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MEGHÍVÓ 
 
„KI MIT ÍGÉR A KÖZSZOLGÁLATOKNAK ÉS A SZAKSZERVEZETEKNEK?” 
 

AZ MKKSZ AKADÉMIA PÁRTELNÖKI FÓRUMA 

Időpont: 2017. október 28. (szombat) 
 az OKISZ Inkubátorházban! 

Budapest, XIV. kerület, Thököly 58-60 

 

Kedves Kollégák! 

Az MKKSZ érdekképviseleti munkája és bérköveteléseinek képviselete is azt követeli, hogy a 
közszolgáltatások egészéről is átfogó szakpolitikai és közpolitikai álláspontot tudjunk 
kialakítani. 

Ennek érdekében, az MKKSZ AKADÉMIA keretében PÁRTELNÖKI FÓRUMOT szervezünk, 
amelyre most kiemelt erővel invitálunk Benneteket. 

Ismeretes előttetek, hogy az előző két évben már sok vitát lefolytattunk a közszolgálatok 
helyzetéről, ennek eredménye a honlapunkon olvasható összefoglaló, amelyet tisztelettel a 
figyelmetekbe ajánlunk, hiszen ez rendezvényünk háttéranyaga.  

Töltsétek le, nyomtassátok ki, olvassátok és vitassátok ezt a háttéranyagot; füzetünket a 
KÖZJÓRÓL! http://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2017/mkksz_fuzet_20171005_.pdf  

A Pártelnöki Fórumon az alábbi előzetes kérdésekre adott válaszokkal a politikai pártok 
álláspontja és céljai összevethetővé válnak, miként vezetőik politikai teljesítménye is 
megítélhető lesz.  

A 15 perces előadásokat konzultáció követi. Személyesen tehettek fel kérdéseket a magyar 
politikai élet vezetőinek. Segítségetekkel szeretnénk értelmet adni közpolitikai vitáinknak! 
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TARTALMI KÉRDÉSEK 
 

1. Miképp ítélik meg az állampolgári jogokat védő és megvalósító, az alapvető ellátásokat 
végző közszolgálati ágazatok, az állampolgári jogok alkotmányos helyzetét, 
szabályozottságát, jogállami garanciáit?  
/ Kívánnak-e új Alkotmányt, elfogadásában lenne e szerepe a népszavazásnak?/ 

 
2. Hogyan vélekednek a közszolgálati jogállási törvényekről – ma tíz van - és a Munka 

Törvénykönyvéről, a ma hatályos sztrájkszabályozásról?  Hol és miben látják 
szükségesnek a változtatásokat? 

 
3. Konkrét számokat és arányokat kimondva miképp biztosítanák a humán 

közszolgáltatások működtetését a nemzeti költségvetés egészében, hosszú távon? 
 
A témakör néhány további fontos kérdése lehet: 
 Hogyan viszonyulnak a magyar jogba iktatott ILO egyezségokmányok és az EU Szociális Charta 

előírásai ellenére visszasorvasztott háromoldalú érdekegyeztetési fórumrendszerhez, a humán 
közszolgáltatásokban ma hiányzó ágazati kollektív szerződések rendszeréhez, a méltatlanul 
mellőzött Ágazati Párbeszéd Bizottságokhoz? 

 
 Helyeslik-e a közszolgálatok és a munkakollektívák egységét egyoldalú jogalkotással megbontó 

életpálya-modellek rendszerét? Mi legyen az egy intézmény - egy jogállás elvével? Védendő 
értéknek tekintik-e a magyar állam- és közigazgatás egységét? 

 
 Hogy látják; a magyar szakigazgatás átalakított rendszerének valóságos működése visszaigazolta 

a nagyfokú központosítást, az olcsóbb és hatékonyabb államra hivatkozó célokat?  
 
 A 3200 önálló település tényleg sok, de hogyan alakítanák ki egy egészséges, a helyi társadalom 

jogait visszaépítő önkormányzati rendszer főbb arányait, struktúráját és jogköreit?  
 
 Indokoltnak vélik-e a Nemzeti Alaptanterv nyilvános társadalmi és szakmai vitáját? Fenntartanák 

az államosított iskolarendszer viszonyait? 
 
 Egyetértenek a gimnáziumi és felsőoktatási beiskolázási számarányok szűkítésével, 

megnyugtatónak vélik a szakoktatás állapotait? 
 
 Mit terveznek a magyar egészségügyi rendszer, a szakemberképzés, a finanszírozás és a 

szemléletformálás terén? 
 
 Mit korrigálnának az egészségügyi intézményrendszeren, a biztosítási jogviszony intézményein és 

a paraszolvencia elleni harcban? 
 
 Szociális rendszereink megroppantak az elmúl évtized alatt. Minden probléma egyszerre nem 

enyhíthető. Milyen prioritási sorrendet alkalmaznának? 
 
 Önök szerint helyes, ha Magyarország kimarad az EU Szociális Pillérjéből? 
 
 Miképp tervezik megállítani a teljes magyar közművelődési rendszer „zuhanását”?  
 
 Mit terveznek a levéltár- és múzeumügy, a műemlékvédelem és a népművelés terén?  
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A rendezvényre az alábbi pártok vezetőit hívtuk meg, és a szereplésüket a lenti 
időbeosztás alapján tervezzük: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendezvényen felvétel készül. Kérjük, hogy legkésőbb 9.45-re foglaljátok el helyeiteket, 
használjátok a ruhatárt, és kövessétek a rendezők kéréseit, hiszen egészen kiugró érdeklődés 
várható. Szünetet nem fogunk tartani, az előadók váltásakor kell megoldani a 
személymozgásokat. 
 

A megértést, az együttműködést köszönjük! 

A program nyilvános, de regisztrációhoz kötött!  

Kérjük az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címen tegye meg! 

 
Rendkívül fontos, hogy az MKKSZ megyei titkáránál is akkreditáljatok! Ők egyesítik a 
jelentkezéseket október 26-ig! 
 
 

A személyes találkozásban bízva, üdvözlettel:   
                                       Boros Péterné 

 

idő  Előadó 
09.50 10.00 Boros Péterné az MKKSZ Elnöke 
10.00 10.20 Juhász Péter elnök (Együtt) 
10.20 10.40 Molnár Gyula elnök (MSZP) 
10.40 11.00 Karácsony Gergely társelnök/miniszterelnök jelölt (PM) 
11.00 11.20 Fekete-Győr András elnök (MOMENTUM) 
11.20 11.40 Szél Bernadett társelnök/miniszterelnök jelölt (LMP)  
11.40 12.00 Vona Gábor elnök/miniszterelnök jelölt (JOBBIK) 
12.00 12.20 Gyurcsány Ferenc elnök (DK) 
12.20 12.40 Bokros Lajos elnök (MOMA) 
12.40 13.00 Kabai Tibor társelnök (Nyugdíjasok Pártja 50+) 
13.00 13.20 Gémesí György elnök (Új Kezdet) 
13.20 13.40 Kubatov Gábor alelnök (FIDESZ) 
13.40 14.00 Fodor Gábor elnök (MLP) 
14.00 14.20 Vajnai Attila elnök (Európai Baloldal) 
14.20 

 
14.40 Kovács Gergely (Kétfarkú KP) 


