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I.   AZ FDSZ MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

1. / A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban FDSZ) önállóan működő, egyenrangú 
intézményi szervezetek szövetsége. Pártoktól, állami és társadalmi szervezetektől független, 
érdekvédelmi szervezet, amely céljai elérésére szövetséget köthet más szervezetekkel. 

 
2./ Az FDSZ 
 Önálló jogi személy 
 Székhelye: Budapest (1417 Városligeti fasor 10.) Működési köre, tevékenysége: országos 
 Alapítás éve: 1988. 
  Bírósági bejegyzés száma: 560/1989. november 21. (Ügyirat szám: 6 PK. 60747/1.) 

 
3./Szervezetében és munkamódszerében alulról építkező, demokratikusan működő szakszervezet, 

amely Magyarország Alaptörvényében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben,  a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben, a Nemzeti Felsőoktatási törvényben  és más vonatkozó jogszabályokban 
biztosított jogosítványok alapján az érdekérvényesítés eszközeivel ellátja  a munkavállalók 
érdekképviseletét és tagjai érdekvédelmét.  

4./ Az FDSZ országos szinten működő testületei és intézményi szervezetei jogosultak a tagság érdekeit 
képviselni minden olyan fórumon, ahol az oktatás és a kutatás fejlesztésére vonatkozó állami 
(kormányzati, minisztériumi és intézményi) célokat fogalmaznak meg, döntéseket készítenek elő 
vagy döntéseket hoznak. 

5./ Az FDSZ feladatai 

  Fellép tagjai anyagi és szociális helyzetének javítása, valamint tevékenységük társadalmi 
elismertetése érdekében. Tájékoztató anyagok (szórólap, népszerűsítő anyagok, honlap, körlevél, 
stb.) készítésével segíti a taglétszám növelését. 

A munkaügyi kapcsolatokat és a munkavállalói jogviszonyt érintő körben képviseli tagjait a 
munkáltatóval szemben, illetve állami szervek, hatóságok és bíróságok előtt.  

Tájékoztatja tagjait anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és 
kötelezettségeikről. 

Fellép tagjainak élet- és munkakörülményeit, valamint anyagi, szociális helyzetét érintő jogellenes 
munkáltatói és felsőbb szintű intézkedések ellen. 

Önsegélyezéssel hozzájárul tagjai szociális helyzetének javításához. Szükség esetén a tartósan, 
átmenetileg, vagy esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő tagjainak (illetve közvetlen 
hozzátartozóinak) pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújt szülési, temetési vagy szociális 
segély formájában, vizsgálva a rászorultságot. 

Kulturális-, sportcélú-, egyéb szociális-jóléti szolgáltatásokat nyújt és szervez tagjainak és 
támogatja képzésüket, továbbképzésüket. 

Tagjainak üdülést szervez az intézményi üdülőben, közreműködik csereüdülés biztosításában. 

Fejleszti és ápolja kapcsolatait az oktatás és a munka világához kapcsolódó azon hazai és 
nemzetközi szervezetekkel, amelyek a felsőoktatási közalkalmazott munkavállalók érdekeit jelenítik 
meg és képviselik. 
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II.  AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZET 

A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban SZE) működő szakszervezeti Intézményi Szervezet, 
jogilag és gazdaságilag önállóan működve - önálló jogi személy - valósítja meg a FDSZ célkitűzéseit és 
feladatait; elfogadja annak Alapszabályát. 
Az Intézményi Szervezet az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésben (ÉSZT), az FDSZ tagjaként vesz 
részt a magyar szakszervezeti mozgalomban. 

 

III.  AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZET TAGJAI 

1./ Az Intézményi Szakszervezet tagja lehet: 

- az egyetem által foglalkoztatott valamennyi munkavállaló 
- más munkáltatók által az egyetemen foglalkoztatott munkavállaló  
- az egyetem  nyugdíjasa 

amennyiben elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a tagdíjat havonta fizeti. 
 

2./ Az Intézményi Szervezetben társult tag lehet intézményünk hallgatója, más intézmény hallgatója 
és dolgozója, ha elfogadja az FDSZ célkitűzéseit, Szervezeti és Működési Szabályzatot és a tagdíjat 
havonta fizeti. 

3./ Az Intézményi Szervezetben jogfenntartók lehetnek azok a tagok, akiknek munkavállaló 
jogviszonya 

-    GYES, ill. GYED, 
- tartós (3 hónapot meghaladó) külföldi szolgálat,  
- 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság és betegszabadság 
- az egyetemről elbocsátott munkanélküli 
- egyéb, egyetemünk SZMSZ-ében rögzített ok 

 
miatt szünetel, de szakszervezeti tagságukat - jogfenntartó tagdíj fizetésével kívánják fenntartani. 

 
4./ Az Intézményi Szervezetbe történő belépés önkéntes. A belépési igényt a szakszervezeti irodán kell 

bejelenteni. Ismételt belépés esetén a tagfelvételről a Bizalmi Testület (továbbiakban BT) dönt. 

 

5./ Az FDSZ tagja érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért fordulhat bármely 
tisztségviselőhöz, vezető testülethez. Személyesen vagy képviselője útján részt vehet a 
szakszervezeti döntések előkészítésében, határozatok meghozatalában, azok végrehajtásának 
ellenőrzésében, az elvégzett munka értékelésében. Véleményt nyilváníthat, a közösség érdekében 
felléphet - személyesen vagy képviselője útján - a választott testületek előtt. Javaslattal, panasszal, 
beadvánnyal fordulhat az Intézményi Szervezeti, továbbá a felsőbb szakszervezeti vezető 
testületekhez és tisztségviselőkhöz, amelyre 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. Választó és 
szakszervezeti tisztségre választható.  
Ingyenes szakszervezeti jogvédelmet és jogsegélyszolgálatot vehet igénybe a központi FDSZ Irodán. 
A jogszabályokban meghatározott különböző segélyekre jogosult. Kiemelkedő szakszervezeti 
munkájáért kitüntetésben, erkölcsi és anyagi elismerésben részesülhet. 

 

6./ Az FDSZ társult tagjai érdekeik védelméért, tanácsért, támogatásért bármely vezető testülethez, 
tisztségviselőhöz fordulhatnak. Személyesen vagy képviselőjük útján részt vehetnek a szakmai 
érdekvédelemmel kapcsolatos döntések előkészítő munkáiban. Véleményt nyilváníthatnak, a 
közösség érdekében felléphetnek választott testületek, nyilvánosság előtt. Javaslattal, panasszal, 
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beadvánnyal fordulhatnak az Intézményi szervezeti, továbbá a felsőbb szakszervezeti vezető 
testülethez és tisztségviselőkhöz, melyre 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

 

IV.  AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

1./ Az Intézményi Szervezet legkisebb egysége a szakszervezeti csoport, melynek létszáma min. 5 fő 
A szakszervezeti csoportok szerveződése célszerűen igazodik az intézmény felépítéséhez, a 
munkaadói jogok és szakszervezeti jogosultságok gyakorlásának rendjéhez. 

 
A szakszervezeti csoportok működésének legmagasabb szintű fóruma a bizalmi csoport-taggyűlés, 
melyet szükség szerint kell összehívni, de minden esetben, ha a tagoknak legalább egyharmada 
kéri. 

A szakszervezeti csoport képviselője a szakszervezeti bizalmi. A szakszervezeti bizalmit a csoport-
taggyűlés választja. 

 

2./ Az Intézményi Szervezet legfelsőbb szerve, az egyetemi Bizalmi Testület.  A BT tagjai: 
- az Elnök 
- a Titkár 
- a Számvizsgáló Bizottság elnöke  
- a Segélyezési Bizottság elnöke 
- a gazdasági felelős 
- az állandó témafelelősök 
- a szakszervezeti csoportok bizalmijai 

 

3./ A Bizalmi Testület nevében az Elnök és/vagy a Titkár jogosult eljárni, a BT utólagos tájékoztatása 
mellett. A tájékoztatási kötelezettség folyamatos, végzett munkájáról minimum évente 2 
alkalommal beszámol a Bizalmi Testületnek. A BT határozatait maradéktalanul végrehajtja. 

 
4./ A Számvizsgáló Bizottság az Intézményi Szervezet gazdálkodását ellenőrző szerv, amely a Bizalmi 

Testületnek van alárendelve. Elnökét és tagjait a Bizalmi Testület választja. A Számvizsgáló 
Bizottság elnökből és két tagból áll. 

 
5./ A Segélyezési Bizottság a szakszervezet önsegélyező feladatainak ellátásáért felelős bizottság, 

mely elnökből és két tagból áll. Tagjai a gazdasági felelős és egy vezető tisztségviselő. 
 
6./ A gazdasági felelős szakmai kompetenciával rendelkező szakember, aki vezeti a szervezet 

könyvelését, kezeli a gazdasági dokumentumokat, összeállítja a gazdasági beszámolókat. 
 
7./ A Bizalmi Testület az egyes szakterületekre, a feladatok előkészítésére témafelelősöket bíz meg. 

Az Intézményi szervezet állandó témafelelősei:  

 Üdülési felelős 

 Nyugdíj-előkészítő felelős 

 Munkavédelmi felelős 

 Sport felelős 

8./ Az érdekfeltáró, véleményező, tanácsadó és javaslattevő munkát elősegítendő, az Intézményi 
Szervezeten belüli tagozatok szervezhetők. Jelenleg Nyugdíjas és Könyvtáros tagozat működik az 
FDSZ keretein belül. 
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9./ Az Intézményi Szervezet különböző szervezeti egységeinek munkáját szükség esetén szakértői ad 
hoc bizottságok segíthetik. Az ad hoc bizottságok összetételét a BT hagyja jóvá. 

 

A Bizottságok a jelen SZMSZ keretein belül saját maguk határozzák meg működési rendjüket. 
 

V.  TESTÜLETEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

1./ Bizalmi csoport 
Szervezi és irányítja a szakszervezeti csoportok érdekvédelmi tevékenységét. Gyakorolja a 
hatáskörébe tartozó egyeztetési, véleményezési és döntési jogosultságokat. Eljár a partner állami, 
gazdasági szerveknél. 

 
2./ Bizalmi Testület 

Kialakítja az Intézményi Szervezet hosszú távú és aktuális programját, meghatározza az éves 
feladatokat, gyakorolja a hatáskörébe tartozó egyetértési, véleményezési és döntési jogokat. 
Jóváhagyja az Intézményi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát, költségvetését, annak 
végrehajtásáról szóló beszámolóit. Megválasztja az Intézményi Szervezet Elnökét, Titkárát és az 
állandó témafelelősöket, valamint az intézményi szervezet Küldötteit az országos, illetőleg egyéb 
szakszervezeti kongresszusokra. 

3./ Számvizsgáló Bizottság 
Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi feladatok végrehajtását és a számviteli 
szabályok betartását. Előzetesen véleményezi az éves költségvetést, a gazdálkodásról szóló 
beszámolót, ellenőrzi az Intézményi Szervezet gazdálkodását. Munkájáról beszámol a Bizalmi 
Testületnek. 

4./ Bizottságok vezetői 

A Bizottságok vezetői ellátják a feladatkörükbe tartozó szakmai tevékenységet, ezzel támogatva a BT-t 
feladatellátásában. Tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják a BT-n keresztül a tagságot.  
 
5./ Állandó témafelelősök, tagozatvezetők 

A témafelelősök és tagozatvezetők a BT által meghatározott területeken végzik munkájukat. A 
kitűzött feladatok mellett a területükön önállóan kezdeményezhetnek elemzéseket, 
vizsgálatokat a tagság helyzetének megismerésére. Javaslatot tesznek a döntéshozatalhoz. A 
szakszervezeti jogosultságok gyakorlását véleményükkel, javaslataikkal, állásfoglalásaikkal 
segítik. Döntenek a hatáskörükbe utalt kérdésekben. Munkájuk során kötelesek figyelembe 
venni a BT észrevételeit, javaslatait. 

 

VI.  TISZTSÉGVISELŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

1./ Bizalmi 
A Bizalmi Testületi ülésen képviseli választói véleményét az aktuális előterjesztésekről. 
Döntéshozataloknál tájékoztatja csoportját. kezdeményezheti elemzések, vizsgálatok lefolytatását 
a tagság helyzetének érdekében. Segíti a BT, a vezető tisztségviselők, Bizottságok és Témafelelősök 
munkáját. 

 
3./ Titkár 

Folyamatosan ellátja a szervezeti - szervezési feladatokat, előkészíti a Bizalmi Testület üléseit, 
gondoskodik a testületek, témafelelősök működéséhez szükséges szervezeti és technikai 
feltételekről, személyében felelős a napi pénzgazdálkodásért. 
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Képviseli az Intézményi Szervezetet az egyetem vezetői, vezető testületei és az FDSZ Központ előtt. 
Munkájáról rendszeresen beszámol a Bizalmi Testületnek. 

A Bizalmi Testület ülései közötti időben állást foglal a testületek hatáskörébe tartozó 
halaszthatatlan ügyekben, utólagos jóváhagyás kötelezettsége mellett. Az Intézményi Szervezet 
ügyeiben kiadmányozási, az Intézményi Szervezet pénzügyi keretei tekintetében az utalványozási 
jogokat gyakorolja. 

 

4./ Elnök 
Elnököl a Bizalmi Testület ülésein, gondoskodik üléseinek összehívásáról, a testületi értekezlet 
dokumentumainak elkészítéséről, nyilvánosságra hozataláról. Az Intézményi Szervezet titkárának 
távollétében - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - a titkár számára biztosított jogkörben 
eljár. 

 

5./ Küldöttértekezlet képviselői 
A Küldöttértekezlet az FDSZ legfelsőbb testülete, melybe az Intézményi Szervezetek a taglétszám 
arányában megfelelő számú képviselőt delegálnak. A képviselőket a BT választja. A képviselők 
kötelesek a Küldöttértekezlet eseményeiről választóikat tájékoztatni. 
 

 

 

VII.  ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

1. Az Intézményi Szervezet a tisztségviselőit 4 évre választja. A választási cikluson belüli helyi 
választást kell tartani, ha a tisztségviselői hely lemondás vagy egyéb ok miatt megüresedett, illetve 
ha a választók egyharmada kéri. 
A választás titkos szavazással történik, az érvényes szavazatok egyszerű többségével. 

   

2./ Az Intézményi Szervezet testületei akkor határozatképesek, ha a tagjaik kétharmada jelen van. Ha 
a testület nem határozatképes, ez esetben az ülést 3 nap után, de 8 napon belül ismét össze kell 
hívni. 
 A megismételt ülés a sikertelen ülés napirendjére előzetesen felvett kérdésekben a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Kivételt képez az az eset, ha a testület tagjai minimum 3 munkanappal korábban kimutathatóan 
megkapták a napirendi pont(ok)ra vonatkozó írásbeli anyagot. Ekkor a határozatképesség - 
ezekben a kérdésekben - független a megjelentek számától. 

Az ülések napirendjének elfogadásáról a testületek szótöbbséggel határoznak. 

3./ A Bizalmi Testület szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Ekkor dönt a 
hatáskörébe tartozó kérdésekről és meghallgatja a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. 

 
4./ A testületek döntéseiket általában nyílt szavazással hozzák, kivéve a személyi kérdéseket és abban 

az esetben, ha a jelenlévők legalább egyötöde titkos szavazást kér. Érvényes határozathoz a 
jelenlévők több mint felének támogató szavazata szükséges. 

 
5./ A testületi üléseken tanácskozási joggal meghívott személyek is részt vehetnek.  A testületi ülések 

a tagság számára megfigyelői joggal nyilvánosak. 
 
6./ Az ülések lefolyását, állásfoglalásait, döntéseit dokumentálni kell. A dokumentumokat a 

tisztségviselők rendelkezésére kell bocsátani 3 héten belül a tagság tájékoztatása céljából. 
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7./ A leköszönő tisztségviselők még a gazdasági év pénzügyi kötelezettségeit lezárják.  

 
Össze kell hívni a testületi ülést rendkívüli esetben, a testület vezetőjének javaslatára, vagy ha a 
tagok 1/3-a igényli. 

 

VIII.  AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 

1./ Az FDSZ pénzügyi alapját elsősorban a tagok által befizetett tagdíj képezi. 
 

a./ Az FDSZ-ben a munkavállalók tagdíja a havi rendszeres illetmény 0,7 %-a. 
 

b./ A nyugdíjasok (kivéve az aktív nyugdíjasokat) és a jogfenntartók tagdíja 200,- Ft/hó. 
 
2./ A befolyt tagdíjakból - kivéve a nyugdíjasok és jogfenntartók által befizetett tagdíjakat - az FDSZ 

Központ részére 20 %-ot kell legkésőbb a tárgyhónap 25-ig átutalni. 
 

3./ Az Intézményi Szervezet támogatásként pénzeszközöket, tárgyi eszközöket, ill. szolgáltatást 
fogadhat el az Széchenyi István Egyetemtől vagy bármely gazdálkodó vállalkozástól, 
magánszemélytől. 

 
4./ Az Intézményi Szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyona - a tagok által a megelőző 5 

évben történt befizetések átlagában - a tagokat illeti meg. 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
A jelen szabályzatot a FDSZ Széchenyi István Egyetem Intézményi Szervezetének Bizalmi Testülete 
2016. április 29-én fogadta el, előírásai ettől a naptól érvényesek. 
 
 
 
 
 
 

Kovácsné Gyenesei Anita s.k. Szauter Ferenc s.k. 
elnök titkár 

 

 
Melléklet:   Az Intézményi Szervezet felépítése 
 


