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BESZÁMOLÓ AZ MKKSZ FIATALOK KÉPVISELETE 2016-2021 KÖZÖTTI 

MUNKÁSSÁGÁRÓL 
 

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete jelenlegi vezetőségét 2016. március 11-én, a szabályoknak megfelelően 
összehívott MKKSZ Fiatalok Képviselete Fórumon választották meg. A Fórumon megválasztott vezetők: 
Ferencz Norbert elnök, dr. Gyóllai Éva és Lénárt Angéla alenökök és Szokolai Róbert kommunikációs elnök. 
A hivatalt Tóbiás Ferenc volt elnök adta át. Később, 2017-ben dr. Gyóllai Éva és Szokolai Róbert személyes 
okokra hivatkozva elnökségi tagságukról lemondtak. 2021. július 1-jén Lénárt Angéla megszüntette MKKSZ 
tagságát. 
 
Összességében elmondható, hogy a rétegszervezet aktivitása, szervezeten belüli- és kívüli tevékenysége az 
elmúlt időszak első felében megtorpant, jóval szerényebb volt az azt megelőző időszakhoz képest. Ez 
betudható a tagság kiöregedésének, a vezetőség tagjai számában való csökkenésnek és az általánosan 
tapasztalt passziónak, ellenállásnak a fiatalok körében. Ez utóbbinak köszönhetően mind a fő- és 
rétegszervezet, mind a szakszervezeti aktivisták, megyei titkárok sosem látott nehézségekkel néztek szembe 
mozgósítás szempontjából. A mélyrepülés 2019-ig tartott, amit a COVID-19 időszaka követett. 
 
2019-ben Szokolai Róbert az MKKSZ Országos Iroda irodavezetői pozícióját betöltve visszatért az MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének igazgatásába, mint országos koordinátor. 
 
Hosszas, kitartó és kemény munkával a passziót áttörtük 2019. októberétől tartó „UNOD A BANÁNT?!” 
rendezvénysorozatunkkal. A rendezvény 2019. és 2021. augusztusa között 5 alkalommal került 
megrendezésre, illetve jelen beszámoló készítésekor már biztos a hatodik rendezvény is, ami az MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének Fóruma, egyben a Fiatalok Világnapja. 
 
Az „UNOD A BANÁNT?!” a legpublikusabb kifejezés, amit a közszféra fiataljainak lelki világát jellemzően 
használhattunk. Ennek fényében és az elnevezést övező szimpátiának köszönhetően ezt mindig aktualitásának 
megfelelően formálva megtartottuk. Így következett a „Mindenhol unjuk a banánt!”, az „UNOD A 
BANÁNT?! Vol. 3”, az „UNOD A BANÁNT?! – Reloaded (online)”, a „NEMZETKÖZI BANÁN” és az 
augusztusi „#ELNÖKI BANÁN”. 
 
A rendezvénysorozat hullámzóan indult, akárcsak a rétegszervezet tevékenysége maga, de a kitartó munka 
kifizetődött. Az első alkalommal szép számmal gyűltünk össze. Másodjára szétszéledtünk és az országos 
klímasztrájk keretein belül ki-ki maga székhelyén sztrájkolt az MKKSZ Fiatalok Képviselete nevében. Ezt 
követte a „harmadik banán” a világjárvány első napjaiban, érthetően kevés létszámal, majd egy év szünet 
következett rétegszervezetünk tevékenységében is. 
 
A szünet ellenére is igyekeztünk aktívak lenni, a fiatalság jegyében a TikTok-ot felhasználva részt vettünk a 
2020. évi „ÖTSZÁZEZREN AZ 500.000,-ÉRT MKKSZ SZOCIÁLIS ÁGAZATI ONLINE SZTRÁJK” 
kampányában. Publikáltunk a Mércén, illetve részt vettünk több magyarországi és nemzetközi online képzésen 
is. 
2021. április 30-ra on-line találkozót hívtunk össze, ami kiemelkedő siker volt, 52 fő részvételével. Már ennél 
a pontnál kristályosodott az új aktivisták személye, így április és július között több MKKSZ Fiatalok 
Képviselete on-line megbeszélés is zajlott. 



 
2021. júliusában az MKKSZ anyagi támogatást kapott a CESI-től a Pulser projekt keretin belül. A támogatást 
kifejezetten az MKKSZ Fiatalok Képviseletének fejlesztésére kell fordítanunk még 2021-ben. Az összeg más 
támogatott szervezetekéhez képest jóval nagyobb, amit Boros Péterné elnök asszony közbenjárásának 
köszönhetünk. A CESI támogatásának felhasználásáért, elszámolásáért és a nemzetközi kapcsolattartásért 
felelős személy Szokolai Róbert lett. 
 
2021. július 17-én személyes részvétellel zajlott az MKKSZ Fiatalok Képviseletének országos találkozója 
közel 30 résztvevővel. Az MKKSZ Fiatalok Képviselete az elmúlt időszakban az adminisztrációban sem 
remekelt. Ennek fényében aznap, leginkább az információhiánynak köszönhetően kijelentettük, hogy az a zéró 
pont. Nem ismert tagság, taglétszám hiányában 2021. július 17-étől számoljuk az MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének megújulását. Az tag, aki azon a napon és azt követően lép be a rétegszervezetbe. Lehet, hogy 
a régi, „könnyebb” időkhöz képest szerény létszám, de a mai körülmények és érdeklődés között büszkén 
számláljuk jelenlegi 16 fő aktív tagunkat, akik július 17-én és azóta csatlakoztak hozzánk. 2021-ben kevesebb, 
mint 4 hét alatt 16 új tag igazi büszkeség. Megújulásunkról új tagjaink és a sajtó is beszámolt. Gálffy Anna, 
Rozgonyi Andrea, Tóth Hambalkó Richárd és a VEOL beszámolói nevükre kattintva olvashatók. 
 
Ezt az időszakot az MKKSZ-szel, az Országos Irodával, az MKKSZ Elnökségével, a megyei titkárokkal való 
szoros együttműködéssel, egymás támogatásával tudtuk ilyen sikeresen zárni. Az MKKSZ és rétegszervezete, 
az MKKSZ Fiatalok Képviselete közötti összhangot, a két szervezet közösen elért eredményeit nagyban 
segítette Boros Péterné elnök asszony és Szokolai Róbert napi szintű egyeztetése, motivációja, egymás 
támogatása és a nehézségek MEGOLDÁSÁNAK együttes keresése. Az együttes cselekvést, a közös munkát 
és célokat a jövőben is szeretnénk megtartani! A szervezet minden elemébe szeretnénk integrálódni legyen az 
az Országos Választmány, Országos Szakmai Tanács, alapszervezet, más rétegszervezet, az MKKSZ 
Elnökségének munkája, rendezvény, demonstráció. 
 
Az MKKSZ Fiatalok Képviselete Fórumát az SZMSZ-nek megfelelően, a határidőket betartva az elnök helyett 
Szokolai Róbert országos koordinátor hívta össze. Ferencz Norbert elnök 2021. július 1-jén jelezte, hogy nem 
vesz részt a Fórumon, így azt Szokolai Róbert vezeti majd. A Fórum a tisztújítás jegyében kerül 
megrendezésre. A szabályosság érdekében a Fórumra Jelölőt és Szavazatszámláló Bizottságot választottuk 
on-line, amit SZMSZ-ünk engedélyez. A Fórumon az új vezetőség megválasztásán túl, az új tagság a jelen 
beszámoló és a 2021-25. évi Program elfogadásáról dönt. SZMSZ módosítást most nem tervezünk, esetleg a 
következő Fórumon 2022-ben, ha az akkorra összeszokott csapat ezt szükségesnek látja. 
 
Beszámolónk 11 mellékletet tartalmaz: 
 
1) Szokolai Róbert beszámolója az MKKSZ Fiatalok Képviseletének tevékenységéről 2019. október és 

2021. augusztus közötti időszakban. 
2) Ferencz Norbert elnök által 2020. január 7-én megküldött „Fiatalok Képviselete 2019 év kivonat[1]” 

című dokumentum változtatás nélkül. 
3) Ferencz Norbert elnök által 2020. január 8-án megküldött „MKKSZ  Fiatalok Képviselete[2]” című 

dokumentum változtatás nélkül. 
4) Ferencz Norbert elnök által 2020. szeptember 30-án megküldött „MKKSZ Fiatalok Képviselete 

nemzetközi kapcsolatok 2016-2020” című dokumentum változtatás nélkül. 
5) Ferencz Norbert elnök által 2020. szeptember 30-án megküldött „Fiatalok Képviselete 2016 március 

2020 november” című dokumentum változtatás nélkül. 
6) „UNOD A BANÁNT?!” plakát 
7) „Mindenhol unjuk a banánt!” plakát 
8) „UNOD A BANÁNT?! Vol. 3” plakát 
9) „UNOD A BANÁNT?! – Reloaded (online)” plakát 
10) „NEMZETKÖZI BANÁN” plakát 
11) „#ELNÖKI BANÁN” plakát 
 
Budapest, 2021. 08. 06. 

Szokolai Róbert 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/651-megujult-az-mkksz-fiatalok-kepviselete
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/4347783061945894
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/4347793565278177
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-a-fiatalok-kepviselete-4861058/
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Beszámoló az MKKSZ Fiatalok Képviseletének tevékenységéről 
2019. október és 2021. augusztus közötti időszakban 

 
I. RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 

Sorszám Időpont Esemény 
megnevezése Rövid ismertetés 

Résztvevők - 
partnerek 

1. 2019.10.19. UNOD A BANÁNT?! 
A rétegszervezet 

újjászervezésének előkészítése. 
Tájékoztatók, előadások. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

Kosztolányi György 
Gigler Dóra 

2. 2019.11.28. 
Mindenhol unjuk a 

banánt! 

Részvétel az országos 
klímasztrájkon az ország minden 

pontján. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

3. 2020.03.13. 
UNOD A BANÁNT?! 

Vol. 3 

A rétegszervezet 
újjászervezésének folytatása. 

Tájékoztatók, előadások. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

Kosztolányi György 
Gilly Zsolt 

Bereczki Enikő 

4. 2021.03.05. 

„Forrásteremtés” 
online képzés (Civil 

Kollégium 
Alapítvány) 

A forrásteremtés alapjai, 
formáinak megismerése, 
gyakorlata. Alapítványi 

forrásteremtés. 

Szokolai Róbert 

5. 2021.03.12. 

„Kommunikáció” 
online képzés (Civil 

Kollégium 
Alapítvány) 

Storytelling, tudatos 
médiahasználat, nyilvános 

szereplés a médiában. 
Szokolai Róbert 

6. 2021.04.15. 
CESI – Pulser online 

megbeszélés 

Egyeztetés a CESI, MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének nyújtott 

támogatás összegéről, annak 
elszámolásának módjáról. 

Szokolai Róbert 
Tomasz Koguc 

Vince-Nagy Anna 

7. 2020.04.21. 

"Fiatalok bevonása a 
civil szervezetek 
életébe" online 

képzés (Budapesti 
Civil Közösségi 

Szolgáltató Központ) 

A fiatalok eléréséhez szükséges 
csatornákat és azok jellemzőinek 

megismerése, a 
bevonás lehetséges eszközei, 
alkalmazható módszertanok. 

Szokolai Róbert 

8. 2021.04.30. 
UNOD A BANÁNT?! 
– Reloaded (online) 

A rétegszervezet 
újjászervezésének folytatása. 

Tájékoztatók, előadások. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

Fehér József 



Szebeni Dóra 
dr. Molnár Pálma 
Bereczki Enikő 

9. 2021.05.06. 

Út Porto felé: 
Szociális jogok 

biztosítása a fiatalok 
számára (online) 

 

CESI Youth üzenetének 
megfogalmazása a portói 

szociállis csúcstalálkozóra. 
Értekezés az európai fiatalok 

jövőjéről, alapvető 
szükségeleiről, főbb 

problémáiról. 

Szokolai Róbert 

10. 2021.05.17. 
Az EU LMBTIQ + 

egyenlőségi 
stratégiája (online) 

Az Európai Parlament LMBTIQ 
személyek esélyegyenlőségére 

vonatkozó stratégiájának 
megismerése az unióra és a 
közszférára vonatkozóan. 

Szokolai Róbert 

11. 2021.05.19. 
MKKSZ Fiatalok 

Képviselete 
megbeszélése (online) 

Egyeztetés az MKKSZ 2020-25 
Programjának „fiatalítása”, új 

plakát közös tervezése. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 
Benedek Erika 

12. 2021.05.21. 
MKKSZ Fiatalok 

Képviselete 
megbeszélése (online) 

Egyeztetés az EYE-on való 
részvételről, az MKKSZ 2020-25 

Programjának „fiatalítása”, új 
plakát közös tervezése. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 
Benedek Erika 

Hajdú Lili 

13. 2021.05.28. 

COVID helyreállítási 
és rugalmassági 

tervek: A 
szakszervezetek 

következő lépései 
(online) 

„Hogyan léphetnek közbe a 
szakszervezetek, és 

biztosíthatják-e, hogy az egyes 
kezdeményezéseket a nemzeti 

szakszervezetekkel és a szociális 
partnerekkel szorosan egyeztetve 

tervezzék és hajtsák végre?” 

Szokolai Róbert 

14. 
2021.05.31 

– 06.01. 

Munkaügyi 
Tanácsadó és 
Vitarendező 

Szolgálat (Mtvsz) 
képzés (online) 

 

„Szervezeti identitás és vezetés 
szerepe a munkahelyi 

konfliktusokban – 
szociálpszichológiai 

nézőpontból”; 
„Érdekérvényesítés és 

igényérvényesítés a munka 
világában” 

Boros Péterné 
dr. Veres Ildikó 
dr. File Beáta 

Szokolai Róbert 

15. 2021.06.19. 
MKKSZ 

Megyetitkári 
értekezlet 

Beszámoló az MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének 2019-2021 

időszakra vonatkozó 
tevékenységéről 

Szokolai Róbert 

16. 2021.06.28. 
CESI – Pulser online 

megbeszélés 

Egyeztetés a CESI, MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének nyújtott 

támogatás összegéről, annak 
elszámolásának módjáról. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

Fehér József 
Vincze-Nagy Anna 

Tomasz Koguc 

17. 2021.06.30. 
CESI – Pulser online 

megbeszélés 

Egyeztetés a CESI, MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének nyújtott 

támogatás összegéről, annak 
elszámolásának módjáról. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 
Tomasz Koguc 



 
 

 
II. SAJTÓMEGJELENÉSEK 

 

 

 

Budapest, 2021. 08. 06. 
 

Szokolai Róbert 

 
 

18. 2021.07.05. 
CESI – Pulser online 

megbeszélés 

Egyeztetés a CESI, MKKSZ 
Fiatalok Képviseletének nyújtott 

támogatás összegéről, annak 
elszámolásának módjáról. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 
Tomasz Koguc 

19. 2021.07.17. 
NEMZETKÖZI 

BANÁN 

Országos találkozó. A 
rétegszervezet megújulása. 
Tájékoztatók, előadások. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 

Dura Mirjam 

20. 2021.07.19. 
Amnesty 

International 
megbeszélés (online) 

Egyeztetés az MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének szánt emberi jogi, 

egyenlőségi képzésről. 

Szokolai Róbert 
Gálffy Anna 

Fenyvesi Maya 

21. 2021.07.26. 
CESI – Pulser online 

megbeszélés 

Egyeztetés a 2021.07.17-i 
MKKSZ Fiatalok Képviselete 
„NEMZETKÖZI BANÁN” 

rendezvényének elszámolásáról. 

Boros Péterné 
Szokolai Róbert 
Tomasz Koguc 

Vincze-Nagy Anna 

Sorszám Időpont Médium megnevezése Cím 
1. 2021.01.16. MKKSZ Szia, SZJA! 

2. 2021.01.17. Mérce 
Leplezetlen szavazatvásárlás a 25 év alattiak 

SZJA-mentessége a fiatal közszolgálati 
dolgozók szervezete szerint 

3. 2021.05.08. Veol Sok fiatal nem tudja, mire jó a szakszervezet 

4. 2021.05.14. MKKSZ 
Út Porto felé: Szociális jogok biztosítása a 

fiatalok számára 

5. 2021.06.10. MKKSZ 
COVID helyreállítási és rugalmassági tervek: 

A szakszervezetek következő lépései 

6. 2021.07.20. MKKSZ 
MEGÚJULT AZ MKKSZ FIATALOK 

KÉPVISELETE! 
7. 2021.07.21. Veol Megújul a fiatalok képviselete 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/541-szia-szja
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/sok-fiatal-nem-tudja-mire-jo-a-szakszervezet-4644883/?fbclid=IwAR1GD9Jou-FAoOBAgkahaflSqWRpJ4RRIGdw82EWTGyd2s6DENxxsXY3vTQ
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/619-ut-porto-fele-szocialis-jogok-biztositasa-a-fiatalok-szamara
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/619-ut-porto-fele-szocialis-jogok-biztositasa-a-fiatalok-szamara
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/632-covid-helyreallitasi-es-rugalmassagi-tervek-a-szakszervezetek-kovetkezo-lepesei
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/632-covid-helyreallitasi-es-rugalmassagi-tervek-a-szakszervezetek-kovetkezo-lepesei
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/651-megujult-az-mkksz-fiatalok-kepviselete
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/651-megujult-az-mkksz-fiatalok-kepviselete
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-a-fiatalok-kepviselete-4861058/


2019-es év történései, eseményei (kivonat) a Fiatalok Képviselete életében 

 

1. Visszatekintés a tavalyi évre 

január 5. Országos tüntetés a rabszolgatörvények ellen demonstráción részvétel 

március 14. „civil sztrájk” a Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság ügyfélszolgálatán 

április 8-9. CEYTUN „Szociális Jogok védelme” rendezvényen (Prága) való részvétel 

április 13. csapatépítő önkéntes tisztasági festés az MKKSZ fonyódi üdülőjében  

április 26. „Jövőt a diákoknak” demonstráción való részvétel 

május 1. felvonuláson való részvétel 

június 8-9. SZEFIT Brainstroming (Zánka) aktív szerepvállalás 

június 25-27. CESI Youth Summer Days „A munka jövője” rendezvényen való részvétel és CESI Board 
Meetingen az MKKSZ képviselete 

szeptember 27. III. Globális Klímasztrájkon való részvétel 

szeptember 28-29. SZEFIT Országos Találkozón a rétegszervezetünk képviselete 

október 19. „Unod a banánt?” rendezvényen való részvétel 

október 25-26. CESI Akadémia (Budapest) részvétel 

november 29. IV. Globális Klímasztrájkon való részvétel 

november 30. „A gyermekek jövője érdekében” PSZ demonstráción való részvétel 

 

2. Zöld MKKSZ – „Zöld Fiatalok Képviselete” 

 

Feliratkozás az http://unionsforenergydemocracy.org/ hírlevelére az április 22. (Föld napja) és május 

1. közötti akciósorozathoz való csatlakozás lehetőségeinek vizsgálata  

A hazai Globális Klímasztrájk szervezőivel való hivatalos kapcsolatfelvétel 

 

3. Fiatalok és tagtoborzási pályázat 

A felhívás és pályázat minél szélesebb körben való terjesztése, továbbá a fiatalok bátorítása a titkári 

és egyéb alapszervezeti tisztségek vállalására. Szükséges eszközök: plakátok, stand (pult), kiadványok 

szórólapok beszerzésének szükségessége 

 

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

 

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


4. Fiatalok Képviselete és nemzetközi kapcsolatok 

Jelenleg a CESI Youth-ban, egy választott tisztségviselőnk van, akinek mint a CESI Youth Választmányi 
tagjának vannak kötelezettségei és lehetőségei. 

Részt veszünk 2014 óta a CEYTUN (közép-kelet európai szakszervezeti fiatalok platformja) 

programsorozatában 

 

 

5. 2020 10 éves a Fiatalok Képviselete 

A Fiatalok Képviseletének eddigi vezetőivel való közös találkozó megszervezése, esetlegesen 
rövidfilm, videó üzenetek elkészítése. November 20-án lesz 10 éves a rétegszervezet. 

 

6. Különfélék 

Az MKKSZ Elnökségi munkájában részt vevő Fiatalok Képviselete elnök elnökségi munkájának jobb 
kihasználása, ügyek delegálása felé, amit képviselhet az MKKSZ Elnökségében. Fiatalokat, fiatal 

munkavállalókat érintő érdekvédelmi és egyéb ügyek felvállalása és közvetítése az elnökség felé. 
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                                                                         Mell: kivonat a 2019. évi tevékenységünkről 
         
MKKSZ Elnökség és Megyei titkárok 
részére          
                                                     
Tisztelt Elnökségi tagok! 

 
Az MKKSZ Ifjúsági Képviselete, mintegy beszámolóként számba vette a 2019-es évben 
végzett tevékenységét, melyet kivonatos formában mellékelten megküldünk. 
Rétegszervezetünk a 2020-as évben, mint eddig tettük, ott leszünk tevőlegesen, is azokon a 
megmozdulásokon, melyet az MKKSZ meghirdet, és tagságát érinteni fogja. Kiemelt 
szerepünk a fiatalok MKKSZ taglétszámának, a szervezettségnek a növelése. Erre felhívtuk a 
fiatalok figyelmét és természetesen az MKKSZ Elnöksége által meghirdetett tagtoborzási 
pályázati lehetőségre is. Fontosnak tartjuk, hogy rétegszervezetünkben valamennyi megyében 
legyen tagunk. Ez adná az Ifjúsági Képviseletünk Tanácsának tagjait, és elnökségünk 
létszámának a bővítését is. Elképzelésünk szerint, így sokkal eredményesebben tudnák 
fiataljaink érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátni, a tagszervezés is sokkal eredményesebb 
lenne.  
Mindezek előrebocsátásával ehhez a szervező munkánkhoz, szeretnénk megnyerni mind az 
MKKSZ elnökség, mind a Megyei titkárok támogatását és segítségét is. Továbbá célunk, hogy 
már a képző intézményekben elérjük a leendő közszolgálati alkalmazottakat. 
Ezt a saját eszközeinken – facebook csoportban és a mesengeren – már megtettük és az MKKSZ 
honlapon (www.mkksz.org.hu) valamint a Képviseletünk oldalán is meghirdettünk. Itt 
egyébként valamennyi rendezvényünkről tájékoztatást adunk és fotókkal is illusztráljuk 
tevékenységünket. 
Rétegszervezetünk várja mindazon fiatalok jelentkezését, akik a közös cél érdekében tenni 
kívánnak magukért és az MKKSZ közösségért. 
Felhívtuk a figyelmet az MKKSZ honlapon a „Bemutatkozunk” link alatt arra is, hogy az 
MKKSZ OV SZÜB menüben minden fontos dokumentum elérhető, mint alapszervezet 
létrehozása, belépési nyilatkozat, adatvédelmi szabályzat, stb… 
  
Tisztelt Elnökség! 

 
Fontosnak tartottuk, hogy az MKKSZ Elnökség tagjaival megismertessük tevékenységünket és 
a jövőbeni céljainkat. Kérjük, hogy tapasztalataikkal, segítő szándékukkal közösen tegyünk 
azért, hogy mint eddig is, a kommunikációban, a tevőleges munkában a jövőben is kiemelt 
szerepe legyen az MKKSZ-nek, így ezen belül a Fiatalok Képviseletének. 
 
Budapest, 2020. január 7. 
 
 

Tisztelettel: 

 
Ferencz Norbert                                 Lénárt Angéla 

   elnök                                                 alelnök 
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MKKSZ Fiatalok Képviselete nemzetközi kapcsolatok 

és program részvételek (2016-2020) 
 
2016: 
 

- 2016.03.02-2016.03.04. CESI Erasmus+ „”Fiatalok és a szakszervezetek: példa a 
demokratikus életben való részvételre” Brüsszel (Belgium) 
- 2016.04.21-2016.04.24. SPEECHLESS Videókészítő workhop zárórendezvénye – 
Storytelling Festival, Róma (Olaszország) 
- 2016.05.19-2016.05.22. European Youth Forum (EYE) Strasbourg, Európai 
Parlament (Franciaország) 
- 2016.04.22-2016.04.24. CEYTUN 6. konferencia Budapest 

Téma: Szakszervezetek szerepe a társadalomban 
- 2016.06.02-2016.06.03. CESI Akadémia Szimpózium Koppenhága (Dánia) 

Téma: Az új munkaszervezési módszerek hatása a munkavállalók egészségére 
- 2016.09.30-2016.10.02. CEYTUN 7. konferencia Pozsony (Szlovákia) 

Téma: Atipikus foglalkoztatási formák 
- 2016.10.13-14. CESI Akadémia Szimpózium Madrid (Spanyolország) 

Téma: Felelős szereplők a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
politikájának megvalósításában az európai közszférában 
 

2017: 
- 2017.03.10-2017.03.12. CEYTUN 8. konferencia Schliersee (Németország) 

Téma: Fair mobilitás az Európai Unióban 
- 2017.10.13-2017.10.15 CEYTUN 9. konferencia Krakkó (Lengyelország) 

Téma: A populizmus terjedése Európában 
- 2017.11.29-2017.12.01 CESI YOUTH Kongresszus Róma (Olaszország) 

Téma: Új alapszabály elfogadása,  
CESI YOUTH Board tagnak megválasztottak 

 

2018: 
- 2018.05.31-2018.06.03. European Youth Forum (EYE) Strasbourg, Európai 
Parlament (Franciaország) +CESI YOUTH Board Meeting 
- 2018.06.17-2018.06.19. CEYTUN 10. konferencia Berlin (Németország) 

Téma: Jubileumi konferencia, az előző 9 konferencia 
összefoglalása 

- 2018.11.23-2018.11.25. CEYTUN 11. konferencia Pozsony (Szlovákia) 
Téma: EURÓPAI VÁLASZTÁS 2019: A szociális Európa közelebb van-e vagy 
elérhetetlen? 

 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu


2019: 
- 2019.04.05-2019.04.07. CEYTUN 12. konferencia Prága (Csehország) 

Téma: Szociális jogok védelme 
- 2019.06.25-2019.06.27. CESI Summer Days+CESI Youth Board Meeting Brüsszel 
(Belgium) 

Téma: A munka jövője 
 

 

2020.01.31-2020.02.02. CEYTUN 13. konferencia Bécs (Ausztria) a részvétel a SZEF-el 

alakuló szakszervezetpolitikai viszonyok miatt meghiúsult 

Téma: Fiatal szakszervezeti tagok szervezése 
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Telefon: 3384-002 
Telefax: 3384-271 

E-mail: 
mkksz@mkksz.org.hu 
 
 

 
 

  

   

Fiatalok Képviselete 2016 március 11. - 2020 szeptember 30. 

 

2016 

március megalakul a 4 fős új elnökség (Ferencz, dr. Gyóllai, Lénárt, Szokolai) 

Fekete/kockás szelfi 2016 

Sztrájkolunk és szurkolunk Magyarország- Portugália facebook plakát elkészítése 

 

2017  

SZMSZ módosítás 

két elnökségi tag lemond (dr. Gyóllai, Szokolai) 

részvétel az V. SZEFIT Országos Találkozón (Bakonybél) 

CESI Youth Kongresszus (Lénárt Angélát a CESI Youth Board tagnak választják) 

 

2018 

ismerkedj, szórakozz, állj ki magadért! elmaradt 

SZEF Nyugdíjas Választmány és MKKSZ ONYT közös rendezvényén való részvétel (Budapest) 

SZEF Nyugdíjas Választmánya és a SZEFIT közötti „Generációk 

közötti együttműködési megállapodás” kidolgozásában és előkészítésében aktív részvétel 

részvétel a VI. SZEFIT Országos Találkozón (Balatonszemes) 

 

 

2019 

SZEFIT Brainstorming (Zánka) 

a VII. SZEFIT Országos Találkozón (Dunaújváros) 

Zöld MKKSZ koncepció Környezetvédelem és szakszervezet fiataloknak szóló rendezvény 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu


CESI Akadémia Budapest (7 fős delegátus) 

Civil sztrájk a NYUFIG-ban  

szakszervezeti apartman festés  

 

2020 

2020 január Kecskemét az elnök és alelnök egyeztető megbeszélése 

 

Összegzés 

Az elmúlt 4,5 év alatt, ahogyan az elnöki beszámoló is fogalmaz a fiatalok szakszervezeti ill. 

szakszervezeten belüli tevékenysége hullamvölgybe került, megtorpant,  melynek lehetséges okai 

mögött mind személyes (lemondások), mind pedig a korábbi aktívabb tagok kiöregedése állhat. 

Ugyanakkor a facebook oldal továbbra is aktív maradt. Sikerült új fiatalokat elérni, akik azonban az 

élethelyzetük vagy épp munkahelyi státuszuk miatt nem voltak bevonhatóak az aktívabb munkába, az 

egyik legalkalmasabb jelölt pedig időközben a pártpolitikai szerepvállalást választotta a lehetséges 
szakszervezeti érdekképviselet ellenében.  2019-től a Fiatalok Képviseletének munkájára is rányomta 
az MKKSZ –SZEF viszony a bélyegét. Ráadásul a Fiatalok Képviselete megmaradt 2 fős vezetőségének 
véleménye ebben a SZEF-hez és így a SZEFIT-hez való viszonyban nem egyezett az MKKSZ 

Elnökségének többségi véleményével. Sokszor az egyetlen valódi és ingyenes találkozási/szerveződési 
lehetőség a 3 napos SZEFIT találkozók és egyéb képzésekről való távolmaradás sem segítette, hogy a 
megtorpanó szervezkedés újra lendületet kaphasson. Nehezítette a munkát, hogy többszöri kérés 

ellenére a megyéknek is csak többé-kevésbé sikerült fiatal tagokat delegálniuk, a fentebb említett 

életkori sajátosságok és a szakszervezetek fiatalok körében tapasztalható népszerűtlen 
megítélésének eredményeképp már 2018-ban elmaradt rendezvény. A beszámolóba nem került 

külön kiemelésre az a számtalan tüntetés és utcai demonstráción való részvétel, melyen a 4,5 év 

során vmilyen formában képviseltük rétegszervezetünket. Ebből a szempontból a 2019-es év volt a 

legmozgalmasabb hiszen összesen 7 alkalommal vettünk részt tevékenyen ilyen megmozdulásokon: 

 

január 5. Országos tüntetés a rabszolgatörvények ellen demonstráción részvétel 

március 14. „civil sztrájk” a Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság ügyfélszolgálatán 

április 26. „Jövőt a diákoknak” demonstráción való részvétel 

május 1. felvonuláson való részvétel 

szeptember 27. III. Globális Klímasztrájkon való részvétel 

november 29. IV. Globális Klímasztrájkon való részvétel 

november 30. „A gyermekek jövője érdekében” PSZ demonstráción való részvétel 

 

Kiemelendő a tevékenységeink közül a generációk közötti együttműködési megállapodásban való 
részvétel, a Zöld MKKSZ program keretében megrendezésre kerülő ismeretterjesztő-felvilágosító-

tagtoborzó rendezvény és az üdülő tisztasági festési önkéntes akció. 



Bizakodásra ad okot, hogy külön ifjúsági megbízott segíti a Fiatalok Képviselete elnökének és az 

MKKSZ elnökének munkáját és már láthatóak azon fiatal tagok is, akik potenciálisan tovább 

evezhetnek az idén 10 éves Fiatalok Képviselete csónakjában.  

A Fiatalok Képviseletének elnöke az MKKSZ Elnökségének megválasztott tagjaként a 4,5 év során 

képviselte az elnökségben a fiatalabb generációk specifikus érdekeit ill. a generációs különbségekből 
adódó olykor eltérő szakszervezetpolitikai koncepciókat is. 

 

Budapest, 2020. szeptember 30. 



 

 

 

 
Unod a banánt? 

 
 
 
 
 
 

Kedves Közszolgálati Dolgozók, Helló, Szia Szevasz, 
Ciao! 

 
 

 

 Úgy gondolod, hogy a Föld igenis gömbölyű, a 
globális felmelegedés valós? Te is tenni szeretnél 
a bolygónk megóvásáért? 

 Tisztes munkával tisztes bért szeretnél keresni? 

 Nem szeretnél zombi lenni? A munkának 
szerinted sem kell rabszolgasorsnak lennie? 

 
Ha 35 év alatti munkavállaló vagy, részese akarsz lenni 
egy innovatív törekvésnek, egy jó csapat tagjává szeretnél 

válni és egyetértesz abban is, hogy az élet nem csak munka, 
hanem buli is, akkor gyere el és csekkolj le minket! 

Az első alkalommal meghallgathatod Gigler Dóra, a WWF 
Magyarország környezeti nevelési szakértőjének előadását a 

környezetvédelemről❅, továbbá Boros Péterné, az MKKSZ 
elnöke, és Kosztolányi György a MKKSZ 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT elnöke 
avatnak be, hogyan találkozik a munka, a 

környezetvédelem, a buli és az érdekvédelem. 



 

 

 
 

Hogy ne csak hangok legyünk, a jelenlévők között 
kisorsolunk egy bérletet a 2020-as Fezenre! 

 
Időpont: 2019. október 19. 10:00 (szombat) 

Helyszín: 1146 Budapest, Abonyi utca 31. 2. em. 
(MKKSZ kapucsengő) 

 
Hozd magaddal a haverodat is! Ahhoz, hogy 
útiköltségeteket tudjuk fizetni, az MKKSZ 

megyei titkárának add le részvételi szándékotokat, 
adataitokat és ELÉRHETŐSÉGEITEKET! Étel -és 

italfogyasztásotokról gondoskodunk a rendezvény 
ideje alatt. 

Ha kérdésed van keress minket Facebookon 
(MKKSZ), honlapunkon 

(https://www.mkksz.org.hu), vagy keresd 
Szokolai Róbertet, a bulifelesőst a +36304318433 

telefonszámon vagy az 
mkksz.kommunikacio@gmail.com címen. 

Jelentkezési határidő: 2019. október 16. szerda 
 
Budapest, 2019.10.08. 
 

❅A műsorváltozás jogát fenntarjuk.  
A rendezvényről kép és hangfelvétel készülhet. 



 

 

 
 
 

MINDENHOL UNJUK A BANÁNT! 

 
 
 
Kedves MKKSZ-es Fiatalok! 
 
Mivel többen jeleztétek, hogy lakóhelyetekhez közel is megrendezik a globális 
klímasztrájkot és inkább ott vennétek részt a rendezvényen, úgy döntöttünk, hogy 
a november 29-i, budapesti találkozót áthelyezzük januárra! 
Ennek fényében kérünk titeket, hogy kéréseteknek megfelelően vegyetek részt a 
lakóhelyetekhez legközelebbi klímasztrájkon- lehetőleg MKKSZ feliratú 
plakáttal, vagy pólóban! 
 
Megjelenésetekről posztoljatok a közösségi médiára fényképeket, videókat 
#MKKSZ megjelöléssel! Küldhettek felvételeket nekünk is, és mi közzétesszük 
azokat Facebook és Instagram oldalunkon, illetve honlapunkon. 
 
A januári bulira ezúttal is várjuk az ötleteket témára, előadóra, helyszínre és 
időpontra! Keressetek bátran ezután is az mkksz.kommunikacio@gmail.com 
címen vagy Facebookon! 
 
Budapest, 2019. november 28. 
 

Boros Péterné       Szokolai Róbert 
 MKKSZ elnök       fiatal koordinátor 



 

 

  UNOD A BANÁNT? 

 

 

Kedves jelenlegi és leendő MKKSZ-es Fiatalok! 

 

2019-ben megkezdtük szervezetünk fiatalítását és megrendeztük az „Unod a banán” találkozót, 
amit a „Mindenhol unjuk a banánt” követett a IV. országos klímasztrájkon való részvételünk 
követett az ország több pontján. 

2020-ban is folytatjuk rendezvénysorozatunkat és megrendezzük az Unod a banán Vol. 03. 

eseményünket, amelyre ezúttal hívunk meg Téged is, akár MKKSZ tag vagy, akár nem. 

 

Időpont:  2020. március 13; péntek 10:00 

Helyszín:  MKKSZ székház, 1146 Budapest, Abonyi utca 31. (MKKSZ kapucsengő) 

Program:  10:00 Megnyitó 

  10:10 Boros Péterné előadása 

  11:00 Bereczki Enikő, generációs -és ifjúsági szakértő előadása  

  12:00 Ebéd  

  12:30 Szokolai Róbert, az MKKSZ fiatal koordinátorának előadása 

  13:00 Kosztolányi György, az MKKSZ Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi OSZT elnökének előadása 

14:00 Gilly Zsolt, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Ökorturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjének 
előadása 

 

Részvételi szándékodat, elérhetőségeid megadásával 2020. március 4; szerdáig jelezd az 
mkksz@mkksz.org.hu e-mail címen, a +36304318433-as telefonszámon vagy Facebookon 
(https://www.facebook.com/mkkszorg/). A résztvevők számára az útiköltséget térítjük! 

 

Budapest, 2020. február 17. 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu
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Folytatódik az MKKSZ Fiatalok Képviseletének rendezvénysorozata és immáron negyedik 

alkalommal rendezzük meg országos találkozónkat, ezúttal NEMZETKÖZI BANÁN címen, 

hiszen rétegszervezetünket már az Európai Unió is támogatja a Független Szakszervezetek 

Európai Szövetsége (CESI) Pulser projektjének keretein belül. 

Ez az esemény most rólatok szól, azért jött létre, hogy meghallgassunk, megismerjünk 

Titeket és a problémáitokat. Ezen kívül szó lesz a COVID-19 életünkre és munkánkra 

gyakorolt hatásáról, a fiatalok problémáiról, jövőjéről, illetve szakértő segítségével 

önmagunk megismerését és a stresszoldást is meg fogjuk tanulni. Célunk továbbá 

felkészülni az augusztus 12-re, a Fiatalok Világnapjára tervezett Fórumra és az MKKSZ 

Fiatalok Képviselete tagságának és vezetőségének megújítására. 

 

📅 Dátum:  2021. július 17; szombat 

🏨 Helyszín:  Benczúr Hotel 1. terem (1068 Budapest, Benczúr utca 35.) 

✅ Regisztráció:  Regisztrálni az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címen tudsz 2021. 

július 12; hétfő 12:00 óráig név, kor, e-mail cím, munkahely vagy 
iskola megnevezésével. Ha nincs szükséged szállásra azt 
feltétlenül jelezd a regisztráció során! 

⁉Feltételek:  A rendezvényen bárki részt vehet, nem feltétel az MKKSZ tagság, 

ahogy az sem, hogy munkavállaló légy. Tehát szeretettel várjuk a 
még nem szakszervezeti tagokat és a tanulókat is. A részvétel 
feltétele az időben beérkezett regisztráció és a be nem töltött 35. 
életév. 

💵 Részvételi díj:  A rendezvény ingyenes. A szállást, az étkezéseket és a belépőket 

az MKKSZ fizeti. Az MKKSZ tagjai számára az útiköltséget is 
térítjük. 

💭 Egyebek: Az eseményről kép- és hangfelvétel készül. Az útiköltség 

elszámolásának és a belépés módjáról a mellékelt tájékoztatóban 
olvashatsz. 

🗓 Program: 

 
        2021.07.17. 

⏱9:00 – 10:00  Regisztráció, szállás elfoglalása 

⏱10:00 – 10:30  Megnyitó 

⏱10:30 – 12:15 Boros Péterné, az MKKSZ Elnökének előadása, címe: Trade Union 

- Dura Mirjam tréner gyakorlatainak kíséretében 



 

                                                      

🍕12:15 – 13:00 Ebéd – természetesen pizza! 

⏱13:00 – 14:30 Szokolai Róbert, az MKKSZ Fiatalok Képviseletének országos 

koordinátorának előadása, címe: Problems of young workers in 
Hungary - Dura Mirjam tréner gyakorlatainak kíséretében 

⏱14:30 – 15:00  Szünet 

🦓 15:00 – 19:00 Kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertben a Zöld MKKSZ 

nevében + egy meglepetés 🎁 

⏱19:00 – 19:30 Szünet	

🍽 19:30 – 20:30 Vacsora a Benczúr hotelben 

🧠 20:30 – 22:00 Brainstorming, világmegváltás - előre is várjuk az ötleteket 

témákra, játékokra, csapatépítésre! 

🛏 22:00 Szobák elfoglalása 

 2021.07.18. 

🍳 7:00 – 10:00 Reggeli 

🔚 10:00 -  Távozás 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete a Fiatalok Világnapja alkalmából hívja össze  

Tisztújító Fórumát #ELNÖKI BANÁN néven. Azért ezen a napon tartjuk Fórumunkat 

mert fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a fiatalok problémáira, megoldásra váró 

gondjaikra, hátrányos helyzetükre. Megoldásokat, terveket, jövőképet, célokat keresünk és 

alkotunk, ami során minden lelkes fiatal véleményére kíváncsiak vagyunk! Tehát ez az 

eseményünk is rólatok szól! Rendezvényünket ezúttal is támogatja az Európai Unió a 

Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) Pulser projektjének keretein belül. 

Előadást hallhattok a szakszervezeti életről, a fiatalok problémáiról, jövőjéről és most is 

nagy hangsúlyt fogunk fektetni önmagunk és egymás megismerésére, a stresszkezelésre. 

Ha még nem tudod kik vagyunk, de felkeltettük az érdeklődésed, itt olvashatsz szuper 

csapatunkról. 

 

📅 Dátum:  2021. augusztus 12; csütörtök 

🏨 Helyszín:  Hotel Benczúr 1. terem (1068 Budapest, Benczúr utca 35.) 

✅ Regisztráció:  Regisztrálni az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címen tudsz 2021. 

augusztus 6; péntek 12:00 óráig név, kor, e-mail cím, telefonszám, 
munkahely vagy iskola megnevezésével. 

⁉Feltételek:  A rendezvényen bárki részt vehet, nem feltétel az MKKSZ tagság, 

ahogy az sem, hogy munkavállaló légy. Tehát szeretettel várjuk a 
még nem szakszervezeti tagokat és a középiskolai, egyetemi 
tanulókat is. A részvétel feltétele az időben beérkezett regisztráció 
és a be nem töltött 35. életév. 

💵 Részvételi díj:  A rendezvény ingyenes. A szállást, az étkezéseket és a belépőket 

az MKKSZ fizeti. Az MKKSZ tagjai számára az útiköltséget is 
térítjük. 

💭 Egyebek: Az eseményről kép- és hangfelvétel készül. Az útiköltség 

elszámolásának és a belépés módjáról a mellékelt tájékoztatóban 
olvashatsz. 

🗓 Program: 

 
        2021.08.12. 

🕘 9:00 – 10:00  Regisztráció, szállás elfoglalása 



 

                                                      

🕙 10:00 – 10:05  Megnyitó 

🗣 10:05 – 11:30 Boros Péterné, az MKKSZ Elnökének - Mottó a Fiatalok Napjára; 

“LEHETŐSÉG”! című és Szokolai Róbert, MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének országos koordinátorának – Legyen minden nap a 
fiatalok napja! című előadása - Dura Mirjam tréner gyakorlatainak 
kíséretében 

🗳 11:30 – 12:40 MKKSZ Fiatalok Képviselete Tisztújító Fórum 

🍕 12:40 – 13:20 Ebéd – ahogy mindig, pizza! 

🗣 13:20 – 14:15 Mattha ̈us Fandrejewski, a CESI Youth elnökének előadása - Dura 

Mirjam tréner gyakorlatainak kíséretében 

🆓 14:15 – 15:00 Szünet 

⚛ 15:00 – 19:00 Látogatás a Csodák Palotájába, 9D és körmozi, szabadulószoba 

🍽 20:00 – 20:40  Vacsora a Hotel Benczúrban 

🆓 20:40 – 21:00 Szünet 

🧠 21:00 Brainstorming 

 2021.08.13. 

🍳 7:00 – 10:00 Reggeli 

🔚 10:00 Távozás 

 

 

 


