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Javaslat
az MKKSZ Országos Választmányának
az MKKSZ tagok 2011 évben havonta fizetendő tagsági díjának
maximális összegére
Az MKKSZ Alapszabályának 64. pontja szerint:
a/ A tagsági díj mértéke a havi bruttó munkabér, illetmény, táppénz 1 %-a.
A nyugdíjasok és tagfenntartók tagdíjának mértékét a munkahelyi szervezet állapítja
meg, és rendelkezik az így befolyt tagdíj teljes összegével.
b/ A havonta fizetendő tagsági díj maximális összegét az OV évente meghatározhatja
úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb az előző évben megállapított maximális havi tagdíj
összegénél.
Az MKKSZ Országos Választmánya 2005. május 31-ei ülésén átfogó döntést hozott az
MKKSZ tagdíjrendszeréről. Az OV döntés szerint „2006-tól meg kell szüntetni a
tagdíjmaximum évenkénti változtatását”. Ugyanakkor az OV akkor még „nem látta
adottnak a feltételeket a felső korlát nélküli 1 %-os tagdíj azonnali általános
bevezetéséhez”.
Ezt figyelembe véve kompromisszumos megoldás született az alábbiak szerint:
-

„2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig a havi bruttó munkabér (illetmény,
táppénz) 0,7 %-a, maximum 1.200.- Ft volt a tagdíj”.
„ 2007. január 1-jétől – 2007. december 31-ig a havi bruttó munkabér (illetmény,
táppénz) 0,8 %-a, maximum 1.600.- Ft volt a tagdíj”.
„2008. január 1-jétől – 2008. december 31-ig a havi bruttó munkabér (illetmény,
táppénz) 0,9 %-a, maximum 2.000.- Ft a tagdíj JELENLEG IS EZ ÉRVÉNYES!.
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A 2005. évi OV döntés indoklása az alábbiakat tartalmazta:
„A tagdíjrendszer (a fentiek szerinti) módosítása hosszabb távon garantálja a
működéshez szükséges bevételeket, ugyanakkor – érvényesítve a szakszervezet
legfontosabb alapértékét, a szolidaritást – biztosítja az arányos teherviselést”.
A közszolgálati szakszervezetek mindegyike a korábbi években már áttért a felső korlát
nélküli 1 %-os tagdíjfizetésre. Az MKKSZ Országos Választmánya 2005. május 31-ei ülésén
megszületett az elvi döntés arról, hogy az MKKSZ is térjen át a felső korlát nélküli 1 %-os
tagdíjfizetésre, de ezt a döntést a 2008 évben tartandó VIII. kongresszus hatáskörébe utalta.
A VIII. kongresszus ezt a döntést a fentiekben olvasható alapszabály-módosítás szerint hozta
meg, azaz meghagyta a lehetőségét annak, hogy az Országos Választmány - ha szükséges – a
maximális összeget évente állapítsa meg.
A jelenleg hatályos összeg 2008. január 1-jétől, azaz három éve érvényes. Ezt azt jelenti, hogy
a 0,9 %-os tagdíjfizetés bruttó 222.000.- Ft/hó munkabérig arányos, és például havi bruttó
250.000.- Ft összegnél a tagdíjfizetés 0,8 %, 300.000.- Ft/hó munkabér esetén pedig 0,66 %.
A jelenleg hivatalos kereseti adatok szerint (2010. első félév) a közszolgálat
munkavállalói:
- 35 %-ának havi bruttó átlagkeresete
- 15 %-ának havi bruttó átlagkeresete
- 15 %-ának havi bruttó átlagkeresete
- 15 %-ának havi bruttó átlagkeresete
- 15 %-ának havi bruttó átlagkeresete
- 5 % -ának havi bruttó átlagkeresete

155.000.- Ft,
155.000-190.000.- Ft,
190.000-250.000.- Ft,
250.000-300.000.- Ft,
300.000-400.000.- Ft,
400.000.- Ft felett.

Az MKKSZ tagok keresete ezektől az arányoktól eltérőek, de – a szakszervezeti költségvetési
számok alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy tagságunk kb. 25-30 %-ának havi
bruttó fizetése magasabb, mint 250.000.- Ft.
Tekintettel arra, hogy a 2011 évi adójogszabályok változása miatt a nettó keresetek 250.000.Ft felett (a gyerekkedvezménytől függetlenül) érzékelhetően növekednek, ezért – az arányos
teherviselés helyreállítása érdekében – célszerű a tagdíjmaximum megváltoztatása.
Ilyen döntés mindig gondos mérlegelés alapján születhet meg, különösen jelen időszakban,
amikor a közszolgálati bértarifák több éve változatlanok. (Ezért nem növekedett az elmúlt
három évben MKKSZ tagdíj maximális összege.) Az Elnökség álláspontja szerint ebben a
helyzetben – a többi közszolgálati szakszervezet tagdíjfizetési gyakorlatától eltérően - az
MKKSZ tagsága körében még mindig nem léphető meg a felső korlát nélküli 1 %-os
tagdíjrendszerre történő átállás.
A változatlan maximum összeg ugyanakkor az alapszervezeti bevételeket is érzékenyen
érintette. Emiatt egyes alapszervezetek – a központi döntéstől függetlenül – az
adókedvezmény magasabb értékének kihasználása érdekében saját elhatározás alapján
növelték a helyi tagdíjat. (Az MKKSZ központi költségvetésének fizetett összeg változatlan
marad.)
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Az MKKSZ elnöksége értékelve a központi költségvetés helyzetét - az alapszervezetek, a
megyei szervezetek, az országos szakmai tanácsok és az országos testületek működésének
biztonsága érdekében - az arányos teherviselés helyreállítása és a tagdíjbevételek
reálértékének megőrzése céljával – (az alapszabályban megállapított feladata és felelőssége
alapján) javaslatot tesz az Országos Választmánynak az MKKSZ tagok 2011 évben fizetendő
tagdíjának maximális összegére az alábbiak szerint.
„A” VÁLTOZAT:
A havonta fizetendő tagdíj a bruttó munkabér, táppénz 0,9 %-a, maximum 2.400.- Ft.
Ebben az esetben:
266.000.- Ft havi bruttó bérig a tagdíj a munkabér 0,9 %-a,
270.000 – 280.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,85 %-a,
280.000 – 300.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,8 %-a,
300.000 – 350.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,75 %-a,
„B” VÁLTOZAT
A havonta fizetendő tagdíj a bruttó munkabér, táppénz 0,9 %-a, maximum 2.200.- Ft.
Ebben az esetben:
244.000.- Ft havi bruttó bérig a tagdíj a munkabér 0,9 %-a,
250.000 – 260.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,85 %-a,
260.000 – 280.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,8 %-a,
280.000 – 300.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,75 %-a,
300.000 – 350.000.- Ft havi bruttó bér esetén a tagdíj a munkabér kb. 0,65 %-a.
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Száma: OV-10/2010
HATÁROZAT
Az MKKSZ Országos Választmánya – az Alapszabály 64/b. pontjában megállapított
jogkörében eljárva – az Elnökség javaslata alapján az MKKSZ tagok 2011. január 1-től
fizetendő havi tagdíját a bruttó munkabér (illetmény, táppénz) 0,9 %-ában, maximum 2400 Ft
összegben állapította meg.
Igen: 35 fő
Nem:13 fő
Tartózkodott: 6 fő szavazattal.
Budapest, 2010. november 19.
Árva János sk.
elnök

Fehér József sk.
főtitkár
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