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Tisztelt Országos Választmány!

Az Alapszabály 24. e) pontjában foglalt rendelkezés szerint az Elnökség évente egy
alkalommal beszámol a végzett munkáról az Országos Választmánynak (OV), az
MKKSZ – két kongresszus között működő - döntést hozó szervének.
Az Elnökség az Alapszabály szerint működött. A beszámolási időszakban összesen 7
alkalommal tartott ülést. (ld.: 1. számú melléklet) A 11 fős testület munkájában a
beszámolási időszakban általában 8 fő vett részt. 2 fő (2017. II. félévében) lemondott,
1 fő (Szabó F. Attila) sem az elnökség testületi ülésein, sem más MKKSZ vezetői
rendezvényen egyetlen alkalommal nem vett részt.
Az Elnökség Ügyrendje szerint az MKKSZ Elnöke, alelnökei, minden elnökségi ülésen
kötelesek beszámolni a két ülés közötti időszakban végzett tevékenységükről. Ez
megtörtént. (ld. 2 számú melléklet)
Ez is azt igazolja, hogy a testületi vezetés, a demokratikus működés, a tagsági
ellenőrzés intézményeit az MKKSZ a törvényi előírásoknak megfelelően kiépítette,
és azok szabályszerűen működnek.
A legutóbbi OV ülés óta eltelt közel egy év kiemelkedően mozgalmas és aktív –
nem túlzás azt állítani, hogy szakszervezeti történelmi értékű - időszak volt az
MKKSZ életében. A „virtuális” és a valóságos eseménynaptárunkban közel 200 olyan
rendezvényt, tanácskozást, megmozdulást, média eseményt rögzíthettünk, amelynek
az MKKSZ szervezője vagy résztvevője volt. Az elmúlt 11 hónapban – az MKKSZ
létéből fakadóan – tehát minden héten történt valamilyen országos, térségi, megyei,
szakmai érdekvédelmi esemény.
Ezekről az MKKSZ HÍRLEVELEK, az országos média tudósításai és a honlapunkon
megjelent TÁJÉKOZTATÓ-k – összesen 90 dokumentum – hiteles információkat
közöltek. (ld. 3. számú melléklet)

Tehát az esemény és tevékenység leltár szinte teljes körű, ezért megengedhető, hogy
az Elnökség beszámolója az elmúlt időszak értékelését végezze el.
Ezt az értékelést 5 kiemelt témakörben foglaltuk össze:
I.

Első téma – A magyar közszolgálat általános helyzete

II.

Második téma: az MKKSZ tevékenységének az elmúlt évben is mindig
kiemelt feladata volt a bérharc.

III.

A beszámoló harmadik témája: az MKKSZ kapcsolatrendszerének
alakulása

IV.

A negyedik téma: az MKKSZ belső szervezeti működése

V.

Ötödik téma: beszámoló költségvetésünk
gazdálkodásról, és a vagyoni helyzetünkről.
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végrehajtásáról,

a

I.

A magyar közszolgálat általános helyzete

2017. október 07-én a „Tisztes Munka Világnapján” - konföderációnk
szervezésében – egy igen jelentős szakmai érdekvédelmi konferencia volt a
„Minőségi közszolgálatról”. 2018. március végén a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen – a magyar munkajog elismerten legkiválóbb szakembereinek
közreműködésével – egy szakmai tudományos konferencia volt a közszolgálati
alkalmazottak jogállásának szabályozásáról.
Ez a két kiemelt esemény, mint egy keret adja értékelésünknek a leglényegesebb
tartalmi elemeit, amelyeket nagyon rövid három „tétel” mondatban a következők
szerint lehet rögzíteni:
 A közszolgálat minősége minden fejlett demokráciában és piacgazdaságban
döntően meghatározza:
 a gazdaság versenyképességét
 a társadalom belső viszonyrendszerét
 a demokratikus intézmények működését
 a lakosság életminőségének alakulását
 és a jövő generáció perspektíváját
 A minőségi közszolgálat fejlesztése, befektetés a jövőbe, ezért a fejlett
országok nemzeti jövedelmüknek legkevesebb 30%-át fordítják a működésre.
A fejlődő országok esetében ez 50%-os arányban kívánatos.
 A közszolgálat működésének, irányításának legeslegfontosabb követelménye
a kiszámíthatóság, a biztonság a mindenkori hatalomtól (nyugodtan
mondhatjuk a mindenkori kormánytól) való függetlensége.
Ennek figyelembevételével nézzük meg a magyar közszolgálat helyzetét.
Azt bizonyítékok sorával állíthatjuk, hogy az elmúlt 20 év kormányai a
közszolgálatot nem ezeknek a követelményeknek a figyelembevételével
irányították – harsányabban vagy visszafogottabban – de valamennyi kormány,
csak a nemzeti jövedelem „fogyasztójának” tekintette ezt a területet.
Hangsúlyozzuk ez a filozófia a kormányok politikai irányultságától és a pillanatnyi
gazdasági helyzettől függetlenül jellemezte valamennyi eddig hatalmon lévő
kormány közszolgálati politikáját.
2010-et azért is kell kiindulópontnak tekinteni az elemzésünknél, mert nagyon
sokan – talán emlékszünk rá, hogy az MKKSZ tagságának igen jelentős része –
arra számítottak, hogy a 2010-es kormányváltásnál az a hatalom tér vissza, amely
1998 és 2002 között irányította az országot. Azért volt ez a reménykedés, mert –
igen sok ellentmondással de – 1998 és 2002 között a közszolgálat finanszírozása
a korábbi évek átlagánál magasabb mértékű és kiszámíthatóbb volt. A személyi
állomány pedig – minden túlzás nélkül – érezhette munkájának fontosságát, az
állami megbecsülést, mert valódi életpálya programokat indítottak és
megteremtették a közszolgálat méltóságát és becsületét. Olyannyira így volt ez,
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hogy a 2002-es kormányváltásnak és az azt követő kormányzásnak egyik kiemelt
prioritása volt a közszolgálat további fejlesztése.
Ennek a folyamatnak a folytatását remélték 2010-ben.
Nem ezt következett.
Hanem következett a példátlan méretű forrás elvonás, amely egyaránt érintette a
személyi és dologi költségeket.
Következett a „teljes pályás letámadás” a szervezet átalakításban. Minden
lényeges szektort – oktatás, egészségügy, szociális, kulturális terület,
közigazgatás, önkormányzati rendszer, igazságszolgáltatás, rendvédelem –
gyökeresen és alapokig lemenően átalakítottak. Ennek egyik legfőbb vezérlő elve
a „centrális erőtér” érvényesítése.
A forráselvonás és centralizálás egyaránt érintette a működés feltételrendszerét és
a humánerőforrás gondozását.
Minket, mint érdekképviseletet mindkét szempont érdekel, de nyilvánvalóan
erőteljesebben érint minket a közszolgálati személypolitika és humánerőforrás
gazdálkodás.
Ha valami „pozitív” történést lehet kiemelni akkor az csak egyetlen dolog, lehet a
korábbi évtizedekben megszokott és szinte menetrendszerűen érkező „fűnyíró
elvű” közszolgálati létszámcsökkentés elmaradása. Természetesen voltak
próbálkozások és szerencsére „hamvába hullt” kísérletek, de nem tért vissza a 90es és a 2000-es években megszokott látványos és tömeges közszolgálati „kirúgás”.
Ezt nem csak a hatalom javára lehet elszámolni, hisz a vizsgált időszak igen
jelentős szakaszában már inkább a kereslet jellemezte a munkaerőpiacot, mint
túlkínálat.
Ezen egyetlen pozitív állítással szemben sajnos csak negatívumokat tudunk
felidézni, amelynek összefoglaló jellemzője: kiszolgáltatottság és munkáltatói túl
hatalom. Azért állítjuk ezt, mert az indokolás nélküli elbocsájtás, a méltatlanság, a
bizalomvesztés, a vezetői értékrendhez való kötelező alkalmazkodás, a törvények
hivalkodó semmibevétele, a szubjektív teljesítményértékelés mind- mind az
autonóm az önálló gondolkodásra képes munkavállaló negligálását jelentette.
Igen rossz érzéssel olvastuk 2006-2008-as években azokat a színes fizetett
hirdetéseket, amelyek arról tudósítottak, hogy „a közszolgálatban nem a
tehetség a tudás, szorgalom számít, hanem csak a jelenlét…” Azt gondoltuk,
hogy 2010-ben ez végleg a történelem szemétdombjára kerül. Nem így történt! Ma
sem a legfontosabb a közszolgálatban a tehetség, a tudás, a szorgalom.
Elsőszámú érték a LOJALITÁS.
Az érdekképviselet szempontjából is meghatározó körülmény az állománycsere.
Ennek részben demográfiai, részben szervezési okai voltak. Ma a közszolgálat
szinte minden szegmensében többségben vannak a 30-40 évesek, hiányzik (vagy
nagyon alul reprezentált) a 40-60 éves korosztály, és sokan „a centiket vágva,
fél lábon állva” várják a nyugdíjazást.
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Ez a helyzet igen jelentősen befolyásolja az érdekképviseleti pozíciókat is. A
többségi fiatal korosztály nem kockáztat, alkalmazkodik, a nyugdíjra váró pedig
„már” nem harcol.
Ennek a közszolgálati lelkiállapotnak tudható be az, hogy több mint 1400 milliárd
forint forráskivonás – kis túlzással – egy jaj szó nélkül megtörtént. A korábban
egységes elvű szabályozást és előmenetelt 20 (azaz húsz) részre darabolták fel. A
korábbi (és akkor is nagyon gyenge) belső szolidaritást jobb esetben a közöny,
rosszabb esetben az egymással való szembefordulás váltotta fel. Mélypontján van
minden közszolgálati pálya presztízse. A megbecsülés hiánya, az egzisztencia
zavar, és a perspektíva vesztés a fiatal innovatív munkavállalókat nem csak más
pályára, hanem más országokba indította.
Az egyik nagy baj az, hogy a közszolgálat szakmai elitje mindezt szó nélkül
elfogadta. Erre is magyarázat a generáció váltás és az állománycserének az a
jellemzője, amely a fokozott tűrőképesség megnyilvánulásában jelentkezik.
Elfogadjuk, hogy meglehetősen komorra sikeredett ez az elemzés – lehet is vitatni
ezt (reméljük vitatják is) – de ha nem jó a diagnózis (ha nem vállaljuk a helyzet
valós bemutatását) akkor nem fogjuk megtalálni a változtatás helyes eszközeit és
módszereit.
Tudomásul kell vennünk, hogy „kockázat nélkül nincs nyereség”. Ésszerűen, de a
lehetséges mértékig bátran fel kell vállalnunk a változtatások kezdeményezését.
Ezt tettük eddig is, nem túl sok sikerrel, de a látványos kudarcok megkíméltek - és
ezt az irányt kell a jövőben is vállalnunk.
Mit is?? (Használjuk mi is a kormányzati retorika kulcs szavait, mert a partnerek
csak a saját fogalmi rendszerüket értik.)
Tehát!
- Harcolnunk kell a közszolgálati hivatás presztízsének megteremtéséért!
- Harcolnunk kell a közszolgálati finanszírozás mértékének növeléséért, a
kiszámíthatóság garantálásáért!
- Harcolnunk kell valamennyi közszolgálati munkavállaló munkahelyi-, és
megélhetési biztonságáért!
- Harcolnunk kell a munkavállalói-, a szakszervezeti jogok visszaszerzéséért
- Védenünk kell a személyi állományt, védeni a munkavállalói létet, a szakmai
értékeket, a lakosság érdekében védeni a szolgáltatás biztonságát!
- Védeni a jövő érdekében az intézmények és a szervezetek függetlenségét!
- Építeni a közösségeket, megteremtve a generációk együttműködését!
- Építeni, ujjászervezni a munkavállalói összefogás szervezeti erejét!
- Kezdeményezni a közszolgálati munkajog rendszerének, szabályainak
változtatását!
- Őrizni értékes hagyományokat és szervezeti értékeinket!
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II.

Bérharcunk értékelése

2017-ben az MKKSZ Országos Választmányi ülésén számos olyan bérintézkedésről
adhattunk számot, amely minden kétséget kizáróan az MKKSZ sikeres bérharcának
volt következménye.
Ilyen volt a megyei-, járási kormányhivatalokban végrehajtott, (sok ellentmondást is
eredményező) bérfejlesztés. Mi harcoltunk a szociális terület dolgozóinak
keresetnöveléséért, a kulturális, közművelődési intézmények munkavállalóit érintő
illetménypótlékokért. Nem engedjük elvitatni, hogy a mi általunk meghirdetett első
önkormányzati sztrájk eredménye az, hogy a megyei jogú városok és azok az
önkormányzatok, ahol erre volt forrás illetményalapot emelhettek. Ezzel az
önkormányzati hivatalok dolgozóinak közel fele - igen eltérő mértékű – de
többségében érzékelhető béremelésben részesült. Azonban azt is tapasztaltuk, hogy
a köztisztviselők nem értékelték, hogy ezt az MKKSZ-nek köszönheti, és nem jelentett
ezen a területen taglétszám növekedést.
Ezeknek az intézkedéseknek, – és főleg a mi bérharcunknak – az értékét nem kisebbíti
az a megállapítás, hogy a megvalósult béremelések hatása nem tényleges
keresetnövekedés, hanem jelentős részben a korábbi bérpozíciók visszaállítása.
Ugyanakkor az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők közel 60 %-a immár 10 éve
nem részesült bérfejlesztésben, éppen ezért az SZMSZ-ben szereplő tagdíjváltozást
erre tekintettel az Elnökség felfüggesztette.
Most is van miről beszámolni! Igaz, hogy nem minden erőfeszítésünket koronázta
siker de nincs okunk a kishitűségre:
- Bátran felvállaltuk – itt az MKKSZ OV ülésén biztosítottuk támogatásunkról –
az Államkincstár dolgozóit tarthatatlan bérhelyzetük megváltoztatásáért folyó
küzdelmükben.
- Az Államkincstár dolgozói miatt is álltunk élére annak az elégedetlenségnek,
amelyet a központi közigazgatásnak megígért, majd visszavont béremelési
ígéret váltott ki.
- Jó stratégiával szerveztük a központi bérintézkedésekből kimaradt,
életpályatörvények hatálya alá nem tartozó munkavállalók bérfejlesztésért
indított közös harcot.
Megszerveztük, és esélyt teremtettünk arra, hogy mindazok, akiknek jogos bérigénye
van, összehangoltan, egymást erősítve közös érdekérvényesítő akcióban vegyenek
részt.
Majdnem sikerült megteremteni egy olyan széles szakszervezeti összefogást,
amelyben az Államkincstár, az Oktatási Hivatal, a Vízügy, a Környezet- és
Természetvédelem-, a Nyugdíjbiztosítás, a KSH-, a Meteorológia-, és az
önkormányzati hivatalok, sőt egyes oktatási, egészségügyi és szociális intézmények
dolgozói is bekapcsolódhattak volna.
Ezt az esélyt akadályozta meg az a titkos megállapodás, - amelyet az MKKSZ MÁK
OSZT vezetése – talán jóhiszeműen, de átgondolatlanul, az összefüggéseket és a
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következményeket nem mérlegelve, – a kormányzati fenyegetésnek engedve
felhatalmazás és előzetes egyeztetés nélkül – elfogadott. Az különösen súlyosbítja a
helyzetet, hogy az eredménnyel senki nem lehet elégedett.
Sok vívódást, és rossz érzést okozott ez a megállapodás, amely ellentmondásosan
eredményezett némi keresetnövelést, de a kitűzött, céltól és a várakozástól messze
elmaradva, a partner munkavállalókat magára hagyva, a Kincstár dolgozóinak sem
hozott jelentős előrelépést.
Ezúton is köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki mindazon kincstári
kollégáinknak, akik vállalták a meghirdetett sztrájkban való részvétel szándékát.

Sem az MKKSZ, sem más magyar szakszervezet gyakorlatában még nem volt
hasonló eset. Ezért nem az elmarasztalás, hanem a tanulságok elemzésével kell
vizsgálnunk ezt a folyamatot.
Az első: A kiszolgáltatottság, a megfélemlítés és a megosztottság ellenére van
munkavállalói érdekérvényesítési akarat, és bátorság a saját és a szűkebb, tágabb
közösség érdekeinek védelmében.
A második tanulság az, hogy a legnagyobb erő az összefogás, a közös fellépés és
a következetesség. (Senki ne számítson arra, hogy majd más „kikaparja neki a
gesztenyét”.)
A harmadik: Egymásra vagyunk utalva „vagy együtt sírunk, vagy együtt nevetünk”.
(Példa erre a Vízügyi ágazat eredménye, amelyet a kincstári megállapodás
determinált.)
A negyedik: A nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező szakmai
területek dolgozói esetenként nem csak saját magukért, hanem a szélesebb ágazati
közösségükért is felelősséggel tartoznak. Ennek felismertetése és a szolidaritás
megszervezése szakszervezeti feladat.
Az ötödik: Az eddigi erőfeszítések nem veszhetnek kárba! Folytatni kell!
Újjá kell szervezni az erőket, bővíteni a partnerek körét, összehangolni a célokat,
megteremteni a közös fellépés feltételeit.
Mindezekre mozgósító hívó szó lehet a közszolgálat egészére kiterjedő a mindenkori
minimálbért kiinduló pontnak tekintő egységes elvű új bér és tarifarendszer
kiharcolása, amelynek elengedhetetlen eleme egy új diplomás minimálbér garancia
beépítése.

Megismételve a tavalyi beszámolóban foglaltakat, reméljük az OV tagjai számára
egyértelmű, hogy az elmúlt évek „kormányzati jótékonykodásnak” látszó
bérintézkedések nem önmaguktól valóak, hanem azokat mi harcoltuk ki.
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Számolnunk kell azzal, (és tagjaink körében tudatosítani azt) hogy a hivatalba lépő
kormány – mivel ismét igen erős parlamenti támogatottságot élvez, ezért – senkinek
nem enged nyerni.
Várhatóan ismét saját javaslataként terjeszti majd elő azokat az ügyeket, amelyeket
éveken keresztül követelünk. Meg kell értetni tagjainkkal, hogy minden Kormány, –
de a 2018-ba hivatalba lépő különösen – csak az erőt, és a következetességet
tiszteli.
Az MKKSZ-nek e tekintetben figyelembe kell vennie azt, hogy az általa képviselt
tagság a munkavállalóknak az a rétege, amely az átlagnál erősebben kötődik a
hatalomhoz. Ennek a munkavállalói körnek igen magas a tűrőképessége, és teljesítik
a munkáltatók politikai elvárásait is. Azt is fel kell tárnunk nyíltan, hogy a hatalom saját
apparátusát nem becsüli meg, az állományt hátrányosan érintő intézkedések „nem
jelentenek politikai kockázatot”.
2018. II. félévében ismert lesz a (régi) új kormány költségvetési és közszolgálati
politikája. 2019. január 1-től számítani lehet arra, hogy a központi közigazgatás – a
módosított állami tisztviselői törvénnyel – jelentősebb mértékű keresetnövelésben fog
részesülni.
Az önkormányzati bérfejlesztés ügyét „generálisan” csak az önkormányzatiság
jövőjéről szóló politikai döntés utáni időszakra lehet prognosztizálni.

III. Az MKKSZ kapcsolatrendszerének alakulása

1.) Kapcsolat a parlamenti pártokkal
Az elmúlt két parlamenti ciklus politikai kormányzása igen jelentősen az un.
„centrális erőtérbe” irányította a döntéseket. Léteztek érdekegyeztető fórumok,
formálisan működtetnek érdekegyeztető tanácsokat, de ezek vagy hatástalan
konzultatív beszélgetések, vagy a kormány döntések helyszínéül szolgáló
diktátumok, parancsok ismertetésének fórumai voltak.
Érdemi döntés előkészítés, azokra való ráhatás csak és kizárólag a politikai
erőtérben létezett. Lehet és kell is az MKKSZ pártpolitikai semlegességét
megtartani, és megerősíteni, de ha nem tudunk részesei lenni a döntés
előkészítésnek, akkor maradunk az események alakítói helyett azoknak
tehetetlen szemlélői.
Ezért kezdeményezte az Elnökség azt, hogy kezdődjenek meg a politikai pártokkal
való kapcsolatfelvétel és próbáljunk lehetőséget szerezni a döntések
előkészítésében. Elsőként Orbán Viktor FIDESZ Elnököt kerestük meg levélben.
Megküldtük részére az MKKSZ programját, amely minden tekintetben időszerűen
tartalmazza célkitűzéseinket. Kaptunk visszajelzést Orbán Viktornak írt levelünkre,
de érdemi kapcsolatfelvétel – a FIDESZ Magyar Polgári Párttal – nem történt meg.
A többi parlamenti párttal a párbeszédet - a parlamenti választások
időszakában – már nem mi, hanem a politikai pártok szorgalmazzák.
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Értékeinket és eddigi magatartásunkat megőrizve fogadó készek voltunk a
tárgyalásokra. Fontos tárgyalási magatartásnak tekintettük azt, hogy elsősorban
mi kértük a politikai pártokat arról nyilatkozni, hogy mit terveznek a
közszolgálatban és mit terveznek a munka világában a szakszervezeti jogok
tekintetében és szociális párbeszéd érdemi működtetésében.
A szakszervezeti mozgalomban egyedülállóan 2017. október végén az MKKSZ „ki
mit ígér a közszolgálatoknak és a szakszervezeteknek” címmel pártelnöki fórumot
rendezett. (ld.3 számú mellékletben)
A pártelnöki fórumon történt kapcsolatfelvételtől függetlenül az önkormányzati
sztrájkokhoz kapcsolódóan élénk érdeklődés volt tapasztalható az MKKSZ iránt.
Ezt az érdeklődést mindvégig a korábban elhatározott személyi keretek és politikai
tartalom mellett fogadtuk.
2.) MKKSZ – KSZSZ együttműködés erősítése
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségével (KSZSZ) való együttműködés
kölcsönös szándéka évtizedekre tekint vissza. A közös múlt, a részben közös
vagyon mellett, összekötött minket az is, hogy hasonló vagy azonos területen
dolgozó munkavállalókat képviselünk. Az elmúlt években a kormányzati igazgatási
szerveknél végrehajtott átszervezés, a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok
létrehozása azt eredményezte, hogy ezeken a munkahelyeken – esetenként igen
alacsony taglétszámmal – 2 (vagy több) szakszervezet van jelen.
Semmilyen erőltetett összevonás nem fogadható el, de a jelenlegi megosztott
szervezeti állapot – mind a költségeket, mind a hatékony érdekképviseletet
tekintve – nem szolgálja a helyi tagság érdekeit. Az MKKSZ – a tavalyi
beszámolóban jelzett szándékának megfelelően – kezdeményezte a megyei
kormányhivatalok munkavállalói érdekképviseletének szervezeti és tartalmi
megerősítését, és abban együttműködést ajánlott a KSZSZ érintett
szervezeteinek.
Közös kihívást jelent számunkra a központi közigazgatásban dolgozók munkajogi
helyzetének, kereseti viszonyainak megnyugtató rendezése, amelyért együttesen
fogunk fellépni.
Az együttműködés további szervezeti és tartalmi kereteinek vizsgálata során az
MKKSZ arra a megállapításra jutott, hogy a két szervezet integrációja – az
MKKSZ-nek a KSZSZ-be történő belépésével – valósítható meg. Erre a döntésre
vonatkozó javaslat az OV napirendjén szerepel.
3.) Az MKKSZ nemzetközi kapcsolatai
AZ MKKSZ ismert (és elismert) szereplője az európai szakszervezeti
mozgalomnak. A kapcsolatok fejlesztésének a pénzügyi korlátok szabnak határt.
Nemzetközi tevékenységünk fókuszában a Független Szakszervezetek
Európai Szövetsége a CESI-ben és a CESI Európa Akadémia rendezvényein
végzett munka van, amelybe az Elnökség tagjai és megyei titkárok mind
szélesebb körének bekapcsolását szervezzük. 2016 decemberében a CESI VII.
Kongresszusa Boros Péternét (második alkalommal) ezen európai vezető testület
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tagjává, a CESI Alelnökévé választotta. Új lehetőség az európai szintű
önkormányzati érdekegyeztetésben való részvétel, amelyre a CESI engedi át
számunkra a lehetőséget.
Anyagi erőforrások híján a kétoldalú kapcsolatokat csak igen szűk keretek között
működtethetjük. Létező, (de leginkább „levelező” és) információ cserét jelentő
kapcsolatunk van a francia, a német, a norvég, az orosz, az osztrák, a szerb, és a
portugál
közigazgatási,
közszolgálati
szakszervezetekkel.
Az
izraeli
Kormányalkalmazottak Szakszervezete – nagykövetségi közvetítéssel - kapcsolat
felvételt kezdeményezett az MKKSZ-el. Ez megtörtént. Az izraeli szakszervezeti
delegációt magyarországi látogatása során, kormányzati szinten is fogadták.
Oroszlány város polgármesteri hivatalában tett látogatás a vendégek kiemelkedő
szakmai tapasztalatnak tekintették. A két szakszervezet barátsági és egyetértési
megállapodást kötött. (ld.: 3 számú melléklet)

IV.

Az MKKSZ belső szervezeti működése

1.) Az elmúlt évi beszámolóban is utaltunk arra, hogy igen súlyos válságban van
Magyarországon a szakszervezeti mozgalom. Különösen igaz ez a
közszolgálatra. A miniszterelnök véleménye szerint: „a szakszervezet
létjogosultsága a közszolgálati intézményeknél nem ugyanaz, mint a termelő,
szolgáltató területeken és a multinacionális cégeknél.”
Ez a politikai vélemény nem egy személyes vízió, hanem kormányzati akarat. Ezt
igazolja az, hogy 2010-ben a költségvetés intézményekben még közel 300 ezer
aktív tagja volt a szakszervezeteknek napjainkban ez kevesebb, mint 60 ezer fő.
Magyarországon szó nélkül tudomásul vették a munkavállalók, hogy törvénnyel
tiltott be a kormány szakszervezetet, és alig láthatóvá zsugorodott a rendvédelmi
szerveknél. Az oktatásban, az egészségügyben a korábbi 50-60%-os
szervezettség is 10-15%-ra zuhant.
2.) Ezek a folyamatok az MKKSZ-t is igen súlyosan érintették. Még nem biztos, hogy
a lét nem lét kérdése eldőlt e? Elmondhatjuk, hogy a mai közel 9 ezer fős
tagságunk döntő többségében ezt a közösséget „a kockázataival együtt is”
tudatosan vállaló dolgozó.
Minden tagnövelési kísérletünk rendkívül erőfeszítéseket igényel, amelynek igen
eltérőek az eredményei. Bizakodóak, magabiztosak és optimisták vagyunk, de
komolyan kell foglalkoznunk a kihívásokkal. A költségvetés kapcsán írtuk azt, hogy
erőfeszítéseink és relatív sikereink alapján 2016-ban szervezeteink
stabilizálódását vagy megerősödését vártuk. Az országos globális számok
biztatóak voltak, de 2017-ben nem folytatódott a 2016 évi stabilizálódás.
Ennek részletes okait a mai napig nem sikerült feltárni.
3.) Az országos vezetés kiemelkedő felelőssége mellett a szervezet működésében, a
munkahelyek és a szakszervezeti vezetés kapcsolatának alakításában
meghatározó a szerepe a megyei titkároknak. Az MKKSZ megyei titkári közössége
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igen jelentősen kicserélődött. Sőt már megjelent a változás második hulláma is. A
nehéz helyzetben lévő, a stabilizálódást vagy növekedést nem mutató megyék
titkárainak közös segítségünkre van szüksége, vagy ahol ez nem jelentett
megoldást, ott a személycserét kellett alkalmazni.
4.) Az MKKSZ mind az országos, mind a munkahelyi szinten továbbra is azt a négy
szerepet tekinti alaptevékenységének, amelyekben korábban is eredményes
volt.
-

Az érdekképviselet és a tagi érdekvédelem
a tagsági jogon járó szolgáltatás,
a közösségépítés és
a szolidaritás

 Az érdekképviselet két legfontosabb területéről, a közszolgálati politika
alakításáról, és a bérharcról, e beszámoló keretében részletesen szóltunk.
 A szolgáltatás tekintetében azt az alapigazságot kell elfogadnunk, hogy a
szakszervezetből is csak azt lehet kivenni, amit beleteszünk.
Azt is tapasztalhatjuk, hogy akik valamilyen kedvezmény reményében lépnek
sorainkba, annak megszerzését követően, többségük távozik is. Tehát nagyon
jól meg kell néznünk, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen feltételekkel, hogyan
biztosítunk. Az MKKSZ országos szervezte igen szűk pályán mozog e
tekintetben. Az éves bevétel 50%-val rendelkező alapszervezetek nagy része
szintén nagyon kevés forrással rendelkezik. Értelemszerűen egy 10-15 fős
alapszervezet éves saját bevétele néhány 10 ezer forint, amely nagyon kevés
szolgáltatásra elegendő. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az elaprózott
források koncentrálása nem jelentene-e előnyösebb szolgáltatást mindenki
számára.
A különböző kedvezmény ígéretek eléggé ellentmondásos eredményt hoztak.
2016-ban – több mint 10 év után - megszüntettük a MAKASZ kártyát, mert
aránytalanul sokba került és a csökkenő központi bevételek kritikussá tették
annak értékét. Az új tagkártya rendszer nem mutatja az ígért előnyöket. (Sajnos
sok helyre el sem jutott)
Elkötelezettek vagyunk a szakszervezeti tagsági előnyök értékének kedvező
szolgáltatásokkal történő kimutatásában. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy 9
ezer fős közösség „kereskedelmi értéket” is jelent több vonatkozásban.
Az elnökség kidolgozza az MKKSZ juttatási rendszerének jogi feltételrendszerét
elkészül egy új (minden alapszervezetnél alkalmazható) juttatási
szabályzatminta, és tovább keressük azokat a kereskedelmi és szolgáltató
partnereket, amelyekkel előnyös vállalható, hosszabb távú megállapodás
köthető.
 Közösség építés: Ennek a tevékenységnek is mindig volt országos és
alapszervezeti színtere. Továbbra is támogatjuk mindazokat, akik valamilyen
figyelemre méltó értéket mutatnak e tekintetben. Idézzük fel, hogy az elmúlt
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évtizedekben az MKKSZ területén hány olyan évente ismétlődő –esetenként több
száz embert megmozgató – kulturális, sport és szabadidős rendezvény volt
amely, igen erős közösségeket hozott létre, erősítette a személyes
kapcsolatokat, és amelynek konkrét munkateljesítmény növelő hatása volt.
Ezek a találkozók – nevesített céljukon túlmenően - egyben a „nem ellenőrizhető”
információ és tapasztalatcsere fórumai is voltak. (A Közszolgálati Sportnap-ok, a
MÁK (TÁKISZ) Kupa, a Munkaügyi Sporttalálkozó, a Környezet és Természetvédelmi
Sportnap, a Munkaügyi Szakmai – Érdekvédelmi képzések, Köztisztviselők Napja,
Szakmai érdekvédelmi konferenciák, MKKSZ Akadémia stb.) Az elmúlt években

ezek a közösségépítő – és személyes tapasztalatcsere fórumok – szinte
mindegyike – megszűnt. Nem feltétlen pénzügyi okok miatt!!
Napjainkban országosan az MKKSZ egy jelentős közösség építő esemény
szervezését tudja vállalni.
Immáron hagyományosnak mondható az MKKSZ Majális. Székházunk udvarán,
6. éve a munka ünnepén nem csak Budapestről látjuk szívesen érdeklődő
tagjainkat. Ezt a rendezvényt feltétlenül megtartjuk minden évben.
Az elmúlt évben – „csak azért is” jelleggel (felidézve a Köztisztviselők Napja
ünnepségeket) megszerveztük a „Közigazgatás Napja” országos ünnepélyt.
A rendezvény kifejezetten – külsőségeiben méltóságos és ünnepi hangulatú,
tartalmában az ünnep értékének megfelelően – sikeres volt. Ehhez az is
hozzátartozik, hogy a törvényi lehetőséggel élve, számos önkorkormányzat
rendeletet alkotott a Köztisztviselők Napja helyi megünnepléséről.
2018-ban ez az ünnepnap vasárnapra esik. Az elmúlt évi részvételi,
együttműködési, szervezési, finanszírozási tapasztalatokat és az ünneplés iránti
munkáltatói, munkavállalói érdeklődést az ünnep jogi szabályozásának
következményeit tovább kell elemezni, ezért 2018-ban az MKKSZ országos
ünnepet önállóan nem szervez.
 És végül szakszervezeti feladataink és értékeink között kiemelkedő teendő a
szolidaritás erősítése, az arra rászorulók segítése.
Ez is osztott feladat volt mindig. A szakszervezeti pénzügyi források döntő
többségét az alapszervezetek elsősorban a segélyezésre fordították. Ma is így
van ez, de amint a szolgáltatásoknál említettük egy 10-15 fős alapszervezet saját
bevétele – munkáltatói támogatás hiányában – talán egy két arra rászoruló
megsegítésére elegendő, vagy arra sem.
1996-ban központi tagdíjbevétel terhére országos segélykeretet hoztunk létre,
amely évente 80-100 – kirívóan rossz helyzetben lévő – kollégánk segélyezésére
jelentett pénzügyi forrást.
A tagdíjbevétel drasztikus csökkenése miatt az országos segélykeretet
kénytelenek voltunk megszüntetni és a segélyezést országos szinten 4 évvel
ezelőtt a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítványunk vette át.
Az alapítvány alapvetően az SZJA 1%-át tekintheti bevételi forrásnak. Az évente
12

érkező 600-800 ezer forint azt jelenti, hogy kb. maximum 300-400 MKKSZ tag
jelöli meg az 1% kedvezményezettjeként az MKKSZ alapítványát.
Az alapítvány azt kérte tavaly is, hogy minden MKKSZ tag támogassa
alapítványt havi 10 forinttal, és ha ez megvalósul, akkor az legkevesebb
kollégánk jelentős összegű támogatását tenné lehetővé. Kérte azt is
alapítvány, hogy az MKKSZ tagjai legalább 10 évenként egyszer adják
alapítványnak az SZJA 1%-át.
Ha ez megvalósulna, megduplázódna az 1%-ból befolyó bevétel.
Valójában csak néhány főre tehető azok száma, akik adományoznak
alapítvány részére.
5.)

az
20
az
az

az

Az MKKSZ érdekvédelmi, szakmapolitikai tevékenységében kiemelkedően
értékes munkát végeznek a rétegszervezetek.
Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének tevékenysége – a korábbi igen magas
aktivitása és eredményes programok szervezéséhez viszonyítva - átmenetileg
hullámvölgybe került. Az ifjúsági munka újjászervezése a fiatalok bevonásának
erősítése jelenleg folyamatban van. Ezt szolgálja az április 20-i program.
Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa 2017-ben is folytatta eredményes
tevékenységét. Mind a nyugdíjasok képviseletében, mind az általános
közpolitikai megnyilvánulásokban a korábban tapasztalt szakszerűséggel,
igényességgel és következetességgel van jelen. Több éves igényük teljesülésére
lehet számítani 2018-ban – a SZEF keretében megvalósuló – országos
szakszervezeti nyugdíjas program megrendezésekor.

V.

A gazdasági, pénzügyi és vagyoni helyzet.

Összesen több mint 70 oldal írásos előterjesztés tartalmazza a 2017. évi
gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérleget, és a 2018. évi költségvetést. A
Felügyelő Bizottság Elnöke szóbeli előterjesztésben ismerteti, legfelsőbb ellenőrző
szervezetünk álláspontját. Tehát a döntéshez – terjedelmében és tartalmában –
megfelelő mértékű és minőségű információval rendelkeznek az OV tagjai. Ennek
alapján megengedhető, hogy az elnökségi beszámoló néhány fontos megállapítást
tartalmazzon.
1.) Az első és talán legfontosabb az, hogy 2017-ben is a nehézségek és a csökkenő
bevételek ellenére az MKKSZ gazdálkodása kiegyensúlyozott, szabályszerű
és megbízható volt. Elmondhatjuk azt is, hogy forrás hiányában – tervezett
rendezvényeket, többször elhatározott képzési eseményeket el kellett
halasztanunk, vagy véglegesen lemondtuk, de – érdekvédelmi, érdekképviseleti
akciók pénzhiány miatt nem töröltünk.
2.) A 2015 évi gazdálkodásról szóló beszámoló kapcsán azt állapítottuk meg, hogy
2015 volt az MKKSZ történetében a legkevesebb tagdíjbevételt jelentő év.
2016-ban a csökkenés megállt, de 2017-ben – eddig még nem azonosított okok
miatt – ismételten kevesebb volt a bevétel, mint az előző évi, sőt a 2015 évi
mélypontot is alul múlta.
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3.) A 2014-es, a 2015 és a 2016 évi gazdálkodásunkat jelentősen, kedvező irányban
befolyásolta a Norvég pályázati programokban való részvétel. Készültünk arra,
hogy folytatódik a pályázati munka, de 2017-ben reálisan nem hirdettek pályázatot
és nem folytatódtak az előző programok sem.
4.) Az Elnökség gondos mérlegelés és többszöri tárgyalást követően 2017-ben
döntött az ingatlan vagyon korábbiakhoz képest célszerűbb hasznosításáról. A
hajdúszoboszlói üdülési célú apartmanok az utóbbi 5 évben veszteségesek voltak,
összesen több mint 4 millió forint fölösleges kiadást jelentett az üres
apartmanok fenntartása. Értékesítésük megtörtént, az ingatlanok árát
(47.000.000,- Ft) nem használjuk fel a folyó költségvetés finanszírozására,
hanem kiegészítve azt (57.500.000,- Ft + 2.500.000 Ft illeték) az Abonyi utcai
székházban vásároltunk újabb ingatlanrészt.
5.) A 2017 évi gazdálkodásunk számviteli szempontból eredményes volt.
A 2016-ban – az alaptevékenységből származó – eredmény mínusz 7.612.000
Ft volt. 2017-ben a mérlegszerinti eredmény 8.319.000 Ft-tal jobb, azaz plusz
707.000 Ft.
A mérleg fő összeg 2016 évi adata
2017-ben:

azaz:

386.546.000 Ft
391.748.000 Ft

5.202.000 Ft-tal több

6.) Részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, részben az
ingatlaneladások következtében az MKKSZ készpénzvagyona 2017-ben
növekedett.
2016. december 31-én a készpénzállomány 69.231.000 Ft volt, 2017-ben 74.570.000
Ft ami 5.339.000 Ft-tal több.

Tisztelt Országos Választmány!

A 2016. és a 2017 évi Országos Választmányi üléseken is tárgyaltunk arról, hogy
törvényi rendelkezések miatt, annak megfelelően a tagdíjutalás rendszerét meg
kell változtatnunk. Sajnálatos módon ez a változtatási kényszer részben
értetlenséget, részben indulatokat váltott ki.
Akkor is és most is hangsúlyozzuk, hogy e változtatást nem az MKKSZ, nem a
szakszervezetek találták ki, hanem az állam kényszeríti ránk. A bevezetés időpontja
tekintetében éltünk azzal, hogy a jogszabály módosítás újabb halasztást tett lehetővé,
de a változtatás alól nincs felmentés. Ismerve a kormányzati szándékot és a politikai
akaratot, e szabályozás bevezetésének megtagadása az MKKSZ létét fenyegeti!
A 2017 évi mérleget a független könyvvizsgáló korlátozott záradékkal látta el.
Kifogásolta, hogy az alapszervezetek bevétele és kiadásai nem szerepelnek az
MKKSZ könyvelésében.
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Szakszervezetünknek 327 munkahelyi szervezete van. Ebből 238 alapszervezet
évekkel ezelőtt megszüntette saját pénzintézeti számláját és az MKKSZ Országos
Irodát bízta meg annak kezelésével.
Minden valós aggály, észrevétel, gyakorlati probléma megoldására nyitottak vagyunk.
Ismételten kinyilvánítjuk, hogy a változtatást nem mi akartuk. Az tagdíjutalási
rendszer törvényi szabályoknak megfelelő működtetése az Országos Irodának igen
sok többlet feladatot és többlet költséget jelent, de a tagdíjbevétel egy központi
számlára történő befizetésének törvényi követelményét, nem kérdőjelezhetjük
meg.
Veres Ildikó Alelnök vezetésével működő bizottság igen alapos és értékes munkát
végzett, amelynek alapján az elkerülhetetlen átalakítás megvalósítható.
Az Elnökség nevében ismételten kérünk mindenkit, hogy ne ultimátumokban
gondolkodjon, ne fenyegetőzzön, hanem megértve a közös felelősséget a mindenki
számára elfogadható megoldás gyakorlati végrehajtásában legyen partner.
Az Elnökség kiemelten kéri a Felügyelőbizottságot úgyis, mint testületet, és a
Felügyelő Bizottság minden egyes tagját külön – külön is, hogy a számukra, mint
szakemberek számára ismert törvényi követelmények megvalósítását, (az
alapszervezeti
tisztségviselők
számára
szükséges
szakmai
információk
biztosításával) segítsék elő az elkerülhetetlen döntés bevezetését.
A bevezetőben is bizonyítottuk, hogy szakszervezetünk működésének
demokratikus intézményei a tagsági kontroll biztosítékai nem csak kiépültek,
hanem működnek is. Ezek lehetnek garanciái annak, hogy az kb. 90-100
alapszervezet, amely ma még elkülönülten vezet önálló számlát azoknak vezető
tisztségviselői is megértsék, hogy semmilyen hátrány nem éri tagságukat, ha az
állami akaratnak engedelmeskedve a tagdíjbevétel útját a törvényi szabályok
szerint veszik tudomásul.

************
Tisztelt Országos Választmány!
Az MKKSZ Elnöksége ezúton is megköszöni minden MKKSZ tagnak, kiemelten e
közösség választott tisztségviselőinek, az Országos Választmány tagjainak az
elmúlt évi közös munkát, amelyet az Elnökség –mint az MKKSZ Ügyvezető
Testülete - sikeresnek és eredményesnek értékel.
Eredményes és sikeres volt az MKKSZ 2017.- 2018 évi eddig végzett munkája, mert
az eredmény hiánya (tudjuk, hogy van bőven ilyen) nem azonos a kudarccal.
A kudarc csak az, ha meg sem próbáljuk.
Ezek ismeretében állítjuk azt, hogy minden tagunk, aki részese az MKKSZ
közösségének büszke lehet szervezetére és büszke lehet önmagára.
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1. számú melléklet

KIMUTATÁS
az MKKSZ Elnöksége üléseinek időpontjáról,
a tárgyalási napirendekről és az Elnökségi tagok részvételéről

3/2017. számú ülés
2017. június 16.
(kibővített ülés megyei titkárokkal, OSZT Elnökökkel)
1.)

2017. április 22-i Elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.

2.)

MKKSZ Elnök, Alelnökök beszámolója és a Felügyelő Bizottság Elnökének tájékoztatója a
legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 Érdekegyeztetés a Magyar Államkincstár Elnökénél (MÁK) területen lehetséges
sztrájkról
 Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT), Közalkalmazottak Országos
Munkaügyi Tanácsa (KOMT) ülése
 Szakszervezetek Együttműködési Fórum (SZEF) Szövetségi Tanács ülés, XIV.
Kongresszus
 Megyei Polgármesteri Fórumok, TÖOSZ éves közgyűlés
 EPSU Európai Szociális Párbeszéd Fórum a helyi és területi önkormányzatoknál

3.)

Egyeztetés és konzultáció a 2017. május 27-i Országos Választmányi ülés döntéseinek
végrehajtásáról.
Előadók: Boros Péterné Elnök, Dr. Marosi János SZÜB vezető, Zseli Imre OV Elnök

4.)

Tájékoztató a központi közigazgatás egyes szerveinél szervezendő sztrájkelőkészítő
bizottság(ok) tevékenységéről.
Előadók: Boros Péterné Elnök, Dr. Dobóczky Károly OSZT Elnök, Dr. Marosi János SZÜB
vezető

5.)

Tájékoztató és egyeztetés a 2017. július 1-én rendezendő „Közigazgatás napja” ünnepség
tartalmi, szervezeti és technikai feladatairól.
Előadók: Veres Ildikó Alelnök, Szebeni Dóra elnökségi tag

6.)

A közalkalmazotti intézményeknél sorra kerülő reprezentativitási felméréssel kapcsolatos
MKKSZ feladatok.
Előadó: Árva János Alelnök

7.)

Javaslat az MKKSZ Elnökségének a 2017. június – 2018. május közötti időszakra érvényes
munka és feladattervére.
Előadó: Boros Péterné Elnök

8.)

Döntés az Abonyi 31 Kft végelszámolásáról.
Előadó: Fehér József Abonyi 31 Kft társ ügyvezető

9.)

Tájékoztató a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány 2016 évi
gazdálkodásáról, segélyezési tevékenységéről, 2017. évi célkitűzéseiről.
Előadók: Fehér József Kuratóriumi Elnök, Millián György a Segélyezést Előkészítő
Bizottság vezetője

10.) Tájékoztató az MKKSZ Kft 2016. évi gazdálkodásáról, a 2017 évi tevékenységéről.
Előadó: Fehér József MKKSZ Kft ügyvezető
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11.) Beszámoló az MKKSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésével
kapcsolatos 2016. szeptember 24.-i Elnökségi döntésben foglaltak (rész) teljesítéséről,
döntés ingatlan értékesítésről.
Előadó: Fehér József
12.) Elnökségi döntést a „Közigazgatási Hivatalok Dolgozóinak Országos Szakmai Tanácsa”
elnevezés módosításáról. Egyeztetés a „Megyei Kormányhivatalok Dolgozóinak Országos
Szakmai Tanácsa” működésével kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető
13.) Budapest Főváros Titkári Tanács ügyrendjének jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető
14.) Különfélék. (kérdések, bejelentések, tájékoztatók)

4/2017. számú ülés
2017. szeptember 23.
1.) 2017. június 16-i Elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
2.) MKKSZ Elnök, Alelnökök beszámolója és a Felügyelő Bizottság Elnökének tájékoztatója a
legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 Közigazgatás Napja ünnepség
 Központi közigazgatásban dolgozók bérhelyzete
 Önkormányzati sztrájktárgyalások
 Népszavazási kezdeményezések
 Nemzetközi kapcsolatok eseményei
 Évadnyitó vezetői értekezlet
 FEB ellenőrzés alapszervezeti kérésre
3.) Az MKKSZ által meghirdetett érdekérvényesítő akciók értékelése.
Előadók: Boros Péterné Elnök, Dr. Marosi János jogi szakértő
4.) Tájékoztató a 2017. évi központi költségvetés I. félévi teljesüléséről, javaslat a költségvetés
módosítására
Előadó: Boros Péterné Elnök,
5.) Beszámoló az MKKSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésével
kapcsolatos 2016. szeptember 24.-i Elnökségi döntésben foglaltak (rész) teljesítéséről, döntés
ingatlan értékesítésről.
Előadó: Fehér József
6.) Az MKKSZ jogi személy tagjai
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető
7.) Javaslat az MKKSZ Elnökségének MKKSZ Akadémia szervezésére
Előadók: Boros Péterné Elnök, Dr. Nagy Mihály szakértő
8.) Egyeztetés nemzetközi feladatokról, az „IZRAELI Kormányalkalmazottak Szakszervezete”
magyarországi programjáról.
Előadók: Boros Péterné Elnök, Szebeni Dóra elnökségi tag
9.) Különfélék. (kérdések, bejelentések, tájékoztatók)
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5/2017. számú ülés
2017. október 17.
1.) Találkozó az Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezete delegációjával.
Bemutatkozás és tájékoztatás az MKKSZ munkájáról
Előadó: Boros Péterné MKKSZ Elnök
Az izraeli szakszervezeti delegáció bemutatása és tájékoztató a szakszervezet
munkájáról.
Előadó: Ariel Yacobi Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezet Elnöke
2.)

Az Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezete és a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Együttműködési
Megállapodás-ának ünnepélyes aláírása.

6/2017. számú ülés
2017.december 09.
1.) 2017.szeptember 23-i, és a 2017.október 17-i Elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
2.) MKKSZ Elnök, Alelnökök, Elnökségi tagok beszámolója és a Felügyelő Bizottság Elnökének
tájékoztatója a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról (szóbeli előterjesztések)
 Központi közigazgatásban dolgozók bérhelyzete
 Önkormányzati sztrájktárgyalások
 Nemzetközi kapcsolatok eseményei
 Pártelnöki Fórum az MKKSZ Akadémián
 SZEF rendezvények
 MKKSZ rendezvények
3.) MKKSZ 2018 évi költségvetésének koncepciója
Előadó: Boros Péterné Elnök,
4.) Elnökségi tag ciklus közbeni választásának vizsgálata
MKKSZ Fiatalok Képviselete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető
5.)

MKKSZ Hajdú-Bihar Megyei Titkári Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető

6.)

MKKSZ Szervezetépítési Munkabizottság (SzeM) Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető

7.)

Beszámoló az MKKSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésével
kapcsolatos 2016. szeptember 24.-i Elnökségi döntésben foglaltak (rész) teljesítéséről.
Előadó: Fehér József

8.)

Különfélék. (kérdések, bejelentések, tájékoztatók)
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1/2018. számú ülés
2018. február 10
1.) 2017.december 9-i, Elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
2.) MKKSZ Elnök, Alelnökök, Elnökségi tagok beszámolója és a Felügyelő Bizottság Elnökének
tájékoztatója a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról




Önkormányzati sztrájk
SZEF rendezvények
MKKSZ rendezvények

3.) Beszámoló az MKKSZ Üdülési Bizottságának 2017 évi tevékenységéről, az üdültetés
helyzetéről. Javaslat 2018 évi üdültetési feladatokra.
Előadó: Hetényi Ferencné (ÜB Tag)
4.) Beszámoló az MKKSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezésével
kapcsolatos 2016. szeptember 24.-i Elnökségi döntésben foglaltak (rész) teljesítéséről
Előadó: Fehér József
5.) Az MKKSZ 2018 évi központi költségvetése. (Első olvasatú tárgyalás)
Előadó: Boros Péterné
A napirend tárgyalásán részt vesz: Fehér József
6.) Előterjesztés az Elnökség részére az Országos Választmány tagjainak 2018 évi létszámáról
Előadó: Dr. Marosi János
7.) Egyeztetés a 2018. I. félévében rendezendő megyei értekezletek szervezéséről és tartalmi
kérdéseiről.
Előadó: Boros Péterné
8.) Elnökségi tag ciklus közbeni választásának előkészítése.
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető
9.) Javaslat az MKKSZ kitüntetések adományozására szóló felhívásra
Előadó: Szebeni Dóra Kitüntetést előkészítő Bizottság vezetője
10.)

a.) az MKKSZ ONYT Szervezeti Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása
b.) az MKKSZ SZÜB Ügyrend módosításának jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető

11.) Különfélék. (kérdések, bejelentések, tájékoztatók)
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2/2018. számú ülés
2018. február 24.
1.) Tájékoztató a MANORKA program költségvetésének végrehajtását ellenőrző Európai Unios
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) vizsgálatról.
Előadó: dr. Gyergyák Ferenc Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Főtitkár, MAAORKA projektgazda.
2.) Egyeztetés és konzultáció a közigazgatási szerveknél képviselettel rendelkező
szakszervezetek (szövetségek) együttműködésének szervezeti, tartalmi kérdéseiről.
(Együttes ülés a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) Elnökségének
tagjaival, FEB Elnökével)
A konzultációt vezetik: Dr. Agg Géza KSZSZ Elnök
Boros Péterné MKKKSZ Elnök
Meghívott:
Fehér József KÉF ügyvivő
3.) Tárgyalás és döntés az MKKSZ részére ajánlott szolgáltatásokról.
a.) Vodafone Magyarország ajánlata kiemelt céges telefonszolgáltatásra

b.) Generali Biztosító ajánlata csoportos biztosításra
c.) CIB Bank ajánlata, banki szolgáltatásokra.
d.) ERSTE Bank ajánlata banki szolgáltatásokra
e.) HVG ORAC Kiadó ajánlata

3/2018. számú ülés
2018. április 21.
(kibővített ülés megyei titkárokkal, OSZT Elnökökkel)
1.) 2018. február 10 és 24-i, Elnökségi ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása.
2.) MKKSZ Elnök, Alelnökök, Elnökségi tagok beszámolója és a Felügyelő Bizottság
Elnökének tájékoztatója a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról

3.) Beszámoló az MKKSZ 2017 évi Központi költségvetésének végrehajtásáról. Mérleg és
eredmény kimutatás a 2017 évi gazdálkodásról.
Előadó: Boros Péterné Elnök
Napirendhez meghívott: Papp József független könyvvizsgáló

4.) Az MKKSZ Felügyelő Bizottságának jelentése a 2017 évi központi költségvetés
végrehajtásának ellenőrzéséről. FEB jelentés a 2017 évi mérlegről.
Előadó: Tornyi Lajosné FEB Elnök

5.) Javaslat az MKKSZ 2018 évi központi költségvetésére.
Előadó: Boros Péterné
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6.) Az MKKSZ Felügyelő Bizottságának véleménye az MKKSZ 2018 évi központi
költségvetésének tervezetéről.
Előadó: Tornyi Lajosné FEB Elnök

7.) a.) Javaslat az MKKSZ Országos Választmánya (OV) ülésének összehívására és
napirendjeire.
Előadó: Zseli Imre OV Elnök
b.) Javaslat az MKKSZ-nek a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségéhez
(KSZSZ) történő csatlakozására.
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető

8.) Beszámoló az MKKSZ tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogi helyzetének
rendezésével kapcsolatos 2016. szeptember 24.-i Elnökségi döntésben foglaltak (rész)
teljesítéséről.
Előadó: Fehér József

9.) a.) Az MKKSZ Kormányhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (OSZT)
Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása
b.) Az MKKSZ Közterület-felügyeleti Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (OSZT)
Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása
Előadó: Dr. Marosi János SZÜB vezető

10.) Javaslat MKKSZ kitüntetésekre
Előadó: Szebeni Dóra Kitüntetést Előkészítő Bizottság vezetője

11.) Különfélék. (kérdések, bejelentések, tájékoztatók)
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Részvételi KIMUTATÁS az Elnökségi ülésekről

ELNÖKSÉGI TAGOK

4/2017
számú ülés

5/2017
számú ülés

6/2017
számú ülés

1/2018
számú ülés

2/2018
számú ülés

3/2018
számú ülés

1.
Boros Péterné
2.
Veres Ildikó
3.
Árva János
4.
Dobóczky Károly dr.
5.
File Beáta dr.
6.
Ferencz Norbert
7.
Kosztolányi György
8.
Marosi János dr.
9.
Szabó F. Attila
10.
Szebeni Dóra
11.
Tóbiás Ferenc
AZ ÜLÉSEN JELENLÉVŐ ELNÖKSÉGI
TAGOK SZÁMA (fő)
ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
1.
Tornyi Lajosné FEB
2.
Zseli Imre OV Elnök
3.
Gozman Józsefné (ONYT)
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MKKSZ Elnöki Beszámoló
2017. május 27 – 2017- június 16 közötti időszakban végzett munkáról

05.27

Bp Újvárosháza Díszterme

05.31

Csömör

06.06.

MKKSZ Székház

06.06

Budapest, Magyar
Államkincstár központja
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) épülete
ATV tv stúdió
MKKSZ Székház

06.06
06.07
06.07
06.07
06.08
06.12
06.13

Kossuth klub
Vigyázó Sándor müv.Ház
(XVII. ker)
MKKSZ Székház
SZEF Székhelye

06.14
06.16

MKKSZ Székház
Kibővített elnökségi ülés

MKKSZ Országos Választmányi
ülés
Polgármesteri hivatalban
tagszervezés
Sajtótájékoztató – sztrájk
előkészítésről
MÁK OSZT ülése
Közalkalmazottak Országos
Munkaügyi Tanács (KOMT) ülés
interjú a sztrájk előkészítésről
Közigazgatás napja Szervező
Bizottság alakuló ülés
Vita fórum
TÖOSZ Küldöttgyűlés
Egyeztetés civil szervezetekkel
ÜT ülés
ÖDOSZT Elnökségi ülés
MKKSZ Székház
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Szabó F. Attila megyei titkárral
közösen

javaslat sztrájkelőkészítő bizottság
megalakítására

Árva János alelnökkel közösen
Fehér József projekt vezetővel
közösen
Ferencz Norbert elnökségi taggal
SZEF AKADÉMIA eddigi
előadásainak összefoglalása

2/1 számú melléklet

2/2 számú melléklet

MKKSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a 2017. június 16- 2017. szeptember 23-i közötti időszakban végzett munkáról
(elhangzott az Elnökség 2017. szeptember 23-i ülésén)
A teljes vezetői körben,- tehát az elnökség tagjaival, a FEB elnökével, az OSZT
elnökökkel, a megyei titkárokkal, rétegszervezeti vezetőkkel, és a szakértőinkkel –
újabb találkozót ebben a naptári évben nem tervezünk. A következő teljes vezetői kört
érintő tanácskozást a jövő évi Országos Választmányi ülés előtt fogjuk megtartani.
Az elnökség, a FEB - programjának megfelelően - megtartja üléseit. A megyei
titkárokkal, OSZT elnökökkel, rétegszervezeti vezetőkkel pedig – szükség és alkalom
szerint – fogunk találkozni.
A mai értekezletnek 6 nagyobb témacsoportja:
(A 6 témacsoporthoz egymást követően elhangzanak a bevezető tájékoztatók, és azt
követően nyílik majd lehetőség arra, hogy az elhangzottak egészéhez lehessen
hozzászólni. Ez a módszer bevált, és ennek a módszernek az elfogadását kérem, hogy vegyük
tudomásul.)

I.

Első téma: tájékoztató személyi kérdésekről.
Ennek a témának 3 előadója van: Boros Péternét követően, Árva János
alelnök, és Dr Marosi János SZÜB vezető is tájékoztatást ad.

II.

Második téma: Beszámoló a legutóbbi (júniusi) kibővített elnökségi ülés óta
történt legfontosabb érdekképviseleti eseményekről. (E téma keretében
nemcsak tájékoztatunk, hanem szükségszerűen
következtetéseket is feladatunknak tekintjük.)

az

értékelést

és

a

III.

Harmadik téma: tájékoztató és egyeztetés a szeptember – december
közötti időszakban várható, és tervezett országos, konföderációs, és
MKKSZ rendezvényekről.

IV.

Negyedik téma: (az előzőhöz szorosan kapcsolódóan az őszi, tehát)
szeptember – december hónapban megtartásra kerülő megyei-, térségi (és
hangsúlyozom, hogy nemcsak megyei) MKKSZ értekezletek szervezeti,
tartalmi lebonyolításának megbeszélése.

V.

Ötödik téma: (szintén kapcsolódik az őszi időszak eseménysorozatához, ez
pedig a sokszor szóba került „csapatépítő” rendezvény.)

(Az ONYT elnökével külön egyeztetünk a képzésükről)
VI.

Hatodik (záró és összefoglaló) téma csoport: a SZERVEZETÉPÍTÉS
Ennek keretében beszélünk a kormányhivatali OSZT létrehozásáról, MKKSZ
tagszervezési akcióról, tagdíjrendszerről és költségvetés módosításról.
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1. téma: Személyi változások
1.1)

Dr. Dobóczky Károly kollégánk, aki hosszú idő óta országos tisztségviselő,
egészségi állapota miatt lemondott az MKKSZ elnökségi tagságáról, és az
MKKSZ MÁK OSZT elnöki tisztségéről.
Ezt a lemondást természetesen tudomásul kell venni. Egy nagyon korrekt és
tárgyilagos tartalmú, a kölcsönös nagyrabecsülést is hangsúlyozó levélváltással
megtörtént. Ez azt jelenti, hogy az elnökség a lemondás időpontjától 10 fővel
működik.
Az OSZT vezetésében is szükséges a személyi módosítás. Jelenleg az OSZT
alelnöke Békési József (aki jelen van értekezletünkön) teljes elnöki hatáskörben
képviseli az OSZT-t. A következő OSZT ülés dönt arról, hogy a lemondott elnök
pótlása hogyan történik meg.

1.2.1) Az alapszabályban biztosított hatáskörnek megfelelően az MKKSZ elnökeként
kezdeményeztem, hogy a Pest megyei titkári tisztségben változás történjen.
Erről Szabó F. Attila megyei titkárral – Hetényi Ferencné megyei elnök
jelenlétében – tárgyaltam, és közös megegyezéssel arra az elhatározásra
jutottunk, hogy Szabó F. Attila megyei titkár munkáját megköszönöm, és 2017.
június 20-ai hatállyal a Pest megyei titkári tisztségre és a Zala megyei titkári
tisztségre szóló megbízást megszüntettem.
Ez a változás Szabó F. Attila elnökségi tagságát nem érinti. Ugyanakkor
álláspontom szerint – a SZEF Alapszabály általános alapelveit figyelembe véve
– érinti a SZEF megyei koordinátori tisztséget.
E titkári tisztség megszűnésének következtében – az alapszabályi
felhatalmazásnak megfelelően – a Pest megyei titkári feladatokat
ÁTMENETILEG én (Boros Péterné) látom el. Hetényi Ferencné, pedig mint
megyei elnök segíti ezt a munkát.
1.2.2) A Zala megyei titkári tisztség betöltésére egyeztettem 2 alkalommal Farkas
Szilárd Letenyei polgármesterrel, aki 2017.09.11-én hétfőn fogadja az MKKSZ
képviselőit a megyei titkári feladatok megbeszélése és (terveim szerint)
megbízólevél átvétele céljából.
(Én korábban, mint megyei titkár jól együttműködtem Szabó F. Attilával, mint megyei
titkár, kollégámmal. Az elmúlt ciklusban én főtitkárként, Ő alelnökként dolgozott és
szintén a jó volt a munkakapcsolatunk, amit ezúton is köszönök, és amire szívesen
emlékszem vissza. Ugyanakkor – jelen helyzetben - az elnöki felelősség kötelezett
arra, hogy az MKKSZ érdekében változást kezdeményezzek. Ezt a változást Szabó F.
Attila tudomásul vette. Sajnálom, hogy nincs jelen, mert jelenlétében itt a vezetői
közösség előtt kérném, hogy Ő, mint elnökségi tag, dolgozzunk együtt továbbra is az
MKKSZ érdekében.)

1.3)

Heves megyében Tiba József kollégánk korábban már bejelentette, hogy nem
tudja tovább vállalni a megyei titkári feladatokat. A következő időszakban
egyezünk meg a feladatot vállaló személlyel. Van két jelölt, van szakértő
segítő, tehát a megoldás rövidesen megtörténik.
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1.4)

Erősítünk Budapesten is. Dr. Marosi János jelenlétében megegyeztünk
Szabó Geleta Katalinnal, hogy kipróbáljuk, hogy tudja a szervezőtitkári
feladatokat ellátni, és annak ismeretében döntünk a további közös munkáról.

1.5)

Egyeztetett, de még nem rendezett személyi változás az MKKSZ könyvelését
érinti. Szitányiné Muhorai Gabriellával a könyvelésünket vezető Bt.
vezetőjével – kezdeményezésüket elfogadva - megállapodtunk, hogy 2017.
december 31-ével mind a könyvelést, mind a pénzügyi szolgáltatást
kölcsönös akarattal megszüntetik. Tehát új könyvelési és új pénzügyi
szolgáltatója lesz az MKKSZ-nek. Jelenleg keressük a legjobb személyi és
szakmai megoldást. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy ezen szolgáltatások
tekintetében semmilyen fennakadás nem lesz.
2. téma a júniusi vezetői értekezlet óta eltelt időszak legfontosabb
érdekvédelmi eseményeinek összefoglalása,

2.1) A központi közigazgatás bérügye.
Az előzmények kapcsán érdemes felidézni, hogy április 24-én tartott ülést az
OKÉT.
Ezen a tanácskozáson a kormány képviselői egy szót nem szóltak arról, hogy a
beígért, és törvényben rögzített 2018. január 1. mint bérfejlesztési fordulópont
a központi közigazgatásban nem érvényes.
A 2018. évi költségvetési törvényből értesültünk arról, hogy az Állami
Tisztviselői tv. minisztériumokra és más országos hatáskörű közigazgatási
szervekre történő kiterjesztésének időpontja – várhatóan 2019.01.01.
Ezt a változást a szakszervezeti oldalon (ismereteim szerint a TBDSZ elnökén
kívül) senki nem kifogásolta. Én az OKÉT májusi ülésén ezt élesen felvetettem,
de erre a kormányzati válasz az volt, hogy még nincs döntés, illetve a kormány
nem tartja időszerűnek a törvénymódosítást.
Álláspontom szerint ennek a döntésnek – ami normális körülmények között
komolyan próbára tenné a kormány szavahihetőségét (ugyanis saját törvényét
veszi semmibe) – a következő indokai (szempontjai) lehettek.
-

Az első, amelyet Simon Attila István az NGM helyettes államtitkára nekem
válaszolva mondott az OKÉT-en, nevezetesen: „a kormány úgy látta, hogy
nincs politikai kockázata ennek a döntésnek.”

-

A második ok az lehet, hogy a minisztériumok (és országos főhatóságok)
személyi állománya oly mértékben alávetett és kiszolgáltatott, hogy ezzel a
döntéssel is „megalázzák”.

-

A harmadik szempont pedig az, hogy az esetleges „hangadókat,
véleményvezéreket” egyedi döntés alapján „pofa” pénzzel, (pl: 24 havi
célprémiummal) veszik meg. A többség meg talán morog, de önmagáért sem
vállal semmit.

-

A negyedik (legfontosabb) ok pedig az, hogy a kormány is beismerte az állami
tisztviselői törvény bérrendszerének kudarcát. Az Áttv. megyei szintű
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kiterjesztésekor is komoly feszültségek keletkeztek, amelyet mi egy szakmai
elemzésben bemutattunk. Azt a bércsökkenést, egyedi döntésekkel időlegesen
tudták orvosolni. A minisztériumi körben több ezer fő besorolási bérének
csökkentése (a parlamenti választás évében) nyilvánvalóan nem lehet megoldás.
Mindezt általánosságban is kifogásoltuk. Az előbb említett okokat ahol módom volt
rá, elmondtam. Ennek ellenére úgy éreztem, hogy az általunk képviselt
kormánytisztviselők érdekében többet kell tenni.
Én abból indultam ki, hogy az OKÉT Munkavállalói Oldalnak egy nagyon
egyértelmű, precíz és végrehajtható indítványa volt arról, hogy mindazok, akik
2017-ig
kimaradtak
bérintézkedésből,
életpályatörvényből,
keresetnövelő
döntésekből, azoknak (8-10 év után) hogyan kell rendezni a keresetét.
Ezt az OKÉT dokumentumot tekintettem kiindulópontnak, és ezzel kerestem meg a
kormányt, illetékes miniszterként Varga Mihály Nemzetgazdasági Minisztert, valamint
Lázár Jánost, és Orbán Viktort.
A részleteket ismerhetőek az MKKSZ Hírlevelekből és a médiából.
Az elutasító válaszokat követően döntöttem úgy, hogy az általunk képviselt két
területen megvizsgáljuk az akció hajlandóságot. Felhatalmazást erre a május 27-i OV
ülés egyhangú döntése megadta.
Elsőként a MÁK OSZT-t kérdeztük meg erről, majd a Nemzeti Parkok ügyében a
Környezetvédelmi OSZT-t.
A MÁK Országos Szakmai Tanácsa teljes ülésén – a MÁK Elnökének és Személyügyi
Főigazgatójának jelenlétében (Dr. Marosi Jánossal mi is jelen voltunk) – döntött
(egyhangúlag) a sztrájkbizottság megalakításáról.
Média mellénk állt. A CESI a magyar kormányhoz intézett nyilatkozatával
támogatott! Tematizáltuk az érdekképviseleti híradásokat. Nekünk kedvezően
változott a helyzet akkor, amikor (a Környezetvédelmi OSZT ugyan nem vállalta az
akcióban való részvételt) de a Vízügyi Dolgozók Szakszervezet IGEN!
Sztrájkbizottságot alakítottak, és a mi követeléseink mentén megfogalmazták saját
igényüket.
Ez a helyzet akár egy komoly eredményt, egy igazi sikertörténet is jelenthetett volna,
mert időközben az önkormányzati köztisztviselői bérigény – meghirdetett
sztrájkköveteléssel alátámasztva – kormányzati döntésre volt előkészítve.
A helyzet komolyságát jelezte, hogy Lázár János a kormányinfón több alkalommal
üzengetett, és fenyegetett. A kormányzat nem a megoldást, hanem a megtorlást
készítette elő. Ez a MÁK elnökét megrémisztette.
A MÁK-ra vonatkozó eredmény ismert. Finoman szólva is ellentmondásos, és az a
nagy baj, hogy ezért a MÁK OSZT senkit nem okolhat.
Ki kell mondanunk, hogy azok, akik kisajátították a sztrájktárgyalást, és annak alapján
a megállapodást (vélhetően jóhiszeműen) de rosszul tárgyaltak, és rossz
megállapodást fogadtak el, és teljesen indokolatlanul, és törvénytelenül azt
titkosították. (Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a sztrájk témában járatlanság mellett
a kényszerhelyzet is súlyosan közrejátszott az események ismert alakulásában. Arról is
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dönteni kellett, hogy vagy elfogadják a felajánlott 1 M Ft-ot, vagy nincs tovább tárgyalás. Lehet
hogy itt meg kellett volna állni.)

Sajnálatos módon meg kell állapítanunk azt is, hogy ez a megállapodás nemcsak
alatta van a teljesíthető és a nyilvánosság előtt hirdetett igénynek, hanem
becsapta az érintett állományt.
Én nem kívánom a MÁK elnök személyes kockázatát minősíteni, de azok, akik a
MÁK OSZT képviseletében ezt elfogadták rosszul tették.
Alapszabályunk szerint felhatalmazás nélkül olyan személyek döntöttek sztrájk
követelés elfogadásáról, akiknek erre csak részleges jogosultságuk volt.
Nem presztízs harcról van szó. Nem az a probléma, hogy személy szerint az MKKSZ
Elnöke, mint a szakszervezet elsőszámú felelős vezetője (és Dr. Marosi János
sztrájkszervezési jogi szakértő) ebből a tárgyalásból „fondorlatos módon” ki voltunk
zárva, hanem az, hogy törvénytelenül „titkosították” a megállapodást és a
teljesíthetőnél alacsonyabb mértéket fogadtak.
Sajnos a MÁK OSZT érintett képviselői súlyosan megsértették a szakszervezeti
alapértéket, a SZOLIDARITÁST. A MÁK elnökének személyes a kormányzat előtti
felelősségét enyhítve elfogadták a külön utas megoldást. Ez azért cserbenhagyás,
mert korábban a MÁK Elnöke személy szerint engem is arra kért, hogy ez az akció ne
csak a MÁK nevéhez kötődjön, hanem minél szélesebb körben érintsen más
közigazgatási szerveket is. Ezt mi a Vízügyesek mozgósításával teljesítettük. Az
önkormányzati sztrájk időzítésével ráerősítettünk, és ennek az együttes fellépésnek a
lehetőségét „árulták el” azok, akik - a mi előzetes tájékoztatásunk nélkül –
megállapodtak a MÁK elnök diktátumáról.
Ezzel együtt ez az akció – a súlyos belső ellentmondásaival, és tanulságaival
együtt – a mi eredményünk és sikerünk. Mert – e nélkül a vártnál ugyan kevesebbet,
de – 1 milliárd forintot mégiscsak megkapnak a munkavállalók.
Az ügy nincs lezárva!
Ismert az a mottónk: „Nagy baj, ha nincs bérfejlesztés, ennél csak az a nagyobb
baj, ha van!”
A mostani helyzetre ez fokozottan igaz! Naponta kapjuk az elégedetlenek, az
érdeklődők, a harcolni akarók, a kilépők, a belépők a reklamálók, a könyörgők, a
fenyegetőzők (és had ne ismertessem, hogy milyen hangvételű) leveleit.
Ennek valószínű az az oka, hogy a nyilvánosság előtt ennek az akciónak kizárólag a
pozitívumait hangoztattuk. (kérem is, hogy amit az előbbiekben elmondtam, azt saját belső
tájékoztatásnak tekintsétek.)

Amint mondtam a folytatás elkerülhetetlen, mert 2018. január 1-én hatályba lépő
ismert minimálbér, és bérminimum növekedés ezt a fejlesztést anulálja. Tehát a
MÁK OSZT vezetésével rövid időn belül új javaslatot kell letennünk az Elnök és
a Kormány asztalára. Ennek nemcsak bérpolitikai, hanem súlyos szakmapolitikai
okai vannak.
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2.2) Önkormányzati sztrájkok:
Harmadik alkalommal hirdettük meg, és tartottuk meg az önkormányzati körben
a munkabeszüntetést. Július 17-én hétfőn Magyarországon önkormányzati
hivatalokban 2 órás figyelmeztető sztrájk volt. Nem mentünk bele abba a
számháborúba, amely arról szólt, hogy hány helyen hány fő sztrájkolt. Azt,
hogy a kormány a helyzetet komolyan vette, az bizonyítja, hogy a megyei
kormányhivataloknak külön feladatként határozták meg a sztrájkban való
részvétel vizsgálatát.
Megerősítem korábbi tételeinket:
- Az önkormányzati bérfejlesztés nem pénzkérdés, NAGYPOLITIKAI ÜGY!
-

A 2019. évi önkormányzati választások után, (vagy lehet, hogy előtte) az
önkormányzati rendszer gyökeresen átalakul. Szervezetileg, politikai súlyát,
lakossági kapcsolatait és forrás ellátottságát tekintve lényegesen gyengül.

-

A helyi önkormányzatok szerepe egy központosított államszervezetnél
kizárólag lokális ügyekre korlátozódik. Ehhez pedig nem kell a jelenlegi hivatali
szervezet és személyi állomány.

Az a kérdés, hogy ezzel a véleménnyel mikor és hol fogunk megjelenni, a nyilvánosság
előtt, vagy megjelenjünk-e egyáltalán?
Büszke vagyok arra, hogy közigazgatás történelmet írtunk! És arra, hogy több ezer
önkormányzati köztisztviselő bátran vállalta az önmagáért való kiállást.
A
Belügyminisztériumi
tárgyalásokról
a
hírlevelekben
részletesen
beszámoltunk.
Az önkormányzati érdekszövetségek egységes fellépését a politika
megakadályozta, és a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetésével –
számunkra ismeretlen megoldási javaslatot – „terjesztenek” a kormány elé.
Azt érzékeljük, hogy az önkormányzati köztisztviselői kör is igen megosztott.
A megyei jogú városok és a fővárosi kerületek többsége képes a saját erejéből (igen
eltérő mértékű) rendezést megvalósítani. A KÉF-en kaptunk hivatalos tájékoztatást
arról, hogy a kormány felmérte az önálló illetményalap megállapításának alkalmazását
(Emlékeztetőül mondom ezt is mi harcoltuk ki!!) A kormányzati felmérés azt
erősítette meg, amit mi mindig is hangsúlyoztuk. A többség, (közel a kétharmad)
10 év óta egyetlen fillér béremelést nem kapott.
2.3)

KÉF 2017. július 14-ei plenáris ülése
Az ülés időzítése nem volt véletlen! A hétfőre meghirdetett sztrájk előtti pénteki
napra hívták össze.
Ezt kihasználva a KÉF-en sikerült nekem a témát, napirendre vetetni. Közvetlenül
a KÉF tárgyalás után a BM Közigazgatási államtitkárának vezetésével tartott
tárgyalás is a megoldás esélyét teremtette meg.
Nem így történt. A fejlemények ismertek. Mi jóhiszeműen ültünk
tárgyalóasztalhoz, ami nem mondható el a kormányról. Ők az időhúzásra
játszottak.
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A KÉF plenáris ülés további témáiról a Hírlevélben adtunk tájékoztatást. Arra
hívom fel a figyelmet, hogy a következő üléseken feltétlenül tárgyalni akarunk a
szakszervezeti jogok, munkavállalói érdekképviseleti hatáskörök törvényi
garantálásáról. Ugyan is jelenleg az Áttv. ezt nem tartalmazza, ami komoly
kockázatot jelenthet számunkra. Várhatóan rövid időn belül az általunk képviselt
munkavállalók többsége csak és kizárólag e törvény hatálya alá fog tartozni.
A Közigazgatás Napja ünnepnappá nyilvánításának ügyét a KÉF elnapolta. E
tanácskozás után, nekem úgy tűnik, hogy az kevésbé fontos mindenkinek. Úgy
érzékeltem, hogy az ünnepnap megszüntetése (munkaszüneti nap törlése) nem keltett
széles visszatetszést az érintettek körében.
Örülök annak, hogy Július 1-én megtartottuk a rendezvényünket. (Itt ebben a körben el
kell mondanom, hogy a megjelentek számát tekintve csalódott voltam. Az sem mellékes, hogy
a vártnál kevesebb jelenlévő miatt, több mint 100 ezer Forintot kidobtunk az ablakon.)

Akik ott voltunk egyszerre emlékeztünk a 20 évvel ezelőtti próbálkozásra, és
ünnepeltük az újrakezdést. Fricskát adtunk a hatalomnak, és példát mutattunk az
érintetteknek, gazdája voltunk egy jó ügy érdekében az összefogásnak.
Ezekkel a tanulságokkal együtt, ennek az ünnepnek a jövőjéért folytatott MKKSZ
kiállást újból át kell gondolni.
2.4)

Akciónk címe: TEGYÜNK RENDET A MUNKAHELYEKEN !
Biztosan állíthatom, hogy ez „igazi” munkavállalói kezdeményezés. Már szóltam
arról, hogy szinte mérhetetlenül nagy az MKKSZ országos központjába érkező
dolgozói, munkavállalói vélemény, javaslat, kifogás, számonkérés, indítvány,
stb.
Nem kellett részletes elemzés annak érzékelésére, hogy – az általános
megélhetési problémákon túl – a munkáltatás szabálytalanságát, a
kiszolgáltatottságot, a kiszámíthatatlanságot, a munkáltatói túl hatalmat,
egyszóval a nyílt törvénytelenséget kifogásolják.
Új jelenség, hogy a nem tag munkavállalók követelik fellépésünket az említett
jelenségek ellen.
Az akció tartalmáról, céljáról, módszeréről remélem, mindenki részletes
ismeretekkel rendelkezik.
Kérem, hogy a tapasztalatokról készített összefoglalókat részletesen ismerjétek
meg, és mindenki a maga lehetőségeivel „naponta” erősítsen rá akcióban való
részvételre.
Nem titkoltan ez az akció nyomásgyakorlás és a sztrájk egy sajátos módszere.
Ami az előnye szigorúan törvényes keretek között történik, azt kérjük, hogy a
törvényt tartsák be, beleértve és kiemelten alkalmazva a napi 8 órás
munkaidő betartását.
Ha ez széles körben érvényesülne, akkor ez rá mutatna a valós létszámhiányra,
és kikényszeríthetné a további keresetemelkedést.

Október 7-én (szombaton) a Tisztes Munka Világnapján (amikor egyébként egy
konferenciát rendez a SZEF a minőségi közszolgálatról) összegezzük akciónk első
szakaszának eredményeit, tapasztalatait. Meghirdetjük majd a FOLYTATÁST!
Várhatóan bővülő és vállalható további új célokkal és tartalmakkal.
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3. Harmadik téma a tervezett és várható országos események, és
konföderációs rendezvények.
3.1) Szept.8-án Magyarországra látogat Luca Vinsentini az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ETUC) főtitkára. Fogadja őt Orbán Viktor Miniszterelnök. Találkozik
a konföderáció vezetőkkel. Ezen a találkozón a SZEF-et én képviselem.
Várhatóan találkozik Botka Lászlóval és Vona Gáborral is. (Ez utóbbi találkozón
az Európai Bérunióval kapcsolatos Jobbikos kezdeményezés lesz a téma.)

3.2) Ugyanezen a napon az Országházban lesz egy konferencia a Béruniós
aláírásgyűjtésről. Ebben az akcióban a SZEF nem vesz részt.
Tudomásom szerint a SZEF tagszervezetei közül Vizl Péterné és Szűcs Viktória
megy erre a rendezvényre.
MKKSZ-ként az a véleményünk, hogy:
- egy zavaros, vitatható tartalmú ügyért,
- egy hiteltelen, vállalhatatlan múltú politikai erő (a Jobbik)
- politikailag nagyon érzékeny időszakban szervez olyan kampányt, amelybe
belerángatva a szakszervezeteket, azok támogatásával akar legitimitást és
európai elismerést szerezni saját maga számára.
(Emlékszünk: Gyöngyösi Márton Európai Uniós zászló égetésére, a „cigányozás”-ra,
„zsidózás”-ra, az UNIO ellenességre, a választójogi cenzusra….. stb. )

Hangsúlyozom, hogy nem a témát negligáljuk, hanem a Jobbik kampányában
nem akarunk részt venni, mert annak egy világos célja van: az aláírásokkal
listát gyűjteni a jövő évi parlamenti választásokra a Jobbik sikeréhez.
A téma nagyon is fontos érdekvédelmi ügy, de ne engedjük, hogy a Jobbik ezt a
választási demagógiájához kisajátítsa, gondozzuk, foglalkozzunk mi ezzel!
- A bérfelzárkóztatás nemzeti keretek között történhet, tehát nemzeti ügy.
-

A közszolgálat bérhelyzete minden országban költségvetésfüggő.

-

A Bérunió megvalósításához nem alapelvi deklarációkra, hanem gazdasági
feltételekre van szükség.

-

A nemzeti jövedelem (GDP) arányos (méltányos, és munkával megszolgált)
részét követeljük!

-

A bérezés alapelveit (beleértve a minimálbér megállapításának módszertanát)
lehetne egységesíteni, vagy legalább is közelíteni.

3.3)

Ehhez a témához kapcsolódik a Vágó Gábor nevéhez köthető
népszavazási kezdeményezés a köztulajdonban álló cégek vezetőinek
bérplafonjáról. Ez is egy olyan ügy, amely látszólag érdekvédelmi-,
szakszervezeti cél lehetne, de valójában politikai ügy.

31

SZEF-ként nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez. Én személyesen
tárgyaltam Vágó Gáborral, és világosan megmondtam neki, hogy nekünk más
a problémánk, és más módon kívánjuk ezt megoldani.
3.4)

Szintén népszavazási
kezdeményezés
tárgya
December 24-e
munkaszüneti nappá történő nyilvánítása.
Ez ügyben sokkal egyszerűbb az álláspont megfogalmazása, mert ez várhatóan
sikeres aláírásgyűjtés – és meggyőződésem szerint – népszavazás nélkül is
ünnepnappá történő nyilvánítással fog végződni. (Zárójelben megjegyzem, hogy
ebben az évben (vasárnap) ennek nincs tétje, de jövőre ez által akár 5 napos lehet a
Karácsony.)

3.5)

Magyarországra jön, az MKKSZ-hez a CESI elnöke, aki egyben a Luxemburgi
Közszolgálati Szakszervezet elnöke, és a Luxemburgi Kormánytisztviselő
Kamara Főtitkára. (várhatóan szeptember 14-től)

3.6)

MKKSZ Szociális Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa ülését tartjuk itt az
MKKSZ-ben 2017. szeptember 19-én.

3.7)

Szeptember 20-án a Jegyzők Országos Szövetségének konferenciáján
(Hajdúszoboszló) veszek részt. Az előadásom témája: az MKKSZ képviseleti
tevékenysége az önkormányzati körben.

3.8)

Szeptember 21-én Brüsszelbe utazom 1 napos rendezvényre a CESI
Elnökségi ülésére.

3.9)

Szeptember 22-én Noszvajban a SZEF megyei koordinátorok tanácskozásán
az MKKSZ „Tegyünk rendet a munkahelyeken” címmel tartok előadást.

3.10) Szeptember 23-án szombaton tartunk Elnökségi ülést (külön program szerint)
3.11) Szeptember 29 és október 1 közötti időszakban lesz a SZEFIT országos
rendezvénye.
3.12) Szeptember 30-án SZEF Akadémia rendezvény lesz a felsőoktatásról.
3.13) Ahogyan azt már említettem október 7-én a Tisztes Munka világnapján
konferenciát rendez a SZEF a minőségi közszolgálatról. A meghívott előadók
között szerepelnek miniszterek (Varga Mihály, Lázár János) államtitkárok
(Cseresznyés Péter, Latorcai Csaba) munkáltatói képviselők.
A konferencia tartalmi alapanyagát az a tanulmány képezi, amelyet az OKÉT
Munkavállalói Oldal megrendelésére 3 szakértő (Neumann László, Mélypataki
Gábor, Berke Erzsébet készített)
3.14) Október 11-én a „Esélyteremtés a digitalizáció világában” című FES
konferencián a közszolgálatot kiemelten a nőket érintő témában tartok előadást.
3.15) Október 15 és 19-e között fogadja az MKKSZ az Izraeli kormányalkalmazottak
6 tagú delegációját.
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3.16) Október 28-án, szombaton – saját rendezvényként – MKKSZ Akadémia címen
találkozót szervezünk a politikai pártok vezetőivel. Téma: „Ki mit ígér a
közszolgálatnak a következő parlamenti ciklusra.
3.17) November 7-én, Budapesten rendezzük a Szociális Munka Napját.
Várhatóan két alkalommal tart ülést a KÉF és legalább egyszer az OKÉT is és a KOMT
is. A KOMT-nak kötelezően meg kell tárgyalni azt a törvénymódosítást, amely a
közalkalmazotti reprezentativitás 2019-ig történő meghosszabbítását tartalmazza.
A fenti dátumok azért fontosak, mert ezek ismertében kell szerveznünk az MKKSZ
őszi, megyei térségi rendezvényeit.
4. téma MKKSZ megyei térségi rendezvényeinek szervezési feladatai
4.1) Tavasszal a megyei polgármesteri fórumokhoz kapcsolódva szerveztük a
megyetitkári értekezleteket. Ebben az évben ez részleges eredménnyel járt.
Erre figyelemmel kezdeményezem, hogy az ősz folyamán kapjunk lehetőséget
arra, hogy minden megyében szervezzünk MKKSZ fórumokat.
Az általam használt megnevezés „MKKSZ FÓRUM” nem pusztán a megyei szb titkári
értekezlet elnevezésének változtatása, hanem új tartalmat és új módszert jelez.
Az a kérésem a megyei titkárokhoz, hogy olyan megyei értekezleteket szervezzünk
ahol nem csak a titkárok, hanem az alapszervezetek vezetőségének tagjai vagy akár
tisztségnélküli tagjaink, munkáltatók lesznek jelen.
Nem határozzuk meg azt, hogy megyénként hány rendezvény legyen, hol szervezzék
azt. Lehet akár megye határokat átlépő, vagy több megyés összevont rendezvény,
lehet egy nagy alapszervezet rendezvénye ahova meghívják más alapszervezetek
tagjait stb. Lényeg az, hogy tisztségviselőink tagságunk lehető legszélesebb körével
folytassunk párbeszédet a következőkről.
4.2) A fórumok fő témája (lehet):
- a közszolgálat helyzete és várható változások
- bérrendszerek és közszolgálati életpályák értékelése
- érdekegyeztetés és szociális párbeszéd állapota munkahelyi és országos
szinten
- az MKKSZ szervezetfejlesztésének lehetséges irányai és akciók
- az MKKSZ szolgáltatásai, tagsági kedvezmények igénybevétele
A megnevezett témakörök ajánlások. Minden megyei titkár maga döntse el, hogy az
ajánlásból, mit tart kiemelten fontosnak, vagy milyen más témában kezdeményez saját
rendezvényén előadást, vagy más módszerű feldolgozást.
Szeptember közepéig fogunk kérni minden megyétől egy program és időtervet, amely
tartalmazza azt, hogy a saját megyei, térségi rendezvényeket mikor, hol, milyen
részvétellel, milyen meghívottakkal, milyen témában, milyen előadásokkal kívánják
megrendezni.
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5. témája az MKKSZ „csapatépítő” rendezvényének előkészítése.
Mondom a lehetséges időpontokat:
- november 23 és 26 között 2 vagy 3 napos időtartamban
- vagy november 30 és december 3 között 2 – 3 napos időtartamban.
Lehetséges helyszínek:
- nem ismerjük (de ajánlották) az új budai önkormányzat berekfürdői vendégházát
- ismerjük, mert több rendezvényünk volt Hajdúszoboszlón a hotel IN ben
- tavasszal ismertük meg vas megyében a bögötei rendezvény központot.
Ezen kívül szívesen veszek helyszínre vonatkozó javaslatokat, olyanokat, amelyek
megfelelnek a következő feltételeknek:
- elhelyezés 30 fő részére, 2 ágyas fürdőszobás szobákban
- konferencia terem (megfelelő audió vizuális eszközökkel)
- étkezés, választási lehetőséggel
- valamilyen érdekes (pihentető) kikapcsolódást jelentő szabadidős program
ajánlat.
Mindezt kb. 20.000 -25.000 Ft/fő/nap (max: 30 ezer) költségátalány alapján tervezzük.
Várom ehhez a javaslatokat.
Javaslatokat főleg a programra kérek. Azt tervezem, hogy a találkozónkat megelőzően
készítek egy kérdéssorozatot és azokra történő válaszadás alapján tematizálnánk a
beszélgetéseinket. Szívesen fogadok olyan javaslatokat is, amely konkrét témákat és
azok előadóit jelöli meg.
Az a cél, hogy a vezetői kör tagjai egymás számára tegyék világossá a kölcsönös
elvárásokat, a közös munka sikerének feltételeit. Nem elvi elméleti képzést
szervezünk, hanem a gyakorlati munkában alkalmazható módszerek és megoldások
megismerését, és közös felhasználásának elősegítését szeretnénk elérni.
6. téma a SZERVEZETÉPÍTÉS.
6.1) Kormányhivatali OSZT létrehozása:
A kezdeményezés az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Titkárától, és a
Megyei Kormányhivatal Törzshivatalának alapszervezete Titkárától, az MKKSZ
Megyei Elnökétől indult.
Szeptember végén – október első napjaiban hívjuk össze az előkészítő
bizottságot, amely a jelenleg működő (és megmaradó) de már kormányhivatalban
működő OSZT-k vezetőiből áll. Tehát a Földhivatali OSZT, a Munkaügyi OSZT, a
Környezetvédelmi OSZT, és a Növényegészségügyi OSZT. Ezt a 4 OSZT-t fogná
össze a Kormányhivatali OSZT úgy, hogy az OSZT-khez esetleg nem tartozó
önálló járási alapszervezeteket is integráljuk.
Ez a megoldás nem veszélyeztetné az több évtizedes múlttal rendelkező OSZTinket, de megfelelően alkalmazkodhatna a megváltozott munkáltatói – állami
szervezetrendszerhez.
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Nem titkolt szándékunk, hogy egy ilyen integrációval, koordinációval bővíthetnénk
tagsági körünket mindenek előtt a nem szervezett dolgozók köréből, de nem kizárt,
hogy most más szakszervezethez tartozó kollégáinknak is lehetne ez vonzó.
Ez a szervezeti struktúra lehetőséget adna megyén belül a különböző
szakterületeken működő, de azonos állami irányítás alá tartozó munkahelyi
szervezetek együttműködésére.
Felkértem a SZÜB-öt, hogy az előkészítő bizottság által elfogadott rendező elvek
mentén készítsen SZMSZ-tervezetet, és ha lehet, akkor még ebben az évben, de
legkésőbb jövő év elején alakuljon meg az OSZT.
6.2) MKKSZ tagszervezési akció
Gozman Józsefné Elnöki megbízott elkészítette az aktuális taglétszámelemzést,
de úgy döntöttem, hogy azt most nem adjuk közre. Nem az elnöki megbízottnak
tulajdoníthatóan ezek az adatok sok pontatlanságot és bizonytalanságot
tartalmaznak.
A konkrét adatoktól függetlenül viszont a trend egyértelmű. Ismét csökkent
a taglétszámunk. Nem drámai nagyságrendekkel, de csökkent.
Két évvel ezelőtt készítettem egy részletes elemzést a csökkenés lehetséges 10
okáról. Ezt majd ismét megküldjük a megyei titkároknak, és kérek mindenkit, hogy
a saját megyéjének alapszervezeteit annak figyelembe vételével vizsgálja meg, és
– lehetőleg számszerűsítve – a tényleges, vagy a becsült adatokat írja a megfelelő
helyre.
Természetesen az általam megjelölt 10 okon túl is lehetnek olyan körülmények,
esetek, amelyek a taglétszámcsökkenést okozták, ezeket is kérem majd
megjelölni, azt javaslom, hogy a novemberi csapatépítő rendezvényünknek egyik
kiemelt témája ez legyen.
De addig sem maradjunk tétlenül. A SZEF lezárta a saját tagszervezési
programját, tehát onnan nem számíthatunk forrásra. (Megjegyzem igen jelentős
összeget sikerült 2012 – 2017 között alapszervezeteinknek eljuttatni.)

Saját szervezetépítési programot kell közösen megalkotnunk!
Szabolcs megyében indul egy „pilot” program, amelynek fő színtere a járási
hivatal. Ennek részleteit most nem ismertetem, de annyit megemlítek, hogy a
tagdíjbevétel meghatározott részének helyben maradása lehet ösztönző. Kísérleti
programról van szó, ezért csak akkor foglalkozunk ezzel szélesebb körben, ha az
első tapasztalatok alapján annak kiterjesztése lehetséges.
Azt javaslom, hogy még ebben a hónapban hozzunk létre egy Szervezetépítő
Munkacsoportot (bizottságot). Örömmel venném, ha a bizottság tagjai
önként jelentkezés alapján vállalnák ezt a munkát, de ha ez nem valósul meg,
akkor felkérek arra alkalmas kollégákat.
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A Szervezetépítő program főbb tartalmi elemei lehetnek:
- az MKKSZ Elnöksége pályázatot ír ki az alapszervezeteknek, ennek a
pályázatnak a részleteit dolgozná ki az említett munkabizottság
-

a pályázat finanszírozására az MKKSZ tartalékalapjából 2018. július 1-ei
hatállyal elkülönítenénk 10 millió Ft-ot, és erre a célra zárolnánk további 5 millió
Ft-ot.

-

A pályázat főbb feltételei: taglétszámnövelésnek az aktív tagok belépése
számít.

-

pályázaton részt vehetnek egyének, (mint szervezők) és szervezetek, (mint
közösségek)

-

a pályázati díj kifizethető a szervező egyénnek, és szervezetépítő közösségnek.

-

az eredményes pályázat egyik fontos feltétele, a megyei taglétszám stabil
mértéke.

Az egyéb feltételeket, szabályokat (dokumentálás, ellenőrzés, igazolások rendje) a
bizottság kidolgozó munkájától várjuk.
Azt tervezem, hogy a csapatépítő tréning időszakára meglesz a teljes pályázati
koncepció és dokumentáció. Ott ezt közösen végig beszéljük, egyeztetjük, december
az elnökség meghirdeti a pályázatot, a májusi OV „szentesíti” az erre szánt
pénzeszközöket, és akár már 2018-ban megtörténhetnek az első kifizetések.
6.3) Tagdíjrendszer változásai:
Két adósságunk van:
- Az egyik valamennyi tagdíj elsődlegesen egy központi számlára történő utalása
(erről az alapszabály rendelkezik).
-

A másik a tagdíjfizetési mérték arányosítása (a legutóbbi OV-n az SZMSZ
módosítás során döntöttünk erről).
Mindkét intézkedés bevezetésének elhalasztásáért vállalom a felelősséget.
(Sajnos az élet igen komoly figyelmeztetésekkel sürgeti a bevételek központi számlára
történő utalásának kötelező bevezetését. Ezzel kapcsolatosan egy ügyben külön
vizsgálatban kértem a FEB-et)

A központi számlára történő utalásnak két nagyon fontos feltételét rövid időn
belül kell teljesíteni:
- Az egyik az, hogy a központi számla bankja biztosítsa azokat az alszámlákat,
amelyek az alapszervezetek saját tagdíjrészének hozzáférhetőségét teszik
lehetővé.
-

A másik az alapszervezetek pontos megnevezése, adatainak és a pénzzel való
rendelkezésre jogosult személyeknek a konkrét meghatározása.

Ebben is kérem majd a megyei titkár kollégáim hathatós segítségét.
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A tagdíjfizetés arányosítása, vagy ha úgy tetszik a tagdíjplafon módosítása nem
elsősorban központi érdek. Érvényesen döntöttünk erről, tehát a vita erről nem vezet
sehová.
Minden tekintetben vállalható ez a változás, ugyanis az MKKSZ tagok döntő
többségének személy szerint biztos, hogy emelkedett a keresete.
Tovább harcolunk az önkormányzati köztisztviselőkért, de rögzítsük azt, hogy
40%-uknak – a mi közreműködésükkel – növekedett a fizetése.
De addig, amíg az önkormányzatok teljes körében a bérfejlesztés ügye el nem
dől, ezt a tagdíjváltozást nem érvényesítjük.!!!!!!!!
Az őszi megyei – térségi összevont alapszervezeti értekezleteken
megvalósításáról feltétlenül tárgyalni akarunk.

ennek

6.4) költségvetés módosításról:
Említettem, hogy a taglétszámelemzést nem tettük közzé, viszont közzé tettük az
első 7 havi tagdíjbevételi adatokat.
Rendkívül fontosnak tartom a taglétszám adatokat is, de ismerjük el, hogy
számunkra döntő fontosságú adat a befizetett tagdíj. (Ebből is lehet következtetni
a taglétszám helyzetre, én most ezt tettem.)
Nem kívánom a naív értetlenséget előadni, de most nem tudom megmagyarázni
a számottevő taglétszám csökkenés okait.
Nem tudom megmagyarázni, mert:
- az MKKSZ aktivitása az elmúlt másfél – két évben (a visszajelzések szerint is)
kiemelkedő volt.
-

Az MKKSZ szinte folyamatosan jelen van a médiában, és minden esetben
számunkra vállalható, azt is mondhatnám kedvező információkat közölve.

-

Az általunk képviselt munkavállalói kör szinte mindegyike érezhette az ő
problémájával való kiemelt foglalkozást.

-

Kormányzati – munkáltatói kapcsolatainknak nincs „baljós” konfrontatív
tartalma.

-

Szakmai szervezetek mellénk, mögénk állnak, támogatnak.

-

Belső dolgainkat tekintve – a normális vitákon túl – nincs viszály. Szinte naponta
érkeznek a tagok és nem MKKSZ szakszervezeti szervek részéről pozitív
visszajelzések.

Sorolhatnám még a helyzetelemzés tételeit, de nem most, hanem később majd
megtesszük.
Egy kiemelkedően fontos szempontot itt közösen ki kell mondanunk. Nem országos
jelenségről van szó. Ha ránézünk, a tagdíjadatokra látjuk, hogy egyszerre van jelen
a megyei taglétszám stabilizálódása, vagy kismértékű növekedése, (ez mintegy 10-
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11 megyében jellemző) és a megyék másik felében pedig igen számottevő a

csökkenés.
Kedves kollégáim! Ez azt jelenti, hogy a csökkenés nem valamilyen egységes,
mindenütt ható szervezetünket sújtó jelenség következménye. Helyben kell
megtalálnunk az okokat, és én biztos vagyok abban, hogy ezt egyenként meg is fogjuk
találni. Bizakodó vagyok, de ez nem mentesít attól, hogy ne számoljak a realitásokkal
és kötelességem a költségvetés módosítását a szeptember 23-ai elnökségi ülésre
beterjeszteni.
Felelős döntést kell hoznunk, mert az a körülbelül 3 millió Ft, amely a csökkent
tagdíjbevétel miatt hiányzik, az csak a tartalékalapból tudjuk pótolni, tehát a tervezett
7 millió Ft-os hiányt nem tudjuk tartani.
Nem mentségként említem, de tavaly kb. annyi volt a költségvetés pozitívuma, mint
amennyi most a tervezetthez a negatívum. (12 millió tervezett hiány tavaly „csak” 9-re
teljesült, most viszont a 7 milliós tervezett hiány, várhatóan 10 millió lesz)

Költségvetésünk mindig is kifeszített volt, most sincs benne érdemi tartalék.
A kieső 3 millió Ft bevételt nem tudjuk kiadáscsökkentéssel ellen tételezni.
Sokszor elmondtam, hogy az MKKSZ a jelenlegi struktúrájának működtetéséhez évi
80 millió Ft-ra van szükség.
Kedves Kolléganők!
Kedves Kollégák!
Egy évadnyitó értekezlet új erőt, új lendületet, és új reményeket kell, hogy jelentsen.
Én ezt hiszem, és kérem, hogy ennek szellemében indítsuk a közös munkát!
Használjuk ki ezt a számunkra „nyugalmasnak ígérkező” időszakot, ugyanis a
választási kampányok a szakszervezet számára mindig békésebb időszakot
jelentettek.
Építkezzünk! Szervezkedjünk! és persze készüljünk a változásokra. Némi iróniával azt
mondhatnám, hogy nekünk minden kormány mind egyforma, de azért biztos nem lesz
mindegy, hogy új hatalom kormányoz 2018 májusától, vagy újból jön, a FOLYTATJUK.
Mindkettőre készülnünk kell, és mindkét esetben a szervezet ereje az, amely céljainkat
reálissá teszi, és védelmet nyújt a számunkra.
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2/3 számú melléklet

MKKSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a 2017. szeptember 23-i - 2017. december 09-i közötti időszakban végzett
munkáról
(elhangzott az Elnökség 2017. december 9-i ülésén)

Az Elnökség legutóbb 2017. október 17-én tartott (rendhagyó) elnökségi ülést.
Ismeretes, hogy annak fő napirendje az Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezete
delegációjával történő tárgyalási találkozó és együttműködési megállapodás volt.
Azon a testületi ülésen – amely minden tekintetben megfelelt Alapszabályunk
vonatkozó előírásainak – nem történt beszámolás a megelőző elnökségi ülés (09.23)
végzett munkáról. Ennek a kötelezettségnek most teszek eleget.
Beszámolóm első, és talán a legfontosabb témája: a bértárgyalások értékelése.
Korábban is utaltam arra, hogy számos kormányzati intézkedésben tetten érhető a
szakszervezeti kezdeményezés. Kicsit leegyszerűsítve ez a kormány nem engedi meg
még a látszatát sem annak, hogy szakszervezeti javaslatot fogad el.
Többször tapasztalhattuk, hogy a tárgyalásokon elutasítja javaslatainkat, aztán majd
kis idő elteltével ugyanazt az ügyet szinte ugyanabban a formában és tartalommal,
mint saját kormányzati indítványt terjeszt elő.
Az MKKSZ–t érintően két területen - a mi bérharcunk eredményének tekinthetően –
történt jelentős változás.
A járási és megyei kormányhivatalok, valamint a szociális terület bérhelyzete javult.
Nem tekintjük ezeket sem lezártnak, de a kedvező irányú változásokban ne engedjük
saját szerepünket elvitatni.
A Magyar Államkincstár dolgozóit érintő – részben eredményes - bérharcról a
szeptemberi értekezleten részletesen beszámoltam.
Igazán megoldatlan bérhelyzet három területen van:
- a bérintézkedésekből és életpályából kimaradottak, amelynek létszáma kb. 200
ezer fő
-

a központi közigazgatás országos hivatalainál (minisztérium, főhatóság)
dolgozó munkatársak

-

és az önkormányzati hivatalok dolgozóinak 58%-a

November 21-én KÉF, november 29-én OKÉT ülés volt, ahol mindez napirenden
szerepelt, de nem történt semmilyen előrelépés.
Csak riasztó példaként említem, hogy november 22-én 13 és 16 óra között tárgyalt a
KÉF többek között ezekről a bérkérdésekről is. A kormányzati képviselők mindenre azt
a választ adták, hogy „továbbítják ezt az igényt” Ugyan ezen a napon este 10 órakor
megjelent a parlament honlapján a Kttv módosítása, amely szerint az országgyűlési
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hivatal dolgozóit kiveszik a Kttv. bértáblájának hatálya alól és részükre egy önálló új
törvényi szabályozást alkotnak.
Hangsúlyozom, azon a napon történt ez mikor a KÉF ülésezett és mindenről ott egy
szó sem hangzott el.
Természetesen nem azt kifogásoljuk, hogy az országgyűlés hivatalának dolgozói
béremelésben részesülnek, hanem elfogadhatatlannak tekintjük ezt a „darabolást”
A régi egységes Kttv. összeomlott, ma már nem csak kormánytisztviselő és
köztisztviselők között van különbség, hanem köztisztviselő és köztisztviselő között is.
Sőt az un. alkotmányos szervek köztisztviselőit is külön – külön szabályok alá
rendelték.
Mindennek nyilvánvaló célja az, hogy az önkormányzati köztisztviselőket ne kelljen
bérfejlesztésben részesíteni.
Eddig sem volt számunkra ismeretlen az az elképzelés, amely az önkormányzatiság
igen lényeges megcsonkítását tartalmazza, de ez a lépés végleg azt a változatot
erősíti, hogy az önkormányzatok döntő többsége a megszüntetésre számíthat.
Nem akarom dramatizálni, de ez már régen túl nyúlik egy bérharc keretein.
Társadalompolitikai, nagy politikai ügy a lakosságot érintő változtatás, amelynek az
önkormányzati köztisztviselők áldozatai lesznek.
Ismeretes, hogy a járási rendszer magában hordozta az önkormányzatiság szűkítését,
és úgy tűnik, hogy a következő – 2019-ben sorra kerülő – önkormányzati választások
már egy sokkal szűkebb önkormányzati rendszerben valósulnak meg.
Ettől függetlenül harcolnunk kell az önkormányzati köztisztviselők béremeléséért.
November 23-án ülésezett az ÖDOSZT Elnöksége és a következő döntést hozta.
Amennyiben a KÉF és az OKÉT bértárgyalások nem lesznek eredményesek az
önkormányzati köztisztviselők bérköveteléseik tekintetében abban az esetben az
MKKSZ - a vonatkozó szabályok szigorú betartásával – meghirdeti az önkormányzati
hivatalokban a munkabeszüntetést 2018. január, február és március hónapokban.
Az erre vonatkozó dokumentációt (16 iratot) 2017. december 6-án valamennyi
polgármesteri hivatalba elküldtük.
Ettől függetlenül szorgalmazzuk a tárgyalásokat is A KÉF ülésén dr. Latorcai Csaba
miniszterelnökségi helyettes államtitkár ismételten azt közölte, hogy a Kormány
mindaddig nem foglalkozik az önkormányzati köztisztviselők bérkövetelésével,
ameddig az önkormányzati érdekszövetségek egyeztetett és közös javaslatot nem
készítenek.
Ennek az egyeztetett közös javaslatnak a megalkotása érdekében kezdeményeztem
tárgyalási találkozót 2017. december 11-re. Levelet írtam a 8 önkormányzati
érdekszövetség elnökének, megküldtem nekik Orbán Viktor Miniszterelnöknek írt
levelemet, valamint azt a dokumentumot, amelyet 2017. július 14-én a
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Belügyminisztériumi sztrájktárgyaláson 7 önkormányzati érdekszövetség (akkor)
elfogadhatónak (támogathatónak) értékelt.
Tisztelt Elnökség!
A bérharcon belül külön szólni kell, a minimálbér és a bérminimumok ügyéről:
Emlékezetes, hogy a szeptember 23-i MKKSZ elnökségi ülésen – a sajtó részére is –
nyilvános módon az MKKSZ Elnöksége kezdeményezte azt, hogy az un. 6 éves
bérmegállapodásban szereplő 2018-ra érvényes minimálbér és bérminimum összegét
növelt mértékben állapítsák meg, illetve javasoltuk azt is, hogy kerüljön bevezetésre
egy új minimál tarifa a diplomás bérminimum.
Ennek a javaslatnak a sorsát a szakszervezeti szolidaritás hiánya és a VKF-ben
képviselettel rendelkező konföderációk (a LIGA, Munkástanács és a MASZSZ) „áruló”
magatartása pecsételte meg.
Ez a három konföderáció mindent megtett annak érdekében, hogy október elején – az
eredetileg tervezett időpontban – ne legyen OKÉT ülés, arra hivatkoztak „majd ők
kezdeményezik az október 12-i VKF ülésen a téma napirendre tűzését.” Mint ismeretes
a híradásokból a VKF mindent „rendben „talált és a szakszervezeti konföderációk
asszisztálása mellett szóba sem került a minimál tarifák ügye.
A november 29-i OKÉT ülésen ugyan szerepelt ez a téma, - sajnos nem egységes
szakszervezeti javaslatként, hanem a SZEF és az ÉSZT indítványaként - éppen ezért
esélye sem volt annak, hogy érdemi változtatás következzen be.
Mindössze abban állapodtunk meg, hogy 2108. január hónapban az OKÉT bizottságot
hoz létre a diplomás bérminimum bevezetésének vizsgálatára az egyes bértáblák,
bérrendszerekre érvényesíthető hatásának elemzésére.
Beszámolóm második témaköre: a különböző rendezvények értékelése.
1.)

SZEF rendezvény volt a SZEFIT V. Országos találkozója. Ezen az MKKSZ
Fiatalok is részt vettek. Erről a rendezvényről részletes beszámolóra Ferencz
Norbertet kértem fel.

2.) További 2 SZEF rendezvény a SZEF Akadémia tanácskozása a korrupcióról
és a felsőoktatásról. Mind két esemény nyomon követhető volt élő internetes
közvetítéssel.
3.) SZEF – ÉSZT közös rendezvény volt október 7-én a „Tisztes Munka
Világnapján” a „Minőségi közszolgálatért” című konferencia. Ezen kb.
összesen 70 fő vett részt, amelyből mintegy 30 fő MKKSZ tisztségviselő volt.
A mi kérésünkre utazott ide Luxemburgból a CESI Elnöke, aki felszólalt a
konferencián, illetve ott Boros Péterné és Fehér József OKÉT ügyvivő is
előadást tartott.
4.) Hagyományosnak mondható rendezvényt tartottunk november 7-én a
szociális munka napja tiszteletére. Örülök annak, hogy a mi köreinkből is
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Csongrádból, Baranyából, Budapestről részt vettek a kollégák. Itt is előadást
tartottam „Etetni kell a juhot, hogy nyírni, fejni lehessen” címmel.
Természetesen nem állattartási tanácsadásról szólt, hanem a munkavállalói
megbecsülésről.
5.) MKKSZ Országos rendezvény – az ÖDOSZT-on kívül – 2 volt ebben az
időben. Ülést tartott a Szociális OSZT és az MKKSZ Fiatalok képviselete,
amelyről szintén Ferencz Norbert fog részletesen beszámolni.
6.) Szintén MKKSZ országos programnak számító nemzetközi találkozó volt az
Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezete vezetőivel Budapesten. Az
Izraeli partnerek kezdeményezték ezt a kapcsolatfelvételt, amelyben
Magyarország Izraeli nagykövete is szerepet vállalt. A 4 tagú delegáció
programját Szebeni Dóra szervezete.
Igen jelentős szerepet, vállat a program sikeres végrehajtásában Veres Ildikó,
Árva János és Marosi János. Dr. File Beátának köszönhetően Oroszlányban
fogadták vendégeinket és a Budapesti találkozón Kosztolányi György és
Ferencz Norbert is bekapcsolódott a munkába. Ennek alapján elmondhatjuk,
hogy az elnökségből 8 fő vállalt szerepet ebben a nemzetközi
kapcsolatfelvételben.
Az Izraeli delegáció látogatásáról Szebeni Dóra készített írásos tájékoztatót,
amelyet megküldünk az elnökség tagjainak. Felkértem Veres Ildikó Alelnököt,
hogy az oroszlányi programról Ő készítsen értékelő tájékoztatást.
7.) Szeptemberi vezetői értekezleten megállapodtunk abban, hogy az ősz
folyamán valamennyi megyében szervezünk tagsági találkozókat.
Szándékosan használom ezt a kifejezést, mert abban egyetértettünk, hogy ne
a szokásos az eddigi módszer szerinti „megyei titkári” értekezletek legyenek.
Azt kértem a titkároktól, hogy lehetőleg olyan formát (megoldást) helyszínt
keressenek, amely lehetővé teszi azt, hogy azok a tisztségviselők, akik
helyben meghatározói az érdekképviseleti munkának - tehát ne csak a titkár azok vegyenek részt egy ilyen találkozón.
Eddig 4 megyében volt rendezvény:
- Pest megyében (Budaörsön, Hetényi Ferencnével közösen - Ő, mint megyei
elnök én, mint megyei titkár- tartottunk találkozót)
-

Csongrád megyében (Szegeden egy valóban formabontó eseményre került
sor. Sokan - több mint 30 fő - vettek részt, ahol érdekképviseletről,
szakszervezeti munkáról tartottunk tájékoztatót és utána a résztvevők teke
versenyen rendeztek.)

-

Heves megyében (Gyöngyösön került sor egy alapszervezeti rendezvényre,
azt is eredményesnek tekintjük)

-

Hajdú megyében (Debrecenben volt a kibővített titkári értekezlet, ott is több
mint 20 kollégával találkoztunk)
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Több rendezvény szervezéséről nem történt. Bízom abban, hogy 2018 I.
negyedévében minden megyében sor kerül a tagsági találkozóra.
8.) Október 28-án Pártelnöki fórumot rendeztünk. Azon az MKKSZ elnökségi
tagjai és a megyei titkárok közül, 16-an részt vettek.
Egybehangzó vélemény szerint helyes és indokolt volt egy ilyen rendezvényt
megtartani. Mind a meghívottak köre, mind a rendezvény témarendje egyértelműen
igazolta, hogy „pártsemlegesek vagyunk”
Általános vélemény szerint a 2018 évi választástól nem várható jelentős fordulat. Mi –
természetesen nem vagyunk érdektelenek – de nem foglalkozunk a lehetséges
kormányváltással, számunkra a mindenkori kormány, mint munkáltató a partner.
Azt tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi helyzetben nem működik rendeltetésszerűen
az érdekegyeztetés. A szakszervezetek „dilemmája” a részvétel vagy az esetleges
„bojkott”.
Olyan események, mint az előbb idézett KÉF és OKÉT ülések, (de korábbi
érdekegyeztető tanácskozások semmibevételét is megemlíthetném) azt indukálják,
hogy vonuljunk ki ezekről a tárgyalásokról,
Tudni kell, hogy ha tiltakozásunk jeléül ezt tennénk, akkor sem ürülne ki a
szakszervezeti oldal, mert vannak nyíltan kormány hű szakszervezetek, akik nem
követnék ezt a magatartást. (csak zárójelben jegyzem meg, hogy a SZEF léte az évi
100 milliós OKÉT támogatástól függ, tehát ha pl. a SZEF az OKÉT
eredménytelensége, semmibevétele miatt tiltakozásul felállna az OKÉT tárgyaló
asztalától, akkor a saját létét kockáztatná.)
Ebben a helyzetben kell az érdekérvényesítésnek új színtereit keresni, ez pedig
a politikai döntést hozók terepe.
Ez a pártelnöki fórum természetesen számunkra most semmilyen konkrét eredményt
nem hozhatott, de legalább mi közvetlenül megismerhettük a parlamentbe igyekvő
pártok elképzeléseit a közszolgálat működéséről.
A pártelnökök mondanivalóját nem kívánom sem ismertetni, vagy értékelni. Akik ott
voltak megerősíthetik, hogy csupa olyan vélemény, elképzelés hangzott el, amely a mi
célkitűzéseinkben is szerepel. Persze ezt nem szabad ténynek tekinteni, de a
választások után lehet majd erre hivatkozva kapcsolatokat keresni.
Mi sem hagyhatjuk el a KÉF vagy az OKÉT, helyszíneit, de az új parlamentben –
legyen az bármilyen összetételű – a bizottságok szintjén kell kapcsolatokat keresnünk.
Arra kértem Árva alelnök urat, - úgy is, mint az MKKSZ részéről választott SZEF
Ügyvivőt – és a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumba (SZÁÉF) delegált MKKSZ
képviselőnket, hogy a SZEF Ügyvivő Testület üléseiről és a SZÁÉF tanácskozásairól
számoljon be az Elnökségnek.
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2018. december 5-én SZEF ÜT ülés is volt és SZÁÉF ülés is volt. Árva Alelnök ül a
SZÁÉF ülésen vett részt ezért az SZEF ÜT üléséről Boros Péterné számol be.
A december 5-i SZEF ÜT ülésen 3 lényeges döntés született:
 az ÜT nyílt levélben utasította vissza Demján Sándor kezdeményezését 350
ezer fő közszolgálati munkavállaló leépítéséről és egyben nyílt vitára hívta ki a
Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Elnökét. (Ebben a témában az MKKSZ
Elnökét is megkereste több média, amelyről a honlapunkon lehet tájékozódni)

 tárgyalt az ÜT a 2018 évi SZEF költségvetési tervezetről. (erre a témára a mai
elnökségi ülésünk 3 napirendjénél fogok visszatérni.)
 az ÜT napirendjén szerepelt a SZEF nemzetközi kapcsolatainak értékelése.
Ennek keretében dönteni kellett arról, hogy a SZEF a CESI-ben meglévő
„megfigyelői” státuszát megváltoztatja-e rendes tagságra vagy megszünteti ezt
a jogviszonyt.
Az ÜT – többségi szavazással – arról döntött, hogy javasolni fogja a Szövetségi
Tanácsnak, hogy a SZEF teljes jogú tagja legyen a CESI-nek.
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2/4 számú melléklet

MKKSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a 2017. december 9-i – 2018. február 10-i közötti időszakban végzett munkáról
(elhangzott az Elnökség 2018. február 10-i ülésén)
A mai beszámolóm leglényegesebb témája az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja.
A legutóbbi elnökségi ülésen részletesen beszámoltam azokról az erőfeszítésekről,
tárgyalási kezdeményezésekről, amelyeket annak érdekében tettem, hogy a kormány
elvárását teljesítsük.
Ez az elvárás azt jelentette, hogy legyen a 8 önkormányzati érdekszövetségnek
egységes javaslata.
Ez az egységes javaslat 2017 júliusában a BM-ben tartott sztrájktárgyaláson lényegét
tekintve megszületett, bár a Megye Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ)
képviselője ott sem vett részt az egyeztetésen.
A decemberi egyeztető tárgyaláson személyesen vagy felhatalmazott képviselővel 7
érdekszövetség megjelent itt az MKKSZ irodában, és megerősítettük, hogy egységes
érvényes javaslatnak tekintjük a júliusi megállapodást.
Az MJVSZ képviselője nem jött el, erre a tárgyalásra. Én telefonon tárgyaltam Szita
elnök úrral, aki változatlanul azt az álláspontját közölte, hogy az MJVSZ-nek más
szakmai javaslata van.
Kéretem Szita urat, küldje ezt meg részemre és a többi érdekszövetség számára is.
Ezt a kérést írásban is megismételtem. Szita megígérte, hogy „személyes”
használatomra elküldi az MJVSZ javaslatát.
Ezt a javaslatot – sem én sem a többi érdekszövetség – a mai napig nem kaptuk meg,
az számunkra nem ismert (kétséges, hogy létezik e egyáltalán?)
A sztrájk 4-ik fordulója (vagy ha úgy tetszik a 4-ik önkormányzati sztrájk) januári
eseménye elkerülhetetlen volt. Talán a jelenlévők mindegyike ismeri a
sajtóhíradásokat, és azt a kormányzati reakciót, amely bérharcunkat „politikai”
akciónak minősítette.
Nem ezen állítás cáfolatára – de arra is alkalmas – készítettünk egy összeállítást,
amely bemutatja a folyamatot.
Gulyás Gergely FIDESZ frakcióvezető vádolt meg először a politikai akció
szervezésével. Neki is elküldtem az „Út a 4-ik önkormányzati sztrájkhoz” című
összeállításunkat és külön kértem arra, hogy az országgyűlési hivatali dolgozók
bérfejlesztési megoldásához hasonló szerepet vállaljon az önkormányzati
köztisztviselők javára is. (egyébként személyes találkozót is kértem tőle) Válasz a mai
napig nem érkezett.
A sztrájk után január 16-án levelet írtam Orbán Viktor Miniszterelnöknek kérve a
sztrájktárgyalás folytatását. Arra sem érkezett válasz.
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Január 16-án, itt ebben a teremben ülésezett a TÖOSZ elnöksége. Kértem az
elnökséget, hogy kezdeményezzék az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési
Tanácsának (ÖNET) ülés összehívását és az önkormányzati bérfejlesztés napirendre
tűzését. Schmidt Jenő TÖOSZ Elnök levelét megírta Szita elnök úrnak, aki ebben a
félévben társelnöke az ÖNET-nek. Válasz még onnan sem érkezett.
Az LMP frakcióvezetője és miniszterelnök jelöltje telefonon tájékoztatott arról, hogy
törvénymódosító javaslatot nyújtottak be az illetményalap 60.000 Ft-ra történő
emeléséről.
Kérte vegyek részt azon a sajtótájékoztatón ahol ezek részleteit ismertetik. Az
elnökség tagjai távszavazással felhatalmaztak a részvételre, de én megértve az
ÖDOSZT elnök érveit nem mentem el, de levélben megindokoltam a
távolmaradásomat. (Szél Bernadett megértette távolmaradásom indokát.)
Az LMP frakcióvezetője a parlament rendkívüli ülésszakán napirend előtti
hozzászólásban ismételten felvetette ezt a kérdést. Szél Bernadett kérte, hogy
vegyünk részt a parlamenti ülésen. Ehhez az elnökség hozzájárult és 9-en (4 elnökségi
tag) SZEF Elnök, 2 sztrájkoló alapszervezet titkára, KÉF ügyvivője és szakértő
kollégánk) részt vettünk. Az erről szóló tájékoztatót hírlevélben küldtük ki.
Most már biztos, hogy az 5. önkormányzati sztrájkot is meg kell tartanunk, mert a
kormány „belehajszol” a sztrájkba. Meggyőződésem, hogy a kormány törvénysértő
módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, de azt is tudjuk, hogy
ennek nincs szankciója.
Február 12-én 12 órára sajtótájékoztatót tartunk a KÉK SZTRÁJK- ról. Nyílt levelet
készítünk Orbán Viktor miniszterelnök Úr és Szita Károly ÖNET társelnök részére, és
a tárgyalásokat követeljük.
Ismételten levelet írtam Gulyás Gergely frakcióvezetőnek, mert ő a nyilvánosság előtt
arról beszélt, hogy a kormány nyitott a tárgyalásokra, ezért közvetítőnek kértem fel.
A KÉK Sztrájkkal azt kívánjuk jelezni, hogy nem vagyunk egyedül. A mi bérhiányunk
nem egyedi (sajnos) mert van további több mint 100 ezer közszolgálati dolgozó, aki
hasonlóan 10 éve nem kapott egy huncut fillért sem.
Lesz egy második sajtótájékoztató is 15-én a helyszín még nem végleges, de
valószínű, hogy itt az MKKSZ székházban.
Ezúton is kérek minden jelenlévő aki tud jöjjön el erre a sajtótájékoztatóra.
Az elmúlt 2 hónap további történéseiről röviden szólok, mert a január 26-ai
vezetői értekezleten (amelyen több elnökségi tag is részt vett) részletesen
szóltam.
Az országos érdekegyeztetés eseményeiről nincs mit mondani, mert - ugyan történtek
kezdeményezések, de - eddig a kormányzat nem válaszolt sem az OKÉT, sem a KÉF
összehívási javaslatra.
Egyébként mindkét fórumon a fő téma lenne az elmaradt bérfejlesztés ügye.

46

Tisztában vagyunk a várható reagálással, de számunkra fontos ennek a kérdésnek a
napirenden tartása. Főleg a diplomás bérminimum ügyében szeretnénk „legalább” egy
szakmai egyeztetést kicsikarni, és lehetőleg a jövő évre annak lehetőségét
megteremteni.
A továbbiakban belső ügyeinkről adok tájékoztatást.
Amint említettem január 26-án országos vezetői értekezlet volt, ahol nemcsak napi
ügyeinket, hanem részben visszatekintve, részben a jövőt célozva egyeztettünk
teendőinkről.
Megállapodtunk a csapatépítő rendezvényről (március 22-25.) és arról is, hogy
folytatjuk a megyei rendezvényeket.
Tájékoztatom az elnökséget arról, hogy felfrissítjük a KSZSZ-szel az együttműködési
tárgyalásokat.
Február 24-én (mához 2 hét múlva) látjuk vendégül a KSZSZ elnökségét és a FEB
elnököt (5 fő), és konkrét javaslatot teszünk az együttműködés szervezett formájára,
amely – lehet, hogy meglepetést kelt ebben a körben is – BELÉPÉS A Közszolgálati
Szakszervezetek Szövetségébe.
Kérem, hogy majd mondjatok erről véleményt.
Megállapodtunk az un. Kormányhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa
megalakításáról. Február 8-án tartottunk előkészítő bizottsági ülést, és március 2-án
rendezzük az alakuló ülést.
A továbbiakban a tagszervezési előkészületekről, ennek keretében kedvezményes
szolgáltatások bővítéséről adok tájékoztatást.
Az egyik egy kedvezményes VODAFON szolgáltatás.
A szerződéskötéshez elnökségi felhatalmazást kérek majd a február 24-ei ülésünkön.
(A részleteket mindenki láthatta a kiküldött tájékoztatóból.)
A másik egy csoportos biztosítási ajánlat a GENERALI-tól. Ehhez is majd
elnökségi felhatalmazás kell, mert ez jelentős forrásbevonást igényel.
Ennek részleteit is majd meg fogjuk küldeni.
A harmadik – még kiforratlan kedvezmény – az ún. társadalmi vállalkozás keretében
elérhető banki- és egyéb szolgáltatások jelentős kedvezménnyel történő megszerzés
a tagjaink számára. Erről most többet nem tudok mondani, mert február 12-én
találkozunk újból most már a cég tulajdonosával.
A negyedik a HVG-ORAC Kiadó kedvezménye, amelynek részleteiről szintén majd
írásban adunk tájékoztatást.
Megérkezett a CIB Bank számlavezetési és ahhoz kapcsolódó egyéb
kedvezmény ajánlata. Ahhoz hasonló ajánlatot kérünk, és várunk az ERSTE’S
Banktól.
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Mindezekkel azt a körülményt szeretnénk megteremteni, amely a tagszervezés
számára jelentene érveket az MKKSZ-hez való tartozáshoz.
A szervezetépítéssel (tagszervezéssel kapcsolatban, tagdíjfizetés módjára
vonatkozóan is) további javaslatom, elképzelésem van, amelyet majd a csapatépítő
rendezvényen lehetne részletesen megbeszélni.
Tájékoztatom az elnökséget arról, hogy január 23-én Marosi Jánost, és engem
tanúként hallgatott meg a bíróság az általunk a BDDSZ ellen kezdeményezett perben,
amelynek indoka az MKKSZ jó hírnevének sérelme.
(Február 7-én volt az I. fokú ítélethirdetés, Marosi Jánost kérem meg, hogy
tájékoztassa erről az elnökséget.)
A könyvelés átadás-átvétele rendben a terveknek megfelelően megtörtént, illetve
folyamatosan történik.
Egy ilyen jelentős változás elengedhetetlenül okozhat időleges problémákat, de a
működés folyamatosságában nincs fennakadás. (Február 7-én ülést tartott a FEB)
Elnök Asszony majd arról biztos tájékoztatást ad.)
Végezetül nemzetközi kapcsolatainkról.
Február 20-án lesz SZEF Szövetségi Tanács ülése, ahol döntés születik majd a SZEF
CESI tagságáról. Az a döntés az MKKSZ-t közvetlenül nem érinti, de egy CESI-hez is
kötődő SZEF az MKKSZ számára is előnyöket jelentene. Elsősorban azért, mert azok
a SZEF-es tagszervezetek, amelyek nem rendelkeznek önálló nemzetközi
kapcsolattal, azok velünk együtt dolgozhatnának a CESI-ben.
Megérkezett az Izraeli Kormányalkalmazottak Szakszervezete meghívása az
elnökséghez. Még nem válaszoltunk rá. Ők 2018. I. felét javasolják a viszontlátogatás
időpontjául.
Én azt javaslom az elnökségnek, hogy köszönjük meg a meghívást, fogadjuk azt el,
de – részben a kormányalakítás után várható változásokra, és egyéb belső
programjainkra hivatkozással – kérjük azt, hogy viszontlátogatásunkra jövő évben
kerüljön sor.
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3. számú melléklet

Tények, történések és hírlevelek, MKKSZ eseményekről
Sztrájkra készülnek a Magyar Államkincstár dolgozói is!
Megjelent: 2017. június 01. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/669-sztrajkra-keszulnek-amagyar-allamkincstar-dolgozoi
Megállapodott a szakszervezet és a munkáltató a XV. kerületben
Megjelent: 2017. június 07. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/672-megallapodottaszakszervezet-es-a-munkaltato-a-xv-keruletben
KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJK 2017. július. 17.
Megjelent: 2017. június 08. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/odoszt.pdf
Az MKKSZ válasza Lázár János miniszter sajtótájékoztatójára
Megjelent: 2017. június 13. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/676-az-mkksz-valasza-lazarjanos-miniszter-sajtotajekoztatojara
Kibővített ülést tartott az Elnökség 2017. 06.16
Megjelent: 2017. június 26. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/677-kibovitett-ulest-tartott-azelnokseg-2017-06-16
A CESI elnöksége és tanácsa ülésezett
Megjelent: 2017. június 28. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/678-a-cesi-elnoksege-estanacsa-ulesezett
ELŐSZÖR SZERVEZTÜK MEG A KÖZIGAZGATÁS NAPJÁT
Megjelent: 2017. július 03. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/680-eloszor-szerveztuk-meg-akozigazgatas-napjat
Béremelés a Magyar Államkincstárnál
Megjelent: 2017. július 10. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/681-beremeles-a-magyarallamkincstarnal
Dr.Pintér Sándor úrnak írt levél
Megjelent: 2017. július 11. kedd
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/pintersandoregyezteteskezdemenyezes.pdf
Önkormányzati Sztrájk 3.0 MKKSZ Tájékoztatója
Megjelent: 2017. július 12. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/684-onkormanyzati-sztrajk-3-0mkksz-tajekoztatoja
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Most éppen "ismét" a Miniszterelnökségnél tartunk!
Megjelent: 2017. július 12. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/685-most-eppen-aminiszterelnoksegnel-tartunk
Tájékoztató: a mai napon a Belügyminiszter által kezdeményezett sztrájkot
megelőző egyeztető tárgyaláson vesz részt az MKKSZ tárgyalódelegációja
Megjelent: 2017. július 14. péntek
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/sztrajkotmegelozoegyeztetes.pdf
SZTRÁJKTÁRGYALÁST KEZDETT A KORMÁNY AZ ÖNKORMÁNYZATI
TISZTVISELŐK BÉRÉRŐL
Megjelent: 2017. július 14. péntek
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/688-sztrajktargyalast-kezdett-akormany-az-onkormanyzati-tisztviselok-bererol
A KÖZSZOLGÁLATI EGYEZTETŐ FÓRUM (KÉF) MUNKATERV SZERINT
MŰKÖDIK AZ ÉRDEMI ÉRDEKEGYEZTETÉS MÉG NEM EGÉSZEN
Megjelent: 2017. július 17. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/kef0717.pdf
Ötezernél is több önkormányzati dolgozó sztrájkolt
Megjelent: 2017. július 17. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/690-otezernel-is-tobbonkormanyzati-dolgozo-sztrajkolt
A Belügyminiszter által kezdeményezett egyeztető tárgyalás folytatódik
Megjelent: 2017. július 24. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/bm2.pdf
A KORMÁNY ERŐSEN VONAKODIK EMELNI, DE MÁR NYITOTTABB
Megjelent: 2017. július 27. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/694-a-kormany-erosenvonakodik-emelni-de-mar-nyitottabb
„Szeretnénk a törvényeknek érvényt szerezni”
Megjelent: 2017. július 31. hétfő
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szeretnenk-a-torvenyeknek-ervenyt-szerezni-1400448
Számomra és a családom számára nagyon fontos a családbarát munkarend.
Megjelent: 2017. augusztus 03. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/696-szamomra-es-a-csaladomszamara-nagyon-fontos-a-csaladbarat-munkarend
Sajtóban megjelent hírek!
Megjelent: 2017. augusztus 07. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/697-sajtoban-megjelent-hirek
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Válasz?
Megjelent: 2017. augusztus 14. hétfő
Válasz érkezett az önkormányzati tisztviselők fizetésével kapcsolatban az MKKSZ
elnöke által Miniszterelnök Úr számára írt levelünkre.
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/698-valasz
TEGYÜNK KÖZÖSEN RENDET A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAHELYEINKEN!
Megjelent: 2017. augusztus 19. szombat
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/699-tegyunk-kozosen-rendet-akozszolgalati-munkahelyeinken
ELINDULT A „ RENDET TESZÜNK A MUNKAHELYEKEN!” AKCIÓ
Megjelent: 2017. augusztus 21. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/700-elindult-a-rendet-teszunk-amunkahelyeken-akcio
HÍVÁSNAPLÓ - ELSŐ HÉT 2017.08.21-25
Megjelent: 2017. augusztus 28. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/701-hivasnaplo-elso-het-201708-21-25
Két műszak között egy percet sem alszik - Túlóra végkimerülésig
Megjelent: 2017. augusztus 29. kedd
http://nepszava.hu/cikk/1138907-ket-muszak-kozott-egy-percet-sem-alszik---tuloravegkimerulesig
Köss egy kék szalagot az Ifiházra!
Megjelent: 2017. augusztus 29. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/703-koss-egy-kek-szalagot-azifihazra
„Lehet barát a Család és a Hivatal? AZ MKKSZ Zöld Számának Hívásnaplója,
második hét
Megjelent: 2017. szeptember 02. szombat
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/hivasnaplo2.pdf
Tanácskoztak szombaton a megyei titkárok és a szakmai tanácsok elnökei
Megjelent: 2017. szeptember 04. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/705-tanacskoztak-szombaton-amegyei-titkarok-es-a-szakmai-tanacsok-elnokei
Hívásnapló 3. hét (2017.szeptember 4-8) „AKI NEM ÁLL KI MAGÁÉRT, VESZTES
MARAD!”
Megjelent: 2017. szeptember 11. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/hivasnaplo3.pdf
Hívásnapló 4. hét (2017.09.11-15.)„AZ ÖRDÖG TÉNYLEG
RÉSZLETEKBEN”
Megjelent: 2017. szeptember 18. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/hivasnaplo4.pdf
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ELBÚVIK

A

SZÉKESFEHÉRVÁR TISZTVISELŐI ÉS AZ MKKSZ LÁTHATTÁK VENDÉGÜL A
CESI ELNÖKÉT
Megjelent: 2017. szeptember 21. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/709-szekesfehervar-tisztviseloies-az-mkksz-lathattak-vendegul-a-cesi-elnoket
Diplomás bérminimumot!
Megjelent: 2017. szeptember 23. szombat
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/710-diplomas-berminimumot
AZ MKKSZ ELNÖKSÉGÉNEK JAVASLATA
Megjelent: 2017. szeptember 23. szombat
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/711-az-mkksz-elnoksegenekjavaslata
Sztrájktárgyalás - közlemény
Megjelent: 2017. szeptember 25. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/712-sztrajktargyalas-kozlemeny
Ülést tartott az Elnökség 2017.09.23
Megjelent: 2017. szeptember 25. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/713-ulest-tartott-az-elnokseg2017-09-23
Hívásnapló 5 hét:„ AZ ÍRÓDEÁK BENYOMÁSAI ALAPJÁN ”
Megjelent: 2017. szeptember 26. kedd
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/hivasnaplo5.pdf
MKKSZ Magyar Államkincstári Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa Tisztújító
értekezlete
Megjelent: 2017. október 02. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/makjegyzokonyv.pdf
"TISZTES
MUNKÁÉRT
TISZTESSÉGES
FIZETÉST,
MEGBECSÜLT
MUNKAVÁLLALÓKAT"
Megjelent: 2017. október 09. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/718-tisztes-munkaerttisztesseges-fizetest-megbecsult-munkavallalokat
Szociális Munka Napja - Konferencia
Megjelent: 2017. október 16. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/719-szocialis-munka-napjakonferencia
MOST AKKOR A +19, A +30, VAGY A –22 SZÁZALÉK AZ IGAZ?
Megjelent: 2017. október 16. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/kef1016b.pdf
BARÁTSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS
Megjelent: 2017. október 18. szerda
52

http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/721-baratsagi-esegyuttmukodesi-egyetertesi-megallapodas
A közszféra tovább harcol
Megjelent: 2017. október 25. szerda
http://nepszava.hu/cikk/1143902-a-kozszfera-tovabb-harcol
„KI MIT ÍGÉR A KÖZSZOLGÁLATOKNAK ÉS A SZAKSZERVEZETEKNEK? AZ
MKKSZ AKADÉMIA PÁRTELNÖKI FÓRUMA
Megjelent: 2017. október 27. péntek
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/meghivo1028.pdf
MKKSZ AKADÉMIA - Ki mit ígér a közszolgálatoknak és a szakszervezeteknek?
Megjelent: 2017. október 29. vasárnap
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/724-mkksz-akademia-ki-mit-igera-kozszolgalatoknak-es-a-szakszervezeteknek
Boros Péterné Elnök mai postája
Megjelent: 2017. november 02. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/726-boros-peterne-elnok-maipostaja
Boros Péterné Elnök mai postája II.
Megjelent: 2017. november 02. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/component/content/article/2-uncategorised/728boros-peterne-elnok-mai-postaja-ii
Újabb sztrájkkal fenyegetnek az önkormányzatoknál
Megjelent: 2017. november 07. kedd
http://nepszava.hu/cikk/1144865-ujabb-sztrajkkal-fenyegetnek-az-onkormanyzatoknal
November 12. Szociális Munka Napja munkaszüneti nap! Egy köszöntés
margójára.
Megjelent: 2017. november 09. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/730-november-12-szocialismunka-napja-munkaszuneti-nap-egy-koszontes-margojara
Quo vadis magyar felsőoktatás?” – SZEF-ÉSZT AKADÉMIA november 18-án!
Megjelent: 2017. november 10. péntek
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/szefakademia1118.pdf
IRÁNY A SZOCIÁLIS EURÓPA
Megjelent: 2017. november 17. péntek
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/732-irany-a-szocialis-europa
A KORMÁNYZAT NEM ÉRZÉKELI A SZTRÁJKVESZÉLYT, PEDIG..... !
Megjelent: 2017. november 23. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/733-a-kormanyzat-nem-erzekelia-sztrajkveszelyt-a-kozszolgalati-erdekegyezteto-forum-kef-soros-uleserol-jelentjuk
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Ha most vasárnap lennének a választások, sok településen elmaradnának!
Megjelent: 2017. november 27. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/ngm11.29.pdf
TANÁCSKOZTAK A MEGYEI TITKÁROK Szigorodik az MKKSZ könyvelése
Megjelent: 2017. november 27. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/735-tanacskoztak-a-megyeititkarok-szigorodik-az-mkksz-konyvelese
Az MKKSZ ÖDOSZT HIRLEVELE
Megjelent: 2017. november 28. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/736-az-onkormanyzati-dolgozokkoveteleseirol-koztisztviseloi-sztrajk-tobb-lepesben
NEM, NEM, NEM, és TALÁN IGEN
Megjelent: 2017. december 01. péntek
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/738-nem-nem-nem-es-talanigen
A SZOCIÁLIS PILLÉRNEK MÁR MAGYARORSZÁGON IS ÁLLNIA KELLENE
Megjelent: 2017. december 05. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/739-a-szocialis-pillernek-marmagyarorszagon-is-allnia-kellene
Családbarát munkarend megszüntetése elleni fellépésben, segítség kérése
Megjelent: 2017. december 05. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/740-csaladbarat-munkarendmegszuntetese-elleni-fellepesben-segitseg-kerese
SZTRÁJKOLUNK!
Megjelent: 2017. december 06. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/743-sztrajkolunk-2018-januar12-en-penteken-es-15-en-hetfonsztrajkolunk-2018-januar-12-en-penteken-es-15-enhetfon-2-napos-sztrajkot-tartunk
Union of public servants threatens series of strikes ahead of 2018 election
Megjelent: 2017. december 06. szerda
https://budapestbeacon.com/union-public-servants-threatens-series-strikes-ahead2018-elections/
Ülést tartott az Elnökség 2017. december 09-én.
Megjelent: 2017. december 11. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/746-ulest-tartott-az-elnokseg2017-december-09-en
SZTRÁJKOLUNK 2018. januárban!
Megjelent: 2018. január 02. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/750-sztrajkolunk-2018januarban
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Úgy látjuk, hogy a kormány egyelőre nem béremelésen töri a fejét
Megjelent: 2018. január 03. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/751-ujabb-onkormanyzatisztrajk-lehet-mar-a-jovo-heten
KÖVETELÉSEINK VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÁSA ESETÉN
Megjelent: 2018. január 04. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/752-koveteleseink-valasz-nelkulhagyasa-eseten
Béremelésükért sztrájkolnak a köztisztviselők január közepén
Megjelent: 2018. január 04. csütörtök
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/beremelesukert-sztrajkolnak-a-koztisztviselok-januarkozepen-2437727
Tömeges leépítés jön a közszférában?
Megjelent: 2018. január 04. csütörtök
http://www.atv.hu/videok/video-20180104-tomeges-leepites-jon-a-kozszferaban
Szolidaritási nyilatkozatok az önkormányzati sztrájkkal!
Megjelent: 2018. január 05. péntek
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/756-szolidaritasi-nyilatkozat
Keressük az utat
Megjelent: 2018. január 10. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/757-keressuk-az-utat
Sztrájkolnak a közszolgálati dolgozók, zárva maradnak az önkormányzatok
Megjelent: 2018. január 12. péntek
http://www.atv.hu/belfold/20180111-ketnapos-kozszolgalati-sztrajk-jon
Az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó közszolgálati alkalmazottak részére a
kormány ingyenesen biztosítsa az influenza elleni védőoltást
Megjelent: 2018. január 15. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/ngm.pdf
Dr.Tóth Bertalan frakcióvezető úr levele
Megjelent: 2018. január 15. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/tothbertalanmszp.pdf
Sajtóban megjelent hírek Önkormányzati SZTRÁJKRÓL
Megjelent: 2018. január 15. hétfő
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/762-sajtoban-megjelent-hirekonkormanyzati-sztrajkrol
FEGYELMEZETTEN, RENDBEN, TÖRVÉNYESEN ZAJLOTT A NEGYEDIK
ÖNKORMÁNYZATI SZTRÁJK.ELINDULUNK AZ ÖTÖDIK, A KÉK SZTRÁJK
FELÉ?
Megjelent: 2018. január 16. kedd
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/odoszt2018.pdf
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Tanácskozott az MKKSZ Nyugdíjas tanácsa
Megjelent: 2018. január 31. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/767-tanacskozott-az-mkksznyugdijas-tanacsa
A megyei titkárok és a szakmai tanácsok elnökei tanácskozása
Megjelent: 2018. január 31. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/768-a-megyei-titkarok-es-aszakmai-tanacsok-elnokei-tanacskozasa
AZ ÁLLAMTITKÁR CUDAR VÁLASZA, AVAGY A KILENCVENÖT LÉPCSŐ ÉS A
KARZATFEGYELEM
Megjelent: 2018. február 01. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/769-kedden-mkksz-odosztkuldottseg-jart-a-parlament-alsohazi-teremeben
"KÉK" SZTRÁJK
Megjelent: 2018. február 07. szerda
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/keksztrajk.pdf
KÉK SZTRÁJK Szolidaritási nyilatkozatok
Megjelent: 2018. február 10. szombat
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/771-kek-sztrajk-szolidaritasinyilatkozatok
"KÉK" Sajtó hírek
Megjelent: 2018. február 13. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/772-kek-sajto-hirek
"KÉK" HÍRLEVÉL
Megjelent: 2018. február 14. szerda
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kekhirlevel.pdf
KÉK Sztrájk 2018. február 15-16-19
Megjelent: 2018. február 16. péntek
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kek0215.pdf
Ülést tartott az Elnökség 2018.február 10
Megjelent: 2018. február 22. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/776-ulest-tartott-az-elnokseg2018-februar-10
EGY UTOLSÓ PARLAMENTI ÜLÉSNAP MARGÓJÁRA!
Megjelent: 2018. február 24. szombat
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/hirlevel0223.pdf
MKKSZ XXXII. sakkversenye!
Megjelent: 2018. március 06. kedd
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/779-mkksz-xxxii-sakkversenye
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Üzenet az újabb önkormányzati sztrájk megtartása iránt érdeklődő
köztisztviselők számára!
Megjelent: 2018. március 07. szerda
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/782-uzenet-az-ujabbonkormanyzati-sztrajk-megtartasa-irant-erdeklodo-koztisztviselok-szamara
TISZTÁZOTT JOGÁLLÁST, MÉLTÁNYOSABB BÉRT A
FELÜGYELŐKNEK!
Megjelent: 2018. március 08. csütörtök
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kozteruleti0222.pdf

KÖZTERÜLET

AZ MKKSZ ERŐSÖDIK A KORMÁNYHIVATALOKBAN
Megjelent: 2018. március 09. péntek
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kormanyhivatalioszt.pdf
Sztrájktárgyalás! Újabb forduló.
Megjelent: 2018. március 13. kedd
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/sztrajktargyalas.pdf
VEZETŐI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZINTET UGROTTUNK KÖZÖSEN
Megjelent: 2018. március 28. szerda
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/bogote.pdf
HÁROM ÉVE „JOGSZERŰEN” HÚZZA AZ IDŐT A KORMÁNY
Megjelent: 2018. március 28. szerda
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/bm0328.pdf
“A minimálbér figyelembevételével akarják átírni az illetménytáblát.”
Megjelent: 2018. április 04. szerda
https://mfor.hu/cikkek/makro/uj-kovetelesuk-van-a-sztrajkra-keszulokozszolgaknak.html
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