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Az MKKSZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYÁNAK

ÁLLÁSFOGLALÁSA

A SZAKSZERVEZETI INTEGRÁCIÓRÓL, A SZEF JÖVŐJÉRŐL

Mi, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
Országos Választmányának tagjai a mai napon átfogó helyzetértékelést végeztünk, és ezzel az 
állásfoglalással tájékoztatjuk  döntéseinkről  tagjainkat,  társszervezeteinket  és  a 
nyilvánosságot.

I. SZAKSZERVEZETI INTEGRÁCIÓ

Ismeretes,  hogy  az  MKKSZ  Elnöksége  korábbi  határozatai,  valamint  a  Szakszervezetek 
Együttműködési Fórumában (SZEF) társult szakszervezetek többségi döntései alapján 2013. 
május  elején  elindult  a  szervezetegyesítési  folyamat.  Az  Autonóm  Szakszervezetek 
Szövetsége (Autonómok), a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), és a 
SZEF jogi kereteket teremtett a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) létrehozására. 
Vállaljuk,  hogy  a  közszolgálat  és  a  versenyszféra  szakszervezeteinek  szolidaritáson 
alapuló  egyesítése  eredeti  és  időtálló  célkitűzés. Egy  megkerülhetetlen,  negyedmillió 
szakszervezeti  tagot  tömörítő  egységes  konföderáció  létrehozása  érdekében  döntöttünk  az 
integráció, az egységes munkaszervezet létrehozása, a vagyonok egyesítése mellett. 

Az MKKSZ képviselői  szerepet  vállaltak  a  MaSZSZ választott  testületeinek  munkájában, 
felkészültek a MaSZSZ I., az egyesülést befejező Kongresszusára, és részt vettek a jelölési 
folyamatban. 

Az  MKKSZ  tehát  készen  állt  az  egyesülés  vállalására. A  SZEF  2014.  november  7-i 
Kongresszusán  küldötteinknek  azzal  kellett  szembesülni,  hogy  érdemi,  súlyos  kétségek 
merültek fel az integráció előkészítésével kapcsolatban. A SZEF kongresszus küldöttei végül 
a MaSZSZ Alapszabály és a vagyonegyesítés rendezetlensége feletti vitában mérlegre tették a 
MaSZSz által másfél év alatt végzett érdekképviseleti munka eredményét is. A bizonytalanná 
vált jövőt egybevetették azzal a helyzettel, hogy a SZEF jogutód nélkül megszűnne. Kiderült: 
azok vannak többségben, akik elégedetlenek a MaSZSZ képviseleti  munkájával,  és  a 
tisztújító  Kongresszus  előkészítésével.  Ez  a  többség  azokból  állt,  akik  a  SZEF  önálló 
szervezeti előnyeit még nem akarják feladni.

A SZEF Kongresszus küldöttei ismételten hitet tettek az egyesülési folyamat mellett, de 
azt  csak  érdemi  előkészítés  után,  újragondolt  működési  és  vagyoni  feltételek  között 
vélték megvalósíthatónak. A teljes egyesülést nem tartották időszerűnek és célszerűnek. 



A  november  21-én  tartott  MaSZSZ  I.  Kongresszus a  lebonyolítás  esetlegességeivel, 
elmaradt  érdemi  beszámolójával;  megszakított,  elnapolt,  az  érdemi  kérdéseket  kerülő 
vitájával,  végül  az  azonnali  egyesülést  nem  támogató  SZEF  küldöttek  álláspontját 
igazolta. 

AZ  MKKSZ  küldöttei  egyetértettek  a  MaSZSZ  I.  Kongresszus  második  munkanapjának 
2015.  február  27-28-ra  halasztásával.  Ebben a döntésben az el  nem végzett  munka miatti 
lemaradás  behozásának  lehetőségét  látták,  és  azt,  hogy  -  a  lezárult  jelölési  folyamatban 
jelentős  támogatással  -  alelnökjelöltté  vált  MKKSZ  főtitkár,  Boros  Péterné  esélyei  nem 
vesznek el.  Ekkor még kivitelezhetőnek látszott a MaSZSZ működésének a közszféra 
számára is érdemivé tétele.

A MaSZSZ I. Kongresszus első munkanapján felülbírálta a MaSZSZ Szövetségi Tanácsának 
döntését, és szükségesnek látta a MaSZSZ  Alapszabály módosítását. A módosítás tervezete 
elkészült, de az újabb konfliktusokat hozott a felszínre.

Közben  az  érdekegyeztetésben  különösen  feszült  lett  a  helyzet.  A  Kormány  csak  a 
költségvetés  elfogadása  utáni  kész  helyzetben  tette  nyilvánvalóvá,  hogy  hat  év  után  sem 
tervezi a közszolgálatban dolgozók bérhelyzetének rendezését. Ezért rendkívül fontos volt a 
MaSZSZ  Elnökség  december  2-i  ülésén  született  megállapodás,  amelyben  a  három 
konföderáció közös fellépésben, azonos követelésekben és az ágazatokat egységbe foglaló 
szolidáris tárgyalási tartalomban állapodott meg. Alapvetőnek tekintettük a közszolgálati 
illetménytáblák és a minimálbér összekötését, az 5 százalék általános, de minimum 10 000 Ft-
os  azonnali  béremelést,  s  ezzel  egy  csomagban  a  tárgyalások  megkezdését  a 
korkedvezményes  nyugdíj,  a  sztrájkjog,  a  Munka  Törvénykönyve,  a  cafetéria 
újraszabályozásáról, és a több éves bérfelzárkóztatási program bevezetéséről.  

Amikor az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) asztalánál december 8-án 
a  Kormány  egyetlen  követelést  sem  fogadott  el,  a  SZEF  által  dominált  OKÉT 
tárgyalódelegáció  felállt,  bízva  abban,  hogy  a  december  2-i  megállapodást  konzekvens 
magatartással a versenyszféra szakszervezetei is betartják majd. Csalatkoznunk kellett. 

December 29-én azzal szembesültünk, hogy a versenyszféra szakszervezetei különalkut 
kötöttek, s írtak alá a Kormánnyal.  

Ebben  megelégedtek  a  3.4  %-os  minimálbér  emeléssel,  s  az  üres  reménnyel,  hogy  a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) 2015 tavaszán esetleg 
tárgyalások  kezdődnek  a  szakszervezetek  által  felvetett  témákról.  A  VKF  tárgyalási 
fórumként  számunkra  semmiféle  garanciális  értékkel  nem  bír,  a  közszféra 
szakszervezetei e tárgyalásokon vélhetően nem lehetnek jelen. Ez a váratlan és egyoldalú 
magatartás  sok  kollégánk  bizalmát  megrendítette,  és  ők  az  egyesülést  alaposabban 
előkészíteni vágyók táborát bővítették. 

Jelenleg úgy látjuk,  hogy a közszolgálati  szektor munkavállalóinak szélsőségesen elmaradt 
bére, a kialakult jogi kiszolgáltatottság, az életpálya-modellek üres ígéretei, a sorainkban is 
terjedő dolgozói szegénység egyre terhesebb blokkba tömörít minket. Az is világossá vált, 
hogy  a  kormány  nem  tervezi  a  közszolgálati  életpálya  bevezetését  a  köztisztviselőkre. 
Ráadásul az éppen ismételten átszervezés előtt álló államigazgatás miatt fokozottan erősödik 
az  egységes  fellépés,  a  működő  és  cselekvő  szolidaritás  szerepe.  Mindez  felértékeli  a 
közszolgálati területen az összefogást segítő szerveződési kereteket.

Azt  kezdeményezzük  -  és  küldötteinket  ennek  képviseletére  kötelezzük-,  hogy  az 
MKKSZ a SZEF korszerűsítését, hatékonyabbá tételét hangsúlyozva vállaljon szerepet a 
közszolgálati terület szerveződésének megerősítésében. 



Ismételten kimondjuk: elkötelezettek és érdekeltek vagyunk a valódi, működőképes, egységes 
országos konföderáció létrehozásában. 

Amennyiben a MaSZSZ I. Kongresszusa a második munkanapján kimondja az Autonómok és 
az  MSZOSZ  egyesülésének  továbbvitelét,  és  új  vezetőket  választ,  úgy  természetesen 
keresnünk kell velük a koordinált együttműködés lehetőségét, de  a teljes beolvadást rövid 
távon ma nem tartjuk célszerűnek

II. A SZEF JÖVŐJÉRŐL, AKTUÁLIS FELADATAINKRÓL

Az  MKKSZ  Országos  Választmánya  megbízza  küldötteit  a  SZEF  keretei  közötti 
együttműködések  fejlesztésével.  Indokoltnak  tartjuk  a  rétegszervezetek  (a  SZEFIT,  a 
nyugdíjas tagozat) megerősítését, és esetleg önálló SZEF nőtagozat megszervezését.

Amennyiben a SZEF február 21-i  Kongresszusa nem a SZEF megszüntetése mellett  dönt, 
akkor - figyelemmel a SZEF közelgő kongresszusára- különösen fontos, hogy az előkészítés 
átmeneti időszakában a vezetés operatív, reagáló képes és a tagszervezetekkel együttműködő 
legyen. 

Az MKKSZ tisztségviselői  tegyenek  meg  mindent  a  SZEF programalkotó,  tisztújító 
kongresszusának sikeréért. Szakszervezetünk a közszféra  munkavállalóinak meghatározó 
szervezeteként  átfogó  képpel  rendelkezik  a  közszférában  dolgozók  munkakörülményeiről, 
egyre  kilátástalanabb  élethelyzetéről.  Látjuk,  hogy  az  elmúlt  években  felhalmozódott 
elmaradások, a finanszírozási források folyamatos csökkenése, az innen kivont százmilliárdok 
a  szolgáltatások  értékcsökkenését,  az  egész  társadalom  életminőségének  romlását 
eredményezte. Sajnos ez a folyamat most felgyorsult. A Kormány által benyújtott T-2329 és 
T3019 számú átfogó jellegű törvénymódosítások április 1-i hatállyal úgy változtatnák meg a 
közszolgálatban  dolgozók  jogállási  törvényeit  és  az  államigazgatás  és  a  szakigazgatás 
szervezetrendszerét,  hogy azzal  tisztviselők  ezreit  szinte  a bérrabszolgaság viszonyai  közé 
vetnék  vissza.  Sok  ezer  -  kormányhivatalba  került  -  volt  önkormányzati  dolgozót, 
szakigazgatási  középvezetőt  fenyeget,  hogy  állását,  vagy  fizetése  jelentékeny  részét  és 
beosztását, szakmai címét elveszíti. E kormányzati törekvésekkel szemben átfogó fellépéseket 
szervezünk.

Munkavállalói  érdekképviseletként  feladatunk  a  társadalom  pontos  tájékoztatása;  a 
szervezetépítés, a belső kommunikáció és együttműködés, a szakmapolitikai képességek 
fejlesztése. Elsőrendű célunk a taglétszám emelése,  a  munkahelyi  szervezetek  erősítése,  a 
városi és térségi integráció kialakítása. Ebben a munkában kikerülhetetlenül át kell venni az 
európai szakszervezeti működési mintát, a korszerű szerveződési módok és a legmodernebb 
információs  technikák  alkalmazását,  a  gazdálkodás  önállóságát,  a  közösségi  szolidaritás 
gyakorlati formáit.

Tagjaink jelenlegi helyzete – bér, jogi, sok helyen szakmai – tarthatatlan, és további romlással 
fenyeget.  Kapcsolatot kell találnunk a társadalom tagjaihoz, követeléseinket bemutatva 
keresnünk  kell  a  támogatásukat,  s  vállalni  kell  a  demonstráció  és  a  sztrájk 
szervezésének felelősségét. 

Az  MKKSZ  vezetésének  és  tagságának  meg  kell  találnia  a  közszféra  területén  belüli 
szövetségeseit, fel kell tárnia a közös érdekek érvényesítésének lehetőségét.

Budapest, 2015. február 14.

Az állásfoglalást jegyzik:



Árva János Boros Péterné
Elnök Főtitkár

 


