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MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus (továbbiakban: Intézet), másrészről 
a Szenior Foglalkoztatási Szövetség (továbbiakban: Szövetség) 
között a mai napon. 

A megállapodás célja 
A megállapodással a két szervezet azt kívánja elérni, hogy a 

45 év felettiek kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetének javítását 
szolgáló társadalmi és a gazdasági összefogásban a közművelődé-
si intézmények is minél szélesebb körben vegyenek részt. A 
közművelődési intézmények, melyek sokféle intézményes és la-
kossági kapcsolattal rendelkeznek, közösség-építést, felnőttkép-
zést, informatikai tevékenységet egyaránt folytatnak, fontos bá-
zisai lehetnek az integrált és komplex Szenior Program megva-
lósításának. Helyi informatikai szolgáltatások és szenior klubok 
országos hálózatának kialakításával hatékonyan segíthetik a 45 
év felettiek foglalkoztatásának bővítését, azt, hogy a szeniorok 
tapasztalata, tudása, teljesítő- és versenyképessége, munkakul-
túrája hasznosulhasson a társadalom és a gazdaság számára. Ez 
az általános társadalmi előnyök mellett határozottan szolgálja a 
közművelődési intézmények és szervezetek érdekeit is, mivel 
tartalmi kínálatukat a legfontosabb lakossági érdekek érvénye-
sülésének segítésével bővíti. 

A megállapodás tárgya 
A megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a két fél el-

határozza, hogy közösen vesznek részt a szenior klubok országos 
hálózatának kiépítésében, s ezért együttesen fórumokat hoznak 
létre, informatikai szolgáltatásokat biztosítanak, közművelődési 
intézmények és civil szervezetek együttműködését szervezik. 

A két fél együttműködési vállalásai 
A Szövetség: 
a foglalkoztatás bővítésére, a szeniorok munkaerőpiacra va-

ló visszajutására, vagy az abban való megmaradására irányuló 
egész tevékenységének egyik bázisává igyekszik tenni a közmű-
velődési intézményeket, úgy hogy azok tevékenysége társadal-
milag hasznos közszolgáltatással bővüljön, 

ennek keretében igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a szö-
vetség szolgáltatásainak a közművelődési szakemberek szemé-
lyesen is haszonélvezőivé válhassanak, 

közművelődési szakemberek számára foglalkoztatási fóru-
mokat szervez, 

kidolgozza a szenior foglalkoztatási klubok szervezeti megva-
lósításának és tartalmi tevékenységének leírását, 

biztosítja az országos szenior klubhálózat létrehozásához, 
programjaihoz szükséges szervezési és egyéb feltételeket. 

Az Intézet: 
segíti országos, regionális és megyei foglalkoztatási fórumok 

szervezését, elősegíti ezek létrejöttét és szakmailag is közremű-
ködik a fórumok megvalósításában, 

alkalmanként a fórumokhoz helyszínt biztosít, 
hozzájárul saját eszközeivel a program meghirdetéséhez, 
az ERIKANET közművelődési portálon és a Szín c. lapban 

helyet ad a Szövetség híreinek, felhívásainak egy közösen meg-
állapított információ-mennyiség határáig, 

egy fő szakember mintegy harmad munkaidejének erejéig hoz-
zájárul az országos szenior klubhálózat szervezésének beindításához 
és koordinálásához, aki a Szövetséggel együttműködve a megyei és 
városi fórumok, illetve helyi klubok szervezéséhez segítséget nyújt, 
illetve az ez irányú intézeti munkát koordinálja. 

 
A két fél ezen együttműködés keretében megvalósított te-

vékenysége nyitott, a célok megvalósításában más szakmailag 
és az érdekei mentén érintett szervezetet, illetve intézményt 
közös megegyezés alapján bevonnak. 

A Szövetség és az Intézet együttműködése csak szakmai és a 
közművelődési szakemberek foglalkoztatását segítő tevékeny-
ségre terjed ki, politikai célokat nem szolgál. 

A két fél ezen megállapodást  minden év elején közösen fe-
lülvizsgálja és az elfogadott céloknak megfelelően módosítja. 

A szerződő felek ezen megállapodást mint akaratukkal min-
denben egyezőt helybenhagyólag aláírták. 

Budapest, 2007. március 1. 
 
 

Vadász János elnök                 Borbáth Erika főigazgató            
Szenior Foglalkoztatási            Magyar Művelődési Intézet 
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MEGHÍVÓ 

 Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság 
KÖZSZOLGÁLATI FÓRUMOT 

rendez 
2007. február 15.-én (csütörtökön) 14,00 órakor 

 
 
A sztrájkbizottságban résztvevő öt szakszervezeti konföderá-

cióhoz tartozó közszolgálati dolgozók képviselőinek részvételé-
vel megtartandó fórumon 

dr. Szabó Endre, a Sztrájkbizottság vezetője  
beszámol az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság  

és a kormányzati oldal tárgyalásairól. 
Várhatóan a beszámoló alapján születik döntés a megálla-

podási javaslat elfogadásáról, annak elutasítása esetén pedig a 
február 21.-ére tervezett sztrájk megtartásáról. 

A fórum helyszíne: Bp. XII., Csörsz u. 18.) 
a XII. kerületi Önkormányzat Művelődési Központja.  
A rendezvényről előzetes információ kérhető Fehér Józseftől, 

az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság Operatív Bizottságá-
nak elnökétől (338-4002, vagy 06-309-525-523 telefonon). 

Budapest, 2007. február 12. 
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság megbízásából: 
    Szathmári Gábor  
       sajtómenedzser


