EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Külügyminisztériumi Dolgozók
Társainak Egyesülete között

A Külügyminisztérium
- elismerve, hogy a külügyi munkából adódóan, a kihelyezések és hazatérések
váltakozása a külügyminisztériumi dolgozók házastársaitól, élettársaitól és
családtagjaitól nagyfokú megértést, alkalmazkodást és áldozatvállalást kíván,
- tudva, hogy a tartós külszolgálat során a kihelyezett munkavégzésének
színvonalát pozitívan befolyásolja a kiegyensúlyozott és a nyugodt családi háttér,
- tudomásul véve, hogy a külügyminisztériumi dolgozók házastársai és
élettársai 2003-ban elhatározták saját egyesületük megalapítását, hogy a
külszolgálaton lévık házastársai, élettársai valamint családtagjainak érdekeit
képviseljék, és segítséget nyújtsanak a külszolgálattal járó nehézségek leküzdésében,
- kiindulva abból, hogy az Európai Unió tagországaiban évtizedek óta
mőködnek hasonló szervezetek és ezek 1985-ben megalakították, és sikeresen
mőködtetik nemzetközi egyesületüket (European Union Foreign Affairs Spouses
Association – EUFASA), amely az egyes tagországok külügyi munkatársainak
házastársait, élettársait, társait tömörítı nemzeti szervezetek konzultációs fóruma, és
amely 2004. évtıl teljes jogú tagként számít a magyar tagszervezet munkájára,
- tiszteletben tartva és méltányolva a Külügyminisztériumi Dolgozók
Társainak Egyesülete (a továbbiakban: KÜLDTE) céljait és feladatait, illetve az ezzel
kapcsolatos Európai Uniós gyakorlatot,
az alábbi Együttmőködési Megállapodást (a továbbiakban Megállapodás)
hozzák létre:

A Felek jogai és kötelezettségei
1. A Megállapodás alapján a Külügyminisztérium vállalja:
a) saját épületében, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. címen térítésmentesen
munkaszobát, irodai felszerelést, vezetékes telefon és e-mail összeköttetést biztosít a
KÜLDTE részére az egyesület hivatalos ügyeinek intézésére, illetve támogatja abban, hogy
tevékenységérıl a minisztériumi honlapon, illetve külképviseleti honlapon tájékoztathassa a
kiküldötteket, valamint házastársaikat és élettársaikat; támogatja továbbá abban a
törekvésében, hogy saját honlapot hozzon létre,

2
b) lehetıvé teszi a külügyi futárszolgálat, távírószolgálat, sokszorosítási lehetıség
térítésmentes igénybevételét, továbbá tárgyaló és a klubhelyiség díjmentes használatát az
egyesület hivatalos ügyeinek intézésére,
c) a Humánpolitikai Fıosztályon a házastársak, élettársak és családok helyzetével és
problémáival történı foglalkozás céljából - a jóváhagyott státusz kereten belül - családügyi
referenst alkalmaz, aki kapcsolatot tart és együttmőködik a KÜLDTE képviselıjével a
felvetett kérdések és problémák megoldásában, illetve elızetes véleményezésre kellı idıben
megküldi a családokat érintı miniszteri rendeletek, utasítások, közigazgatási államtitkári és
más szabályzatok tervezetét;
d) lehetıségei szerint támogatja a KÜLDTE nemzetközi kapcsolatainak ápolását,
segíti a KÜLDTE kapcsolattartását az European Union Foreign Affairs Spouses Associations
(EUFASA) nemzetközi szervezettel. Ennek keretében átvállalja a nemzetközi tagdíj éves
összegének, azaz 300 euró összeg befizetését, továbbá a mindenkori költségvetés
függvényében 5 M Ft összeg erejéig biztosítja a magyar delegáció részére az EUFASA éves
közgyőlésére való kiutazáshoz, illetve az azon való részvételhez szükséges pénzügyi
fedezetet, valamint a KÜLDTE hazai tevékenységének költségeit,
e) térítés mellett lehetıséget biztosít a házastársak, élettársak nyelvtanulására és
nyelvvizsga letételére a minisztériumi nyelvoktatás keretében.

2. A Megállapodás alapján a KÜLDTE vállalja:
a) elızetesen véleményezi a családokat is érintı miniszteri rendeletek, utasítások,
közigazgatási államtitkári szabályzatok tervezeteit,
b) javaslataival kiegészíti a kihelyezésre kerülı házastársak, élettársak felkészítésére
szervezett tanfolyamok tematikáját,
c) folyamatosan tájékoztatja a Külügyminisztérium Humánpolitikai Fıosztályát
tevékenységérıl, tapasztalatairól, különös tekintettel a felmerült problémákra,
d) folyamatosan tájékoztatja a Külügyminisztériumot az EUFASA tevékenységérıl,
valamint annak rendezvényein felmerülı és megvitatásra kerülı kérdésekrıl,
e) nemzetközi kapcsolatai és tapasztalatai révén önálló javaslatokat nyújthat be a
Külügyminisztérium vezetésének azokban a kérdésekben, melyek az általa képviselteket
érintik,
f) lehetıségei szerint, hosszabb távon olyan adatbankot hoz létre, amely lehetıvé teszi
a házastársak és családtagok tájékoztatását az ıket érintı kérdésekben külszolgálatra való
kiutazáskor
és
hazatéréskor;
az
adatbank
létrehozásához
felhasználja
a
Külügyminisztériumban felhalmozott tapasztalatokat és ismereteket, a személyes adatok
kivételével.
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Az adatbank az alábbi kérdéskörökre terjedhet ki:
-

a házastársak képzési, továbbképzési lehetıségei, ideértve a diplomák
elfogadtatását
házastársak munkavállalási lehetıségei, s a munkavállalással kapcsolatos
társadalombiztosítási, munkajogi jogszabályok
a gyermekek iskoláztatási lehetıségei
a külszolgálatról hazatérık gyermekei hazai iskoláztatási lehetıségei (ideértve
azon iskolák körét, ahol a gyermekek magyar oktatási rendszerbe való
beilleszkedésének kezelése megoldott)

g) Alapszabályának módosításáról a Külügyminisztériumot 30 napon belül írásban
tájékoztatja.

Záró rendelkezések
3. Az Együttmőködési Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos ügyekben a
Külügyminisztériumot a Humánpolitikai Fıosztály vezetıje, a Külügyminisztériumi
Dolgozók Társainak Egyesületét az elnök képviseli. E képviseleti jogát a Humánpolitikai
Fıosztály vezetıje a családügyi referensre, a KÜLDTE elnöke pedig az egyesület titkárára
átruházhatja.
4. A jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vagy
megszüntethetik, illetve azt bármelyik Fél három hónapos határidıvel bármikor felmondhatja.
A KÜLDTE köteles a támogatásként kapott összegek felhasználásáról a
Külügyminisztériumnak tételesen elszámolni.
5. A Felek a Megállapodást 2005. december 1-tıl alkalmazzák, és határozatlan idıre szól.

Budapest, 2005. december hó 7-én.

A Külügyminisztérium részérıl:

A KÜLDTE részérıl:

Horváthné dr. Fekszi Márta

Papp Sándorné

közigazgatási államtitkár

elnök

