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Boros Péterné MKKSZ Elnök referátuma 
 

2017. május 27. 
MKKSZ Elnökségének tagjai által jóváhagyott végleges változat  

 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
13 hónappal ezelőtt – ebben a teremben- rendeztük szakszervezetünk XI. Kongresszusát.  
 
Közös munkával megalkottuk és elfogadtuk 5 évre szóló programunkat, amelyben foglaltak 
megvalósításáért dolgozunk mindannyian, a munkahelyi szervezetek, a szakmai és 
rétegtanácsok, és a megyei titkárságok.  
 
Az elmúlt hónapokban különböző fórumokon, alapszervezeti rendezvényeken, megyei 
értekezleteken, szakmai konferenciákon találkoztunk és kölcsönösen tájékoztattuk egymást a 
végzett munkáról.  
 
Az MKKSZ ügyvezetése  – az Elnökség – az Alapszabály szerint évente egy alkalommal, 
itt a döntést hozó testület – az Országos Választmány – plénumán köteles beszámolni éves 
tevékenységéről. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget az Elnökség nevében és 
felhatalmazása alapján.  
 
Mellékleteivel együtt több mint 30 oldalas BESZÁMOLÓ –t az Elnökség – a megyei 
titkárokkal és az Országos Szakmai Tanácsok (OSZT) elnökeivel, a rétegszervezeti 
vezetőkkel – kibővített ülésen április 22-én tárgyalta meg és fogadta el, azzal a 
tartalommal, amelyet az OV tagjainak május 12-én küldtünk meg. 
 
Az Elnökség munkájáról történő elszámolás kezdetén tisztelettel bejelentem a 
választmánynak, hogy az ügyvezetés kötelezettségeinek megfelelően, hatáskörében 
eljárva, feladatait teljesítve dolgozott. 
 
 6 alkalommal tartott ülést 
 2 alkalommal ülés tartása nélkül távszavazással döntött 
 49 napirendet tárgyalt.  
 rendszeresen beszámoltatta az MKKSZ választott vezetőit,  
 a Felügyelő Bizottsággal együttműködve ellenőrizte a gazdálkodást, 
 minden szükséges esetben állást foglalt, véleményt nyilvánított érdekvédelmi és 

szakmapolitikai kérdésekben.  
 az ülések jegyzőkönyvei, a határozatok, a döntések dokumentálása rendezett 

 
Tehát, a működés törvényes és szabályszerű volt! 
 
Ezek után megengedhető, hogy az elnöki referátumban csak néhány kiemelt témára, illetve 
az elmúlt 3 hét eseményeire térjek ki, az írásos beszámoló tematikai rendjéhez igazodva.  
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Bérharcunkról – „stílusosan” szólva – elmondhatjuk, hogy ezen a fronton nincs nyugalom.  
Az OV tagjai előtt ismert, hogy az elmúlt 4 évben végig küzdöttünk. Küzdöttünk, minden 
közszolgálati munkavállaló - de első sorban az alacsony keresetűek - helyzetének 
javításáért.  
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Nem vagyunk elégedettek a kialakult helyzettel, de számos területen kedvező változások 
történtek.  
 
Az általunk képviselt munkavállalók körében - a közigazgatásban, a szociális, a kulturális 
intézményeknél - történt béremelés, vagy legalább is annak ígérete. Ezek mindegyike 
kivétel nélkül szakszervezeti bérharc eredményeként valósultak meg, bár EZ! sem az 
érintettek, sem a közvélemény számára nem mindig tudatosult.  
 
Az írásos beszámolóban is utaltunk arra, hogy jelentősen változott a kormányzati magatartás 
az érdekegyeztetési folyamatban.  
A kormány a látszatát sem tűri annak, hogy érdekképviseleti javaslatot, vagy 
kezdeményezést elfogadna, különösen azt nem engedi meg, hogy a kedvező változásokat 
bárki szakszervezeti követeléseket teljesítésének tekintse.  
 
AZ MKKSZ–en belül mindig is erős volt a hajlandóság az együttműködésre a kormányzattal - 
mint a tényleges munkáltatóval- és a helyi vezetőkkel. Részünkről – országos, megyei, 
szakmai, vagy helyi szinten – ma is meg van ez a szándék, de ki kell mondani, hogy a 
kormányzat országos szinten semmilyen érdemi kérdésben nem hajlandó 
együttműködésre egyetlen szakszervezettel sem.  
Nem tekinti az érdekképviseleteket érdemi partnernek, és ez a kormányzati magatartás 
rendkívül megnehezíti az együttműködést helyi szinten is.  
 
Ezt azért volt szükséges szóvá tenni, mert tagjaink és tisztségviselőink részéről számos 
esetben megfogalmazódik az az igény, hogy az MKKSZ megnyilvánulásai ne legyenek 
kormányellenesek! 
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
A munkavállalói érdekképviselet létéből fakad az a körülmény, hogy érdeket, a 
munkáltatóval szemben kell érvényesítenie. Az általunk képviselt tagság, jelentős 
részének tényleges munkáltatója a kormány, illetve a magyar állam.  
 
Ez a munkáltató az elmúlt 9 évben igen mostohán bánt saját munkavállalóival. A jövedelmi 
helyzet sokkal erősebben romlott, mint azt az ország gazdasági helyzete indokolta.  
 
 Most amikor a makrogazdasági folyamatok kedvezőbbek,  

 Most amikor lenne forrása az elvett jövedelmek visszapótlásának,  

 Most sem tapasztalhatjuk, hogy a kormányt tárgyalásos úton a közös megoldást 

keresné,  

 Hanem megosztó módon, követhetetlen prioritások mentén, esetenként ad hoc 

döntések szerint ad többletet vagy elvon.    

 
A kormányzat hitelességét, szavahihetőségét kérdőjelezi meg egy olyan döntés amelyről – 
nem az érdekegyeztetés keretében, hanem -  a 2018-évi költségvetést megalapozó 
úgynevezett „saláta” törvényből értesültünk. Sajnos ez nem az első eset, hogy a kormány 
korábbi döntését visszavonja, és mintha „büntetné” saját kormányzati apparátusát. 
 
Idézzük csak fel, hogy miből táplálkozik ez a vélemény?!  
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2010 óta szinte egy folyamatos „vesszőfutás” az ami a közigazgatásban történik.  
 alkotmányellenes, indoklás nélküli felmondás. 

 bizalomvesztés, méltatlanság, törvénybe iktatása 

 9 éve befagyasztott illetményalap, melyből 7 év ennek a kormányzatot terheli 

 szakszervezeti jogok példátlan szűkítése (tisztségviselői védelem. munkaidő 

kedvezmény, tagdíj levonás stb,.)  

 a szervezetrendszer és a jogállás „darabolása” (köztisztviselő, kormánytisztviselő, 

állami tisztviselő) 

 
Az a tény, hogy a kormány minden előzetes jelzés nélkül, a kötelező érdekegyeztetést 
mellőzve, döntött arról, hogy további 1 évvel (vagy kitudja mennyivel) meghosszabbítja 
(immár 10 évre) a központi közigazgatásban a bér moratóriumot, ez is egy ékes bizonyítéka 
annak, hogy nem tart igényt az együttműködésre, nem egyeztet az 
érdekképviseletekkel, és nem számít arra, hogy e döntésnek bármilyen 
következménye, politikai kockázata lenne.  
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Az önkormányzatoknál már túl vagyunk 2 sikeres (eddig még nem teljesen eredményes) 
sztrájkon.  
Ha kell!!!, legyen bátorságunk meghirdetni a központi közigazgatásban is a 
munkabeszüntetést. 
 
Lehet, hogy nem tehetünk mást, mint megpróbálni a lehetetlen.  
 
Az önkormányzati sztrájkkövetelésünk egyértelmű és világos volt. A kormány azzal hárította 
el az egyeztetést – megszegve az 1994-ben kötött sztrájkmegállapodást - , hogy csak akkor 
tárgyal majd, „ha mind a 8 önkormányzati érdekszövetség egyhangúan támogatja 
igényünket”  
 
Tisztelettel bejelentem ez a támogatottság minden kétséget kizáróan megvan. Mégsem 
hajlandó tárgyalni a kormány! 
 
Az önkormányzati sztrájk kapcsán is meg kellett fogalmaznunk, hogy a bérharc 
szükségszerűen túl mutat a fizetések rendezésének megkerülhetetlen követelményén. 
Az önkormányzatok esetében – egyre nyilvánvalóbb – a „lét a tét”  
 
A központi közigazgatás bérrendezése sem pénzkérdés.  
Nekünk mind két esetben mind az önkormányzatok, mind a központi közigazgatást illetően 
szigorúan maradnunk kell az érdekképviseleti szerepnél és szövetségeseket kell keresnünk 
küzdelmünk támogatásához.  
 
Kérem az OV-t, hogy elvi döntéssel adjon felhatalmazást az elnökségnek a sztrájk 
előkészítéséhez, esetlegesen közös sztrájkbizottság megalakításához szükséges 
intézkedésekre.  
 
Kedves Kolléganők!  Kedves Kollégák! 
  
Következő témánk a munkajog átalakítása.  
Ismerjük el, hogy a kormány az életpályák ígéretével, taktikusan megosztotta a 
munkavállalókat.   Ma az a helyzet, hogy az a szakmai közösség, akinek van életpályája, 
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az szabadulni szeretne attól, akiknek meg nincs, azok pedig életpályatörvényért 
harcolnak. 
 
Ezen a dián összeszedtük azt a 10 ismérvet, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy 
szabályozást ténylegesen életpálya rendszernek nevezzünk. A létező 3 vagy 4 
életpályatörvény egyikében sincs meg ez az optimális tartalom, de talán a legkirívóbb és a 
legkevésbé életpályának nevezhető szabályozás az állami tisztviselőkről szóló 
törvény.   
 
Beszámolónk melléklete nagyon szemléletesen bizonyítja azt, hogy az Állami tisztviselőkről 
(Attv.) szóló törvényt nemhogy életpályának, hanem egy konszolidált jogállási törvénynek 
sem lehet értékelni. 
  
Az teljesen érthető volt, hogy az érintett munkavállalók bizakodva fogadták. Azért mert 5-6 év 
után: 

 sok esetben nominális keresetük csökkentését követően,  

 juttatások megvonását követően,  

 soha nem látott munkateher növekedést követően,  

 átszervezések végeláthatatlan sorát követően,  

 vezetői személycseréket követően  

egyszer csak arról értesültek, hogy átlagosan 30-40%-os béremelés vár rájuk. Ennek 
ígéretében szinte mindent tudomásul vettek.  
 

Napjainkra talán elérkezett az idő, a tárgyilagos helyzetértékeléshez. Össze kell szedni a 
szakmai érveinket, rá kell mutatni a jogalkalmazás ellentmondásos tapasztalataira és meg 
kell próbálni meggyőzni a jogalkotót, hogy változtasson.  
 
Nem jó az a helyzet, amikor a törvényeket, jogszabályokat alkalmazó munkavállaló, nem a 
törvényi szabályokra, hanem a főnök elvárásaira figyel elsősorban. 
 
Nem túlzás azt állítani, hogy a munka világában a legkevésbé munkavállaló barát 
szabályozás az állami tisztviselői jogviszony.     
 
E téma keretében említem meg, az Európai Unió által forszírozott „szociális pillér” ügyét.  
 
A kormányzati tájékoztatásban ez a téma, mint nemzeti önrendelkezésünket sértő támadás 
jelent meg. Itt e plénumon nincs megfelelő idő arra, hogy ennek részleteit megtárgyaljuk.  
Tudnunk kell azt: a szociális pillér elfogadása megvédhetne minket attól, hogy olyan 
rögtönzések történjenek a munkajogi szabályozásban, mint amit pl. az elmúlt hónapban a 
munkaidő keret három évre történő felemelésére vonatkozóan terveztek.  
Ismeretes, hogy a szakszervezetek igen határozott és egységes fellépésére ezt  - az egyéni 
képviselői indítványként beterjesztett  - a törvénytervezetet visszavonták, de bármikor 
előkerülhet ismét.   
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Az MKKSZ kapcsolatairól az írásos beszámoló három kiemelt témát tartalmaz:  
 A parlamenti pártokkal való párbeszéd,  

 a közigazgatási szakszervezeti összefogás lehetőségeit,  

 és nemzetközi kapcsolatainkat elemeztük.  
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Ezen túlmenően az MKKSZ-nek igen széleskörű kapcsolata van: 
 szakmai érdekszövetségekkel,  

 szakmai szervezetekkel,  

 tudományos és oktatási intézményekkel. 

 
Külön is értékes számunkra a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével a 
TÖOSZ-szal meglévő (remélem közös véleményünk az, hogy) kölcsönösen előnyös 
szakmai és érdekképviseleti együttműködés.  
 
Ebben az évben harmadszor - önálló téma előadójaként - vehettünk részt a 19 megyei 
polgármesteri fórumon. Ez a részvétel  - azon túlmenően, hogy alkalmat adott több mint 
500 polgármesterrel, önkormányzati vezetővel, jegyzővel történő közvetlen személyes 
találkozásra és eszmecserére -, lehetővé tette azt is, hogy egyeztessük az önkormányzati 
érdekvédelem és a munkavállalói érdekképviselet célkitűzéseit. 
 
Rendkívül nagy szükség van erre, mert  - amint azt a bérharc témakörében már említettem -, 
nem titkoltan az önkormányzatok jövője a tét.  
 
Számunkra ez a jövő elsősorban azért fontos, mert több tízezer ember munkahelyét érinti, az 
önkormányzati érdekszövetségek számára pedig a fennmaradásért kell összefogni. Ez jelenti 
együttműködésünk közös értékét.  
 
Szakszervezeti kapcsolatainkban igen fontos szerepe van a Szakszervezetek 
Együttműködési Fórumának (SZEF). Mint ismeretes az MKKSZ  - alapítóhoz méltóan  -  
igen sokat tett a SZEF jó működéséért és eredményes munkájáért. A szélesebb integráció 
megteremtésének kísérlete, most nem sikerült. Két év után talán már higgadtan 
kijelenthetjük, hogy helyes döntés volt a SZEF önállóságának megtartása. Csak bízni 
tudunk abban, hogy a SZEF-en belüli együttműködés új tartalmat nyer, és valóban összeadja  
- és nem egymás ellen fordítja - az abban résztvevő szervezetek erejét.  
 
Kedves Kolleganők! 
Kedves Kollégák! 
 
Az MKKSZ működésének – az elsődleges érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységen 
túl –mindig is kiemelt jelentősége volt a munkatársi, a szakmai közösségek, az emberi 
kapcsolatok építésének munkahelyi és országos szinten egyaránt.  
 
Napjainkban azok a „már-már legendás” események, amit pl:  
 egy természetjáró találkozó,  
 egy sport fesztivál,  
 a szakmai érdekvédelmi konferencia sorozatok  

jelentettek,  azok szinte mind megszűntek. Ennek okait is érdemes lenne elemezni.  
 
(De megjegyzem, a SZEF Akadémia konferencia sorozat lelke az MKKSZ) 
 
20 évvel ezelőtt a mi szakszervezetei közösségünk állt az élére annak a kezdeményezésnek, 
amely: 

 a közigazgatási szakma önbecsülésről,  
 a köz szolgálatát végző emberek munkájának társadalmi elismeréséről,  
 egy szakma ünnepéről szólt. 
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El akarják venni ezt az ünnepet! Ne engedjük kedves kollégák! 
 
5 hét múlva szombaton, július 1-én itt ebben a teremben megtartjuk a 20 évvel ezelőtt 
először meghirdetett KÖZTISZTVISELŐK NAPJA ÜNNEPSÉGET.     
 
Azt javasoljuk, hogy a megváltozott jogállási elnevezésekre is figyelemmel, az ünnepnap 
elnevezése is változzon és legyen ez a nap  
 

A KÖZIGAZGATÁS  NAPJA 
VAGY  

A KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK NAPJA. 
 
Itt vannak a választmányi ülésünkön a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum - a KÉF- 
szakszervezeteinek vezetői. 
Jelen vannak a TÖOSZ vezetői is. Ez jó alkalom arra, hogy erősítsük egymást és ne 
engedjük elveszni ezt az ünnepet, rendezzük meg közösen ezt az eseményt.  
 
Örülök annak, hogy a 8 önkormányzati érdekszövetség közül 4 érdekszövetség vezetője 
elfogadta a védnöki felkérést és számítunk képviselőik részvételére. Biztos vagyok abban is, 
hogy az MKKSZ, a KSZSZ, és a BRDSZ összesen 200-250 főt azaz: minden megyéből és a 
fővárosból, legalább 15-20 fő megjelenését tudja biztosítani.   
 
Az MKKSZ vállalja az előkészítést, a szervezést, a kulturális műsort, úgy hogy minden 
közreműködő, támogató segítségét, jó tanácsát, véleményét szívesen vesszük.  
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
A 2016. évi gazdálkodásról és a 2017 évi költségvetésről az elnöki referátumban úgy 
gondolom, hogy nem szükséges részletesen szólni. Bízom abban, hogy az írásos 
előterjesztések megfelelő információt jelentettek mindenki számára, talán ennek tudható be 
az is, hogy írásban – amit előre kértünk az OV tagoktól – nem érkezett kérdés, észrevétel, 
javaslat.   
 
 Az értékelés teljességéhez tartozik még, a Felügyelő Bizottság Elnökének jelentése. Ezek 
ismeretében kérjük majd a választmányt arra, hogy az Elnökség által jogerősen elfogadott 
mérlegbeszámolót és a 2017 évi költségvetést az OV erősítse meg. 
 
Igen nagymértékű az a bevételi hiány, amelyet az elmúlt 4-5 évben elszenvedtük. Annak 
visszapótlása nem lehetséges, tehát működésünk egészét kell majd átalakítani, amely igen 
sok ellentmondást, feszültséget és esetenként indulatokat, értetlenséget eredményezhet.  
Most a 2017 évi működés költségvetési szempontból megalapozott, de nem gondok nélküli.   
 
Külön is szólók, egy „konfliktusos” ügyről a tagdíj utalás módjának kötelező 
megváltoztatásáról. Kb. 2 éve győzködjük egymást arról, ami elkerülhetetlen. Tudjuk, hogy 
senki nem akarta ezt a központosítást a szakszervezetben, ezt az állam erőlteti ránk.  
 
Nem teljesen ugyan az, de hasonló történt az önkormányzati gazdálkodásban. Azok a 
szakszervezeti vezetők, akik részt vettek a polgármesteri fórumokon 1 évvel ezelőtt, és részt 
vettek ebben az évben is, azok tudják mi az úgynevezett: önkormányzati ASP. Az 
önkormányzati vezetők tavaly még „lázadtak”, ma már ők is keresik az elkerülhetetlen 
tudomásulvételének és alkalmazásának legoptimálisabb megoldását.     
 
 



7 

 
 
 
Kedves Kolléganők! 
Kedves Kollégák! 
 
Én hiszek abban, hogy a mi szakszervezeti közösségünk sokkal okosabb és bölcsebb annál, 
mint sem, hogy egy ilyen változás ürügyén egymás ellen fordulnánk.  
 
Magunkról beszélek és a mi saját belső ügyünknek tekintem ennek higgadt és a törvényes 
szabályoknak megfelelő megoldását, de azért azt is tudnunk kell, hogy más 
szakszervezetek ezt már sokkal régebben minden belső probléma nélkül megoldották.  
Mi is meg fogjuk ezt tenni. 
 
 
Tisztelt Országos Választmány!  
Kedves vendégeink! 
Kedves kolléganők! 
Kedves kollégák!  
 
Ez volt az éves munkánk, amelyet az Elnökség sikeresnek értékelt. Ahogy azt többször 
említettem nem vagyunk, nem lehetünk elégedettek, mert erőfeszítéseink ellenére 
eredményeink részeredmények, és számos megoldatlan kérdés maradt a jövőre is.  
 
Ezzel együtt, úgy gondolom, hogy optimistáknak kell lennünk, mert az elvégzett munkánk 
nem volt hiábavaló. Nélkülünk biztos, hogy nem indultak volna meg a kedvező változások és 
biztos, hogy nem számíthatnánk arra, hogy azok tartósak is maradnak.  
 
Ezekkel a gondolatokkal zárom az elnöki referátumot. Ismételten megköszönöm tagjainknak, 
tisztségviselőinknek, szövetségeseinknek, és partnereinknek a kitűnő munkát, az 
eredményes együttműködést, amelyre a jövőben is számítunk.  
 
Végezetül munkánk fontos következményének tartom az elnökségi beszámoló záró 
gondolatát, azt, hogy minden MKKSZ Tag büszke lehet szakszervezetére, mert büszke 
lehet önmagára. 
 
 

Köszönöm a figyelmüket! 
 
     


