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Az idei május elseje más lesz 
 
Rendhagyó módon, a 
koronajárvány miatt, idén nem 
lesz nyilvános rendezvény május 
elsején, hanem ”digitális 
gyülekezés” tartatik a közösségi 
médián. Ezen az oldalon lehet 
követni az eseményt, és 
ugyancsak itt lehet tájékozódni a 
részletekről: 
https://www.facebook.com/events/241190533601097/ 
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Vigyázzunk egymásra! 

Mindnyájunk életét nehezíti a jelenlegi járványhelyzet, de különösen a 60 
év fölötti kollégáknak kell a megszokottnál lényegesen nagyobb figyelmet 
fordítaniuk egészségük megóvására. Legyünk tehát tekintettel rájuk, és 
a velük való érintkezés során még inkább tartsuk be az ajánlott 
óvintézkedéseket: viseljünk szájmaszkot és tartsuk be a 2 méteres 
távolságot!   

A szövetmaszkoknak a legfontosabb funkciójuk, hogy az enyhe 
tünetekkel rendelkező vagy teljesen tünetmentes emberek ne adják át a 
vírust a környezetüknek. Fontos ismérv, hogy a szövetmaszk nem szűri 
ki a vírust, de csökkenti a porhoz és csepphez tapadt vírusok bejutását a 
légutakba. A maszk viselésének szabályai: A maszk fel- és levétele előtt 
alaposan mosson kezet! A szájmaszk viselése közben kívülről ne fogja 
meg, ne nyúljon hozzá. Fontos, hogy ne nyúljon az arcához, a szeméhez, 
az orrához, és a szájához, mert a vírus gyakran pont a szennyezett kézről 
kerülhet a nyálkahártyára.  

 

Mint ismeretes, a Központban megoldódott a szájmaszkokhoz való 
hozzáférés kérdése, ezért elsősorban nyugdíjas tagjaink figyelmét hívjuk 
fel arra a lehetőségre, hogy a Szájmaszk készítő Angyalok nevű 
önkéntes szerveződés díjmentesen juttatja el a saját maguk által 
készített szájmaszkokat az azokat igénylők számára. A közösségi 
médián keresztül lehet felvenni velük a kapcsolatot ezen a címen: 
https://m.facebook.com/groups/1470894319792435?view=permalink&id=2578287409053115?sfnsn=

mo  
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Élet a járvány után 

A KMDSZ Választmánya arról döntött, hogy ezentúl a tagság közvetlenül 

válassza meg a tisztségviselőket, és ne csupán ajánlásokat nyújtson be a 

tisztújítást megelőzően. Ennek érdekében módosítani szükséges a 

KMDSZ Alapszabályát. A legfontosabb tervezett újítás a Közgyűlés 

intézményének létrehozása, amelyen minden tag jogosult részt venni. A 

Közgyűlés hatáskörébe azonban nemcsak a Választmány tagjainak, 

valamint az Elnök személyének megválasztása tartozna, hanem – többek 

között – az éves költségvetés jóváhagyása, az év végi számviteli beszámoló 

elfogadása, a tagok által előterjesztett indítványok megvitatása, és 

számos egyéb döntési kompetencia. A Közgyűlés szükség szerint, de 

legalább évente egyszer ülésezne. Az Alapszabály módosításának jelenleg 

kidolgozás alatt álló szövegtervezete lehetővé tenné még a távollévő tagok 

elektronikus úton való becsatlakozását is a Közgyűlés tevékenységébe.  

A közeli jövőben az Alapszabály módosításának tervezetét megköröztetjük 

a tagság körében, és a beérkező vélemények beépítését követően 

bocsátjuk szavazásra a Választmány soron következő ülésén.    

 

A járványügyi helyzethez kapcsolódó óvintézkedésként felfüggesztettük a 

KMDSZ könyvtárának működését. Ezzel együtt nem mondtunk le arról, 

hogy folyamatosan bővítsük könyvtárunk állományát. Ebből kifolyólag 

továbbra is kérünk mindenkit, hogy ajánlja fel adományként azokat az 

otthoni könyveit, amelyekből több példánnyal rendelkezik vagy a 

gyermekei már „kinőttek belőlük”. Elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági 

könyvek kínálatát tervezzük bővíteni, hogy ezzel is megkönnyítsük a 

kollégáknak az iskolai kötelező olvasmányok beszerzését gyermekeik 

számára. Fontos hangsúlyozni, hogy kifejezetten jó állapotú – és 

jellemzően az elmúlt tíz-húsz évben kiadott – könyvek felajánlását várjuk, 

hiszen hosszú távú használatukkal tervezünk.  

Kérjük, hogy a kmdsz@mfa.gov.hu email címen jelezzék, milyen köteteket 

kívánnak könyvtárunknak adományozni. Előre is köszönjük a segítséget!    
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A KMDSZ bizottságai és programjai 
 

A KMDSZ Segélyezési Bizottsága 
A Segélyezési Bizottsághoz támogatási kérelem nyújtható be 

szociális segély, szülési segély, házasságkötési támogatás, és 
temetési hozzájárulás formájában,  

http://kmdsz.hu/images/Dokumentumok/KMDSZ_segelyezes
i_szabalyzata_2018.pdf 

 
A KMDSZ Nyugdíjas Bizottsága  

A Nyugdíjas Bizottság elnöke Boros Jenő ny. nagykövet.  
 

ALL YOU CAN MOVE kártya 
http://kmdsz.hu/images/AYCM_Intranet_dolgozoi_kommunik

acio.pdf 

 

KMDSZ Iroda 
Határozatlan ideig az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel, ezért 
kérjük a kedves tagtársakat, hogy emailen keressenek minket. 

 

 
A KMDSZ megállapodott dr. Lemák Ellával, hogy jogi tanácsadást 
nyújt tagjaink számára. Kérjük, hogy kérdéseikkel vagy 
panaszaikkal hozzá forduljanak a iurisconsultus2013@gmail.com 
email címen. 
 

Szent Hedvig Alapítvány 
A Szent Hedvig Alapítvány célja, hogy a Minisztérium elhunyt 
dolgozóinak 23 évnél fiatalabb, államilag elismert hazai oktatási 

intézményben tanulmányokat folytató gyermekeit, továbbá a 
külügyi munkavégzés során bekövetkezett balesetből kifolyólag 

maradandó fogyatékosságot szenvedett dolgozóit segélyben és 
támogatásban részesítse. További információkért keresse 

Peterdi Anikót az  APeterdi@mfa.gov.hu email címen. 
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Budapest, 1027, Nagy Imre tér 4. (KMDSZ-iroda, E. ép. fsz. 5.,6.,7.) 

Postai cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium - 1027 Budapest, Bem rakpart 47 
Honlap: http://www.kmdsz.hu/index.php  

Titkárság 

Nánási Zoltánné (1274)  
E ép. fsz.7 

E-mail: kmdsz@mfa.gov.hu  
Elnökség: 

Mezei Tibor - elnök (1009) 

Boros Jenő - alelnök, a Nyugdíjas Bizottság elnöke (1620, 3470) 
Gál Katalin – elnökségi tag (1272) 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Mózes Sándor 

Pénzügy, szervezés: Pusztaházi István (1036)  
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