SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA
IFJÚSÁGI TAGOZATÁNAK
(SZEFIT)
SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I)

Általános rendelkezések
1)
2)
3)
4)

Elnevezés: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata
Rövidített elnevezés: SZEFIT
Cím: 1068, Budapest, Városligeti fasor 10.
Székhely: 1068, Budapest, Városligeti fasor 10.

5) A SZEFIT a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tagszervezetei által delegált
fiatalok önkéntesen létrehozott tagozata, mely a továbbiakban nyitott, a tagozathoz
minden csatlakozni kívánó fiatal számára, tagdíjmentesen.
Tevékenységét a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának Alapszabályát
tekintetbe véve önállóan végzi, önálló képviseleti joggal is rendelkezve.
Minden tag választó és választható, a tagság tisztségviselőket választ és delegál.
Elhatározása alapján állandó, illetve ideiglenes jelleggel munkabizottságok
alakulhatnak.
A SZEFIT működésében, tevékenységében nyitott a társadalmi szervezetek irányába.
A tagság érdekeinek képviselete és érdekvédelme érdekében más szakszervezeti
szerveződéssel szövetségre léphet, egyesülhet.
6) Legfelsőbb testülete: Küldött Közgyűlés
7) Operatív ügyintéző testülete: Elnökség
8) Választott vezetője: SZEFIT elnök (továbbiakban elnök)
9) Működéséhez a SZEF költségvetésén belül elkülönített költségvetéssel rendelkezik.
10) A SZEFIT nem önálló jogi személy.
II)

SZEFIT célja:
1) Szerveződés:
a)
b)
c)
d)

Önkéntesség,
önállóság,
a politikai pártoktól való függetlenség,
a demokráciára, a szolidaritás alapelveire épülő nyitott tagozat, döntéseiben és
állásfoglalásaiban kizárólag a tagság érdekei befolyásolják
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e) konszenzusra törekvés, kisebbség érdekeinek szem előtt, tiszteletben tartása,
függetlenség, nyilvánosság biztosítása.
2) A SZEFIT célja:
a) a SZEF érdekeltségi körébe tartózó fiatalok érdekképviselete, érdekvédelme,
javaslatok kimunkálása:
b) az ifjúságvédelem, az ifjúság élet és munkakörülményeinek javítására
c) az oktatás, tanulás elősegítésére
d) a munkanélküliség visszaszorítására a fiatal munkavállalók körében
e) a SZEF érdekeltségi körébe tartózó magyar fiatalok képviselete, hazai és külföldi
hasonló szervezetekkel való együttműködés kialakítása
f) munkakapcsolat kialakítása, együttműködés állami, önkormányzati ifjúsági
szervekkel, szervezetekkel
g) pályázatokon való részvétel a SZEF-fel együtt
h) alapítvány létrehozása a fiatal munkavállalókért
i) szabadidős programok, képzések, rendezvények szervezése
j) és az itt nem felsorolt, de a SZEFIT programjában, részletesen meghatározott
célok megvalósítása
III) SZEFIT feladata
1) A fenti célok megvalósítása érdekében:
a) a SZEF programjának figyelembevételével kialakítja önálló ifjúsági politikáját
b) véleményt nyilvánít a SZEF érdekeltségi körébe tartózó fiatalok érdekeit érintő
kérdésben
c) együttműködik az azonos célok érdekében létrehozott szervezetekkel
d) nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és épít ki ifjúsági szervezetekkel
e) kezdeményezéseket tesz az ifjúság érdekérvényesítése, fejlődése, munkához
jutása, érdekében
f) javaslatokat dolgoz ki, képviseli a fiatalokat a Programban részletesen
meghatározott kérdésekben, megállapodik más szervezetekkel.
g) és az itt nem felsorolt, de a SZEFIT programjában, részletesen meghatározott
feladatok megvalósítása
2) A SZEFIT tevékenysége során, feladatai és céljai ellátása érdekében:
a) betartja a SZEF Alapszabályát és Programját
b) figyelembe veszi a nemzetközi ifjúsági szervezetek ajánlásait
c) az ifjúságra vonatkozó nemzetközi jog hazai harmonizálására javaslatokat tesz.
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3) A SZEF Alapszabályban biztosított jogai alapján:
a)
b)
c)
d)
e)
IV)

véleményezési
együttdöntési
javaslattételi
képviseleti
és szavazati jogát gyakorolja

SZEFIT munkájában részt vehetnek:

A SZEF tagszervezeteibe tartozó 41 év alatti fiatal szakszervezeti tagok, akik elfogadják a
SZEFIT SZMSZ-ét és Programját. A SZEFIT tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek vagy
érdekképviseleti szervnek is a tagja lehet.
a) A SZEFIT-ben való részvételi lehetőség minden SZEF tagszervezeteibe tartozó 41 év alatti
fiatal szakszervezeti tag számára automatikus.
b) A kommunikáció céljából önkéntes adatszolgáltatás kérhető. A SZEFIT tagjairól
nyilvántartást vezet az Elnök és az adminisztrációért is felelős alelnök, amely tartalmazza
a tag vezeték- és keresztnevét, születési dátumát, iskolai végzettségét, munkahelye
nevét, munkakörét, az érintett megye nevét, a tag elektronikus levélcímét és
telefonszámát, valamint (nem kötelező jelleggel) a tag által megjelölt érdeklődési kört a
hatályos GDPR rendelet szabályainak megfelelően.
c) A tagnyilvántartásból a SZEFIT SZEF-en kívül lévő 3. személy számára adatot nem adhat
ki. A tag az adatszolgáltatással hozzájárul, a SZEFIT céljai és programja elérése érdekében
a fenti adatainak felhasználásához.
1) A tagozatban való részvételi jog megszűnik
a)
b)
c)
d)

a 41. életév betöltésével, kivéve, határozott időre szóló SZEFIT tisztség
betöltése esetén a tisztség lejártával
a tagozat megszűnésével vagy megszüntetésével
a tag halálával
a tag kilépésével

2) A tagozatban résztvevő jogai:
a)
b)
c)

részt vehet a szakszervezeti ifjúságpolitika kialakításában
részt vehet a tagozat tevékenységében és rendezvényein
választhat és választható a tagozat testületeibe, illetve a tagozat
tisztségviselőjének
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d)

e)
f)
g)
h)

részt vehet a szakszervezeti programok, feladatok elvégzésének
előkészítésében, döntések meghozatalában, döntések végrehajtásának
ellenőrzésében
véleményt nyilváníthat a testületi döntések kialakításában
továbbképzésben részt vehet
szakmai és egyéb rendezvényeken részt vehet
felhívja az illetékes szakszervezeti tisztségviselőt, illetve testületek figyelmét,
ha a jogszabályokkal, vagy a szakszervezetekkel kötött megállapodásokkal
ellentétes
intézkedéseket észlel.

3) A tagozatban résztvevő kötelességei:
a) a SZEF és a SZEFIT SZMSZ-ének és Alapszabályának betartása
b) a SZEFIT munkájában, illetve a közösen hozott határozatok végrehajtásában aktív
részvétel
c) a tagozatban résztvevő tájékoztatja saját ágazati szakszervezetét a SZEFIT
tevékenységéről
V.)

A SZEFIT szervezeti felépítése
1) A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS ( a továbbiakban Közgyűlés)
a) A Közgyűlés a SZEFIT legfelsőbb testülete.
b) A Közgyűlés mandátummal rendelkező küldöttei:
- a tagszervezetek küldöttei (tagszervezetenként egy fő, az éves mandátumvizsgálat alkalmával lejelentett 41 év alatti taglétszámok figyelembevételével 100,
300, 500, 1000, 2000, ill. 5000
fő fölötti
taglétszám után újabb 1 küldött
illeti meg a szervezetet).
- a SZEFIT elnöke
- alelnökei
A tagszervezetek az éves mandátum vizsgálat során nyilatkoznak a 41 év alatti
tagságukról és a részvételi szándékukról a SZEFIT munkájában.
c) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés elbírálása, amely a SZEFIT
működését alapvetően meghatározza.
d) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
a SZEFIT SZMSZ-ének elfogadása és módosítása,
a SZEFIT Programjának elfogadása,
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-

a SZEFIT feloszlatásának kimondása, más társadalmi szervezetekkel történő
egyesülés kimondása
a SZEFIT elnökének és alelnökeinek valamint az Elnökség tagjainak
megválasztása, visszahívása
a SZEFIT Elnökségének éves szakmai beszámolójának elfogadása

e) A Közgyűlést az Elnökség legalább évente összehívja. A Közgyűlést akkor is össze
kell hívni, ha a mandátummal rendelkező küldöttek legalább egyharmada, a
napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Ekkor az elnök (vagy helyettese)
30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
f) A Közgyűlés határozatképes, ha a Közgyűlés napján, a tagszakszervezeti
mandátummal rendelkező küldöttje közül 50 százalék + 1 képviselője jelen van.
g) Ha Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor az eredeti
napirenddel megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés időpontját
követően legalább három nap és legfeljebb tizenöt napon belüli időpontra lehet
összehívni.
h) A Közgyűlés minden mandátummal rendelkező küldöttjének egy szavazata van,
aki a szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.
i) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza. Bármely jelen lévő
mandátummal rendelkező küldött indítványozhat titkos szavazást, amelyről a
Közgyűlés vita nélkül dönt.
j) A Közgyűlés döntéseit minősített többséggel (a Közgyűlés tagszervezetei
küldöttjei 50 százaléka + 1 igenlő szavazata) hozza a következő ügyekben:
A SZEFIT SZMSZ-ének megállapítása, elfogadása és módosítása
a SZEFIT programnyilatkozatának elfogadása
döntés a megszűnésről, egyesülésről.
k) Az előző, V.)1.)j.) pontban fel nem sorolt ügyekben a Közgyűlés egyszerű
többséggel (a Közgyűlés tagszervezetei jelenlévő küldöttjei 50 százaléka + 1 igenlő
szavazata) határoz.
l) Személyi kérdésekben a jelölés nyílt, a választás titkos. Amennyiben többes
jelölés esetén egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges (50
százalék + 1 szavazat) szavazatot, úgy a választás második fordulójában az a két
jelölt vehet részt, aki az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. A második
fordulóban az tekinthető megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta.
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m) A Közgyűlés határozatképességét a Mandátumvizsgáló Bizottság állapítja meg, és
a levezető elnök jelenti be.
2) ELNÖKSÉG
a) Az Elnökség a Közgyűlés határozatai szerint működő operatív ügyintéző,
képviseleti, döntéshozó, végrehajtó és koordináló testület.
b) Az Elnökség tagjai:
a SZEFIT elnöke,
alelnökökLétszáma 5 fő (1 elnök + 4 alelnök).
Az Elnökség határozatképes, ha az elnök és még legalább 2 alelnök jelen van.
c) Az Elnökség hatásköre:
-

Az Közgyűlés két ülése közötti időszakban állást foglal, a SZEFIT szabályait
előkészíti, véleményt nyilvánít a szövetséget érintő aktuális kérdésekről.
Dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
Gondoskodik a SZEFIT Közgyűlése által elfogadott Program végrehajtásáról.
Kialakítja a programot.
Javaslatot tesz a Közgyűlés napirendi pontjaira.
Döntés a Közgyűlés összehívásáról.
Állandó vagy eseti munkabizottságokat hozhat létre és működtethet.

Az Elnökség tagjainak tartós akadályoztatása esetén (6 hónapnál hosszabb időtartam)
rendkívüli Küldött Közgyűlést kell összehívni, s az akadályoztatott helyére új
tisztségviselőt választani.
3) A TISZTSÉGVISELŐK
a) Elnök
A SZEFIT elnökét a Közgyűlés által megválasztott Jelölő Bizottság jelöli, a Közgyűlés négy évre
választja titkos szavazással, aki ezzel egyben az Elnökség tagjává is válik.
A SZEFIT általános képviseletére az elnök jogosult.
A SZEFIT elnöke:
- vezeti az Közgyűlés és az Elnökség üléseit,
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-

felelős a SZEFIT testületeinek, szervezeteinek szabályszerű működéséért, a SZEFIT részére
a SZEF által rendelkezésre átadott pénzeszközök törvényes felhasználásáért,
képviseli a tagozatot a hazai és nemzetközi ifjúsági kapcsolatokban, a SZEF különböző
fórumain.
b) Alelnökök

Az alelnököket a Közgyűlés által megválasztott Jelölő Bizottság jelöli, a Közgyűlés négy évre
választja titkos szavazással, azzal a megkötéssel, hogy számuk négynél több nem lehet. Az
alelnökök ezzel egyben az Elnökség tagjává válnak. A megválasztott tisztségviselők
megválasztásukkal megegyező módon visszahívhatók.
Az általános alelnök feladata az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése, a
tagozat képviseletének ellátása, az elnök az alelnökök munkájának közvetlen segítése,
koordinálása.
Az Elnökség feladatai:
- a SZEFIT képviselete a médiában,
- az önálló arculat megteremtéséhez szükséges kommunikációs stratégia kidolgozása,
- saját honlap és közösségi portálok üzemeltetése,
- kiadványok készítésének koordinálása,
- szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása,
- akciók előkészítése és kivitelezése,
- a SZEFIT anyagainak tárolása, archiválása,
- a működés összekapcsolása a SZEF titkárságával
- a potenciális partnerszervezetekkel (más szakszervezeti ifjúsági szervezetek, civil
szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek) történő kapcsolatok felvétele, ápolása
- az állandó és eseti bizottságok működtetése, vezetése;
Az Elnökség a munkamegosztást saját maga határozza meg.
4) ÁLLANDÓ ÉS ESETI BIZOTTSÁGOK
Az Elnökség egy-egy feladat folyamatos ellátására állandó, időszakos és eseti jellegű
feladatok végrehajtása érdekében eseti bizottságokat alakíthat.
Az Elnökség munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket az egyes
bizottságoknak kell benyújtania, illetve azokat is, amelyek csak előzetes bizottsági
állásfoglalás mellett nyújthatók be és tárgyalhatók.
Az állandó bizottság elnöki teendőit - az Elnök javaslatára az Elnökség által megválasztott Alelnök látja el.
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A bizottság tagja a felelős alelnök felkérése alapján bármely SZEFIT tag lehet. A bizottság
működését tekintve a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek. Szavazategyenlőség
esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.
Az Elnök bizottsági taggá nem választható, de bármely bizottság munkájában tanácskozási
joggal részt vehet.
Az állandó bizottság évente, míg az eseti bizottság a megbízatása lejártát követően, de
legalább évente beszámol a tevékenységéről az Elnökség számára. A bizottság éves
beszámolójának elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik.
Operatív Bizottság
A SZEFIT I. Küldött Közgyűlése (2013. szeptember 14.) döntése alapján a korábbi Szakmai
Bizottság, Kommunikációs Bizottság és a Kulturális és Sport Bizottság összevonásával, hogy
azok munkáját hatékonyabbá tegye, létrehozta az Operatív Bizottságot.
Az Operatív Bizottságban a tagság önkéntes, tagjainak száma minimum 5fő, maximum 15 fő
lehet.
Főbb feladatai keretében az Elnökség munkáját a következő területeken segíti:
a) Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai képzéseket.
b) Pályázati lehetőségek keresése és pályázatok előkészítése.
c) Az SZEFIT szerveinek működésére vonatkozó javaslatot terjeszthet az Elnökség elé.
d) A SZEFIT adott évre vonatkozó taglétszámának meghatározása és megküldése az
elnöknek.
e) Kapcsolattartás és együttműködés a SZEF titkárságával
f) Összeállítja és folyamatosan működteti a belső kommunikációs rendszert.
g) A tagnyilvántartásban adatfeldolgozási, archiválásai feladatokat végez.
h) Egyéb adatgyűjtési és elemzési feladatok ellátása, kimutatások készítése.
i) PR feladatok ellátása.
j) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés, illetve az Elnökség határozatainak közzétételéről.
k) Kezeli a Küldöttközgyűlés, illetve az Elnökség működésével kapcsolatos iratokat.
l) A Küldöttközgyűlés, illetve az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetését, valamint
annak az Elnöknek - elektronikus úton, az ülést követő 10 munkanapon belül történő megküldését a Kommunikációs Bizottság Elnöke, akadályoztatása esetén az
általa kijelölt személy végzi.
m) saját honlap és közösségi portálok üzemeltetése, kiadványok készítésének
koordinálása,
n) Javaslatot tesz az Elnökség felé kulturális, tudományos és sportrendezvények,
közösségi programok szervezésére vagy azokon való részvételre, megjelenésre.
o) Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a kulturális, tudományos, szakmai,
sportrendezvények és közösségi programok végrehajtását.
VI) A SZEFIT gazdálkodása
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A SZEFIT működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat:
- A SZEF a Szövetségi Tanácsa által az éves költségvetés keretében a SZEFIT működési
kiadásaira jóváhagyott költségkeretet, valamint a SZEF által a SZEFIT javára elnyert
pénzeszközöket biztosítja, átengedi.
- Pályázati forrásokból törekszik önállóságra a programok megvalósítása érdekében
- A SZEFIT elkülönített alszámlán kezeli a szerveződés cél szerinti tevékenysége során
szerzett bevételeit (az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
kapott támogatás, pályázati forrás, stb.).
- Célokkal összeegyeztethető adományokból, és az egyéb a jó erkölcsöt nem sértő
adományokból is használhatja
A SZEFIT pénzfelhasználását a SZEF Felügyelő Bizottsága ellenőrzi és felügyeli.
VII) A SZEFIT megszűnése
1) A SZEFIT megszűnik, ha
a) a Közgyűlés kimondja a feloszlatását
b) ha a SZEF megszűnik
c) ha a SZEF Szövetségi Tanácsa kimondja a feloszlatását
d) egyesüléssel
VIII)

Záró rendelkezések

Az SZMSZ-ben nem érintett kérdésekben a SZEF Alapszabálya és SZMSZ-e, illetve a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. december 14.
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