NŐtagozata Szervezeti és Működési Szabályzat
I.
A Cinkota Autóbusz Közlekedési Szakszervezet Nőtagozata.
NŐtagozat (NT) néven 2009. december 03-án alakult meg.
A Cinkota Közlekedési Szakszervezetéhez (CINASZ KSZ) tartozó női munkavállalók
érdekeit védő, képviselő és koordináló tagszervezet.
A szervezet neve: Cinkota Közlekedési Szakszervezet NŐtagozata
Székhelye: 1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
Képviselője: A tagozat mindenkori vezetője
F e l a d a t a: A NŐtagozat, - mint rétegszervezet – a Cinkota Autóbusz Közlekedési
Szakszervezethez tartozó női munkavállalók érdekvédelme, a családok élet- és
munkakörülményeit nehezítő tényezők feltárása, javaslatok kidolgozása.
Munkáját a CINASZ KSZ szakszervezeti tevékenységéhez szervesen kapcsolódva végzi.
A NŐtagozat nem önálló jogi személy. Működésének feltételeit a CINASZ KSZ biztosítja az
Alapszabályban foglaltak szerint. Feladatait a saját SZMSZ-ben foglaltak szerint végzi.
Munkáját a CINASZ KSZ részéről megbízott összekötő segíti.
A NŐtagozat kapcsolatot keres a vele együttműködni kívánó érdekvédelmi szervezetekkel.

II.
NŐtagozat
A NŐtagozat működésének célja:
 A BKV-s nők és családok érdekeinek képviselete, védelme.
 A nők sajátos problémáira elfogadható megoldásokat találni.
 Célzott érdekvédelmet, szociális-, kulturális érzékenységet vinni a Cinkota Autóbusz
Közlekedési Szakszervezet munkájába – a nők érdekében.
M ű k ö d é s e:
 Üléseit minden hónap második csütörtökén, vagy a CINASZ KSZ üléseihez igazodva,
vagy szükség szerint tartja,
 össze kell hívni az értekezletet 30 napon belül, ha azt a NŐtagozat tagjainak legalább
25 %-a kéri,
 Határozatképes a tagozat, ha azon a delegáltak 2/3-a jelen van,
 Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a vezető szavazata dönt,
 Üléseiről napirend és emlékeztető készül.

D ö n t:
 A NŐtagozat létrehozásáról, illetve megszüntetéséről,
 CINASZ KSZ NŐtagozat Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról,
módosításáról,
 A NŐtagozat programjáról,
 A végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról,
 A vezető tisztségviselők megerősítéséről, (a tisztségviselők mandátuma a választási
ciklus idejére szól a CINASZ KSZ Alapszabálya szerint)
 A tisztségviselők visszahívásáról.
NŐtagozat vezetőjének feladata:
 Gondoskodik az ülések előkészítéséről, a feladatok végrehajtásáról,
 Két ülés között koordinálja a tagozat munkáját,
 Képviseli a NŐtagozatot, a CINASZ KSZ, illetve más szervezetek előtt,
 A CINASZ KSZ tisztségviselőit és a tagságot rendszeresen tájékoztatja a végzett
munkáról.
NŐtagozat vezető helyettesének feladata:
 A NŐtagozattól kapott feladatok megszervezése és végrehajtása,
 A NŐtagozat és a tagság közötti információáramlás koordinálása,
 A tagozat vezetőjét – akadályoztatás esetén - helyettesíti.
NŐtagozat tagjának feladata:
 A NŐtagozattól kapott feladatok megszervezése és végrehajtása,
 A női munkavállalók érdekképviseletének segítése,
 A NŐtagozat és a tagság közötti információáramlás koordinálása,
 Az érdekvédelem biztosítása.

III.
NŐtagozat Programja
A NŐtagozat érdekvédelmi tevékenységét a Cinkota Autóbusz Közlekedési Szakszervezet
munkájához szervesen kapcsolódva, a nők és családok érdekeinek maximális szem előtt
tartásával kívánja végezni.
Fő cél: a nőket érő hátrányok megszüntetése, az esélyegyenlőség mind teljesebb körű
megvalósulása, a családok védelme.

A célok megvalósítása érdekében, a következő tennivalókat fogalmazzuk meg:

III/1.
Szakszervezeti szervezeti tevékenységünk
 El kell érni, hogy a nők helyzetével való törődés, az esélyegyenlőség kérdése épüljön
be a szakszervezeti tevékenységbe.
 Kapcsolatot keresünk a többi közlekedésben működő szakszervezet női képviselőivel.
 Segítjük más tagszervezetekben a NŐtagozatok megalakulását.
 Szorgalmazzuk, hogy a kollektív megállapodásokat előkészítő bizottságok munkájába
a NŐtagozat képviselői is kerüljenek bevonásra.
 A CINASZ KSZ képzési ütemtervének keretén belül nagyobb gondot kell fordítani a
női tisztségviselők, aktívák oktatására, továbbképzésére.
 Az oktatás során kiemelt kérdésként kezeljük az esélyegyenlőségi irányelvek és az
Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadását.
 Egészségügyi programunkkal fel akarjuk hívni a figyelmet az egészség megőrzésének
fontosságára.

III/2.
A közlekedési érdekvédelmi tevékenységünk
Fellépünk azért, hogy:
 A közlekedésben várható változások egy korszerű, eredményesen működő, a női
munkavállalók számára is kiszámítható, színvonalas megélhetést nyújtó vállalat
megteremtését eredményezze.
 Kerüljön kidolgozásra „Élethosszig tartó tanulás” programja, melyben többek között a
GYES-en lévők kapjanak - a helyzetükhöz igazodó - oktatási lehetőségeket.

IV.
Tájékoztatási záradék:
A NŐtagozat működésében, ezen SZMSZ által nem szabályozott kérdésekben, a
CINASZ KSZ Alapszabálya és SZMSZ-e a mérvadó.
Elfogadás után kapják:
 CINKOTA AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET
 NŐTAGOZAT tagjai

