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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az MKKSZ Alapszabálya alapján az életkori, élethelyzetbeli érdekképviselet
megjelenítésére az azonos (pl. ifjúsági, nyugdíjas) csoporthoz tartozó tagok országos
rétegszervezet hozhatnak létre. (Alapszabály 53/A.)

2.

A nyugdíjasok országos rétegszervezete az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács nevet
viseli.

3.

Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács teljesíti a rétegszervezet létrehozásának az
Alapszabályban rögzített feltételeit, mely szerint az egész országra kiterjedő szerveződési
köre van, az általa képviselt nyugdíjas szakszervezeti tagok száma eléri a 100 főt, kialakítja
működési szabályait (SZMSZ) és megfogalmazza az érdekképviseleti tevékenysége
területének feladatait [Alapszabály 53/A. aa) - ac)]

4.

Az egész országra kiterjedő szerveződési körnek felel meg, ha az legalább a megyék 70 %ára kiterjed. [MKKSZ-SZMSZ 29. a)]

5.

A rétegszervezet érdekképviseleti szerv, melynek teljes neve: Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Országos
Nyugdíjas Tanácsa (rövidítve MKKSZ ONYT).

6.

Az ONYT emblémája:

Az embléma leírása: egy halványbarna papír, melynek felső része spirálszerűen a lap
hátulja felé, alsó része pedig a lap eleje felé tekeredik vissza. A papír felső részének
szövege Országos Nyugdíjas Tanács, középen egy halvány körben egy fa sűrű ágakkal és
gyökerekkel, alatta a szöveg National Pensioners’ Council. Az alsó visszatekeredett
felületen a szöveg MKKSZ, mellette egy barna madártoll a lap teljes magasságánál túlérve,
kissé jobbra dőlve, melynek szára piros-fehér-zöld színezetű.
7.

Az életkori érdekképviseleti rétegszervezet székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 87.

8.

Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács által használatos bélyegző készítéséről, használati
jogosultságáról és nyilvántartásáról az MKKSZ Országos Iroda rendelkezik. (MKKSZSZMSZ 2.) A bélyegző felirata: MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács
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II.

9.

AZ MKKSZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCS SZERVEZŐDÉSE,
MŰKÖDÉSE

Az MKKSZ ONYT (továbbiakban ONYT), mint rétegszervezet nyugdíjas szakszervezeti
tagokat vehet fel tagjai sorába. A rétegszervezet tagja lehet az a nyugdíjas szakszervezeti
tag, aki a rétegszervezethez történő csatlakozási nyilatkozatát – írásban vagy elektronikus
formában – a rétegszervezethez – egyénileg vagy csoportosan – benyújtja, és – szükség
esetén nyugdíjas törzsszámával – a rétegszervezethez tartozásának jogosultságát igazolja.

10. A tagoknak a rétegszervezethez való kapcsolódását – a rétegszervezet a sajátosságaira
figyelemmel egyéni vagy alapszervezeti csatlakozással (jelentkezéssel) illetve megyékből
történő delegálással – saját maga szabályozza. (Alapszabály 53/A.)
11. Az ONYT, mint rétegszervezet irányítását a megyékből és a fővárosból (továbbiakban
megyék) delegált nyugdíjas tagokból álló döntéshozó testület (delegált tanács) végzi. A
megyék részéről delegált tag egy külön adatlap kitöltésével vállalja a döntéshozó
testületben, a delegált tanácsban a tagságot. A delegált tanács elnevezése szintén ONYT.
Ennek alapján az ONYT név tágabb (rétegszervezet) és szűkebb (delegált testület)
értelemben is használható. Az ONYT tagjait alapvetően a munkahelyi szervezetek,
nyugdíjas alapszervezetek és az MKKSZ nyugdíjas klubjai delegálják. Az ONYT törekszik
arra, hogy a megyék legalább egy, legfeljebb kettő tagot delegáljanak a döntéshozó
testületbe.
12. Az ONYT tagjai sorából elnököt, alelnököt, vagy társelnököket választ (együtt
tisztségviselők). Ahol az SZMSZ elnököt vagy alelnököt említ, az alatt társelnököt is lehet
érteni. Az ONYT Országos Választmányba 2 tagot és 2 póttagot választ, a póttagnak csak
az ONYT-t képviselő OV tag távollétében van szavazati joga. [Alapszabály 23. ad), ae),
53/A. d)]. Az ONYT az elnököt delegálja a SZEF Nyugdíjas Választmányába, valamint a
Nyugdíjasok Országos Képviseletébe.
13. Az ONYT tagjai sorából – a tisztségviselők (elnök, alelnök vagy társelnök) választása után
– elnökségi tagokat is választ. Az Elnökség elnökből és alelnökből (vagy két társelnökből)
és legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll.
14. Az ONYT elnöksége (továbbiakban ONYTE) tagjainak mandátuma az MKKSZ
kongresszusi ciklusára szól. Választásukra a kongresszusra készülő ülésen kerül sor. Ezen
kívül lemondás, felmentés, visszahívás, egyéb ok alapján – erre más időpontban is sor
kerülhet.
15. Az ONYT tagság megszűnik:
a)
a tag MKKSZ tagsági jogviszonyának megszűntével,
b)
a tag kilépésével,
c))
a tagnak az ONYT Elnöksége általi kizárásával,
e)
a tag halálával,
f)
a rétegszervezet megszűnésével.
16. A tagnak kilépéssel azon a napon szűnik meg a tagsági jogviszonya, amikor írásos vagy
elektronikus úton kilépési nyilatkozata az ONYT elnökéhez bizonyítottan megérkezik.
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17. Az ONYT-ből történő kizárás az ONYT Elnökség döntési hatásköre. Az Elnökség
minősített többséggel (az összes testületi tag többségének szavazata) meghozott döntésével
zárhat ki tagot. Az eljáráskor figyelemmel kell lenni az Alapszabály 21. d) pontjában lévő
méltányos eljárásra. A kizárást tartalmazó döntés felülvizsgálatát a legközelebbi ONYT
ülésétől lehet kérni.
18. A tisztségviselők felmentésére, vagy visszahívására irányuló javaslatot az ONYT tagjainak
legalább 25 %-a írásos indoklás alapján kezdeményezheti. (Alapszabály 14., 77.)
19. Az ONYT – az MKKSZ Alapszabályának és az SZMSZ-ének alapján – működését
szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) szabályozza, amelyet az ONYT
tanácskozása fogad el [Alapszabály 53/A. e)].
20. Az ONYT nem önálló jogi személy, ennek megfelelően jogot és kötelezettséget önállóan
nem vállalhat. Az ONYT működési költségeit az MKKSZ éves költségvetéséből az
MKKSZ Elnöksége biztosítja. [Alapszabály 53/A. g)]
III.

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCS FELADATA

21. Az ONYT a nyugdíjasok érdekében érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet fejt
ki, a lehetőségeit meghaladó esetekben az MKKSZ elnökségéhez fordul. Az ONYT az
idősödő, a nyugdíjba készülő szakszervezeti tagok érdekeinek védelmét is feladatának
tartja.
22. Az ONYT feladata a nyugdíjasok és a nyugdíjba készülők érdekeinek feltárása, képviselete
és védelme. Részt vesz a hatáskörébe kapcsolódó jogalkotás előkészítésében. [Alapszabály
7. g)]
23. Az ONYT feladata a soraiba tömörült nyugdíjas tagok, szervezetek, klubok érdekvédelmi
és érdekérvényesítési munkájának segítése, összehangolása, országos szintű
képviseletének ellátása. Cél egyrészt a tagság akaratának országos, megyei (fővárosi), és
munkahelyi szinteken megjelenő feltárása, megjelenítése és védelme, másrészt az.
általános idősügyi-nyugdíjas érdekek felvállalása, koordinálása és érvényesítése az
Idősügyi Tanácsban, a Nyugdíjasok Országos Képviseletében (NYOK), a SZEF-ben és
nemzetközi szinten – a SZEF Nyugdíjas Választmányán keresztül - a FERPA európai
nyugdíjas szervezetében. Együttműködés mindazon állami, társadalmi és civil
szervezetekkel, amelyekkel alapvető céljaink azonosak.
24. Az ONYT tevékenységét az MKKSZ elnöke hangolja össze a megyei (fővárosi) területi
szervekkel. [Alapszabály 46. n)]
25. Az ONYTE felkérésre tájékoztatást ad az Országos Választmánynak vagy az MKKSZ
Elnökségének. Évente köteles beszámolni az ONYT-hez tartozó tagoknak, szervezeteknek.
[Alapszabály 53/A. h)]
26. Az ONYTE javaslataival, kezdeményezéseivel részt vesz az Országos Választmány és az
MKKSZ Elnökség határozatainak, állásfoglalásainak kialakításában, végrehajtásában.
[Alapszabály 53/A. f)]

4

27. Az ONYT véleményezi – amennyiben erre felkérést kap – a nyugdíjasokra vonatkozó
kormányzati terveket és szakszervezeti javaslatokat.
28. Az ONYT kezdeményezheti az MKKSZ Elnökségénél a nyugdíjas érdekvédelem
szempontjából fontos közös javaslat kialakítását és a közös fellépést.
29. Az ONYT munkájának elősegítésére munkabizottságokat hozhat létre. Az ONYT választja
meg munkabizottságainak vezetőit. A bizottságok lehetnek például szervezési, jogi,
kommunikációs, szociális, kulturális, sport és civil kapcsolati bizottság. A
munkabizottságok működésük szabályozására ügyrendet készítenek, melyet az ONYTE
fogad el. A munkabizottság vezetői – az ONYT elnökével egyeztetve – kérik fel bizottsági
munkára testületük tagjait, a bizottságok 5-7 tagúak lehetnek. [Alapszabály 53/A. d)]
30. Az ONYTE és a munkabizottságok segítik és előkészítik az ONYT döntéseit, javaslatot
tesznek egyes döntések, álláspontok nyilvánosságra hozatalára. Az ONYTE szervezi és
ellenőrzi az ONYT döntéseinek végrehajtását, valamint a tanácskozáson beszámol
munkájáról.
IV.

AZ ONYT TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

31. Az ONYT delegált tagja (továbbiakban ONYT tagja) jogosult az ONYT ülésén részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, név szerinti szavazást kérni, az ülés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni [Alapszabály 27. b)]
32. A nyugdíjas tag az ONYT feladatkörébe tartozó – elsősorban nyugdíjasokat érintő
ügyekben – állásfoglalásra, intézkedés megtárgyalására, illetve határozathozatalra irányuló
kezdeményezést tehet. A munkahelyi alapszervezet vezetője vagy az ONYT-ba delegált
tag – véleményével kiegészítve – 15 munkanapon belül köteles az ONYT elnökéhez,
továbbítani. (MKKSZ-SZMSZ 4.)
33. Országos testületnél és/vagy tisztségviselőnél történő kezdeményezést írásban kell
megtenni. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a javasolt intézkedés célját, várható
hatását, esetleges költségvonzatát. A kezdeményezés címzettje a kézhezvételtől számított
15 napon belül köteles válaszolni a kezdeményezőnek a kezdeményezés támogatásáról,
esetleges módosításáról vagy elutasításáról. (MKKSZ-SZMSZ 10.)
34. Az ONYT tagja kérheti az ONYT ülés emlékeztetőjének másolatát az ONYT elnökétől.
[Alapszabály 19. m)]
35. Az MKKSZ tagjai által az ONYTE-hez eljuttatott szakszervezeti, illetve nyugdíjas-ügyet
érintő kérdések, felvetések, észrevételek, javaslatok tárgyában az ONYT elnök 30 napon
belül válaszolni köteles. (Alapszabály 19. c)., MKKSZ-SZMSZ 10.)
36. Az ONYT tagjait, illetve a kérdező tagokat panaszjog illeti meg, amely szerint, ha az
ONYT elnöke nem válaszol határidőben, azt jelzi az MKKSZ elnökének.
37. Az ONYT tagjainak feladata
a) az együttműködni az ONYT elnökével,
b) a tanácskozáson segíteni az ONYT álláspontjának kialakítását,
c) a kapott információk továbbítása a szervezete tagjainak,
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d) az ONYT döntései alapján adódó feladatok végrehajtása,
e) a helyi kérdések, igények, problémák továbbítása az. ONYTE- hez.
38. Az ONYT delegált tagját elháríthatatlan akadály esetén a tanácskozáson teljes jogú eseti
megbízott képviselheti.
39. Igazolt szociális rászorultsága esetén az alapszervezetétől vagy a Közalkalmazottak és
Köztisztviselők Egymásért alapítványától szociális segélyt igényelhet [Alapszabály 19. h)]
40. Saját maga és közvetlen hozzátartozói számára kedvezményes MKKSZ üdültetési
szolgáltatást vehet igénybe a szakszervezet saját tulajdonú, vagy a szakszervezet által bérelt
üdülőkben [Alapszabály 19. j)]
V. AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCS MŰKÖDÉSE
41. Az ONYT tevékenységét alapvetően a delegált tagjai teljes tanácskozása keretében
gyakorolja. Az ONYT tanácskozása a tagok elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével (online ülés) történő részvételével is megtartható. [Alapszabály 13/A. i)]
42. Az ONYT eljárhat minden olyan ügyben, amely az ONYT célkitűzéseinek megvalósítását
szolgálja, és nem tartozik más szakszervezeti testület hatáskörébe.
43. Az ONYT a tagjaira kötelező határozatot nem hoz. Álláspontja kialakításához a távollevők
– akadályoztatásuk esetén – írásban is adhatnak javaslatot. Az ONYT az álláspontját ülés
megtartása nélkül is kialakíthatja. [Alapszabály 13/A. f)]
44. A döntések a többségi elv szerint születnek. Az ONYT minden tagja egy szavazattal
rendelkezik. Az ONYT határozatképes, ha a testület eredeti összlétszámának több mint a
fele jelen van. Az összlétszámból – figyelemmel a korösszetételre – le lehet vonni a
tartósan távol levőket. A szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a tanácskozás a téma
tárgyalását megelőzően dönt. Egyszerű többség a jelenlévők több mint 50 %-os azonos
tartalmú szavazata. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(Alapszabály 12., 25. d) MKKSZ-SZMSZ 6.)
45. Az ONYT SZMSZ-ének elfogadásához, módosításához és jóváhagyásához egyszerű
többség szükséges.
46. Az ONYT-t az elnök hívja össze. Az ONYT tanácskozásairól, üléseiről emlékeztető készül.
Az ONYT tanácskozásáról hangfelvétel készülhet. Az emlékeztetőt az elnök és az
emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető
tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló
szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az elnök az emlékeztető egy
példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodának. Az online ülésekre külön szabályok
érvényesek. [Alapszabály 13/A. i)]
47. Ha az ONYT ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés
a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel
hívható össze. A megismételt ülés – amennyiben ezt a meghívó tartalmazza – a megjelent
tagok számától függetlenül határozatképes. [Alapszabály 25. e-f.)].
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48. Ha az ONYT ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen a részvételre jogosultak háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárultak
az ülés megtartásához. (Ptk. 3:74. § (3) bek.)
49. Az ONYT üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. A tagok 25 %-ának
kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. Az ONYT elnöke szükség esetén ülés nélküli
határozathozatalt (távszavazás) és web konferenciát kezdeményezhet. (Alapszabály 13/A.)
50. Az ONYT ülései – ettől eltérő döntés hiányában – nyilvánosak. Az ONYT tagja
szervezetéből – előzetes bejelentés alapján – érdeklődő nyugdíjas tagot meghívhat,
tanácskozási joggal. [Alapszabály 19. f.)]
51. Az ONYT dönt az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának nyilvánosságra
hozataláról és annak módjáról.
VI.

AZ ONYT ELNÖKSÉGÉNEK (ONYTE) FELADATAI

52. Az ONYTE dönt mindazon kérdésekben, amely nem az ONYT hatásköre, illetve az,
amiben az ONYT nem döntött. Az ONYTE évente legalább kétszer ülésezik. Az ONYTE
ülését az elnök hívja össze. Az ülésekről hangfelvétel készülhet. Az üléseiről emlékeztető
és jelenléti ív készül, melyet megküld az MKKSZ Országos Iroda részére. Az ONYTE
szervezi és segíti az ONYT tevékenységét, állásfoglalásainak végrehajtását. Döntéseinek
módjára, gyakorlatára az MKKSZ Alapszabálya, az MKKSZ-SZMSZ és az ONYT
SZMSZ-e a mérvadóak.
VII. AZ ONYT ELNÖK, ALELNÖK FELADATAI
53. Az ONYT-t az elnök képviseli a különböző állami szervekkel, intézményekkel való
együttműködésben, az MKKSZ testületeiben, vezetői értekezletein és egyéb külső
kapcsolatokban. Az elnök jogait az alelnök vagy társelnökök is gyakorolhatják. A
társelnökök a feladatokat, egymást közt megosztják.
54. Az elnök hívja össze. ONYT és az ONYTE üléseit. Szabályszerű összehívás az ülés előtt
legalább 8 nappal kiküldött írásos meghívó alapján történik, amely tartalmazza az ülés
helyét, idejét és a napirendeket. A meghívó elektronikus levélben is kiküldhető. A delegált
tagok és a munkabizottságok vezetői mellett az ONYT ülésre meghívandó, érdeklődő,
aktívan közreműködő nyugdíjas tagok, valamint szakértők körét az ONYTE maga
határozza meg.
55. Az ONYT elnök személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével a
testület tagjai között írásbeli vagy mobiltelefon útján egyeztetést kezdeményezhet. Ebben
az esetben a döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. [Alapszabály
13/A. j)]
56. Az ONYT elnök gondoskodik az ONYT működésével kapcsolatos iratok különösen a
beszámolók, emlékeztetők és a jelenléti ívek megőrzéséről, valamint munkája során
betartja és betartatja az adatvédelmi szabályokat. [Alapszabály 46. u) alapján, MKKSZSZMSZ 8. e)]
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57. Az elnök feladatait megosztja az alelnökökkel, elnökségi tagokkal. Az elnök
akadályoztatása esetén az elnöki teendőket teljes hatáskörben az elnök által kijelölt alelnök
vagy a kijelölt elnökségi tag látja el. Az elnök fél évet meghaladó akadályoztatása esetén a
teljes hatáskörű helyettesítéshez az ONYTE hozzájárulása is szükséges.
58. A ONYT elnöke tagja az Országos Választmánynak, és – amennyiben nem tagja az
MKKSZ Elnökségének – akkor az MKKSZ elnökségi ülések állandó meghívottja.
(Alapszabály 23. ad., MKKSZ-SZMSZ 18.)
59. Az ONYT elnök részt vesz az MKKSZ vezetői értekezleten, ahol munkájáról szükség
szerint beszámol. Az ott kapott feladatokat, információkat továbbítja az ONYT, illetve
ONYTE tagjainak. Az ONYT elnök nyilvántartja az ONYT tagjainak nevét, elérhetőségét
és kezeli a levelezőrendszert.
60. Az ONYT elnök gondoskodik az ONYT dokumentumainak az MKKSZ honlapon való
közzétételéről.
61. Az ONYT elnök együttműködik az MKKSZ tisztségviselőivel, a FEB elnökével, az
MKKSZ állandó és eseti munkabizottságai vezetőivel.
62. Az ONYT elnöke – az ONYTE egyetértésével – javaslatot tehet kitüntetésre, elismerésre.
63. Az ONYT elnöke gondoskodik az ONYT dokumentumainak az MKKSZ honlapján való
közzétételéről.
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
64. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa – MKKSZ Nyugdíjas Választmánya néven 2002. május 30-án alakult meg.
65. Azokban a kérdésekben, amelyekről az SZMSZ nem rendelkezik, az MKKSZ
Alapszabálya és az MKKSZ-SZMSZ-e szerint kell eljárni. Az ONYT SZMSZ-e egyben az
MKKSZ-SZMSZ melléklete. [MKKSZ-SZMSZ 29. c)].
66. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa jelen SZMSZ-t 2011. október 11. napján fogadta
el. Az ONYT az SZMSZ-t módosította 2013. november 28-án, 2018. január 25-én és 2022.
április 8-án.
67. A módosított SZMSZ az elfogadását követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. április 8.
Gozman Józsefné
ONYT elnök
ZÁRADÉK: Az MKKSZ Elnöksége az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2022. április 30. napján megtartott ülésén – az Alapszabály 33. c)
alapján – 15./2022. (IV. 30.) MKKSZ Elnökségi határozatával jóváhagyta.
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