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A Szervezési és Ügyrendi Bizottság (SZÜB)
működési szabályai (Ügyrend)

1. Az  Országos  Választmány  (OV)  az  MKKSZ  működésének  segítése  érdekében  az
Alapszabály  43.  pontja  alapján  2009.  október  20-i  ülésén  hozta  létre  a  Szervezési  és
Ügyrendi Bizottságot (továbbiakban: SZÜB). 

2. A SZÜB az OV munkaszervezete. A SZÜB 5 tagú, vezetőjét és tagjait az OV választja
meg.  Amennyiben  a  bizottság  létszáma  kiegészítésre  szorul,  az  MKKSZ  elnöke
(Elnökség) erre felkérhet tagokat, akiket a legközelebbi OV ülésen meg kell erősíteni. A
SZÜB  tevékenységéről  az  Elnökséget  évente  egyszer  tájékoztatja.  A  SZÜB
tevékenységéről az OV-nak számol be.

3. A  SZÜB  működési  feltételeiről  a  MKKSZ  elnöke  rendelkezéseinek  megfelelően  az
MKKSZ Országos Iroda gondoskodik. A SZÜB munkája segítéséhez külső munkatársat,
szakértőt, segítőt alkalmanként bevonhat.

4. A SZÜB feladatai:
a) az  MKKSZ  szervezeti  működésének,  a  vonatkozó  jogszabályok  tartalmának

folyamatos figyelemmel kisérése;

b) az MKKSZ működését segítő szabályozás koncepcionális segítése;

c) az MKKSZ országos hatályú szabályzatainak gondozása, tartalmi értékelése, szükség
szerint felülvizsgálata, javaslat az indokolt módosításokra;

d) minta  szabályzatok,  iratminták  készítése  a  megyei  szervezetek,  az  OSZT-k  és  a
alapszervezetek számára;

e) a  területi,  szakmai  és  a  helyi  szabályzatok  elkészítésének  segítése,  meglétének
figyelemmel  kísérése,  kérésre  közreműködés  azok  értékelésében,  szükség  szerinti
módosításában.

5. A  SZÜB  szükség  szerint,  de  legalább  évente  egyszer  ülésezik,  melyet  egyeztet  az
MKKSZ elnökével.

6. A SZÜB üléseit a bizottság vezetője hívja össze. A meghívóban a napirendet meg kell
határozni, azt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a SZÜB tagjainak. A meghívó és
mellékletei e-mail levél formájában is kiküldhető.

7. A  Bizottság  határozatképes,  ha  legalább  3  tagja  jelen  van.  A  bizottság  határozatait,
javaslatait  egyszerű  többséggel  hozza,  azonban  ha  csak  3  tag  van  jelen,  akkor
egybehangzó döntés szükséges.
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8. A SZÜB ülése  személyes  részvétellel  –  online  konferencián  –  elektronikus  úton  is
lefolytatható,  ha  a  tagok  személyazonossága  az  igénybe  vett  elektronikus  úton
megfelelően igazolható, dokumentálható.

9. A bizottság vezetője egyeztetés céljából e-mailen is küldhet tervezetet a bizottság tagjai
részére.  Az észrevételek  alapján  történt  módosításról  a  tagoknak vissza  kell  jelezni.
Amennyiben a tagok többsége a módosított anyagot elfogadja, akkor azzal születik meg
a döntés. Erről a bizottság vezetője visszajelzés küld, jelezve a kisebbségi vélemény is.
A döntési folyamata adott esetben több fordulós is lehet.

10. A SZÜB üléseiről emlékezető készül, melyet a SZÜB vezetője készít el. 

11. A  SZÜB  ülésére  a  bizottság  vezetője  révén  szakszervezeti  vezető,  szakértő  is
meghívható, akinek azonban szavazati joga nincs. 

12. A  SZÜB vezetője  együttműködik  az  MKKSZ elnökével,  a  megyei  titkárokkal  és  az
OSZT elnökökkel. A SZÜB elnöke részt vesz a Vezetői értekezleteken, szükség szerint
tájékoztatást ad és tájékozódik. 

13. A SZÜB elnöke gondoskodik arról,  hogy a mintaszabályzatok,  iratminták az MKKSZ
honlapján elérhetőek legyenek. 

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

15. A SZÜB az  ügyrendjét  a  MKKSZ elnökével  egyeztetve  –  az  Alapszabály  43.  pontja
alapján – maga határozza meg. A SZÜB ügyrendjét az Alapszabály 33. c) pontja alapján
az  Elnökség  hagyja  jóvá.  A  SZÜB  a  2010.  január  7-i  ülésén  elfogadott  Ügyrendet
módosította 2012. december 4-én, a 2016. december 20-án – a munkabizottság tagjainak
megbízásáról  szóló  46/2016.  (IX.  24.)  Elnökségi  határozat  alapján  –  valamint  2018.
január 16. napján. 

Budapest, 2021. február 13.

Bizottság vezetője Bizottság tagjai
Dr. Marosi János Fehér József

Dr. Steiner Erika
Gozman Józsefné
Tornyi Lajosné

Záradék
Az MKKSZ Elnöksége a SZÜB Ügyrendjét a 2018. február 10-i ülésén – az Alapszabály 33.
c) pontja alapján – az 12/2018. (II. 10.) MKKSZ Elnökségi határozatával jóváhagyta.

Megjegyzés: A SZÜB tagjait az Elnökség 2021. február 13-i ülésén választotta meg. Ezt a
MKKSZ állandó munkabizottságainak vezetőiről és tagjairól szóló 3/2021. (II. 13.) MKKSZ
Elnökségi határozat tartalmazza. 
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