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a SZEF elnök- alelnöki munkamegosztásról
Hatályos: 2019. szeptember 21. napjától
Csóti Csaba, elnök feladatkörét a SZEF Alapszabálya 70-71. pontja és a SZEF SZMSZ-e 33.
pontjában meghatározottak szerint látja el. Egyes, az Alapszabály és az SZMSZ hivatkozott
rendelkezéseiben meghatározott feladatokat, az Alapszabály 73. és a SZEF SZMSZ 35.
pontja alapján, az Ügyvivő Testület és a Szövetségi Tanács határozata alapján az alelnökök
bevonásával, velük folyamatos egyeztetésben és beszámolási kötelezettségük mellett látja
el. Szervezi és felügyeli a SZEF megyei/települési/ regionális koordinációs feladatait,
valamint a rétegszervezetek munkáját. Az alelnökök számára, a SZEF Iroda támogatási és
szolgáltatási tevékenységet biztosít. Az ÁÉSZ Kft. tulajdonosi testületének tagja.
Agg Géza, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és munkatervével,
felel a köztisztviselői, valamint a rendvédelmi ágazat SZEF szintű koordinálásának
feladatköréért, a közszféra és a közszolgálat fogalomrendszere változásának figyelemmel
kiséréséért, érdekeik aktív képviseletéért valamint a közszférát érintő munkabiztonsági
kérdések megjelenítéséért és hangsúlyosabbá tételéért. Ellátja a SZEF képviseletét a
Nemzeti ILO Tanácsban. Feladata ellátása során, megkeresi az egyes tagszervezetek e
kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a
SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének javaslatokat tesz az általa koordinált
feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.
Szabó Zsuzsa, alelnök általános elnökhelyettesként, az elnök előre nem látható tartós
akadályoztatása esetén, a SZEF Alapszabálya 74. és a SZEF SZMSZ-e 36. pontja alapján, a
Szövetségi Tanács felhatalmazásával, ellátja az elnöki feladatokat. Összhangban a SZEF 4
éves és éves programjával és munkatervével, felel a SZEF szervezeti korszerűsítéséért, az
Alapszabály módosításának előkészítéséért és végrehajtásáért. Feladata ellátása során,
megkeresi az egyes tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe
bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének

Telefon: +36-1 413-1614, +36-1 413-1615 Fax: +36-1 413-1605
Cím: Városligeti fasor 10. Budapest H-1068
Web: www.szef.hu E-mail: szef@szef.hu

-2javaslatokat tesz az általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és
fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.
Szatmári Lajos, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és
munkatervével, felel a SZEF tagszervezetek közötti együttműködésért, a közös programok
megfogalmazásáért,
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kialakításáért. Felel továbbá a SZEF kommunikációs stratégiájának kialakításáért, a
kommunikációs kampányok SZEF szintű együttműködéséért. Feladata ellátása során,
megkeresi az egyes tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe
bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének
javaslatokat tesz az általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és
fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.

Szűcs Viktória, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és
munkatervével, felel a SZEF nemzetközi kapcsolatainak koordinálásáért, a nemzetközi
képviseleti és együttműködési stratégia kialakításáért, különös tekintettel a nemzetközi
tapasztalatcserék lehetőségének biztosításáért. Átadott hatáskörben ellátja a szervezési és
kutatási feladatok koordinálását, továbbá a progresszív társadalmi célokat megjelenítő
projektek felügyeletét. A SZEF Ügyvivő Testületének döntése alapján ellátja az ETUC
Végrehajtó Bizottságában a SZEF képviseletét. Feladata ellátása során, megkeresi az egyes
tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe bevonható testületeit,
vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének javaslatokat tesz az
általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és fejlesztésének gyakorlati
megvalósítására.
Budapest, 2019. szeptember 21.

Csóti Csaba
SZEF elnök
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(A SZEF Ügyvivő Testülete 2019. augusztus 29-ei ülésén a munkamegosztást tárgyalta,
melyet a 2019. szeptember 21-ei Szövetségi Tanács a fentiek szerint elfogadott, majd a
2020.augusztus 31-ei Szövetségi Tanács ülésén a 2/2020. (VIII.31.) SZEF Szövetségi Tanács
határozata alapján módosításra került.)

