állás zálogaként. Mindeközben saját érdeklődési körünk, testünk-lelkünk-elménk feltöltése sok
évre a háttérbe szorul.
Éppen ezért a jövőben olyan hasznos és értékes képzéseket fogunk felkutatni, amelyekkel nem
feltétlen szakmailag, hanem emberileg fejlődhetünk. Ilyenek lesznek az Amnesty International
Magyarország képzései és törekszünk hasonló lehetőségek felkutatására is. Feltétlen szeretnénk
elérni egy MKKSZ Fiatalok Képviselete nyelvi képzést is egy közösen megszavazott nyelv alap
szintű elsajátításához, lehetőleg online formában.
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Az MKKSZ Fiatalok Képviselete eddig nem látott kihívással találkozott, amikor a 2021. július
17-i rendezvényére kiskorúak is jelentkeztek. A fiatalok őszinte kíváncsisággal, megindító
kitárulkozással és korukat meghazudtoló komolysággal közeledtek felénk. Azóta is aktív, lelkes
tagjai rétegszervezetünknek. Érezzük a jelenlétükkel ránk nehezedő édes terhet és a jövőben
igyekszünk felnőni a feladathoz, hogy együttesen találjuk meg helyüket a szervezetünkben.
Tudjuk, hogy érdeklődésüket, őszinteségüket törődéssel, munkájuk értékelésével kell
meghálálnunk. Lelki, szakmai támaszaiknak, mentoraiknak kell lennünk és ehhez mindent el
fogunk követni.

XIII. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete vállalja, hogy a Zöld MKKSZ nevében védi és óvja
környezetét. Törekedni fogunk kommunikációnk és tevékenységünk során a környezetvédelem
fontosságát hangsúlyozni és ebben példát is mutatni. Vállaljuk, hogy minden személyes
részvétellel tartott rendezvényünkön időt szánunk a környezetvédelem népszerűsítésére,
lehetőleg szakértők bevonásával. Feltétlenül tovább éltetjük a WWF-fel való együttműködést
is. Tervezzük környezetvédelmi megmozdulások szervezését is akár más mozgalmakhoz való
csatlakozással, akár saját akciókkal.

XIV. TAGLÉTSZÁMNÖVELÉS

Törekedni fogunk arra, hogy az MKKSZ Fiatalok Képviselete létszámát tekintve is
visszanyerje régi fényét. Legalább 100 fős, valóban reprezentatív rétegszervezet elérése az
elsődleges célunk, de a több ebben az esetben is jobb. Minél többen vagyunk, annál
hatékonyabbak lehetünk, nagyobb figyelmet kaphatunk, céljainkat könnyebben érhetjük el és
nem utolsó sorban minél nagyobb a csapat, annál jobban érezhetjük magunkat.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy új tagjaink személyes érdekeik mellett tartsák szem előtt a
szakszervezet érdekeit is! Tehát olyan tagok toborzása a célunk, akik a csapatmunkát, a közös
cél elérését segítik, vagyis AKTÍV szakszervezeti tagok.
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Végezetül pedig tisztában vagyunk vele, hogy az MKKSZ a befolyó tagdíjakból tarja fenn
magát, így a több tag a mi érdekeinket is szolgálja.
Budapest, 2021. augusztus 12.

.................................................................
MKKSZ Fiatalok Képviseletének elnöke
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