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Mit válaszolhat az MKKSZ a köz-
szolgálatot egyre sûrûbben érõ táma-
dásokra, a meg-megújuló létszám-
csökkentési rohamokra? És mi le-
gyen a feleletünk arra, hogy szakszer-
vezeti tagjaink egyike-másika —
nem kevés kollégánk — az érdekei-
ért kiálló szakszervezetet kilépéssel
bünteti azért, mert a kormány, a mun-
kahelye a közszolgálat karcsúsításá-
val, létszámcsökkentéssel próbálja
betömködni a költségvetés hajóján
keletkezett lékeket. Ezekre a kérdé-
sekre kereste a választ az MKKSZ
Országos Választmánya a 2005. má-
jus 31-én tartott ülésén.

A tanácsko-
zást megnyitó
Árva JánosÁrva JánosÁrva JánosÁrva JánosÁrva János
igen kemény-
nek és harcos-
nak nevezte
azokat az ér-
dekegyeztetõ
tárgyalásokat,
amelyeket az

MKKSZ tisztségviselõi folytattak az
utóbbi egy év folyamán. Szakszerve-
zetünk elnöke felidézte azokat a mun-
kaügyi pereket is, amelyeket az
MKKSZ kezdeményezett elbocsátási
ügyekben. Számba vette azt a kiter-
jedt — eddig sajnos eredményt nem
hozó, de nem is lezárt — tárgyalás-
sorozatot, amelyet a 13. havi bérek ki-
fizetésének „egységesítése” miatt
folytattak a közszolgálati érdekképvi-
selet tisztségviselõi pénzügyi, közigaz-
gatási és más illetékesekkel. És szólt
a közszolgálatban mûködõ szakszer-
vezetek — köztük természetesen az
MKKSZ — egyöntetû fellépésének

nehezen kiküzdött sikerérõl is: a 65
éven felüliek közszolgálati jogviszo-
nyának megszüntetését elrendelõ
„bújtatott” jogszabály visszavonásá-
ról. Mindez jelzi, hogy az érdekvédel-
mi tevékenységben nincs uborkasze-
zon, és december 31-ig nem is lesz,
— összegezte az elnök.

Az Országos Választmány vita nél-
kül fogadta el Fehér József Fehér József Fehér József Fehér József Fehér József — sok-
féle gondot, dilemmát is felvetõ — be-
számolóját az MKKSZ Elnökségének
a VII. Kongresszus óta végzett mun-
kájáról, majd fõtitkári tájékoztatót
hallgatott meg, és tanulságos vitát foly-
tatott a testület a szakszervezeti tag-szakszervezeti tag-szakszervezeti tag-szakszervezeti tag-szakszervezeti tag-
díjdíjdíjdíjdíj mértékével kapcsolatos, döntésre
váró kérdésekrõl. Az ülésen felszóla-

lók nem kerülték meg azt az igazsá-
got sem, hogy az érdekvédelmi-érdek-
képviseleti munka megalapozottságá-
hoz megfelelõ anyagi háttér kell. Fel-
készült jogi, költségvetési, pénzügyi,
bérügyi, foglalkoztatáspolitikai szak-
értõk igénybe vétele nélkül nem le-
het nekimenni fontos érdekérvénye-
sítõ tárgyalásoknak.

A Választmány elfogadta az
MKKSZ 2004. évi központi költség-
vetésének végrehajtásáról készült be-
számolót, és jóváhagyta a szakszerve-
zet — az Elnökség által elfogadott —
2005. évi központi költségvetésének
tervét.

(Fehér József beszéde a 2-8. ol-
dalon olvasható)
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MKKSZ Elnöksége

Az MKKSZ bõvíti üdülési szolgáltatásátAz MKKSZ bõvíti üdülési szolgáltatásátAz MKKSZ bõvíti üdülési szolgáltatásátAz MKKSZ bõvíti üdülési szolgáltatásátAz MKKSZ bõvíti üdülési szolgáltatását
Az MKKSZ Országos Választmá-

nyának 2005. május 31-i ülésén tá-
jékoztató hangzott el arról, hogy szak-
szervezetünk bõvíti üdülési szolgálta-
tását. Az alapszervezetek az idei üdü-
lési lehetõségekrõl az MKKSZ megyei
titkáraitól kaphatnak tájékoztatást.

1.1.1.1.1. Az MKKSZ tulajdonábanAz MKKSZ tulajdonábanAz MKKSZ tulajdonábanAz MKKSZ tulajdonábanAz MKKSZ tulajdonában
lévõ üdülési célú apartmanoklévõ üdülési célú apartmanoklévõ üdülési célú apartmanoklévõ üdülési célú apartmanoklévõ üdülési célú apartmanok
igénybevételének lehetõségeit szabá-
lyozó „Üdülési Szabályzat”-ból kide-
rül, kik és hogyan vehetik igénybe a
hajdúszoboszlói MKKSZ-üdülõt.

2. Az MKKSZ-tagjainak kedvez-
ményes üdülési lehetõséget kínál
Balatonlellén a Hotel LelleBalatonlellén a Hotel LelleBalatonlellén a Hotel LelleBalatonlellén a Hotel LelleBalatonlellén a Hotel Lelle.

3. MKKSZ-tagok kedvezménye-
sen üdülhetnek Hajdúszoboszlón, aHajdúszoboszlón, aHajdúszoboszlón, aHajdúszoboszlón, aHajdúszoboszlón, a
Hotel Hortobágyban.Hotel Hortobágyban.Hotel Hortobágyban.Hotel Hortobágyban.Hotel Hortobágyban.

4. Szakszervezeti tagoknak üdülé-
si lehetõséget kínál BalatonbogláronBalatonbogláronBalatonbogláronBalatonbogláronBalatonbogláron
a Pedagógusok Szakszervezeténeka Pedagógusok Szakszervezeténeka Pedagógusok Szakszervezeténeka Pedagógusok Szakszervezeténeka Pedagógusok Szakszervezetének
üdülõjeüdülõjeüdülõjeüdülõjeüdülõje.

(Részletes információk a Hírlevél
9-12. oldalán olvashatók.)
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Fehér József fõtitkár beszámolója az OV 2005. május 31-i ülésén

Legyen határozottabb a hangunkLegyen határozottabb a hangunkLegyen határozottabb a hangunkLegyen határozottabb a hangunkLegyen határozottabb a hangunk
országosan is, a munkahelyeken isországosan is, a munkahelyeken isországosan is, a munkahelyeken isországosan is, a munkahelyeken isországosan is, a munkahelyeken is

Kedves Kolléganõk! Kedves Kollégák!
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon régen, kö-

zel fél ével ezelõtt, december 5-én találkoztunk. Azóta
igen sok minden történt. Igaz, csak ebben a körben nem
találkoztunk fél év óta, mert országos szakmai tanács-
üléseken, megyei titkári tanácskozásokon, sõt alapszer-
vezeti rendezvényeken, szakmai konferenciákon külön-
bözõ összetételben hálistennek találkoztunk az OV tag-
jaival.

Az elnökség az Alapszabályban megfogalma-
zott kötelezettségének tesz eleget, amikor be-
számol a kongresszus óta, illetve az elmúlt egy
évben végzett munkájáról. Most azt javasolja az
Elnökség és arra kér felhatalmazást a Választ-
mánytól, hogy ezt a beszámolást ne a 2000-2004.
között begyakorolt formában tegyük meg. Tehát
ne leltárszerû elszámolás legyen, hanem inkább
a végzett munka elemzése történjen meg az Or-
szágos Választmány mai testületi ülésén. Ter-
mészetesen a tényeket tartalmazó leltárt is át
fogjuk adni majd a Választmány tagjainak és az a 30
oldalas dolgozat, amely elkészült az egy éves munkáról,
szintén hozzáférhetõ lesz az MKKSZ legszélesebb nyil-
vánossága számára. Most tehát nem az elmúlt egy év tör-
ténéseit kronológiailag felidézõ, naptárszerû összefog-
lalóra, hanem helyzetelemzésre készült az Elnökség.
Annál is inkább, mert ahogy Árva János elnök úr is utalt
rá, igen érdekes, mondhatnám azt, hogy ellentmondásos
idõszak van mögöttünk.

Soroljuk elõbbre a foglalkoztatásSoroljuk elõbbre a foglalkoztatásSoroljuk elõbbre a foglalkoztatásSoroljuk elõbbre a foglalkoztatásSoroljuk elõbbre a foglalkoztatás
biztonságátbiztonságátbiztonságátbiztonságátbiztonságát

Kezdem 2004. májusával, a VII. Kongresszussal,
amelyen három alap-megállapítás hangzott el.

Az egyikAz egyikAz egyikAz egyikAz egyik az, hogy a 2000-2004. közötti négy éva 2000-2004. közötti négy éva 2000-2004. közötti négy éva 2000-2004. közötti négy éva 2000-2004. közötti négy év
volt az MKKSZ eddigi történetében a legsikeresebbvolt az MKKSZ eddigi történetében a legsikeresebbvolt az MKKSZ eddigi történetében a legsikeresebbvolt az MKKSZ eddigi történetében a legsikeresebbvolt az MKKSZ eddigi történetében a legsikeresebb
idõszakidõszakidõszakidõszakidõszak..... Mind a bérhelyzet tekintetében, mind — ak-
kor még — a foglalkoztatás ügyében, mind a munkaidõ-
szabályozás tartalmát illetõen, mind a közszolgálat sta-
bilitására vonatkozóan azt mondhatjuk, hogy 2000-2004.
általában a közszolgálat, de a saját szakszervezetünk te-
kintetében is sikeres idõszak volt. Akkor is vállaltuk ezt
a minõsítést, ha már 2004. májusában bizony nemcsak
gomolyfelhõk gyülekeztek felettünk, hanem túl voltunk
az elsõ létszámcsökkentés sokkján. De az idõszak érté-
kelésére vonatkozó megállapítást a kongresszus egyér-
telmûen elfogadta.

A másikA másikA másikA másikA másik megállapítás — éppen már az akkori ta-
pasztalatok birtokában — az volt, hogy át kell gondolniát kell gondolniát kell gondolniát kell gondolniát kell gondolni
az érdekképviseleti stratégiátaz érdekképviseleti stratégiátaz érdekképviseleti stratégiátaz érdekképviseleti stratégiátaz érdekképviseleti stratégiát. A következõ idõszak-
ban, tehát a jelen idõszakban — mondjuk — a bér- és
kereseti helyzet kiemelt fontossága mellett lehet, hogy
hangsúlyváltás szükséges az érdekvédelemben: legyenlegyenlegyenlegyenlegyen
elsõdleges a foglalkoztatás biztonságáért folytatottelsõdleges a foglalkoztatás biztonságáért folytatottelsõdleges a foglalkoztatás biztonságáért folytatottelsõdleges a foglalkoztatás biztonságáért folytatottelsõdleges a foglalkoztatás biztonságáért folytatott
harcharcharcharcharc. Sajnos ezt— mármint a hangsúlyváltás szükséges-

ségét — az azóta bekövetkezett történések
igen jelentõsen erõsítették.

A harmadikharmadikharmadikharmadikharmadik alap-megállapítással — te-
kintettel arra, hogy a mi kongresszusunk volt
az Európai Unióba történt belépést követõen
az elsõ szakszervezeti kongresszus — azt is
megfogalmaztuk, hogy az MKKSZ érdekkép-az MKKSZ érdekkép-az MKKSZ érdekkép-az MKKSZ érdekkép-az MKKSZ érdekkép-
viseleti munkája legyen európai színvonalúviseleti munkája legyen európai színvonalúviseleti munkája legyen európai színvonalúviseleti munkája legyen európai színvonalúviseleti munkája legyen európai színvonalú
és európai szintû.és európai szintû.és európai szintû.és európai szintû.és európai szintû. Ezzel kapcsolatban öröm-
mel jelenthetem az Országos Választmánynak,
hogy az elmúlt héten Brüsszelben egy nagyon
kiemelkedõ eseményen volt szerencsém részt

venni. Erre az Európai Bizottság közszolgálati fõigazga-
tója, fõigazgatósága a Magyar Köztisztviselõk és Közal-
kalmazottak Szakszervezetét hívta meg Magyarországról
a Közszolgálati Fõigazgatóság szociális partnerének. Te-
hát, ha mi is úgy döntünk, akkor az európai közszolgála-
ti fõigazgató az MKKSZ-t szociális partnernek tekinti.
Ennek természetesen vannak feltételei. Most csak elõ-
zetesen jelzem: ha minden kívánságunk ilyen gyorsan
és ilyen kedvezõ tartalommal valósulna meg, akkor —
gondolom — egyéb gondjainkat is másképpen tudnánk
megoldani.

Eltelt egy év, és nézzünk szembe ezekkel az alap-
megállapításokkal. Mi az, amit elvégeztünk, mi az, ami
ránk vár még, és mi az, amivel kapcsolatban továbbra is
teendõink lesznek?

Támadások a közszolgálat ellenTámadások a közszolgálat ellenTámadások a közszolgálat ellenTámadások a közszolgálat ellenTámadások a közszolgálat ellen
Az Elnökség úgy fogalmazott, hogy kiemelten ellent-

mondásos volt a 2004-2005-ös idõszak, mert létezett és
mûködött a közszolgálati sztrájkbizottság, miközben igen
eredményes — vagy legalábbis a korábbi évekhez ké-
pest eredményes — bértárgyalások folytak a sztrájkbi-
zottságon kívül. A helyzet ellentmondásosságát jelzi, hogy
közben olyan területekrõl érte támadás a közszolgálatot,
ahonnan a legkevésbé volt várható. Mert arról, hogy a
gazdasági lobbi folyamatosan követelt a kormánytól több
százezer fõs létszámcsökkentést, némi iróniával azt mond-
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hatjuk, hogy nem lep meg bennünket. De az, hogy az
elsõ számú munkáltató, illetve maga a kormányzat indí-
tott keresztes hadjáratot a közszolgálat és azon belül a
közigazgatás ellen, az finoman fogalmazva is felkészü-
letlenül érte a szakmát, és nyilvánvalóan mind a szak-
mai, mind a munkavállalói érdekképviseletet. Nem szo-
kásunk az idézgetés, de a helyzet illusztrálására és a
pontosság érdekében megengedhetõ, hogy most ne fej-
bõl térjünk vissza azokra a megállapításokra, amelyeket
a Miniszterelnök úr és egyes miniszterei tettek a köz-
szolgálattal kapcsolatban. Ezért engedjék meg, hogy hely,
cím megjelölése és kommentár nélkül a figyelmükbe
ajánljak meglepõ nyilatkozatokat, különbözõ miniszteri,
miniszterelnöki véleményeket.

Január 10-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr
arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy „…az államigaz-
gatás alacsony hatékonysággal mûködik, kevésbé szol-
gáltatásorientált. Az elmúlt 15 évben a legkevesebbet az
igazgatás belsõ kultúrája, szerkezete, gondolkodása, az
ott dolgozók mentalitása változott. …”

Hogy ez nem elszólás volt, azt egy következõ, szintén
nagy nyilvánosság elõtt tett miniszterelnöki kijelentés
megerõsítette. Április 13.-án a Veszprémi Egyetem fó-
rumán miniszterelnök úr kifejtette: „…A versenyszfé-
rában a verseny nagyon kemény, olykor embertelen,
ugyanakkor ennek a munkakultúrának, a munkaválla-
lók, a köztisztviselõk rugalmasságának nyoma sincs a
magyar közigazgatásban, ahol nincs teljesítménykény-
szer, az ügyeket nem elintézik, csak intézgetik a köz-
szolgák.” A Miniszterelnök szerint ez a mentalitás tart-
hatatlan.

Nem egyszerûen egy személy véleményérõl van szó.
Hadd erõsítsem meg ezt egy másik idézettel, amely a
Magyar Köztársaság Parlamentjében egy politikai vita-
napon hangzott el. Egy párt vezérszónoka, jelesül a gaz-
dasági miniszter úr kifejtette, hogy „…a gazdaság rend-
ben van. Amivel továbbra is gond van, az az állam. Pa-
zarlás, szervezetlenség jellemzi, az állam túl nagy, és
drága bürokráciával mûködik, a köztisztviselõk jelentõs
része alkalmatlan az új elvárások befogadására…”

És hogy a szakmai oldal véleményét is illusztráljam
— mert eddig a politikusok véleményét hallottuk — a
napokban megjelent egy írás, amelynek szerzõje a fõvá-
ros fõjegyzõje. Õ azt mondja, hogy „…a közszolgálati
jogviszony lényege a stabilitás, a szinte elmozdíthatat-
lanság, ami tekinthetõ lenne humánus kiszámítható rend-
szernek, de ma ez a megújulás legfontosabb akadálya.
Egy gyors, jelentõs átalakulásra szoruló élvonalbeli tu-
dást, tapasztalatot felmutatni készülõ struktúrát akadá-
lyoz a szükséges fejlõdésben a köztisztviselõk felkészü-
letlensége…”

Ehhez képest már csak hab a tortán egy újságírói vé-
lemény, amely egy napilapban jelent meg, és nagyon
egyszerûen fogalmazva arról szól, hogy „… az elhájaso-

dott köztisztviselõi szféra a magyar társadalom legsúlyo-
sabb tehertételévé vált. A közalkalmazotti státusz korlá-
tozása, új morális alapokra helyezése nélkül nem látszik
remény arra, hogy a rendszerváltozás, az európai csatla-
kozás új életminõséget hozzon mindazoknak, akik ezt
megérdemelnék…”

Én azt gondolom, hogy ezek az idézetek (ha nem is
kell tõlük megrettenni, de) igen figyelemre méltóak.
Támadja a közszférát a munkáltatója, a Magyar Köztár-
saság kormánya. Támadja a közszférát a belsõ szakmai
ellentmondás, és támadja a közszférát természetesen a
közvélemény, sõt bizonyos mértékig a médiát is ide so-
rolhatjuk. Ezek a körülmények önmagukban elegendõ
figyelmeztetést jelentenek arra, hogy össze kell fognunkössze kell fognunkössze kell fognunkössze kell fognunkössze kell fognunk.
Az érdekvédelmet más alapokon, más tartalommal,Az érdekvédelmet más alapokon, más tartalommal,Az érdekvédelmet más alapokon, más tartalommal,Az érdekvédelmet más alapokon, más tartalommal,Az érdekvédelmet más alapokon, más tartalommal,
más szellemiséggel kell a jövõben folytatnunk.más szellemiséggel kell a jövõben folytatnunk.más szellemiséggel kell a jövõben folytatnunk.más szellemiséggel kell a jövõben folytatnunk.más szellemiséggel kell a jövõben folytatnunk.     Ez a
támadás-sorozat ugyanis valamennyiünk számára olyan
figyelmeztetõ, amely lehet, hogy, holnap azok számára
is új kihívást, új támadást fog jelenteni, akiket ma még
nem érint.

E hangulati bevezetõbõl levonható következtetés sem-
milyen módon nem kell, hogy felülírja, vagy megváltoz-
tassa az eddigi célkitûzéseinket, kongresszusi program-
jainkat. Az is helytelen lenne azonban, ha ezzel nem szá-
molnánk. Ezeket a jelzéseket figyelembe véve a beszá-
moló öt témátöt témátöt témátöt témátöt témát ölel fel, és arra kaptam felhatalmazást,
hogy a végén egy 10 pontos javaslatot, vagy határozat-
tervezetet terjesszek elõ.

1. A bér- és kereseti helyzet1. A bér- és kereseti helyzet1. A bér- és kereseti helyzet1. A bér- és kereseti helyzet1. A bér- és kereseti helyzet
Önök ma reggel kaptak egy gyorsjelentést is, meg egy

2004-rõl szóló2004-rõl szóló2004-rõl szóló2004-rõl szóló2004-rõl szóló (a közszféra egészére vonatkozó) bér-
helyzet-elemzést is. Ezt most nem kommentálom, hisz a
tények önmagukért beszélnek. Nyugodtan összefoglal-
hatjuk ezt a témakört azzal, hogy 2002-2003. és 2004.
— tehát három év — átlagában a közszféra keresetihárom év — átlagában a közszféra keresetihárom év — átlagában a közszféra keresetihárom év — átlagában a közszféra keresetihárom év — átlagában a közszféra kereseti
átlaga a nemzetgazdasági átlaghoz, a versenyszféraátlaga a nemzetgazdasági átlaghoz, a versenyszféraátlaga a nemzetgazdasági átlaghoz, a versenyszféraátlaga a nemzetgazdasági átlaghoz, a versenyszféraátlaga a nemzetgazdasági átlaghoz, a versenyszféra
átlagához képest jelentõs százalékkal vezet.átlagához képest jelentõs százalékkal vezet.átlagához képest jelentõs százalékkal vezet.átlagához képest jelentõs százalékkal vezet.átlagához képest jelentõs százalékkal vezet. Ezt egyé-
nenként, szervezetenként, szakmacsoportonként, mun-
kahelyenként természetesen lehet vitatni, de önmagá-
ban a három év jelzi a tendenciát. Azt, hogy 2001-ben
nagyon jelentõs változás következett be. 2002. nem ér-
tékelhetõ másképpen, mint a történelmi értékû, jelentõ-
ségû közalkalmazotti bérfejlesztés éveként. 2003-ban,
2004-ben a kereseti átlagok az összes ellentmondással
együtt, — ugyan nem abban az ütemben, mint amely-
ben 2002-ben, a kormányváltáskor reménykedtünk —
de érzékelhetõen reálkereset emelkedést eredménye-reálkereset emelkedést eredménye-reálkereset emelkedést eredménye-reálkereset emelkedést eredménye-reálkereset emelkedést eredménye-
zõ módon változtakzõ módon változtakzõ módon változtakzõ módon változtakzõ módon változtak..... És 2005-ben is minden esély meg-
van arra, hogy az általunk is aláírt bérmegállapodás sze-
rinti 2-3 százalékos reálkereset-emelkedés a közszféra
egészére, azon belül a közigazgatásra és az általunk kép-
viselt közalkalmazotti körre vonatkozóan bekövetkezzen.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Szó nincs arról, hogy elégedettek lennénk a jelenlegi
bérhelyzettel. De ez a bázis, a jelenlegi kereseti körül-
mények reményeink szerint jogot adnak arra, hogy való-
ban arra koncentráljunk, ami viszont nagyon komolyarra koncentráljunk, ami viszont nagyon komolyarra koncentráljunk, ami viszont nagyon komolyarra koncentráljunk, ami viszont nagyon komolyarra koncentráljunk, ami viszont nagyon komoly
probléma, a foglalkoztatás biztonságára.probléma, a foglalkoztatás biztonságára.probléma, a foglalkoztatás biztonságára.probléma, a foglalkoztatás biztonságára.probléma, a foglalkoztatás biztonságára.

2. A foglalkoztatás biztonsága2. A foglalkoztatás biztonsága2. A foglalkoztatás biztonsága2. A foglalkoztatás biztonsága2. A foglalkoztatás biztonsága
Ezzel kapcsolatban is igen ellentmondásos a helyzet.

A tegnapi, tegnapelõtti precíz elemzések azt mutatják,
hogy a közszféra létszáma globálisan nem, vagy csaka közszféra létszáma globálisan nem, vagy csaka közszféra létszáma globálisan nem, vagy csaka közszféra létszáma globálisan nem, vagy csaka közszféra létszáma globálisan nem, vagy csak
minimális mértékben csökkentminimális mértékben csökkentminimális mértékben csökkentminimális mértékben csökkentminimális mértékben csökkent. És ez a közigazgatás-
ra is igaz. Arra a közigazgatásra, amelybõl 2003-ban 6945
embert, 2004-2005-ben eddigi számadatok alapján
6500-6800 embert bocsátottak el. Ugyanakkor 2003-
2004-ben közel 12 ezer új állás létesült a közigazgatás-
ban. Csak a magunk számára — mint érdekességet —
említem meg, hogy a két létszámcsökkentés költségve-
tési kihatása meghaladja a 30 milliárd forintot, miköz-
ben globálisan a létszám nem csökkent. Persze akiket
elbocsátottak, vagy akik ma szinte napirendszerûen napi
10-12 órát kénytelenek dolgozni, mert másképpen nem
végezhetõ el a munka, azokat ez nyilvánvalóan nem vi-
gasztalja. De a helyzetünk ellentmondásosságát jelzi,
hogy az OV szintjén, vagy az országos közszolgálati ér-
dekegyeztetés szintjén sajnos mégiscsak a globális té-
nyekbõl kell kiindulnunk, és azt a megállapítást kell el-
fogadnunk, hogy a 2004. évi 112 ezer fõs köztisztvi-a 2004. évi 112 ezer fõs köztisztvi-a 2004. évi 112 ezer fõs köztisztvi-a 2004. évi 112 ezer fõs köztisztvi-a 2004. évi 112 ezer fõs köztisztvi-
selõi állomány napjainkban 111500 körül van.selõi állomány napjainkban 111500 körül van.selõi állomány napjainkban 111500 körül van.selõi állomány napjainkban 111500 körül van.selõi állomány napjainkban 111500 körül van. Ez a
tendencia érvényes a közalkalmazotti kör egészére, ki-
véve az egészségügyet, ahonnan 2003-2004-ig közel 30
ezer ember ment el, vagy mozgott. Az egészségügy szol-
gáltatásaiban mi mindannyian érdekeltek vagyunk. Szá-
munkra ez azt jelzi, hogy itt létszámcsökkentés nélkül
csökken a munkavállalói létszám. Részben a tûrhetet-
len munkafeltételek és a rendkívüli munkaterhelés mi-
att, és sajnos az egészségügyben nincs rendben a bér
sem. A kereseti helyzetet tekintve sem lehetünk elége-
dettek, de a bér gyalázatosan gyenge.

A létszámcsökkentéssel összefüggésben kell megem-
lítenem és tájékoztatnom a Választmányt arról, hogy az
elmúlt napokban hidegzuhany ért minket: a Legfelsõbb
Bíróság (egy eseti döntésben ugyan, de) lényegében ha-
tályon kívül helyezte a 2003. november 14-én a kor-
mány képviselõjével aláírt szakszervezeti megállapodást.
Az LB a döntésben arra hivatkozik, hogy a szociális part-
nereknek nincs joguk a törvény szigorú szabályától elté-
rõ megállapodást kötni. Ma még nem lehet tudni, hogy
lesz-e ennek visszamenõleges hatálya, de tény, hogy az
ítélet igen aggasztó körülményeket teremt. Ugyanis ar-
ról van szó, hogy a Legfelsõbb Bíróság jogegységi dön-
téssel hatályon kívül helyezheti azokat az ítéleteket,
amelyeket már megnyertünk a 2003-as elbocsátások
kapcsán. Ez igen komoly gondot okozhat. Az érdekegyez-

tetés értelmébe vetett hitet kérdõjelezheti meg, másrészt
a jogállamiság mûködésével kapcsolatban vet fel aggá-
lyokat.

A létszámcsökkentésnek igen komoly kihatása volt a
szakszervezeti helyzetre A taglétszám csökkenésérõl a
késõbbiekben még szólok. Most csak megemlítem, hogy
ilyen mértékû taglétszám-apadás, mint amit 2003-2004-
ben tapasztaltunk, nem következett be az elmúlt 15 év
alatt az MKKSZ történetében. Remélhetõleg 2005-re ez
nem lesz jellemzõ, de az elõbb említett 12-13 ezer fõs
elbocsátásnak nagyjából a fele a taglétszám fogyatkozásá-
ban is megmutatkozott. Részben, mert az elbocsátottak
között MKKSZ-tagok is voltak, másrészt pedig egy téves
reagálás miatt. Természetesen semmilyen módon nem kí-
vánom elítélni az érintettek magatartását, csak elcsodál-
kozom rajta, hogy a munkavállalók egy része a szak-a munkavállalók egy része a szak-a munkavállalók egy része a szak-a munkavállalók egy része a szak-a munkavállalók egy része a szak-
szervezetet büntette azért, mert a kormány, az állam,szervezetet büntette azért, mert a kormány, az állam,szervezetet büntette azért, mert a kormány, az állam,szervezetet büntette azért, mert a kormány, az állam,szervezetet büntette azért, mert a kormány, az állam,
vagy a munkáltató létszámcsökkentést hajtott végre.vagy a munkáltató létszámcsökkentést hajtott végre.vagy a munkáltató létszámcsökkentést hajtott végre.vagy a munkáltató létszámcsökkentést hajtott végre.vagy a munkáltató létszámcsökkentést hajtott végre.
Számosan azért léptek ki, mert úgy gondolták, hogy ha a
szakszervezet nem tudja megvédeni saját tagjait az elbo-
csátástól, akkor minek nekik a szakszervezet.

A Választmány tagjait — gondolom — nem kell arról
meggyõzni, hogy megakadályozni ugyan nem tudtuk amegakadályozni ugyan nem tudtuk amegakadályozni ugyan nem tudtuk amegakadályozni ugyan nem tudtuk amegakadályozni ugyan nem tudtuk a
létszámcsökkentést, de igen jelentõsen csillapítot-létszámcsökkentést, de igen jelentõsen csillapítot-létszámcsökkentést, de igen jelentõsen csillapítot-létszámcsökkentést, de igen jelentõsen csillapítot-létszámcsökkentést, de igen jelentõsen csillapítot-
tuk, csökkentettük a negatív hatásait, és a lehetõ leg-tuk, csökkentettük a negatív hatásait, és a lehetõ leg-tuk, csökkentettük a negatív hatásait, és a lehetõ leg-tuk, csökkentettük a negatív hatásait, és a lehetõ leg-tuk, csökkentettük a negatív hatásait, és a lehetõ leg-
elfogadhatóbb feltételeket próbáltunk kicsikarni.elfogadhatóbb feltételeket próbáltunk kicsikarni.elfogadhatóbb feltételeket próbáltunk kicsikarni.elfogadhatóbb feltételeket próbáltunk kicsikarni.elfogadhatóbb feltételeket próbáltunk kicsikarni.
Hadd ne hivatkozzam arra, hogy melyik tárcánál hány
fõs létszámcsökkentéssel indult tavaly ilyenkor a tárgya-
lás, és mi lett a vége. Nagyon sok munkahelyet meg-Nagyon sok munkahelyet meg-Nagyon sok munkahelyet meg-Nagyon sok munkahelyet meg-Nagyon sok munkahelyet meg-
mentettünkmentettünkmentettünkmentettünkmentettünk, de úgy tûnik, hogy az MKKSZ tagsága, vagy
a köztisztviselõk, közszolgálati dolgozók számára ez nem
elegendõ.

Sajnos a jövõt illetõen sem lehet garantálni, hogy ilyen
létszámcsökkentési kísérleteket meg tudunk akadályoz-
ni. Nem az én tisztem annak minõsítése, hogy tárgyalá-
saink eredményesek voltak-e vagy sem, hogy elegendõ
volt-e, vagy sem az az erõfeszítés, amit mindenekelõtt az
illetékes OSZT-k, de az alapszervezetek is ez ügyben
tettek. Nem vagyunk biztosítva afelõl, hogy 2005-ben,
vagy esetleg 2006-ban nem fogunk-e találkozni egy újabb
létszámcsökkentési kísérlettel. Éppen az elmúlt napok-
ban is volt egy ilyen tárgyalás, de vannak olyan tárcák,
ahol nem a létszámcsökkentés, hanem a létszám növelé-
se van napirenden. (Pl.: az az adóhivatal, amelytõl ta-
valy elbocsátottak 1200 munkavállalót, az elkövetkezen-
dõ hetekben 1200 embert fog felvenni. Ennyit a kiszá-
mítható kormányzati személyzetpolitikáról.)

Tudom, hogy a létszámcsökkentéssel összefüggésben
nincs semmiféle mentség, és nem lehet magyarázat a
2003-as megállapodás sem. Nagyon sok szempontból
azonban mégiscsak minket igazol az a feltételezés, hogy
a prémiumévek program nem feltétlenül a leg-a prémiumévek program nem feltétlenül a leg-a prémiumévek program nem feltétlenül a leg-a prémiumévek program nem feltétlenül a leg-a prémiumévek program nem feltétlenül a leg-
rosszabbrosszabbrosszabbrosszabbrosszabb. Igaz, hogy az un. különleges foglalkoztatási
jogviszony nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket.

(Folytatás a 3. oldalról.)
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Mások szerint ez látványosan megbukott, mert nem kell
a köztisztviselõknek. Ez persze mást is jelenthet. Jelent-
heti azt is, hogy olyan nagymértékû létszámcsökkentés-
re, elbocsátásra nem került sor, hogy adott esetben eh-
hez az eszközhöz kelljen nyúlni. Gyakorlatilag a prémi-
umévek program nem mûködik még, bár sokan azt mond-
ják, hogy szeptembertõl várható a nagyobb mértékû fel-
futása. Akkor ugyanis — sajnálatos módon — az okta-
tási területen bizony nem lehetetlen, hogy a korábbi éve-
ket meghaladó mértékû létszámcsökkentés, vagy isko-
labezárás miatti állományváltozás lesz.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a 2003. és 2004.
évi kétszakaszos létszámcsökkentés igen keményen meg-
tépázta a szakszervezeti érdekvédelmet, igen komoly
veszteségeket okozott. Ráadásul ennek a létszám-csök-a létszám-csök-a létszám-csök-a létszám-csök-a létszám-csök-
kentésnek sem pénzügyi, költségvetési, sem szak-kentésnek sem pénzügyi, költségvetési, sem szak-kentésnek sem pénzügyi, költségvetési, sem szak-kentésnek sem pénzügyi, költségvetési, sem szak-kentésnek sem pénzügyi, költségvetési, sem szak-
mai hozadéka nincsmai hozadéka nincsmai hozadéka nincsmai hozadéka nincsmai hozadéka nincs. Kifejezetten elhibázott, rossz, át-
gondolatlan kormányzati PR-fogásnak tekinthetõ,
amellyel a vállalkozók sem lehetnek elégedettek, hisz
messze nem teljesült a 200 ezer fõs létszámcsökkentési
igényük. Ez számunkra elfogadhatatlan intézkedés, mert
a mûködõképesség határára sodorta a közszolgálatot.

Ezért javasoljuk, hogy a jövõt illetõen a mi érdekvé-
delmi munkákban is — nem azt mondom, hogy mindent
elsöprõ, vagy mindent felülmúló módon, de — a koráb-a koráb-a koráb-a koráb-a koráb-
biakhoz képest legyen hangsúlyosabb a foglalkozta-biakhoz képest legyen hangsúlyosabb a foglalkozta-biakhoz képest legyen hangsúlyosabb a foglalkozta-biakhoz képest legyen hangsúlyosabb a foglalkozta-biakhoz képest legyen hangsúlyosabb a foglalkozta-
tás biztonságával, a munkahelyek megõrzésével valótás biztonságával, a munkahelyek megõrzésével valótás biztonságával, a munkahelyek megõrzésével valótás biztonságával, a munkahelyek megõrzésével valótás biztonságával, a munkahelyek megõrzésével való
foglalkozás. foglalkozás. foglalkozás. foglalkozás. foglalkozás. Itt várható ugyanis a legnagyobb támadás.

3. Szakmapolitikai kérdések3. Szakmapolitikai kérdések3. Szakmapolitikai kérdések3. Szakmapolitikai kérdések3. Szakmapolitikai kérdések
Három dolgot említek meg.
a.) a.) a.) a.) a.) Véleményt mondtunk a KET-rõl (közigazgatási

eljárási törvény — a szerk.), amelybe számos nekünk
fontos dolog bekerült. Ez igen komoly, új helyzetet je-
lent majd 2005. november 1-jétõl. Szorgalmazzuk az ezzel
kapcsolatos képzéseket. Az sem lehetetlen, hogy ezekbe
valamilyen módon mi is belekapcsolódunk. Nagyon fon-
tos, mondhatnánk azt, hogy a rendszerváltást követõen
ez a leglényegesebb szakmai változás, amely új minõsé-
get jelent köztisztviselõ és lakosság, köztisztviselõ és
ügyfél között. Nem egyszerûen egy törvényrõl, hanem
„a” törvényrõl van tehát szó.

b.)b.)b.)b.)b.) Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik közremûködõi voltak az EU-s kihívásokról
2005. elsõ felében megtartott szakmai konferencia-so-
rozatnak. Örömünkre szolgál, hogy ez ügyben korábban
nem igazán aktív megyék és szervezetek is közremûköd-
tek. Az a tény, hogy közel 2000 ember, szakember vett
részt ezeken az MKKSZ által — a megyei önkormány-
zatokkal, közigazgatási hivatalokkal, más közigazgatási
szervekkel, minisztériumokkal együttmûködve — szer-
vezett konferenciákon, önmagában is jelzi: azon túlme-
nõen, hogy elsõdlegesnek tekintjük a mindennapi mun-
kavállalói érdekvédelmet, az MKKSZ-nek van vélemé-

nye a szakmáról, van véleménye a szakmai érdekképvi-
seletrõl. Megjegyzem, az EU-ban ez külön értéket és
külön bonuszpontot jelentett a fõigazgatói meghíváskor.

c)c)c)c)c) A közigazgatás reformjáról szóló eszmecserének
részesei vagyunk a humánpolitikai reformtól kezdve a
szervezeti átalakításon keresztül sok vonatkozásban. Nem
rajtunk múlik, hogy igazából ezekbõl a reform-javasla-
tokból egyelõre semmi sem lesz, egy betû meg nem va-
lósul belõlük. A régiós átszervezés is késedelmet szen-
ved. Igazából a humánpolitika rendszerváltozását köve-
tõen semmi lényeges változás nem következett be. És
mint tudjuk, a 100 lépés-ként megismert új kormányza-
ti program is lényegében megkerüli a közigazgatás re-
formját.

4. A közszolgálati jogviszony4. A közszolgálati jogviszony4. A közszolgálati jogviszony4. A közszolgálati jogviszony4. A közszolgálati jogviszony
szabályozásárólszabályozásárólszabályozásárólszabályozásárólszabályozásáról

A közszolgálati jogviszony szabályozásáról és ezzel
kapcsolatban az un. közszolgálati, vagy egységes köz-
szolgálati törvényrõl is szólnom kell. Biztos vagyok ab-
ban, hogy a Választmány jelenlévõ tagjai ismerik azt a
levelet, amelyet 22 szakszervezet küldött januárban
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz. Ennek az a lé-
nyege, hogy nem értünk egyet egy új közszolgálati sza-
bályozás koncepciójával. Változatlan az álláspontunk: aaaaa
közszolgálati dolgozót nem az érdekli, hogy egy tör-közszolgálati dolgozót nem az érdekli, hogy egy tör-közszolgálati dolgozót nem az érdekli, hogy egy tör-közszolgálati dolgozót nem az érdekli, hogy egy tör-közszolgálati dolgozót nem az érdekli, hogy egy tör-
vény, vagy több törvény lesz-e, hanem az, hogy mi-vény, vagy több törvény lesz-e, hanem az, hogy mi-vény, vagy több törvény lesz-e, hanem az, hogy mi-vény, vagy több törvény lesz-e, hanem az, hogy mi-vény, vagy több törvény lesz-e, hanem az, hogy mi-
lyen feltételeket, milyen munkajogi biztonságot, mi-lyen feltételeket, milyen munkajogi biztonságot, mi-lyen feltételeket, milyen munkajogi biztonságot, mi-lyen feltételeket, milyen munkajogi biztonságot, mi-lyen feltételeket, milyen munkajogi biztonságot, mi-
lyen elõmenetelt, milyen kiszámítható életpályát teszlyen elõmenetelt, milyen kiszámítható életpályát teszlyen elõmenetelt, milyen kiszámítható életpályát teszlyen elõmenetelt, milyen kiszámítható életpályát teszlyen elõmenetelt, milyen kiszámítható életpályát tesz
lehetõvé a törvény.lehetõvé a törvény.lehetõvé a törvény.lehetõvé a törvény.lehetõvé a törvény. Rossz a kiindulópontja a kormány-
megbízottnak. Elfogadható törekvés az, hogy valamiféle
egységesítés szükséges, de az egységesítés nem azonos
az igazságtétellel. Szükség van arra, hogy az azonos jel-
legû jogintézmények azonos tartalommal kerüljenek sza-
bályozásra a különbözõ törvényekben, és a munkavég-
zés sajátosságaival nem igazolható különbözõ juttatások
rendszere és mértéke legyen azonos a közszolgálat egé-
szében. Erre vonatkozóan ugyan tettünk egy módosító
javaslatot — errõl külön szólni fogok —, amelyet, bár-
milyen meglepõ, sajnos szakszervezeti fórum szavazott
le. A SZEF Szövetségi Tanácsa nem támogatta, nem ér-
tett egyet ezzel. Éppen ezért ezt most majd ideterjesz-
tem az OV elé, s egyetértés esetén kezdeményezzük an-
nak a törvénynek a módosítását is.

Miután nem tartjuk indokoltnak a közszolgálat teljes
joganyagának újraszabályozását, ezért itt, ma a Ktv. mó-
dosítását — amelyrõl Árva János úr már szólt —, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását
kezdeményezzük. A Ktv-módosítássalKtv-módosítássalKtv-módosítássalKtv-módosítássalKtv-módosítással     kapcsolatban ré-
szünkrõl elvi alapvetés, hogy semmi olyan módosítástsemmi olyan módosítástsemmi olyan módosítástsemmi olyan módosítástsemmi olyan módosítást
nem vagyunk hajlandóak támogatni, amely nem érintinem vagyunk hajlandóak támogatni, amely nem érintinem vagyunk hajlandóak támogatni, amely nem érintinem vagyunk hajlandóak támogatni, amely nem érintinem vagyunk hajlandóak támogatni, amely nem érinti
a javadalmazást.a javadalmazást.a javadalmazást.a javadalmazást.a javadalmazást.     A Belügyminisztérium kezdeménye-
zésének ugyanis hármas indítéka van.

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Az egyikAz egyikAz egyikAz egyikAz egyik — ez kevésbé érint minket, de jó, ha tu-
dunk róla —, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
ombudsmani állásfoglalás, amely különbözõ alkotmá-
nyossági problémákat fogalmazott meg. Ezt 2005. de-
cemberére, 2006. januárjára rendezni kell. Látszólag
formai kérdés, bár nyilván vannak minimális érdekvé-
delmi összefüggései is.

A másikA másikA másikA másikA másik motiváció a BM részérõl a miniszterelnöki,
meg egyéb politikai megnyilatkozásokban is érintett tel-
jesítményhiány. Ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy
a 2002. januárjától bevezetett teljesítményértékelés és
teljesítménydíjazási, vagy teljesítmény-követelmény
rendszer látványosan megbukott. Helyette valami más
kellene. Nem mondtuk azt, hogy a magunk részérõl er-
rõl nem vagyunk hajlandók tárgyalni.

Szintén alapkikötés, hogy a teljesítményértékelésa teljesítményértékelésa teljesítményértékelésa teljesítményértékelésa teljesítményértékelés
és a teljesítménydíjazás elválaszthatatlan, és a díja-és a teljesítménydíjazás elválaszthatatlan, és a díja-és a teljesítménydíjazás elválaszthatatlan, és a díja-és a teljesítménydíjazás elválaszthatatlan, és a díja-és a teljesítménydíjazás elválaszthatatlan, és a díja-
záson mi pénzt értünkzáson mi pénzt értünkzáson mi pénzt értünkzáson mi pénzt értünkzáson mi pénzt értünk. De nem olyan pénzt, amit egyik
munkatárstól elvesznek, és odaadják a másiknak. A je-
lenlegi javaslat szerint ez a rendelkezésre álló, és a BM
által igazoltan bemutatott évi 8 százalékos jutalomkeret-
nek a fele lenne, amelyet kötelezõen a teljesítmény díja-
zására kellene felhasználni.

A harmadikA harmadikA harmadikA harmadikA harmadik motiváció a BM részérõl az egységesí-
téssel kapcsolatos szabályok bevezetése.

Az MKKSZ három prioritásaAz MKKSZ három prioritásaAz MKKSZ három prioritásaAz MKKSZ három prioritásaAz MKKSZ három prioritása
Mi három prioritást fogalmaztunk meg.
Az elsõ, Az elsõ, Az elsõ, Az elsõ, Az elsõ, amely összefügg az eddig már elhangzottak-

kal, a szakember-állomány védelme. Ez persze minde-
nekelõtt érdekvédelmi kérdés is lehet, de szakmai ügy
is. Egyes számítások szerint ma egy szakvizsgázott köz-
tisztviselõ kiképzése legkevesebb 150 ezer forintba ke-
rül, és a 2003-2004-ben elbocsátott tízegynéhány ezer
ember fele szakvizsgázott köztisztviselõ volt. Ehhez ké-
pest érdekel minket a vezetõi megbízás visszavonásá-
nak indoklási kötelezettsége, a nagyobb pályáztatási le-
hetõség, és az un. versenyvizsga ügye. Ezek mind támo-
gatható dolgok, részletekre most nem térek ki.

A másodikA másodikA másodikA másodikA második prioritásunk a helyi szinten dolgozók na-
gyobb megbecsülése. Politikusi megnyilatkozásokban is
szó volt arról, hogy az állampolgár a közigazgatást igazá-
ból azon méri le, hogy mivel találkozik a munkaügyi
központban, milyen fogadtatásban részesül az okmány-
irodában, miként beszélnek vele a földhivatalnál, ho-
gyan bírálják el az építési engedélyét stb. Ezeket a mun-
kákat jellemzõen nem a minisztériumokban, hanem a
helyi szinten mûködõ közigazgatási szerveknél végzik.
Ha ez igaz — márpedig úgy gondoljuk, hogy igaz —,
akkor nyilvánvalóan az ennek megfelelõ megbecsülési
és javadalmazási rendszert is át kell tekinteni. A Ktv-
módosításnak egyik nagyon lényeges szempontja és ki-
induló pontja éppen az legyen, hogy a helyi szinten dol-

gozók megbecsülése a jelenlegihez képest jelentõsen
változzon.

A harmadikA harmadikA harmadikA harmadikA harmadik fõ szempont az, hogy a jelenlegi állo-
mánykategóriák ismeretében azt mondjuk: túl jól sike-
rült, vagy kevésbé jól sikerült a középfokú végzettségû-
ek 2001. évi bérstruktúrája. Ennek a korrigálására min-
denképpen szükség van. Ezzel kapcsolatos szakmai
egyetértés a BM részérõl is megfogalmazódott.

Ezek jelentenék a Ktv-módosításnak azt a tartalmát,
amelyet az MKSZ támogatni tud. Ha szükséges, akkor a
részletekre természetesen még visszatérünk.

Közalkalmazotti törvényKözalkalmazotti törvényKözalkalmazotti törvényKözalkalmazotti törvényKözalkalmazotti törvény..... Errõl eddig nem beszél-
tünk. Pontosabban ebben a körben nem. Mivel a SZEF
Szövetségi Tanácsában április 5-én a többség indulatos
vita után leszavazta javaslatunkat, ezért most a saját Vá-
lasztmányunkhoz fordul az Elnökség. Azt kérjük,
amennyiben ez támogatható, legyen ez ügyben az MKKSZ
kezdeményezõ: a foglalkoztatás különbségeivel nema foglalkoztatás különbségeivel nema foglalkoztatás különbségeivel nema foglalkoztatás különbségeivel nema foglalkoztatás különbségeivel nem
indokolható különbözõ juttatások mértékében ésindokolható különbözõ juttatások mértékében ésindokolható különbözõ juttatások mértékében ésindokolható különbözõ juttatások mértékében ésindokolható különbözõ juttatások mértékében és
rendszerében legyen azonosság.rendszerében legyen azonosság.rendszerében legyen azonosság.rendszerében legyen azonosság.rendszerében legyen azonosság.

Nem hiszem, hogy kell itt bármilyen érdemekre hi-
vatkozni. Csak a tényszerûség kedvéért említem meg,
hogy az állami kezességvállalás mellett a közalkalma-a közalkalma-a közalkalma-a közalkalma-a közalkalma-
zottak számára is biztosítható lakáskölcsön törvény-zottak számára is biztosítható lakáskölcsön törvény-zottak számára is biztosítható lakáskölcsön törvény-zottak számára is biztosítható lakáskölcsön törvény-zottak számára is biztosítható lakáskölcsön törvény-
be iktatása az MKKSZ-tõl indult ki. be iktatása az MKKSZ-tõl indult ki. be iktatása az MKKSZ-tõl indult ki. be iktatása az MKKSZ-tõl indult ki. be iktatása az MKKSZ-tõl indult ki. Azt hiszem, hogy
ennek mentén ezt a kezdeményezést most is megtehet-
jük, és kezdeményezzük, hogy azok a juttatások, ame-azok a juttatások, ame-azok a juttatások, ame-azok a juttatások, ame-azok a juttatások, ame-
lyek a ma 112 ezer fõs köztisztviselõi állomány szá-lyek a ma 112 ezer fõs köztisztviselõi állomány szá-lyek a ma 112 ezer fõs köztisztviselõi állomány szá-lyek a ma 112 ezer fõs köztisztviselõi állomány szá-lyek a ma 112 ezer fõs köztisztviselõi állomány szá-
mára a törvényben biztosított módon, alanyi jogonmára a törvényben biztosított módon, alanyi jogonmára a törvényben biztosított módon, alanyi jogonmára a törvényben biztosított módon, alanyi jogonmára a törvényben biztosított módon, alanyi jogon
járnak, azok a közalkalmazotti kollégákat is illessékjárnak, azok a közalkalmazotti kollégákat is illessékjárnak, azok a közalkalmazotti kollégákat is illessékjárnak, azok a közalkalmazotti kollégákat is illessékjárnak, azok a közalkalmazotti kollégákat is illessék
meg. meg. meg. meg. meg. Tehát járjon alanyi jogon az étkezési hozzájárulás,
valamennyi közalkalmazott számára a ruházati költség-
térítés és a közalkalmazotti törvény is tartalmazza a 35
éves jubileumi jutalomra való jogosultságot. Ezeknek egy
része komoly költségvetési kihatású, legalábbis a beve-
zetés évében nyilvánvalóan többletforrás kell hozzá. Más
esetben nem biztos, hogy nagy a többletforrás-igény, hisz
például a közalkalmazottak jelenleg is elég jelentõs
arányban részesülnek az étkezési hozzájárulásból.

5. Szakszervezetünk belsõ helyzetérõl5. Szakszervezetünk belsõ helyzetérõl5. Szakszervezetünk belsõ helyzetérõl5. Szakszervezetünk belsõ helyzetérõl5. Szakszervezetünk belsõ helyzetérõl
Ami már elhangzott: 2000-2004. mindenféle szem-2000-2004. mindenféle szem-2000-2004. mindenféle szem-2000-2004. mindenféle szem-2000-2004. mindenféle szem-

pontból a legsikeresebb négy év voltpontból a legsikeresebb négy év voltpontból a legsikeresebb négy év voltpontból a legsikeresebb négy év voltpontból a legsikeresebb négy év volt, bejuthattunk az
európai szintû szociális párbeszédbe. Ugyanakkor azt is
megállapítja az Elnökség, hogy rendkívül sérülékeny ez
a stabilitás. Talán azt mondhatjuk: nem elég jól dolgoz-
ni, azt jól és talán erõsebb, agresszívebb pozitív felhang-
gal kell kommunikálni.

A kétségtelenül hátrányos hatást jelentõ kormány-hátrányos hatást jelentõ kormány-hátrányos hatást jelentõ kormány-hátrányos hatást jelentõ kormány-hátrányos hatást jelentõ kormány-
zati, munkáltatói intézkedéseket, az elbocsátásokatzati, munkáltatói intézkedéseket, az elbocsátásokatzati, munkáltatói intézkedéseket, az elbocsátásokatzati, munkáltatói intézkedéseket, az elbocsátásokatzati, munkáltatói intézkedéseket, az elbocsátásokat
a munkavállalók, szakszervezeti tagok nekünk rót-a munkavállalók, szakszervezeti tagok nekünk rót-a munkavállalók, szakszervezeti tagok nekünk rót-a munkavállalók, szakszervezeti tagok nekünk rót-a munkavállalók, szakszervezeti tagok nekünk rót-
ták fel. ták fel. ták fel. ták fel. ták fel. Ma sok összefüggésben azt állapíthatjuk meg,
hogy mintha rosszkedvû lenne a tagságunk, rossznak látja
jelenét és nem igazán bízik a jövõben. Anélkül, hogy

(Folytatás az 5. oldalról.)
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marcangolnánk magunkat, fel kell tennünk a kérdést:
tettünk-e valamit rosszul, vagy mi az, amit nem tettünk
meg? Tagságunk miért kudarcként éli meg az ered-Tagságunk miért kudarcként éli meg az ered-Tagságunk miért kudarcként éli meg az ered-Tagságunk miért kudarcként éli meg az ered-Tagságunk miért kudarcként éli meg az ered-
ményes kárelhárítást? ményes kárelhárítást? ményes kárelhárítást? ményes kárelhárítást? ményes kárelhárítást? Mi az, amit a tagság elvárt és az
Országos Választmány nem tett meg? Mi az, amit az OV
elvárt, és az Elnökség nem tett meg? Vagy mi az, amit a
tagság elvárt, és az alapszervezeti vezetõk nem tettek
meg? Természetesen nem lehet megoldás a tagságra tör-
ténõ mutogatás, mert némi öniróniával azt mondhatom,
hogy a tagságot nem, csak minket lehet leváltani. Meg
kell találnunk — talán itt ma, vagy folyamatos párbe-
szédben — a magyarázatot erre a helyzetre. Mert igen
sokrétû, és igen jelentõs mennyiségû munkát végeztünk.
Kell jönniük az eredményeknek is!! Most úgy tûnik, hogy
ezekkel még adósak vagyunk egymásnak.

Talán azt sem érdektelen megfogalmazni, hogy mint-mint-mint-mint-mint-
hahahahaha az érdekvédelmi munkát nem tudnánk az értékénaz érdekvédelmi munkát nem tudnánk az értékénaz érdekvédelmi munkát nem tudnánk az értékénaz érdekvédelmi munkát nem tudnánk az értékénaz érdekvédelmi munkát nem tudnánk az értékén
kezelni. kezelni. kezelni. kezelni. kezelni. Mintha a szakszervezettõl ismételten olyan te-
vékenységet, olyan munkát várna el a tagság, amely nem
az érdekvédelemben, érdekképviseletben, hanem külön-
bözõ, egyébként indokolt szociális jellegû szolgáltatá-
sokban nyilvánul meg. Nem vitatva ennek a szükséges-
ségét, és nem kitérve az ilyen tagsági igény elõl, úgy
gondoljuk, hogy csak az érdekvédelem erõsítésével együtt
lehet bõvíteni a szakszervezet szolgáltatását.

Ennek jegyében tesszük azt az indítványt, hogy szer-szer-szer-szer-szer-
vezzünk saját üdültetéstvezzünk saját üdültetéstvezzünk saját üdültetéstvezzünk saját üdültetéstvezzünk saját üdültetést. Ismeretes, hogy van egy köte-
lezettségünk, amely egy beruházásban meg is valósult. A
napokban hozzáférhetõvé válik tagságunk teljes köre szá-
mára a hajdúszoboszlói négy apartman. Aláírás elõtt van
a megállapodás egy nagyon jelentõs balatonlellei üdülési
lehetõségrõl, és tárgyalásokat folytatunk egy horvátorszá-
gi tengerparti üdülésrõl is. Ezek jóval a piaci ár alatti szol-
gáltatásokat és igénybevételi költségeket kínálnak szá-
munkra. Természetesen nem korlátlan számban, bár a fé-
rõhelyek meglehetõsen bõvek mind a balatoni, s talán majd
2006-ban a horvátországi üdültetésre is.

Úgy gondoljuk, hogy fokozni kell ugyan a szolgálta-
tásokat, de a szakszervezet alapfeladataa szakszervezet alapfeladataa szakszervezet alapfeladataa szakszervezet alapfeladataa szakszervezet alapfeladata, alaptevékeny-alaptevékeny-alaptevékeny-alaptevékeny-alaptevékeny-
ségeségeségeségesége változatlanul az érdekképviseletváltozatlanul az érdekképviseletváltozatlanul az érdekképviseletváltozatlanul az érdekképviseletváltozatlanul az érdekképviselet, az érdekérvé-
nyesítés. Szeretnénk elérni, hogy ne csak attól legyen
fontos, és ne csak attól legyen vonzó a szakszervezet,
hogy a régi idõket idézõ, vagy legalábbis arra emlékez-
tetõ módon lehet üdülni. Elsõsorban azért tartsanak fon-
tosnak bennünket, mert szüksége van ránk a szakmá-mert szüksége van ránk a szakmá-mert szüksége van ránk a szakmá-mert szüksége van ránk a szakmá-mert szüksége van ránk a szakmá-
nak, nak, nak, nak, nak, szüksége van a tisztviselõnek, szüksége van a köz-
alkalmazottnak, szüksége van a szociális dolgozónak arra,
hogy legyen egy olyan szervezet, amely értük, érdekük-
ben szólal meg, s amely nem engedi meg, hogy helyet-
tük, nélkülük döntsenek.

Az MKKSZ 2005. elsõ hírlevele azzal a fõcímmel je-
lent meg, hogy legyen 2005. az építkezés évelegyen 2005. az építkezés évelegyen 2005. az építkezés évelegyen 2005. az építkezés évelegyen 2005. az építkezés éve. Termé-
szetesen a felépítkezésre gondoltunk, és nem a leépítés-
re. Legyen az építkezés éve helyben, legyen az építke-

zés éve az országos szakmai tanácsok és a megyei szer-
vezetek szintjén, és legyen az építkezés éve az MKKSZ
egészére vonatkozóan. Az elmúlt egy év helyzetelemzé-
se alapján az Elnökség azt javasolja, hogy ne módosít-
sunk a kongresszusi programon. A program idõarányos
teljesülésével kapcsolatban merülhetnek fel gondok,
ezért hangsúlyváltásra szükség van.hangsúlyváltásra szükség van.hangsúlyváltásra szükség van.hangsúlyváltásra szükség van.hangsúlyváltásra szükség van.

TeendõinkTeendõinkTeendõinkTeendõinkTeendõink
A következõ 10 pontban javasoljuk megfogalmazni

az elõttünk álló egy év teendõit.
1.1.1.1.1.     Kérjük az OV-t, adjon további felhatalmazást a

Köztisztviselõi Törvény módosításáról szóló tárgyalások-
ra. Nyilvánítsa ki az MKKSZ vezetõ testülete, hogy a
magunk részérõl lezártnak tekintjük az un. egységes köz-
szolgálati törvény ügyét úgy, hogy annak megalkotása
idõszerûtlen, indokolatlan és szakmailag megalapozat-
lan.

A Ktv. módosításáról szóló tárgyalások során az aláb-
biakat kell képviselni:

— A módosítás szolgálja a magasan kiképzett köz-
tisztviselõk védelmét, erõsítse a közigazgatási munka-
helyek stabilitását.

— A változások eredményeként javuljon a helyi szin-
ten dolgozó köztisztviselõk javadalmazása. (Az állampol-
gárok, illetve a közigazgatási szolgáltatásokat igénybe
vevõk a helyi hivatalokban tapasztaltak alapján alkot-
nak véleményt a köztisztviselõkrõl. Fontos ezért tehát,
hogy helyi szinten felkészült, szakszerû, kulturált ügy-
intézés folyjék, amelynek egyik feltétele a megelégedett,
kiegyensúlyozott életvitelû, megfelelõen javadalmazott
köztisztviselõ.)

— Javítani kell a középfokú végzettségûek javadal-
mazását úgy, hogy a felsõfokú végzettségûek keresetemel-
kedési dinamikáját meghaladó mértékben növekedjék
illetményük.

2. 2. 2. 2. 2. Felhatalmazást kér az Elnökség az Országos Vá-
lasztmánytól arra, hogy a bértárgyalások során kezde-
ményezzük a közalkalmazotti törvény módosítását a bé-
ren kívüli juttatások egységesítése érdekében. A közal-
kalmazottakat is illesse meg alanyi jogon az étkezési
hozzájárulás, a ruházati költségtérítés és a Kjt. tartal-
mazza a 35 év után járó jubileumi jutalmat.

3.3.3.3.3.  Az MKKSZ kezdeményezze az 1994-es közigaz-
gatási sztrájkmegállapodás újratárgyalását. (Az Európai
Unió Szociális Bizottsága ugyanis megállapította, hogy
az Európai Unió gyakorlatával nem egyeztethetõ össze a
hatályos sztrájkmegállapodás tartalma. A Szociális Karta
végrehajtásáról szóló kormányjelentésben a kormány nem
zárkózott el e megállapodás újratárgyalása elõl.)

4. 4. 4. 4. 4. A 2006. évi bértárgyalásoknál kiindulópontnak
tekintsük, hogy jövõre finanszírozott 3 százalékos reál-
kereset-emelkedést jelentõ illetményemelés valósuljon

(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás a 7. oldalról.)

Munkavállalók érdekvédelmeMunkavállalók érdekvédelmeMunkavállalók érdekvédelmeMunkavállalók érdekvédelmeMunkavállalók érdekvédelme
a Klubrádióbana Klubrádióbana Klubrádióbana Klubrádióbana Klubrádióban

A Klubrádió egyre népszerûbb a hírekre, információkra és azok hátterére kíváncsi hallgatók körében.
BudapestenBudapestenBudapestenBudapestenBudapesten és a fõváros 70 kilométeres körzetében az FM 95,3FM 95,3FM 95,3FM 95,3FM 95,3-as frekvencián,
KecskemétenKecskemétenKecskemétenKecskemétenKecskeméten és környékén az FM 97,7FM 97,7FM 97,7FM 97,7FM 97,7-es frekvencián,
GyöngyösGyöngyösGyöngyösGyöngyösGyöngyös 50 kilométeres vételkörzetében az FM 88,9FM 88,9FM 88,9FM 88,9FM 88,9 Mhz-en jelentkezik az adó változatos mûsora.
A Klubrádió hallgatói lassan már megszokják, hogy minden hétfõn délután 3 órakor minden hétfõn délután 3 órakor minden hétfõn délután 3 órakor minden hétfõn délután 3 órakor minden hétfõn délután 3 órakor sugározzák a

Szolidaritás.huSzolidaritás.huSzolidaritás.huSzolidaritás.huSzolidaritás.hu címû szakszervezeti érdekvédelmi mûsort, amelyben egyik hétfõn a SZEF-hez és az ÉSZT-
hez tartozó szakszervezetek által képviselt munkavállalókat foglalkoztató ügyekrõl, a rá következõn pedig az
MSZOSZ-hez kapcsolódó témákról esik szó. A mûsor a társadalmi és a gazdasági élet fontos eseményeihez
kapcsolódva számol be a közszolgálatban és a versenyszférában dolgozók helyzetérõl: jövedelmükrõl, mun-
kakörülményeikrõl, gondjaikról. Figyelemmel kíséri a törvényi változásokat, az azokkal járó teendõket és
beszél olyan problémákról is, amelyek jogszabály-módosítás után “kiáltanak.” Mivel a “Szolidaritás.hu”
elsõsorban érdekvédelmi jellegû, természetes, hogy a vendégek az említett két szakszervezeti szféra vezetõi
közül kerülnek ki. Beszélgetõ partnereik pedig az adott téma minisztériumi, hatósági, vagy parlamenti képvi-
selõi.

A mûsort két ismert rádiós gondozza. Szerkesztõ: Soós ÉvaSoós ÉvaSoós ÉvaSoós ÉvaSoós Éva. Mûsorvezetõ: Barát József.Barát József.Barát József.Barát József.Barát József.
Szóljanak bele minél többen a mûsor összeállításába!
A közszolgálati munkahelyeken elõforduló munkavállalói érdeksérelmeket kérjük jelezni a SZEF Sajtó-

irodájának a 301-8732-es telefonon, a 301-8769-es faxon, vagy e-mail-en: szatmari.g@mail.tvnet.hu.
Minden ötletet, panaszt, javaslatot továbbítunk a mûsor szerkesztõjéhez.

MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a

Magyar Köztisztviselõk és
Közalkalmazottak Szakszervezete

1088 Budapest, Puskin u. 4.
Telefon: 338-4002, fax: 338-4271

Felelõs kiadó:
Fehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér József

az MKKSZ fõtitkára
Szerkesztõ:

Szathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  Gábor
Nyomdai elõkészítés és nyomás:

DDDDDura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdió

honlap:
www.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.hu

nélkül a közszolgálatot, a közigazgatást és a köztisztvi-
selõket, közalkalmazottakat érõ demagóg támadásokat,
utasítsuk vissza a megalapozatlan kifogásokat, és véd-
jük meg a szakmánk presztízsét.

8.8.8.8.8. Az Országos Választmány hatalmazza fel az El-
nökséget arra, hogy — a feltételek részletes ismereté-
ben — fogadja el az Európai Unió közszolgálati fõigaz-
gatójának meghívását, és az MKKSZ legyen európai szin-
ten is szociális partner.

9.9.9.9.9.  Bõvítsük az MKKSZ szolgáltatásának körét. A haj-
dúszoboszlói üdülési célú apartmanok igénybevételének
lehetõségét tegyük széleskörûvé, kössünk szerzõdést a
balatonlellei üdülõbe történõ beutalás érdekében, és
2006-tól tegyük lehetõvé az MKKSZ-tagok számára a
horvát tengerparti üdülést.

10.10.10.10.10. Erõsítsük szakszervezetünk belsõ egységét. Javít-
suk a szakszervezeti célkitûzésekrõl szóló nyilvános kom-
munikációt, folytassuk a tisztségviselõk felkészítését és
képzését. Tagdíjrendszerünk korszerûsítésével teremtsük
meg az igazságosabb és arányosabb teherviselést úgy, hogy
a tagság fizetési terhe jelentõs mértékben ne növekedjen,
illetve a szakszervezeti bevételek közvetve, vagy közvet-
lenül kerüljenek vissza a tagsághoz.

meg. Mint ismeretes, a 2005. évi bértárgyalások során a
kormány 2006-ra mintegy átlagos 7 százalékos kereset-
emelkedést helyezett kilátásba úgy, hogy ebbõl egy részt
az illetményalap, illetménytáblák emelésére és néhány
százalékot a teljesítmények díjazására kell fordítani.

5.5.5.5.5.  Az MKKSZ javasolja, hogy kezdõdjenek tárgyalá-
sok a közszolgálati, ezen belül a közigazgatási létszám-
viszonyok korrekt elemzésérõl. Ez összefügg az MKKSZ
érdekképviseleti munkájában szükséges hangsúlyváltás-
sal, a munkahelyek védelmének, a foglalkoztatás biz-
tonságának elõtérbe helyezésével. Számítunk arra, hogy
a kormányzat is fogadókész lesz egy ilyen szakmai alapú
és nem csak a létszámokat, de a feladatokat is figyelem-
be vevõ munka elkezdésére.

6.6.6.6.6.  Tovább folytatjuk a tárgyalásokat a 13. havi fizetés
rendezése ügyében. Az OV elõtt ismeretes, hogy a mun-
kavállalói oldal álláspontja szerint 2006-tól vissza kell
térni a 13. havi fizetésre úgy, hogy 2006. január 16-án
fizessék ki a 2005. évre szóló un. O. havit, és 2006. de-
cember 16-án pedig fizessék ki a 2006-ra szóló 13. havit.

7.7.7.7.7. Az MKKSZ legyen kezdeményezõ a nyilvánosság
elõtt a szakmai érdekek védelmében. Ne hagyjuk szó
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Az MKKSZ üdülési kínálataAz MKKSZ üdülési kínálataAz MKKSZ üdülési kínálataAz MKKSZ üdülési kínálataAz MKKSZ üdülési kínálata
szakszervezeti tagoknakszakszervezeti tagoknakszakszervezeti tagoknakszakszervezeti tagoknakszakszervezeti tagoknak

ÜDÜLÉSI SZABÁLYZATÜDÜLÉSI SZABÁLYZATÜDÜLÉSI SZABÁLYZATÜDÜLÉSI SZABÁLYZATÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT
A Magyar Köztisztviselõk és Köz-

alkalmazottak Szakszervezete tulaj-
donában lévõ üdülési célú lakások
(továbbiakban: üdülõegységek)
igénylésének és használatának felté-
telei

1. Az MKKSZ tulajdonában lévõ
üdülõegységeket igénybe veheti min-
den MKKSZ-tag a 3.) pontban felso-
roltak szerint, amennyiben legalább
fél éves tagsági viszonnyal rendelke-
zik.

1.1. Az üdülõ igénybevételére
elõzetesen írásban kell jelentkezni a
megadott jelentkezési lapon. (1. sz.
melléklet a 14. oldalon.)

2. A szakszervezeti tag tagságát
a munkahelyi, alapszervezeti szak-
szervezeti vezetõ aláírásával igazol-
ja a jelentkezési lapon.

3. A szakszervezeti tag családtag-
jaival, hozzátartozóival együtt veheti
igénybe az üdülõegységeket.

3.1. Az üdülõt igénybevevõk lét-
számát üdülõegységenként a szabály-
zat melléklete tartalmazza. (2. sz.
melléklet ezen az oldalon.)

4. A szakszervezeti tag az üdülõ
igénybevételéért hozzájárulást fizet a
közös költséghez. Az összeget üdü-
lõnként, évenként határozza meg az
MKKSZ Üdülési Bizottsága (3. sz.
melléklet a 10. oldalon.)

4.1. Az üdülõvendég a közös költ-
séghez hozzájárulás 25 százalékát a
jelentkezés elfogadásáról szóló érte-
sítés kézhezvételekor, a 75 százalé-
kát pedig az üdülés megkezdése elõtt
10 nappal köteles befizetni a megkül-
dött csekken. A befizetést az üdülés
megkezdésekor a helyszínen a csekk
feladóvevényével kell igazolni.

4.2. Az üdülõt kizárólag a beuta-
ló jegyen feltüntetett személyek ve-

hetik igénybe, és csak a beutalón fel-
tüntetett idõszakban.

4.3. Személycsere esetén új be-
utalót kell kiállítani.

4.4. Az üdülés visszamondására
a kitûzött idõpont elõtt 30 nappal van
lehetõség. Ezt követõen a befizetett
elõleg visszafizetésére nincs mód.

4.5. Amennyiben az üdülõben a
szakszervezeti tagság által igénybe
nem vett szabad hely van, azt a min-
denkori közös költséghez hozzájáru-
lás 125 százalékáért kívülállónak is
értékesíteni lehet.

4.6. A mindenkori üdülõ-fenntar-
tási hozzájárulást úgy kell kialakíta-
ni, hogy az fedezze az üdülõvel kap-
csolatos kiadásokat, módot adjon a
javítások, felújítások fedezetére, és
üdülési alap képzésére.

5. Az üdülõt igénybevevõ ven-
dég köteles az adott településre vo-
natkozó idegenforgalmi adót a hely-
színen a gondnoknak megfizetni. Az
adó mértékérõl az igénylés vissza-
igazolásakor kap tájékoztatást a be-
utalt.

6. Az üdülõt igénybe vevõ fele-
lõs annak rendeltetésszerû és jó gaz-
da módjára történõ használatáért, a
házirend betartásáért, az ott találha-
tó értéktárgyak meglétéért, és azok
épségéért.

6.1. Érkezéskor a vendég az üdü-
lõ gondnokától leltári lapon aláírás-
sal igazoltan veszi át az üdülõt hasz-
nálatra, és távozáskor leltárral adja
át. Az esetleges eszközhiányért és a
nem rendeltetésszerû használatból
eredõ kárért a vendég anyagi fele-
lõsséggel tartozik.

Az esetlegesen keletkezõ hi-
ányt, vagy a nem rendeltetésszerû
használatból eredõ kárt a gondnok és
a vendég a leltári lapon rögzíti, me-

lyet mindketten aláírnak. Amennyi-
ben a vendég bármilyen okból az elõ-
zetesen megjelölt idõpont elõtt lel-
társzerû átadás nélkül hagyja el az
üdülõegységet, az anyagi, illetõleg
kártérítési kötelezettség alól nem
mentesül. A gondnok az ilyen rend-
kívüli helyzetben is köteles elkészí-
teni a leltárt, és az esetleges kárról,
hiányról haladéktalanul értesíteni az
üzemeltetõt.

6.2. Az üdülõ igénybevételi rend-
jét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(A 10. oldalon.)

7. Az üdülõt igénybe vevõ vendé-
gek által visszaküldött „ELÉGE-
DETTSÉGET FELMÉRÕ ÍV”-ek
alapján egy darab, a következõ évre
szóló hosszú hétvége kerül kisorso-
lásra 2 fõ részére. Az Üdülési Bizott-
ság a szabad kapacitás alapján hatá-
rozza meg, hogy a jutalomüdülésre
mikor kerülhet sor.

Az „Üdülési Szabályzat”-ot az
Üdülési Bizottság ÜB-01/2005. szá-
mú határozatával elfogadta.

Budapest, 2005. május 17.

Az Üdülési Szabályzat
2. sz. melléklete

Férõhelyek az MKKSZFérõhelyek az MKKSZFérõhelyek az MKKSZFérõhelyek az MKKSZFérõhelyek az MKKSZ
üdülõegységeibenüdülõegységeibenüdülõegységeibenüdülõegységeibenüdülõegységeiben
HajdúszoboszlónHajdúszoboszlónHajdúszoboszlónHajdúszoboszlónHajdúszoboszlón

Igénybe vehetõk a  B 01, B 11, C
04, C 14 jelû lakások és a hozzájuk
tartozó fedett gépkocsi-beállók.

A négy lakásban
üdülõegységenként 2+2=4 férõ-

hely áll rendelkezésre.
Számozott helyek a terem-garázs-

ban:
B 01 lakáshoz: 16-os beálló hely.
B 11 lakáshoz: 17-es beállóhely,
C 04 lakáshoz: 6-os beállóhely,
C 14 lakáshoz: 7-es beállóhely.

I.Üdülés Hajdúszoboszlón I.Üdülés Hajdúszoboszlón I.Üdülés Hajdúszoboszlón I.Üdülés Hajdúszoboszlón I.Üdülés Hajdúszoboszlón az MKKSZ saját üdülõlakásaibanaz MKKSZ saját üdülõlakásaibanaz MKKSZ saját üdülõlakásaibanaz MKKSZ saját üdülõlakásaibanaz MKKSZ saját üdülõlakásaiban
(Hajdúszoboszló, Szabó László zug 8.)
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Az Üdülési Szabályzat
3. sz melléklete.

A költséghozzájárulásA költséghozzájárulásA költséghozzájárulásA költséghozzájárulásA költséghozzájárulás
2005. évi összege az MKKSZ2005. évi összege az MKKSZ2005. évi összege az MKKSZ2005. évi összege az MKKSZ2005. évi összege az MKKSZ

Hajdúszoboszlói üdülõlakásaibanHajdúszoboszlói üdülõlakásaibanHajdúszoboszlói üdülõlakásaibanHajdúszoboszlói üdülõlakásaibanHajdúszoboszlói üdülõlakásaiban
1. Turnusár:Turnusár:Turnusár:Turnusár:Turnusár: apartmanban törté-

nõ elhelyezés (6 éjszaka, 7 nap) el-
látás nélkül

1.1. Szakszervezeti tagok és. Szakszervezeti tagok és. Szakszervezeti tagok és. Szakszervezeti tagok és. Szakszervezeti tagok és
családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-
tése:tése:tése:tése:tése:
1 fõ részére 18.000 Ft/apartman/turnus,
2 fõ részére 21.000 Ft/apartman/turnus,
3 fõ részére 23,000 Ft/apartman/turnus,
4 fõ részére 25.000 Ft/apartman/turnus.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-
ló (nem MKKSZ-tag) eseténló (nem MKKSZ-tag) eseténló (nem MKKSZ-tag) eseténló (nem MKKSZ-tag) eseténló (nem MKKSZ-tag) esetén a szak-
szervezeti tagok részére megállapí-
tott térítés (továbbiakban: alapár)
125 százaléka.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Külsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevétel, piaci
alapon történõ értékesítés esetén az
alapár 150 százaléka.

2. Hosszú hétvégeHosszú hétvégeHosszú hétvégeHosszú hétvégeHosszú hétvége: apartmanban
történõ elhelyezés (3 éjszaka, 4 nap)
ellátás nélkül.

2.1. Szakszervezeti tagok ésSzakszervezeti tagok ésSzakszervezeti tagok ésSzakszervezeti tagok ésSzakszervezeti tagok és
családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-családtagjaik kedvezményes térí-
tésetésetésetésetése

1 fõ részére 12.000 Ft,
2 fõ részére 15.000 Ft
3 fõ részére 18.000 Ft
4 fõ részére 21.000 Ft

2.2. Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-Közszolgálati munkaválla-
ló (nem MKKSZ-tag)ló (nem MKKSZ-tag)ló (nem MKKSZ-tag)ló (nem MKKSZ-tag)ló (nem MKKSZ-tag) esetén a szak-
szervezeti tagok részére megállapí-
tott térítés (továbbiakban: alapár)
125 százaléka.

2.3. Külsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevételKülsõ igénybevétel, piaci
alapon történõ értékesítés esetén az
alapár 150 százaléka.

Az árakat az Üdülési Bizottság
évente felülvizsgálja és minimum az
infláció mértékével megváltoztathatja.

Az Üdülési Szabályzat
4. sz. melléklete

Az MKKSZ üdülõegységeinekAz MKKSZ üdülõegységeinekAz MKKSZ üdülõegységeinekAz MKKSZ üdülõegységeinekAz MKKSZ üdülõegységeinek
igénybevételi rendjeigénybevételi rendjeigénybevételi rendjeigénybevételi rendjeigénybevételi rendje

Az üdülõegységek igénybevételé-
re a jelentkezés a jelentkezési lap-
pal történik.

A jelentkezési lapon a szakszer-

vezeti tagságot az MKKSZ munkahe-
lyi szervezete (alapszervezet) veze-
tõjével igazoltatni kell. Ha ez nem
történik meg, a jelentkezõt automa-
tikusan szakszervezeten kívüliként
kezeljük.

A jelentkezési lapot az Üdülési
Bizottság elnökének kell megkülde-
ni az alábbi címre:

Városi SportcsarnokVárosi SportcsarnokVárosi SportcsarnokVárosi SportcsarnokVárosi Sportcsarnok
Tóthné Merth BernadetteTóthné Merth BernadetteTóthné Merth BernadetteTóthné Merth BernadetteTóthné Merth Bernadette

7400 Kaposvár,7400 Kaposvár,7400 Kaposvár,7400 Kaposvár,7400 Kaposvár,
Arany János u. 97.Arany János u. 97.Arany János u. 97.Arany János u. 97.Arany János u. 97.

Amennyiben az adott idõszakban
van szabad üdülõegység, az üdülés
biztosított lesz, és errõl a jelentkezõ
értesítést kap. Ha azonos idõszakra
a férõhelynél több a jelentkezõ, ak-
kor az Üdülési Bizottság dönti el,

II. Kedvezményes üdülés MKKSZ-tagoknakII. Kedvezményes üdülés MKKSZ-tagoknakII. Kedvezményes üdülés MKKSZ-tagoknakII. Kedvezményes üdülés MKKSZ-tagoknakII. Kedvezményes üdülés MKKSZ-tagoknak
Balatonlellén a Hotel LellébenBalatonlellén a Hotel LellébenBalatonlellén a Hotel LellébenBalatonlellén a Hotel LellébenBalatonlellén a Hotel Lellében

 (Balatonlelle, Honvéd u. 24.)

hogy ki nyeri el az üdülési lehetõsé-
get.

Az igénylés az üdülési hozzájáru-
lás befizetésével véglegesedik. A
pénzfeladást igazoló feladóvevényt az
üdülés megkezdésekor a helyszínen
a gondnoknak be kell mutatni.

Az üdülést igénylõk tudomásul
veszik, hogy a költség-hozzájárulás
összegén kívül az adott település ön-
kormányzata által meghatározott ide-
genforgalmi adó összegét a helyszí-
nen ki kell fizetniük.

Az üdülést igénylõk tudomásul
veszik, hogy az üdülõ igénybevétele
átadás-átvételi leltárral történik meg,
valamint elismerik az üdülõ igény-
bevételével kapcsolatos anyagi fele-
lõsségvállalási kötelezettségüket.

A Hotel Lelle Balatonlelle üdü-
lõövezetében közvetlenül a Balatonközvetlenül a Balatonközvetlenül a Balatonközvetlenül a Balatonközvetlenül a Balaton
partjánpartjánpartjánpartjánpartján található. A szálló területén
ápolt park, kisebb méretû sportpá-
lyák (kézilabda, kispályás foci,
strand-röplabda), valamint szalonna-
sütõ és játszótér áll a vendégek ren-
delkezésére.

A keleti és nyugati fekvésû szobák-
ban, a Balatonra nézõ apartmanokban
kellemesen pihenhetnek az ide láto-
gatók. A szállodában 206 kétágyas
szoba (mindegyik pótágyazható), és 7
apartman áll a vendégek rendelkezé-
sére. Minden szoba erkélyes, fürdõ-
kádas fürdõszobával, külön WC-vel és
TV-vel felszerelt.

Az üdülõben szauna, szolárium,
drink-bár, presszó, darts, asztalite-
nisz vehetõ igénybe.

A szállodától 600 m-re található
a fizetõ strand. Nyáron változatos
programok, szórakozási lehetõségek
(lovaglás, hajózás, vitorlázás) vehe-
tõk igénybe.

Távolságok:
Központ, autóbusz állomás, vas-

útállomás 500-800 m.
Vásárlási lehetõségek: 100-500 m.

Az egész város területén ingye-ingye-ingye-ingye-ingye-
nes a parkolásnes a parkolásnes a parkolásnes a parkolásnes a parkolás.

A szálloda nyitott rendszerben
mûködik, tehát nincs turnus-beosz-nincs turnus-beosz-nincs turnus-beosz-nincs turnus-beosz-nincs turnus-beosz-
tástástástástás. Az igénybevétel a szálloda telí-
tettségétõl függõen a szálloda vissza-
igazolása alapján lehetséges.

1. Térítési díjak csak MKKSZ-Térítési díjak csak MKKSZ-Térítési díjak csak MKKSZ-Térítési díjak csak MKKSZ-Térítési díjak csak MKKSZ-
tagok és családtagjaik részére:tagok és családtagjaik részére:tagok és családtagjaik részére:tagok és családtagjaik részére:tagok és családtagjaik részére:

3600 Ft/fõ/éj (életkortól függetle-
nül),

+ 300 Ft/fõ/éj idegenforgalmi adó
18-70 év közötti személyeknek.

Az ár tartalmazza a szállásköltsé-
get és a félpanziós ellátásfélpanziós ellátásfélpanziós ellátásfélpanziós ellátásfélpanziós ellátás díját
(svédasztalos reggeli és vacsora).

Térítéses szolgáltatások:Térítéses szolgáltatások:Térítéses szolgáltatások:Térítéses szolgáltatások:Térítéses szolgáltatások:
szauna 1 órára 800 Ft/fõ,
szolárium 20 perc 800 Ft/fõ
kamerával õrzött, zárt parkoló 300 Ft/
nap.

Az MKKSZ-tagok a 15. oldalon
közölt és fénymásolható — vagy a
munkahelyi MKKSZ-szervezettõl be-
szerezhetõ — jelentkezési lapon az
MKKSZ Országos Irodánál jelentkez-
hetnek. Az igénybevétel lehetõségét
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— a szállodával történõ egyeztetést
követõen — az MKKSZ Országos Iro-

Az árak az étkezést és az ÁFÁT
igen, a helyi idegenforgalmi adót —
amely 300 Ft/fõ/éj — nem tartalmaz-
zák.

Térítéses szolgáltatásokTérítéses szolgáltatásokTérítéses szolgáltatásokTérítéses szolgáltatásokTérítéses szolgáltatások
szauna/1 óra 800 Ft
szolárium 20 perc 800 Ft
parkolási díj ingyenes
gyermek-animáció ingyenes
fittness-terem ingyenes

* gyermek 2-12 év,
** gyermek 12-16 év
Összenyitható: 2 db 2+ptágyas

fürdõszobás szoba átjáró ajtóval.
Reggeli, vacsora büfé-rendszerû.
Kedvezmények minimum 6 éj-Kedvezmények minimum 6 éj-Kedvezmények minimum 6 éj-Kedvezmények minimum 6 éj-Kedvezmények minimum 6 éj-

szakás idõtartamnál:szakás idõtartamnál:szakás idõtartamnál:szakás idõtartamnál:szakás idõtartamnál:
szauna egy alkalommal ingyenes,
szolárium egy alkalommal ingyenes,
sütemény, kávé délutánonként ingyenes.

Szobatípus elõ- és utószezon fõszezon
05. 01-06. 30, 07. 01 – 08. 31-ig

09. 01- 09. 30-ig
reggelivel félpanzióval reggelivel félpanzióval

1 fõ részére 4800   6500   6700   8400
2 fõ részére 6800 10200   8900 12300
3 fõ részére 8200 12500 10300 14600
(2 felnõtt+1 gyerek*)
3 fõ részére 8800 13900 10900 15200
(2 felnõtt+1 gyerek**)
összenyitható
(2 felnõtt+2 gyerek*) 12900 17300
összenyitható 16200 21500
(2 felnõtt+1 gyerek*+1 gyerek**)
összenyitható 19500 25700
(2 felnõtt+2 gyerek**)

ApartmanApartmanApartmanApartmanApartman
2 fõ részére   9800 13200 15500 18900
3 fõ részére 12700 17000 18500 23600
háziállat 1000Ft/éj

III. Kedvezményes üdülés a Hotel Hortobágyban HajdúszoboszlónIII. Kedvezményes üdülés a Hotel Hortobágyban HajdúszoboszlónIII. Kedvezményes üdülés a Hotel Hortobágyban HajdúszoboszlónIII. Kedvezményes üdülés a Hotel Hortobágyban HajdúszoboszlónIII. Kedvezményes üdülés a Hotel Hortobágyban Hajdúszoboszlón
(Mátyás király sétány 3.)

Hajdúszoboszló a „Reumások
Mekkája”, a „Strandolók Paradicso-
ma” — így tartják róla világszerte. A
felújított Hotel Hortobágy *** szín-*** szín-*** szín-*** szín-*** szín-
vonalú ellátássalvonalú ellátássalvonalú ellátássalvonalú ellátássalvonalú ellátással: 29 kétágyas,
pótágyazható, zuhanyzóval, WC-vel,
igényesen kialakított szobákkal áll
vendégei rendelkezésére. Minden szo-
bában színes televízió (60 csatorna-
vételi lehetõség), hûtõ és telefon van.
A szállodához zárt parkoló tartozik.
Térítési díj mellett igénybe vehetõ
széfbérlet és szolárium használat.

A szálloda 100 m-re található a
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõtõl, ahol
a társadalombiztosítási kártyával és
a háziorvos beutalójával rendelkezõ
vendégek kivizsgálására van lehetõ-
ség, amelynek során a reumatológus
szakorvos az általa megállapított di-
agnózis szerinti gyógyellátásra utal-
ja be a betegeket. A gyógyfürdõben
a vendég saját reumatológus szakor-
vosa által kiállított kezelõlapot is el-

fogadják. 2003. október 1-jétõl a TB
által támogatott gyógykezelések mi-
nimális térítés mellett vehetõk igény-
be. Az összeget a felírt kezelések
alapján számítja ki a gyógyfürdõ. A
térítési díjat a kezelések megkezdé-
se elõtt kell kifizetni.

Fontos tudnivalókFontos tudnivalókFontos tudnivalókFontos tudnivalókFontos tudnivalók azoknak, akik
TB által támogatott kezeléseket kí-
vánnak igénybe venni a Hajdúszo-
boszlói Gyógyfürdõben:

— a várakozás elkerülése végett
lehetõleg ne hétfõn jelentkezzenek
orvosi vizsgálatra,

— amennyiben módjukban áll,
a kezeléseiket irassák fel a lakó-
helyükön területileg illetékes reu-
matológia szakrendeléseken. Ezt
már a kúra igénybevétele elõtt 4
héttel megtehetik.

— csak annyi kezelést írassanak
fel, amennyit igénybe tudnak venni,
ugyanis a térítési díjat a vényen sze-
replõ valamennyi kezelés után meg

kell fizetni. A kezelések száma na-
ponta maximum 4 lehet,

— a felírt kezelésszámot a vényen
nem javíthatja át a Gyógyfürdõ,

— a már kifizetett térítési díj
visszafizetésére csak orvosi ellenja-
vallat esetén van lehetõség,

— a Gyógyfürdõ diszpécserei
csak kifizetett kezelések esetén tud-
nak kezelési idõpontot adni.

A nyári szezonban gyermekek és fel-
nõttek részére egyaránt kellemes szóra-
kozási lehetõség az AQUA-PARK,
amely szintén a szálloda közelében van.

A szobákat az érkezés napjánA szobákat az érkezés napjánA szobákat az érkezés napjánA szobákat az érkezés napjánA szobákat az érkezés napján
12,00 órától lehet elfoglalni, az12,00 órától lehet elfoglalni, az12,00 órától lehet elfoglalni, az12,00 órától lehet elfoglalni, az12,00 órától lehet elfoglalni, az
elutazás napján pedig 11,00 óráigelutazás napján pedig 11,00 óráigelutazás napján pedig 11,00 óráigelutazás napján pedig 11,00 óráigelutazás napján pedig 11,00 óráig
kell elhagyni. kell elhagyni. kell elhagyni. kell elhagyni. kell elhagyni. A szálloda az érke-
zés és elutazás napján igény szerint
biztosítja a csomagok megõrzését.

A turnusok hétfõi napon vacsorá-
val kezdõdnek, és vasárnap reggeli-
vel zárulnak.

da igazolja vissza a jelentkezõ
MKKSZ-tagnak. A térítési díjat a

helyszínen, a szálloda pénztárában
kell kifizetni.

2. A HOTEL LELLE árlistája 2005-ben nem MKKSZ-tag közszolgálati munkavállaló részére2. A HOTEL LELLE árlistája 2005-ben nem MKKSZ-tag közszolgálati munkavállaló részére2. A HOTEL LELLE árlistája 2005-ben nem MKKSZ-tag közszolgálati munkavállaló részére2. A HOTEL LELLE árlistája 2005-ben nem MKKSZ-tag közszolgálati munkavállaló részére2. A HOTEL LELLE árlistája 2005-ben nem MKKSZ-tag közszolgálati munkavállaló részére
(Az árak szobánként/éj forintban értendõk)

(Folytatás a 12. oldalon.)
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Részvételi díjak és idõpontok 2005-ben a Hotel HortobágybanRészvételi díjak és idõpontok 2005-ben a Hotel HortobágybanRészvételi díjak és idõpontok 2005-ben a Hotel HortobágybanRészvételi díjak és idõpontok 2005-ben a Hotel HortobágybanRészvételi díjak és idõpontok 2005-ben a Hotel Hortobágyban

Az árak 6 éj/7 napra félpanzióval (reggeli+vacsora) értendõk 1 fõre.
01.31.-0529.-ig 05. 30-06. 26-ig.
10. 03-12. 18-ig 09. 05-10. 02-ig

„A” típusú jelentkezési lappal
(nem MKKSZ-tag) 28.600 42.900

„B” típusú jelentkezési lappal
(MKKSZ-tag) 26.180 39.380

Gyermekeknek 3 éves korig in-
gyenes, 3-12 éves kor között a szál-
lásdíjból 25 százalék engedmény
van, 12 éves kor fölött felnõtt árat kell
fizetni.

Az idegenforgalmi adót (18 és 70
éves kor között) a helyszínen kell
megfizetni. A fenti árak az ÁFA-t tar-
talmazzák.

Jelentkezni a 06-1-338-4271-es
faxon lehet.

IV. Vízparti üdülés szakszervezeti tagoknak BalatonbogláronIV. Vízparti üdülés szakszervezeti tagoknak BalatonbogláronIV. Vízparti üdülés szakszervezeti tagoknak BalatonbogláronIV. Vízparti üdülés szakszervezeti tagoknak BalatonbogláronIV. Vízparti üdülés szakszervezeti tagoknak Balatonbogláron
(Balatonboglár, Fiumei u. 16)

Idén ismét várja szakszervezeti
tag vendégeit a Pedagógusok Szak-
szervezetének üdülõje. A közvetlenül
a Balaton partján fekvõ, saját strand-
dal rendelkezõ, korszerû üdülõ 10
háromágyas, és 6 négyágyas szobá-
val várja a nyugalomra, kényelmes
pihenésre vágyó vendégeket. Vala-
mennyi szobához önálló fürdõszoba
tartozik, és minden szobában korsze-
rû tv-készülék van.

A 7 éjszakás turnusokat július 4-
tõl kezdõdõen augusztus 22-ig lehet
igénybe venni. A turnusok hétfõ dél-
után 14,00 órától hétfõ reggel 9,00
óráig tartanak.

Az egyhetes turnus térítési díjaAz egyhetes turnus térítési díjaAz egyhetes turnus térítési díjaAz egyhetes turnus térítési díjaAz egyhetes turnus térítési díja
szakszervezeti tagok és családtag-szakszervezeti tagok és családtag-szakszervezeti tagok és családtag-szakszervezeti tagok és családtag-szakszervezeti tagok és családtag-
jaik számára 24500.- Ft/fõ, jaik számára 24500.- Ft/fõ, jaik számára 24500.- Ft/fõ, jaik számára 24500.- Ft/fõ, jaik számára 24500.- Ft/fõ, ame-
lyet a jelentkezés elfogadását, vissza-
igazolását követõen kell befizetni. AAAAA
díj nem tartalmazza az étkezéstdíj nem tartalmazza az étkezéstdíj nem tartalmazza az étkezéstdíj nem tartalmazza az étkezéstdíj nem tartalmazza az étkezést (ezt
egy közeli vendéglõben kedvezmé-
nyes áron lehet megrendelni, regge-
li 500 Ft/fõ/nap, ebéd és vacsora 800
Ft/fõ/nap. Az idegenforgalmi adót a
helyszínen kell kiegyenlíteni.) A lá-
togatók számára nincs strandköltség!

Elõ- és utószezonban (június, il-
letve szeptember) a nyugdíjas szak-
szervezeti tagok számára egy turnus
térítési díja 21000 Ft/fõ.

A hajókikötõhöz és a vasútállo-
máshoz egyaránt közel fekvõ üdülõ
a kirándulást kedvelõk számára is jó
lehetõségeket kínál. A BB-Centrum
a bor- és pezsgõkedvelõknek nyújt
kellemes kóstolási lehetõséget.

Az igényeket hagyományos vagy
elektronikus levélben, illetve faxon
folyamatosan kérjük eljuttatni a PSZ
Országos Irodájához (1068 Budapest,
Városligeti fasor 10., telefon/fax: 342-
7766, e-mail: psz@enternet.hu ).

További információ: Síkhegyi
Magdolnánál (telefon: 342-7766),
vagy Bán Zitánál (telefon. 322-8456/
133 mellék).

Közérdekû tudnivalók szakszervezeti tisztségviselõknekKözérdekû tudnivalók szakszervezeti tisztségviselõknekKözérdekû tudnivalók szakszervezeti tisztségviselõknekKözérdekû tudnivalók szakszervezeti tisztségviselõknekKözérdekû tudnivalók szakszervezeti tisztségviselõknek
a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatról (MKDSZ)a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatról (MKDSZ)a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatról (MKDSZ)a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatról (MKDSZ)a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatról (MKDSZ)
Az MKDSZ 1996-ban kezdte meg mûködését.
Célja:
– a munkahelyi, az ágazati szociális béke megõrzé-szociális béke megõrzé-szociális béke megõrzé-szociális béke megõrzé-szociális béke megõrzé-

sének elõsegítése, sének elõsegítése, sének elõsegítése, sének elõsegítése, sének elõsegítése, közremûködés a munkaügyi érdek-
viták rendezésében, a konfliktusok megoldásában, a
munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztésében,

– békéltetés békéltetés békéltetés békéltetés békéltetés a konfliktusba került felek felkérésére
(Mt. 199/A.§).

A Szolgálatról a Munkatörvénykönyve Munkatörvénykönyve Munkatörvénykönyve Munkatörvénykönyve Munkatörvénykönyve 195-196. és
199/A §-ai rendelkeznek. Mûködése felett az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács gyakorol társadalmi ellenõrzést,
jóváhagyja a közvetítõk-döntõbírák listáját.

Alapelvek és értékek
– a közvetítés illetve a döntõbírói tevékenységek

igénybevétele önkéntes, önkéntes, önkéntes, önkéntes, önkéntes, a vitában álló felek szabad aka-
ratán nyugszik;

– ez a tevékenység kiegészíti kiegészíti kiegészíti kiegészíti kiegészíti a munkaügyi viták ren-
dezésének jelenlegi formáit;

– a mûködés alapformái: alapformái: alapformái: alapformái: alapformái: békéltetés, közvetítés és
döntõbíráskodás;

– a közvetítõk/döntõbírók függetlenek és pártatla-függetlenek és pártatla-függetlenek és pártatla-függetlenek és pártatla-függetlenek és pártatla-
nok, nok, nok, nok, nok, nem képviselõi a feleknek, teljes titoktartásra kö-
telezettek.

A Szolgálat hatásköre hatásköre hatásköre hatásköre hatásköre minden olyan munkaügyi ér-
dekvitára, illetve kollektív jogvitára kiterjed, amelyek
rendezése érdekében a vitában állók békéltetésre, köz-
vetítésre illetve döntõbíráskodásra felkérték (foglalkoz-
tatási jogviszonyok: Mt, Kjt, Ktv, Hszt).

A békéltetés, közvetítés általános szabályai
a) A vitában álló felek kérése alapján a Szolgálat ajánlajánlajánlajánlajánl

hivatásos közvetítõt/döntõbírót, illetve a felek a kihirde-
tett listáról közösen választanak választanak választanak választanak választanak közvetítõt/döntõbírót.

b) A közvetítõ/döntõbíró alapvetõ célja célja célja célja célja a felek kö-
zött a  bizalom helyreállítása, bizalom helyreállítása, bizalom helyreállítása, bizalom helyreállítása, bizalom helyreállítása, a konfliktushelyzet meg-
szüntetése, de nem célja nem célja nem célja nem célja nem célja a felmerülõ javaslatok értéke-értéke-értéke-értéke-értéke-
lése, lése, lése, lése, lése, az általános jónak vélt megoldás preferálása.
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c) Az eljárási folyamatot és szabályait a Szolgálat
SZMSZ-e tartalmazza.

d) A vitában álló felek a közvetítõ által kidolgozott
javaslatokkal kötelesek érdemben foglalkozni, de nem
kötelesek elfogadni, arról a felek szabadon döntenekszabadon döntenekszabadon döntenekszabadon döntenekszabadon döntenek
(a szakszervezeti joggyakorlás nem csorbul, az önálló-
ság változatlan).

e) A döntõbíró – a tényállás alapján – végleges dön-végleges dön-végleges dön-végleges dön-végleges dön-
tést tést tést tést tést hoz. Ez a határozat kollektív szerzõdéses megálla-
podásnak minõsül, s így munkaügyi jogvitára is lehetõ-
ség van.

A Szolgálat – társadalmi igényt kielégítve – államiállamiállamiállamiállami
feladatot feladatot feladatot feladatot feladatot lát el, tevékenységi körébe tartozó szolgáltatá-
sai – a döntõbíráskodás kivételével – ingyenesek, azaz a
költségeket az állam viseli. A tanácsadás költségeket az állam viseli. A tanácsadás költségeket az állam viseli. A tanácsadás költségeket az állam viseli. A tanácsadás költségeket az állam viseli. A tanácsadás is e körbe
tartozó tevékenység, azaz ingyenes, ingyenes, ingyenes, ingyenes, ingyenes, és széles körben
igénybe vehetõ. Minden érdekelt számíthat a közvetítõ
szakmailag megalapozott, pártatlan, elfogulatlan tanácsa-
ira.

Az MKDSZ elérhetõsége:
vezetõi: Dr. Kovács Géza igazgató

        Kántor Rajmund titkár
címe: 1054. Budapest, Honvéd u 20/A.
Telefon: 472-8297, Fax: 472-8298
Az MKDSZ közvetítõk/döntõbírók listáját a MagyarMagyarMagyarMagyarMagyar

Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben kell megje-
lentetni. Kérésre a Szolgálat az érdekeltek rendelkezé-
sére bocsátja. a listát

Az MKDSZ és a szakszervezetek kapcsolata:
a) az MKDSZ szolgáltatásait a vitában álló felek –

köztük a szakszervezet szakszervezet szakszervezet szakszervezet szakszervezet – egyezõ akaratuk kinyilvánítá-
sával kérhetik;kérhetik;kérhetik;kérhetik;kérhetik;

b) a listán szereplõ közvetítõk/döntõbírók közül a
szakszervezetek is választhatnak, szakszervezetek is választhatnak, szakszervezetek is választhatnak, szakszervezetek is választhatnak, szakszervezetek is választhatnak, vagy kérhetik a Szol-
gálat vezetõit, hogy ajánljanak közvetítõt, illetve döntõ-
bírót;

c) a Szolgálat tudomására jutott konfliktus, vagy
munkaügyi vita esetén a Szolgálat felajánlja segítsé-
gét a vita rendezésére, így a szakszervezetet is meg-szakszervezetet is meg-szakszervezetet is meg-szakszervezetet is meg-szakszervezetet is meg-
keresi.keresi.keresi.keresi.keresi.

A munkavállalók és a munkáltatók egyaránt ér-
dekeltek a munkaügyi viták megelõzésében, illetve
megszüntetésében, a bizalom és a kommunikáció
helyreállításában. A megelõzésben megelõzésben megelõzésben megelõzésben megelõzésben jelentõs szere-
pet tölthet be a szakmai tanácsadás, tájékoztatásszakmai tanácsadás, tájékoztatásszakmai tanácsadás, tájékoztatásszakmai tanácsadás, tájékoztatásszakmai tanácsadás, tájékoztatás
a munkaügyi kapcsolatok körébe tartozó kérdések-
ben.

Mikor forduljunk az MKDSZ-hez?
– a munkaügyi viták megelõzése érdekében megelõzése érdekében megelõzése érdekében megelõzése érdekében megelõzése érdekében tanács-

adást, tájékoztatást igénylõ esetekben;
– a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács mûködé-

sét érintõ vita esetében;
– a csoportos létszámcsökkentés egyeztetési szaka-

szában;

– a kollektív szerzõdés, megalkotásakor, módosí-
tásakor; végrehajtásakor felvetõdõ vitatott kérdések-
ben

– kollektív munkaügyi vita esetén, illetve amikor még
nem került sor peres eljárásra, sztrájkra;

– sztrájk elõtti kötelezõ egyeztetéskor;
– egyéni munkaügyi jogviták kialakulásakor;
– a döntõbíráskodást igénylõ esetekben.
A szakszervezeteknek miért célszerû igénybe venni-

ük az MKDSZ segítségét?
– a szakszervezetek a listán lévõ — a konfliktusok

kezelésében járatos, felkészült — 49 szakember közül
választhatnak;

– tárgyalási pozíciójukat, munkaügyi ismeretüket
megerõsíthetik; objektív helyzetelemzéshez kapnak se-
gítséget;

– azzal számolhatnak, hogy a munkáltatók, — elis-
merve a közvetítõk/döntõbírók függetlenségét és pártat-
lanságát, — maguk is keresik a konfliktus megoldását,
ami így a munkahely „belsõ ügye” maradhat, nem kell
jogi utat választani;

– a közszféra munkáltatói különösen érzékenyek arra,
hogy az esetleg hiányos munkajogi ismereteiket (ami az
érdekvitákat kiválthatja) ne a munkaügyi konfliktus ke-
retében kelljen elismerniük, hanem a közvetítõi, ta-
nácsadó tevékenység adjon erre módot;

– miután az MKDSZ állami feladatot lát el, a közér-
dekûség és a társadalmi igény vitathatatlan, így a köz-
szféra munkáltatói alapvetõ szervezeti rendeltetésükkel
összhangban járnak el, ha törekednek az eredményes
munkavégzés feltételeinek megteremtését szolgáló szo-
ciális béke kialakítására, a konfliktusok elkerülésére,
illetve megszüntetésére;

– az MKDSZ tevékenységében mind nagyobb szere-
pet kap a szociális partnerek (szakszervezetek, munkál-
tatók) kamarák és önkormányzatok közötti kapcsolat elõ-
segítése, a szükséges munkajogi és más tárgyú szakmai
képzések szervezése.

A szakszervezetek érdekérvényesítõ és érdekképvi-
seleti tevékenységük eredményes ellátásához az MKDSZ-
tõl sokoldalú támogatást kaphatnak, ezzel erõsíthetik fel-
lépésük szakmai tartalmát, objektív véleményt várhat-
nak a konfliktusok elkerülését, illetve feloldását szolgá-
ló munkájukhoz.

A közvetítés, tanácsadás és oktatás költségeit azközvetítés, tanácsadás és oktatás költségeit azközvetítés, tanácsadás és oktatás költségeit azközvetítés, tanácsadás és oktatás költségeit azközvetítés, tanácsadás és oktatás költségeit az
MKDSZ viseli, MKDSZ viseli, MKDSZ viseli, MKDSZ viseli, MKDSZ viseli, így a szakszervezetek
anyagi alapjait erre nem kell felhasznál-
ni, szemben a más csatornákon megjele-
nõ szakmai, munkajogi vagy konfliktus-
kezelõ tevékenységgel, amely jelentõs
kiadással terheli a munkahelyi szakszer-
vezeteket.

Dr. Kiss SándorDr. Kiss SándorDr. Kiss SándorDr. Kiss SándorDr. Kiss Sándor,
az MKDSZ tagja, munkaügyi szakértõ
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