
MKKSZ XII. kongresszusának 
Jegyzőkönyve

Időpont: 2020. november 7. 9.30 óra
Helyszín: Újvárosháza Díszterme, Budatest V. kerület, Váci utca 62-64. II. emelet.

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: A jelenléti ív szerint (melléklet)
Küldött: 45 fő
Pótküldött: 4 fő
Meghívott: 3 fő

Napirend:
1.) Az MKKSZ vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) és a Felügyelő
Bizottság tagjainak (FEB elnök, FEB tagok) megválasztása. (Zárt ülés)
2.) Az MKKSZ Elnökségének beszámolója a XI. kongresszus óta végzett munkáról.
Előadó:  Dr.  Veres  Ildikó,  alelnök,  a  Beszámoló  Szerkesztő  Bizottság  vezetője.  Írásos
előterjesztés. A szóbeli kiegészítés előre írásban kiküldve.
Az  MKKSZ  Felügyelő  Bizottságának  (FEB)  jelentése  az  MKKSZ  pénzügyi,  gazdasági
tevékenységének és működésének ellenőrzéséről. 
Előadó: Tornyi Lajosné, FEB elnöke. Írásos előterjesztés. A szóbeli kiegészítés előre írásban
kiküldve.
3.) Az MKKSZ középtávú – 2020-2025. közötti időszakra szóló – programja. 
Előadó: Boros Péterné, elnök, a Program Szerkesztő Bizottság vezetője.  Írásos előterjesztés. A
szóbeli kiegészítés előre írásban kiküldve.

MKKSZ kitüntetések átadása.
Az  Elnökség  határozatát  ismerteti:  Szebeni  Dóra,  Kitüntetéseket  előkészítő  bizottság
vezetője. Kitüntetéseket átadják: Boros Péterné, Árva János, Veres Ildikó

(8.50-től a kongresszusi teremben az MKKSZ elmúlt több mint 4 évi működéséről a kivetítőn
folyamatosan látható volt a 300 db-os képválogatás.  A diavetítés összidőtartama 28 perc
volt.)

(hanganyag: 201107_001 MP3 – 44.57)

Árva  János  alelnök,  Kongresszusi  Szervező  Bizottság  vezetője:  A  Magyar  Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Elnöksége nevében üdvözlöm a
XII. Kongresszus valamennyi résztvevőjét. Hatályos Alapszabályunk 26/a. pontja szerint: „A
programalkotási és általános tisztújítási napirenddel, legalább minden 5. évben összehívandó
Országos  Választmányi  ülés  elnevezése:  MKKSZ  KONGRESSZUS.”  Ezt  azért  volt  szükséges
elmondanom,  mert  a  határozatokat,  mint  Országos  Választmányi  határozatot  fogunk
beterjeszteni  és elfogadni,  de az  előbb idézett alapszabályi  rendelkezést  figyelembe véve
azok a XII. Kongresszus döntéseit jelentik. A hatályos és jogerős Alapszabályunk 25/d. pontja
szerint: „Az Országos Választmány ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele
jelen  van.”  Értelemszerűen  Kongresszusunk  akkor  határozatképes,  ha  a  megválasztott
küldöttek több mint fele jelen van. Tekintettel arra, hogy a Kongresszus Mandátum Vizsgáló
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Bizottságát még nem választottuk meg, ezért a határozatképességet – „határozatilag” – most
még nem 
tudjuk  megállapítani,  de  a  jelenléti  ívek  alapján  minden  okunk  meg  van  arra,  hogy  a
Kongresszus határozatképességét biztosra vegyük.
A mandátummal rendelkező 69 fő szavazati jogú küldött közül 09.20 órakor 36 fő volt jelen. 
A  határozatképességhez  szükséges  létszám  alsó  határa  35  fő.  Tehát  a  tanácskozást
megkezdhetjük. Alapszabályunk 26/a. pontjában foglaltak szerint: „az MKKSZ Kongresszust
az Elnökség a Kongresszus napirendjének megjelölésével hívja össze.” Az MKKSZ Elnöksége
2020. június 20-i ülésén döntött a XII. Kongresszus összehívásáról és a Kongresszusi napirendi
javaslatról.  Az  Alapszabály  25/b.  pontja  szerint:  „a  szabályszerű  összehívás  az  ülés  előtt
legalább 15 nappal kiküldött írásos meghívó alapján történik, amely tartalmazza az MKKSZ
nevét,  székhelyét,  az  OV  ülés  helyét,  idejét  és  a  napirendeket.  A  meghívó  és  az  írásos
előterjesztések elektronikus úton is kiküldhetők.” Az MKKSZ Országos Iroda 2020. október
19-20-21-én emailben küldte meg a meghívót, a kongresszusi dokumentumokat. A megyei
titkárok  írásos  tájékoztató  jelentése  alapján  2020.  november  2-án  megállapítottuk,  hogy
valamennyi szavazásra jogosult küldött időben megkapta a meghívót és a dokumentumokat.
A járványhelyzetre tekintettel napirend cserét javasoltunk, és a tanácskozás időtartamának
rövidítése  érdekében azt  is  kezdeményeztük,  hogy  a  beszámolókhoz,  és  a  programhoz  a
szóbeli  kiegészítéseket  előre  írásban  küldjük  meg  a  küldötteknek.  Ez  is  megtörtént,
november  3-án és  4-én kiküldtük  a szóbeli  előterjesztések  írásos  változatát.  Kérdezem a
jelenlévőket,  van-e olyan szavazati jogú küldött, aki  nem rendelkezik  meghívóval  és nem
kapta  meg  a  négy  kongresszusi  dokumentumot,  amelyek  a  következők:  Kongresszusi
Ügyrend, az MKKSZ Elnökségének beszámolója, MKKSZ FEB beszámolója, Javaslat az MKKSZ
programjára.
Ezeket  a  dokumentumokat  –  mint  említettem –  kb.  két  héttel  ezelőtt  elektronikus  úton
megküldtük a résztvevőknek. Mindezek után kérdezem, van-e valaki,  aki  nem rendelkezik
ezekkel a dokumentumokkal? Nincs ilyen. Az előbb ismertetett tények alapján bejelentem,
hogy az MKKSZ XII. Kongresszusának összehívása szabályos volt.
Ennek alapján a Kongresszust megnyitom.
Tudom, hogy még nem fogadtuk el az ügyrendet, de alkalmazását valójában megkezdtük.
Köszönöm,  hogy  mindenki  használja  a  maszkot.  Olyan  ülésrendet  alakítottunk  ki,  amely
biztosítja a legalább 2 ülőhelynyi távolságot. Kérem, hogy ezt tartsuk be.
Az Alapszabály 26/b. pontja alapján: „a Kongresszus maga állapítja meg ügyrendjét. Dönt a
Kongresszust  levezető  elnökök  megválasztásáról.”  Erre  vonatkozó  javaslatot  az  Ügyrend-
tervezet  tartalmazza  ugyan,  de azt  még nem fogadtuk el,  ezért  kérem, hogy a jelenlévő
kongresszusi küldöttek elsőként válasszák meg a Kongresszust levezető elnököket.
(Kivetítés indul)
Mielőtt  a  Kongresszus  első  döntésére  javaslatot  tennék,  és  azt  szavazásra  bocsájtanám,
felkérem  a  Szavazat  Számláló  Bizottságba  javasolt  kollégáimat,  -  akik  most  még  nem
bizottsági tagok, mert még nem választottuk meg őket – de kérem, legyenek segítségemre a
szavazatok számlálásánál. Most a szavazatokat én, mint az Kongresszus Előkészítő Bizottság
vezetője fogom megszámolni, és majd, ha a Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése alapján
is megállapítjuk, hogy a Kongresszus határozatképes, akkor fogjuk határozottá minősíteni a
most következő szavazás eredményét.
Az Elnökség felhatalmazása alapján javaslom, hogy a XII.  Kongresszusnak három levezető
elnöke legyen. A nevek ABC sorrendjében a következőkre teszek javaslatot:
Árva János MKKSZ alelnök Fehér József MKKSZ OV tag, File Beáta dr. MKKSZ elnökségi tag
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Kérdezem a Tisztelt Küldötteket, van-e észrevétel vagy más javaslat a levezető elnökökre?
Nincs.  Szavazni  fogunk,  ezért  kérem  a  szavazati  jogú  küldötteket,  hogy  készítsék  elő
mandátumkártyájukat,  kérem a  Szavazat  Számláló  Bizottságba  javasolt  kollégáimat,  hogy
foglalják el helyüket és legyenek segítségemre a szavazatok megszámlálásában. Bejelentem,
hogy minden esetben szám szerint fogjuk rögzíteni a szavazatszámokat.
Javaslom, hogy a levezető elnökökről ne külön-külön, hanem egy menetben szavazzunk. Van
ezzel kapcsolatban észrevétel, vagy külön – külön szavazzunk a levezető elnöki javaslatokról?
Nincs.  Tehát  következik  a  szavazás:  Kérem,  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  MKKSZ  XII.
Kongresszusának levezető elnöke Árva János MKKSZ alelnök, Fehér József MKKSZ OV tag, 
File  Beáta  dr.  MKKSZ  elnökségi  tag  legyen,  az  mandátumkártyájának  felemelésével
szavazzon.
(szavazás)
A javaslatra 35 kongresszusi  küldött igennel szavazott.  Nem szavazat  és tartózkodás nem
volt.
A  szavazás  eredményei  alapján  megállapítható,  hogy  a  Kongresszus  határozatképes  és
megválasztotta Árva János, Fehér József és dr. File Beáta levezető elnököket.
Árva  János levezető  elnök:  Mint  az  MKKSZ  alelnöke,  a  Kongresszusi  Szervező  Bizottság
vezetője és az  imént megválasztott kongresszusi  levezető elnök tisztelettel  köszöntöm az
MKKSZ XII. Kongresszusának valamennyi kedves résztvevőjét. Köszöntöm a munkahelyek, az
alapszervezetek  küldötteit,  pótküldötteit,  az  MKKSZ  tisztségviselőit,  az  Elnökség  és  a
Felügyelő  Bizottság  tagjait,  a  megyei  titkárokat,  az  Országos  Szakmai  Tanácsok  és  a
rétegszervezetek vezetőit. És külön is köszöntöm a kitüntetettjeinket!
A mai  nap egy nagyon fontos tanácskozás  számunkra.  Levezető elnöktársaim nevében is
kérem, hogy segítsék munkánkat. Egy hosszú munkanap vár ránk és szeretnénk, ha mindazt,
amit elterveztünk a nap végére eredményesen megvalósítsuk. Ehhez kérjük a Kongresszus
valamennyi  kedves  résztvevőjének  együttműködését  és  egyben  azt  kívánom,  hogy
valamennyiünk számára legyen ez egy hasznos és érdemi együttes munka.
A  járványhelyzetre  tekintettel  a  lehető  legnagyobb  biztonságra  törekedtünk  és  a  lehető
legminimálisabb kockázatot  vállaltunk.  Ezért  a  Kongresszusra  csak  azokat  hívtuk,  akiknek
jelenléte nélkülözhetetlen.  A tanácskozás  lebonyolításánál  is  arra törekedtünk,  hogy  ahol
lehet, tartsuk a védőtávolságot és minimalizáljuk a fertőzés átadás lehetőségét.
Köszönöm  minden  megjelent  küldöttnek,  hogy  a  járványhelyzet  okozta  veszély  ellenére
vállalta  a  Kongresszuson  való  személyes  részvételt.  Ülést  tartani  tudunk  online,  már
tartottunk online OV ülést. De a választást igen nehézzé tenné, ha ezt online módon kellene
megtennünk,  hiszen  a  szavazás  titkosságát  és  a  biztonságát  biztosítani  kell.  Bár  erre  is
felkészültünk,  de ezt  csak a  végső esetben alkalmaztuk  volna.  Szíves figyelmébe ajánlom
küldött  társaimnak  az  Ügyrendünk  I.  fejezetének  5.  pontját,  amely  az  egészségügyi
védekezéssel  kapcsolatos  speciális  szabályokat  tartalmazza.  Tekintettel  arra,  hogy  ezt  az
Ügyrend tervezetet több, mint
2 héttel (19 nappal) ezelőtt mindenki megkapta, és a napirend cserére vonatkozó javaslatot
november 3-án küldtük ki – és reméljük el is olvasta - ezért most csak két lényeges dolgot
emelek ki és kérem, hogy ezt mindenki fogadja el.
Az egyik: A Kongresszus teljes időtartalma alatt a maszkviselés kötelező, csak az vegye le, aki
beszél, és tegye azt röviden.
A másik:  A lehető leggyakrabban éljünk  a helyben biztosított fertőtlenítés  lehetőségével.
Kerüljünk  minden olyan  alkalmat,  amely  a  fertőzés  átadásának  kockázatát  jelenti.  Tehát
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mindenki saját tollát használja, és tartsuk be azokat a szabályokat, kéréseket, amelyeket az
Ügyrend tartalmaz.
Első  feladatunk  a  Kongresszus  ügyrendjének  elfogadása,  azon  belül  a  kongresszusi
munkabizottságok megválasztása. Először a kongresszusi munkabizottságok megválasztására
kerül sor. Lásd: a dián szereplő neveket. Küldött társaim szíves figyelmébe ajánlom, hogy
kongresszusi munkabizottsági tag az lehet, aki jelen van, ezért csak itt tudunk arról dönteni.
Járványügyi biztonsági okok miatt nem készítettünk írásos javaslatot, ezzel is csökkentve a
fertőzési lehetőségeket. A bizottságok vezetőire és tagjaira vonatkozó javaslatunk a dián is
olvasható, ezért nem ismétlem meg. 
Javaslom  a  Kongresszusnak,  hogy  egyben  szavazzunk  a  kongresszusi  munkabizottságok
vezetőiről és tagjairól. Mandátum kártyájának felemelésével most szavazzon, aki egyetért a
javasolt munkabizottságok vezetőivel és tagjaival.
(szavazás)
A javaslatra 36 kongresszusi  küldött igennel szavazott.  Nem szavazat  és tartózkodás nem
volt. 
A szavazás eredménye alapján megállapítható, hogy a XII. Kongresszus határozatképes, és
elfogadta a Kongresszusi Munkabizottságok vezetőire és tagjaira vonatkozó javaslatot.
Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője: Csatári  Béla, tagok: Sipos László, Hetényi Ferencné,
Szavazatszámláló  Bizottság vezetője:  Vajda  Melinda,  tagok:  Vass  Eszter,  Póti  Tímea,
Csanádyné Szabó Julianna, Horváth László,
Jelölő  Bizottság  vezetője:  Millián  György,  tagok:  Bárócz  Tímea,  Józsa  Hajnalka,  Gregorits
Erika, Egri Zoltánné.
Árva  János levezető  elnök:  A  Kongresszusi  Előkészítő  Bizottság  javasolja,  hogy:
Jegyzőkönyvvezető:  Dr.  Marosi  János  legyen.  Jegyzőkönyvhitelesítők  a  levezető  elnökök:
Árva János, Fehér József, dr. File Beáta. Kérdezem, van-e más javaslat? Nincs. 
A  továbbiakban  az  ügyrend  egészéről  fogunk  dönteni.  A  küldöttek  előzetesen  írásban
megkapták a Szervezési és Ügyrendi Bizottság (SZÜB) javaslatát. Dr. Marosi János SZÜB Elnök
szóbeli előterjesztést nem kíván tenni, amennyiben kérdés vagy észrevétel van, arra válaszol.
Kérdezem tisztelt küldött társaimat, kinek van kérdése, észrevétele az ügyrendi javaslathoz?
Kérem a szólásra jelentkezőt, – ha van – hogy hozzászólását az előadói pulpitusról  tegye
meg. Kérem továbbá azt is, ha valakinek módosító indítványa van, azt szövegszerűen közölje
a Kongresszussal megjelölve, hogy az ügyrend mely pontjához, mely szabályához kapcsolódik
a módosítás. 
Ferencz Norbert: A hozzászólás időtartamát az Ügyrend 2 percben jelölte meg, azt javaslom,
hogy  ez  maximum 5 perc  legyen.  Azért  javaslom,  mert  az  új  jelöltek  bemutatkozását  ez
segítené. 
Dr. Marosi János:  Nem javaslom a módosítást,  fontosabbnak tartom a kongresszus minél
gyorsabb lebonyolítását. Megértem a javaslattevő indokát, de nem tudom támogatni. 
Árva  János:  Először  a  módosító  indítványról,  indítványokról  szavazunk,  azt  követően  az
ügyrend egészéről. Aki egyetért a javaslattal, hogy 5 perc lehessen a hozzászólás időtartama,
kérem, jelezze.
(szavazás) 
Megállapítom, hogy a javaslatot senki nem támogatta. 
Az  Ügyrend  egészének  elfogadása  következik.  Kérem  a  küldötteket,  aki  elfogadja  az
Ügyrendet, az mandátumkártyájának felemelésével szavazzon!
(szavazás)
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A javaslatra 39 kongresszusi  küldött igennel szavazott.  Nem szavazat  és tartózkodás nem
volt. 
A szavazás eredményei alapján megállapítható, hogy a XII.Kongresszus  határozatképes  és
elfogadta az Ügyrendet.
Közösen  megalkottuk  mai  tanácskozásunk  szabályait,  megkezdhetjük  a  napirendek
tárgyalását. Az elfogadott ügyrendünk szerint az MKKSZ tisztségviselőinek és testületeinek
megválasztásával kezdjük a munkát. Átadom a levezető elnöki feladatokat Fehér Józsefnek.

1.)            Az MKKSZ vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) és a Felügyelő  
Bizottság tagjainak (FEB elnök, FEB tagok) megválasztása. (Zárt ülés)
Fehér József  levezető elnök: Köszönöm a bizalmat,  mindent megteszek, hogy az előttünk
lévő 100-120 perc alatt megválasszuk az MKKSZ tisztségviselőit. Ennek során együtt fogok
működni  a  megválasztott  munkabizottságokkal.  Jelzem,  hogy  dr.  Marosi  János,  a  SZÜB
vezetője figyel majd a szabályszerűségre. Kérem Csatári Bélát, hogy jelentsen a mandátumok
helyzetéről. 
Csatári Béla Mandátumvizsgáló bizottsági elnök: A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata az,
hogy a mandátumok érvényességét itt a Kongresszus helyszínén igazolja.
Az  Alapszabály  szerint  az  Országos  Választmány  tagjai  tekintetében  –  a  Kongresszus
esetében – 8 féle mandátumbirtokos van:
1) Az MKKSZ Elnökségének tagjai: megválasztva: 10 fő.
2) Az MKKSZ Felügyelő Bizottságának tagjai: megválasztva: 6 fő.
3) Az MKKSZ fővárosi, megyei titkárai, mandátum szám: 13 fő.
(Betöltött hely 14 fő, de 1 fő Elnökségi tag, 6 megyében pillanatnyilag nincs megyei titkár)
4) A megyei titkári tanácsok által választott OV tagok, Kongresszusi küldöttek 21 fő.
5) Az Országos Szakmai Tanácsok által választott OV tagok, Kongresszusi küldöttek 12 fő.
6) Országos Szakmai Tanácsok elnökei, társelnökei 3 fő.
7) A rétegszervezetek elnöke 1 fő. (A Fiatalok Képviselete Elnöke elnökségi tag)
8) A rétegszervezetek küldöttei 3 fő.
Ez a 8 féle mandátumbirtokos összesen 69 fő küldöttet választott. Egy személyt csak egy
mandátummal  lehet  figyelembe  venni,  tehát  ha  valakit  küldöttnek  választottak,  de  ő
egyébként tisztsége jogán is lehetne küldött, azt a helyet nem lehet pótküldöttel betölteni. A
pótküldöttek mandátuma ugyan úgy négy évre szól,  mint az első számú küldötteké, az ő
esetükben a személycsere megengedett abban az esetben, ha a választott küldött valamilyen
ok  miatt  nincs  jelen,  őt  a  pótküldött  teljes  joggal  helyettesítheti.  A  Mandátum  Vizsgáló
Bizottság a mai  nap folyamán folyamatosan végzi  munkáját.  Bejelentem, hogy 09 óra 55
perckor a jelenléti ívek alapján 44 fő szavazati jogú küldött jelenlétét állapítottuk meg.
Az  Ügyrend  kimutatása  szerint  a  XII.  Kongresszusra  választott  küldöttek  száma  69  fő.  A
jelenlévő  küldöttek  száma  meghaladja  a  határozatképességhez  szükséges  létszám  alsó
határát, azaz a 35 főt, ezért a Kongresszus határozatképes.
A Mandátum Vizsgáló  Bizottság feladata  az  is,  hogy  a határozatképességet  folyamatosan
figyelemmel kísérje. Ehhez kérem küldött társaim segítő közreműködését. Tehát ha valaki
bármilyen  okból  hosszabb  rövidebb  időre  –  vagy  esetleg  véglegesen  –  elhagyja  a
kongresszusi termet, az szíveskedjen mandátumkártyáját a regisztrációnál leadni.
A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata az is, hogy a jelenlévő küldöttek névjegyzékét átadja
a  Szavazatszámláló  Bizottságnak.  Rövidesen  megtörténik  ez  is  és  a  Szavazatszámláló
Bizottság  Elnökének  rendelkezésére  bocsátjuk  az  általunk  igazolt  hivatalos  küldötti
névjegyzéket.
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Fehér József levezető elnök: Köszönöm a tájékoztatást. Ennek alapján megállapítható, hogy
az előző döntések,  az  levezető elnökök megválasztása és az  Ügyrend elfogadása  során a
kongresszus határozatképes volt.  Megkezdjük a jelöléssel  kapcsolatos munkát.  Most még
senki nem jelölt, csak jelölési javaslatok vannak. Bízom abban, hogy minden küldött társam
ismeri  és  alkalmazza  majd  azokat  a  szabályokat,  amelyeket  október  19-én  megkaptak  a
küldöttek  és  mindenkinek  szövegszerűen  rendelkezésére  bocsájtottuk.  Elvileg  három
szavazási fordulóra kerül sor, először az elnök és a FEB elnök, másodszor az alelnökök és FEB
tagok, a harmadik forduló az elnökségi tagok. Bár a szavazási fordulók elvileg összevonhatók,
az elnök és a FEB elnök választására külön került sor, mert a jogi személy vezetőjének lennie
kell. Ezek után megkezdjük a jelölés folyamatát. Az Elnök és a FEB elnök jelölését követően a
választást is megtartjuk, majd azt követően folytatjuk a jelölést.
Millián  György Jelölőbizottsági  elnök:  Az  elnökség  felkérésére  tettem  eleget  ennek  a
feladatnak,  köszönöm  a  bizalmat,  ezt  a  feladatot  immár  ötödik  alkalommal  látom  el.  A
bizottság  3  ülést  tartott  online,  ezt  is  szokni  kellett.  A  személyes  kontaktust  jobban
kedvelem.  A  szeptember  21-i  első  ülésen  tisztáztuk  az  alapvető  szempontokat.
Hangsúlyozom, hogy az előkészítés időszakában jelölési javaslatokat fogadott be a Jelölést
Előkészítő  Bizottság.  2  dokumentumot  kértünk  a  jelölési  javaslathoz,  ahogyan  küldött
társaim  az  elfogadott  Ügyrendből  is  tudhatják:  tisztségre  jelölt  személy  szakszervezeti,
szakmai, közéleti tevékenységének bemutatása, a jelölt elfogadó nyilatkozata. Ezt e-mailben
is  kértük és írásban is.  A jelölés  előkészítésének zárására  október 16-át  jelöltük meg.  Az
október 12-i ülésen felmértük a helyzetet. Ekkor 9 megye részéről megérkeztek a különböző
jelölések.  A  jelölések  szabályszerűek  voltak.  Az  utolsó,  október  20-i  ülésünkön
megállapítottuk  a  helyzetet.  A  jelölések  szabályosak  voltak,  határidőn  túli  jelölés  nem
érkezett. Az volt a feladatunk, hogy összesen 18 választott pozícióra állítsunk jelölteket az
alábbiak szerint: MKKSZ elnök, MMKSZ FEB elnök, MKKSZ alelnökök (2 fő), MKKSZ elnökségi
tagok  (8  fő),  MKKSZ  FEB  tagok  (6  fő).  Egy  adatlapot  is  elfogadott  a  bizottság,  a
versenyegyenlőség alapján a beküldött adatok ebben kerültek rögzítésre, néhány mondatos
bemutatkozással.  A  Jelöléselőkészítő  Bizottság  a  szabályszerűen  javasolt  jelöltek
névjegyzékét  elkészítette.  Tevékenységünket  a  Kongresszus  megnyitásakor  befejeztük.
Jelölőmunkánk eredményét  –  a  kapcsolódó dokumentumokkal  együtt –  a  Kongresszuson
megválasztott Jelölőbizottság rendelkezésére bocsájtottuk.
Fehér József Jelenleg a létszám 44 fő, a 25 % az 11 fő. Az a jelölt kerül fel a szavazólapra, aki
ennél több szavazatot kapott. Kérem a jelölést az MKKSZ elnökre.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Az MKKSZ elnöki tisztségére javasoljuk Boros Péternét.
Fehér József levezető elnök: Boros Péternére vonatkozó adatok a kivetítésen megjelentek.
Kérdezem  a  jelöltet  kíván  e  élni  a  felszólalás  lehetőségével?  Jelzem,  hogy  a  2  perces
időtartamot mérni fogjuk. 
Boros  Péterné:  A  ma  valószínűleg  elfogadott  program  megvalósításán  túl,  az  MKKSZ
megújuló  vezetői  csapatának  építésén  is  fogok  dolgozni.  Voltam  humánpolitikus,
önkormányzati vezető, itt a szakszervezetben is vezetői munkát végeztem. Dolgozni fogok
azon, hogy ki legyen az MKKSZ utánam következő vezetője. Annak idején én is úgy lettem
MKKSZ főtitkár, hogy elődöm, Fehér József arra felkészített. Ezt a példát szeretném követni.
Ma szakszervezeti  vezetőnek  lenni  különleges  közéleti  kihívást  jelent,  arccal,  névvel  kell
vállalni a közös döntések képviseletét, akkor is, ha tudjuk, hogy a hatalomnak vagy éppen a
munkáltatónak ez nem tetszik. Toleranciát, türelmet és kreativitást követel meg ez a szerep,
illetve bátorságot, időnként a veszélyek vállalását is jelenti. Mindenkivel szívesen dolgoztam,
aki velem szívesen dolgozott. A jövőben is jó szellemű csapatmunkára készülők. 
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Fehér József levezető elnök: Kérem a jelölést az MKKSZ elnökre.
Millián  György Jelölőbizottsági  elnök:  Az  MKKSZ  FEB  elnöki  tisztségére  javasoljuk  Árva
Jánost. 
Árva  János:  Régóta  ismertek,  1991-ben  kerültem  az  MKKSZ  –  akkor  még  KSZ  –
vérkeringésébe.  1992-től  voltam alelnök.  Egyike  voltam,  aki  akkor előkészítette az  akkori
alapszabályunkat.  Mindig  vezető  pozícióban  voltam,  hol  feljebb,  hol  lejebb.  A
Főpolgármesteri  Hivatal  és  Intézményei  munkahelyi  szervezetét  vezetem  még  mindig.
Valamikor 800 fő volt a tagság, most már csak ennek egy hányada van meg, 7 éve munkabér
nélkül végzem. Amíg szükség van rám, szívesen csinálom. Kérdezhetik néhányan, mi közöm
van  nekem  a  költségvetéshez,  ezzel,  mint  OV  tag,  közel  30  éve  mindig  foglalkoztam.  A
bizottság  tagjai  is  szakmailag  fognak  engem  segíteni.  A  Felügyelőbizottságnak  nem
ellenségnek kell lenni, hanem támogatni kell az elnökség munkáját. 
Fehér József levezető elnök: Az elnökre és FEB elnökre történő jelölést lezárom, szavazás
következik. 
Kérem a Kongresszusi küldötteket, hogy mandátumkártyájuk felemelésével szavazzanak az
elnöki jelölés elfogadásáról,  azaz Boros Péterné neve felkerüljön a szavazólapra.  Kérem a
Szavazat Számláló Bizottságot, számolja meg a nyílt szavazatokat. 
(szavazás)
Megállapítom, hogy igennel szavazott 44 fő. Nemmel szavazott 0 fő. Tartózkodott 0 fő.
A  szavazás  eredményeiből  megállapítható,  hogy  a  szavazás  során  a  Kongresszus
határozatképes volt, és MKKSZ elnök jelöltnek Boros Péternét elfogadta.
Fehér József levezető elnök: Kérem a Kongresszusi  küldötteket, hogy mandátumkártyájuk
felemelésével  szavazzanak  az  FEB  elnöki  jelölés  elfogadásáról,  azaz  Árva  János  neve
felkerüljön  a  szavazólapra.  Kérem  a  Szavazat  Számláló  Bizottságot,  számolja  meg  a  nyílt
szavazatokat. 
(szavazás)
Megállapítom, hogy igennel szavazott 43 fő. Nemmel szavazott 0 fő. Tartózkodott 0 fő.
A  szavazás  eredményeiből  megállapítható,  hogy  a  szavazás  során  a  Kongresszus
határozatképes volt, és MKKSZ Felügyelőbizottság elnök jelöltnek Árva Jánost elfogadta.
Az MKKSZ elnökére és a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére a jelölést lezárom.
Felkérem a Szavazat Számláló Bizottságot, hogy a jelölések alapján készítsék el az elnöki és a
FEB elnöki szavazólapot. Ha elkészültek a szavazólapok, akkor kezdjük meg a szavazó lapok
átvételét. Tőlem jobbra A-tól J-ig, tőlem balra K-tól Zs-ig vehetők át a lapok aláírás ellenében.
(Dr. Marosi János ellenőrzi, hogy az urna üres)
A szavazás módja, az hogy a jelöltre a nevének meghagyásával, ellene a nevének áthúzásával
szavazunk. Érvénytelen, amelyre új nevet írtak, mert nem lehet megállapítani, hogy a küldött
kire szavaz. 
A szavazólapok elkészítésének idejére a jelölést felfüggesztem, de kérem a küldötteket, hogy
ne hagyják el helyüket. Néhány perc múlva a szavazólapok átvehetők, majd a szavazás is
megtörténhet. A szavazást követően – a szavazatok összeszámlálásának időtartama alatt –
folytatjuk  a  jelölést.  A  jelölés  folyamatában  akkor  állunk  meg,  ha  a  Szavazatszámláló
Bizottság  az  elnökre  és  FEB  elnökre  leadott  szavazatokat  megszámolta  és  eredményt
hirdethet.  Az  első  menetben  az  tekinthető  megválasztottnak,  aki  a  kongresszus  eredeti
létszámának  több mint  felét,  azaz  35 szavazatot  megkapja.  Ha ez  nem történne meg,  a
második menetben is ez a szabály, és csak a harmadik menetben lehet megválasztott, aki a
jelenlévők többségének szavazatát megkapta. Lehetőleg mindenki a saját tollát használja a
szavazólap átvételnél és figyeljünk a távolságtartásra is.
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(szavazás az elnök és FEB elnök jelöltekről)

(hanganyag: 201107_002 MP3 – 50.17)
Fehér József levezető elnök: A szavazatok számlálása alatt folytatjuk a munkát. Köszönöm,
hogy  mindenki  szabályosan  viseli  a  maszkot.  Ha  kapnánk  ellenőrző  rendőröket,  akkor
büszkék lehetünk arra, hogy minden vonatkozó szabályt  betartunk.  Kérem Millián György
Jelölőbizottsági elnököt, folytassuk a jelölést és tegyen javaslatot alelnökökre.
Millián  György Jelölőbizottság  elnöke:  A  jelölőbizottság  javaslatot  tesz  az  MKKSZ
alelnökökre. MKKSZ alelnöknek javasoljuk dr. File Beátát.
Dr.  File  Beáta:  27  éve  vagyok  szakszervezeti  tag,  20  évet  dolgoztam  a  munkaügyi
szakigazgatásban, voltam megyei titkár, a Munkaügyi OSZT elnöke, 8 éve vagyok elnökségi
tag,  4  éve  a  Komárom-Esztergom  megyei  társtitkár,  4  éve  az  ÖDOSZT  elnöke  vagyok.  A
következő  időszakra  azt  vállalom,  hogy  a  közszolgálati  bérharcot  folytatjuk,  minden
jogviszony területén segítem a jogszabályalkotást.  Fontosak a szakmapolitikai  kérdések, a
szakmai  tanácsok  megerősítése,  kiemelten  az  önkormányzati  területen.  Ezen  a  területen
határozott fellépésre van szükség. Fontos a vezetőképzés, a csapatépítés. 
Fehér József levezető elnök: Kérem a további jelölést.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: MKKSZ alelnöknek javasoljuk dr. Veres Ildikót.
Dr.  Veres  Ildikó:  Aktív  munkavállalóként  végzem  a  szakszervezeti  tevékenységemet.  A
munkába  állásom  kezdetétől  szakszervezeti tag  vagyok.  Már  2  ciklusban  alelnök  voltam.
Közben egy olyan alapszervezetet működtettem Nyíregyházán a polgármesteri hivatalban,
amely nyugdíjasokkal együtt 350 tagot számlált. Céljaink voltak és a lesznek is. Szükséges egy
jó  csapat,  mely  a  közös  célok  érdekében dolgozik.  Az  építő  kritikát,  az  iránymutatást,  a
munkavégzést  tudom  ígérni.  Nagyon  sok  feladatunk  van,  különösen  az  önkormányzat
területén.  Az  MKKSZ  bizonyította,  hogy  az  általa  képviselt  területek  érdekében  mindent
megtett és segít a szolidaritás alapján más területeket is
Fehér  József levezető  elnök:  Kérem  a  jelölőbizottság  elnökét  tegyen  jelölést
Felügyelőbizottsági tagokra.
Millián  György Jelölőbizottsági  elnök:  A  jelölőbizottság  javaslatot  tesz  MKKSZ  felügyelő
bizottsági  tagokra.  A  javasolt  jelöltek  neve  ABC  sorrendben  (az  adatok  megjelennek  a
kivetítőn): Békési József, Deák Sándorné, Dvorák Ferencné, Lukács Vera, Rácz Gábor, Tornyi
Lajosné.
Fehér József levezető elnök: Kérdezem, kíván-e élni valaki hozzászólásra, látom, hogy nem.
Még  nincs  vége  a  szavazat  számlálásának  az  elnök  és  FEB  elnök  esetében.  A  jelöléssel
kapcsolatos szavazáshoz kellenek a szavazatszámláló bizottsági tagok is. Tehát folytassuk a
jelölést az elnökségi tagokra. Az adatok a kivetítőn látszanak.
Millián  György Jelölőbizottsági  elnök:  Jelölőbizottság  javaslatot  tesz  elnökségi  tagokra.
Elnökségi tagnak javasoljuk Dömötör Richárdot. 
Dömötör Richárd:  Az  Oktatási  Hivatal  alapszervezetét vezetem, amely  2007-től  működik.
Van együttműködési megállapodásunk a Hivatal vezetésével, és támogatást is kapunk tőlük.
Az jutott eszembe, én 34 év lettem főiskolás, rendeztünk egy ünnepséget a kollégiumban
november  7-én,  kimentünk  az  utcára,  egyensúlyoztam  egy  padkán,  amikor  azt  mondta
nekem – mint egy útravalót – egy munkásőr, nem mindegy hogy hol és mikor egyensúlyozok.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Farkas Andreát.
Farkas Andrea: Több, mint 2 évtizede vagyok az MKKSZ-ben, ahol közös a munka és közös a
siker. Mindig csapatban gondolkoztunk, akkor is, amikor egy alapszervezetet vezettem, vagy
amikor a Fiatalok Képviselete vezetésében voltam és megyei titkárként is. Új és régi akciókat
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szervezünk, szervezője vagyok helyben a flashmob akcióknak vagy online megjelenéseknek.
Ezeket fogjuk majd a vírus után is alkalmazni.  Ilyenek a sportrendezvények is,  melyekből
most  is  táplálkozunk.  A  program,  ami  elkészült  az  számunka  teljesen  elfogadható.  A
csapatmunka eredményre fog vezetni.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Ferencz Norbertet.
Ferencz  Norbert:  A  Szociális  OSZT  társelnöke  vagyok,  elnökségi  tag  voltam  a  lezáruló
ciklusban, a Fiatalok Képviselete elnöke is vagyok. A munkából kiemelek két dolgot, Lénárd
Angélát 2017-ben Rómában beválasztották a CESI Youth vezetőségébe. A másik a Fonyódon
végzett  társadalmi  munka,  itt  tisztasági  festést  végeztünk.  Köszönöm  a  jelölést,  egy  kis
túlzással, erről itt értesültem. Jó a sokszínűség, ha megnézzük az elnökég és a két alelnök
szakmai  területét,  mindhárman jegyzők.  A jegyzők nem fedik le az  MKKSZ sokszínűségét,
hiszen 10 nemzetgazdasági ágazatban vagyunk jelen. Köszönöm, hogy a jelölök gondoltak a
szociális  területre,  a  2019-es  adatok  alapján  mintegy  1500  tag  volt  szociális
alapszervezetben. Az elmúlt időszakban az érdekképviseleti munkához a muníciót a szociális
dolgozók adták, nem vitatva a többi terület bérharcát.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Kuczman Annát.
Kuczman Anna:  1981-ben végeztem az  egészségügyi  főiskolán,  azóta  az  egészségügyben
védőnőként  dolgozom  Budapesten.  Mindig  végeztem  társadalmi  munkát,  réges-régen
úttörővezetőként,  majd  szakszervezeti  tagként,  majd  vezetőként.  1977  óta  vagyok
szakszervezeti  tag  és  15  éve  az  MKKSZ  tagja.  25  éve  a  XXII.  kerületi  védőnői  szolgálat
alapszervezeti titkáraként, 2016 óta az Budapesti Védőnői szervezet elnökeként képviselem
a  kollégákat.  Sajnos  a  mi  alapszervezetünk  taglétszáma  is  folyamatosan  csökken,  ezért
célunk a fiatalok megnyerése. 1997-ben a XXII. kerületben egészségügyi kht.-ba szerveztek
bennünket, később siker volt, hogy ismét közalkalmazottak lettünk. A védőnők többség ma
még  közalkalmazott,  szeretnénk,  ha  egy  így  maradna.  Ezért  elfogadhatlan  számunkra  a
törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról. Emiatt elveszítjük a közalkalmazotti státuszt,
sérül a munkahelyválasztás szabadsága, a 2 éves kirendelési lehetőséget sem fogadjuk el. Ez
a mai aktuális harcunk. De támogatjuk a többiek követeléseit. Nem helyes, hogy nem egy
formán becsüli meg a kormány a szociális és az egészségügyi dolgozókat. 
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Kosztolányi Györgyöt.
Kosztolányi György: Írásban beadom a hozzászólásom.
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Sipos Lászlót.
Sipos  László:  29  éve  dolgozok  a  mai  nevén  a  Föri-nél  közterületfelügyelőként.  Mint  a
Közterületi  OSZT  elnök  számos  rendezvényt  szervezünk.  Mindenki  úgy  tekint  ránk,  hogy
büntetünk. Mi is köztisztviselők vagyunk, de mi nem irodában vagyunk, hanem télen-nyáron
kint  vagyunk  a  szabadban.  Kaptunk  bilincset,  tonfát,  még  kutyát  is  bevethetünk,  ami
fegyvernek  minősül.  A  rendőrséggel  együttműködve  járőrőzünk.  Mi  szabálysértésekben
intézkedünk. Intézkedünk az építésvezetővel, aki egyetemi végzettségű, mi pedig érettségivel
megbüntetjük.  BKV-nál  dolgozunk  a  buszon,  vagy  a  cigaretta  ügyben,  jégen  való
tartózkodásnál, iskolakerülés miatt intézkedünk. Sokszínű a munkánk, de nem ismernek el
bennünket.  Ha  a  rendőröknél  nincs  létszám,  minket  visznek.  Hullát  biztosítunk,  betörést
biztosítunk, mint hatósági tanú tölteléknek jók vagyunk. 
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk dr. Steiner Erika. 
Fehér  József levezető  elnök:  Ő  nincs  jelen,  mert  éppen  ma  munkaügyi  szakjogészként
vizsgázik. Viszont videó üzenetet küldött.
Dr. Steiner Erika: (videó üzenet) A TÖOSZ alapszervezet titkára vagyok. 2002 óta dolgozom a
TÖOSZ-nál,  az  önkormányzatok  érdekvédelméért.  Itt  főtitkár  helyettesként  és  jogászként
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tevékenykedem.  Az  MKKSZ-szel  több  éve  számos  projektben  dolgozunk  együtt.  Ilyenek
voltak  a  norvég  támogatású  projektek.  2013-ban  alakítottuk  meg  itt  az  alapszervezetet.
Mindig figyelemmel kisértem az MKKSZ érdekvédelmi munkáját az önkormányzati területen.
A  szakdolgozatomat  is  az  önkormányzati  köztisztviselők  sztrájkjairól  írtam.  Köszönöm
támogatást ehhez elnök asszonynak és dr. Marosi János sztrájkszakértőnek az anyagokért,
amit biztosítottak számomra. Az önkormányzati területen a dolgozókat az MKKSZ képviseli, a
TÖOSZ és az MKKSZ is részt vesz az országos érdekegyeztetéseken. Szakmai munkámmal az
elnökségben ezt az érdekvédelmi munkát fogom segíteni. 
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Szebeni Dórát. 
Szebeni  Dóra:  Több,  mint  20  éve  vagyok  MKKSZ  tag,  2003  óta  töltök  be  különböző
tisztségeket. 12 évig voltam alapszervezeti elnök, 2008 óta vagyok OV tag. 2012-től vagyok
az elnökség tagja. Voltam 2 évig az ÖDOSZT elnöke, részt vettem az MKKSZ programjának
szerkesztésében az előző ciklusban és jelenlegiben is. 2017-től a kitüntetéseket előkészítő
bizottságot  vezetem.  Szakmám  szerint  kulturális  szakember  vagyok.  Szakértőként,
közművelődési  szakfelügyelőként,  rendezvényszervezőként  dolgozom.  Az  MKKSZ
rendezvények segítése mellett a nemzetközi kapcsolatok ápolását is segítem, a delegációk
fogadását szervezem. A programban elfogadott célokért fogok dolgozni a jövőben is. 
Millián György Jelölőbizottsági elnök: Elnökségi tagnak javasoljuk Timkó Józsefet. 
Fehér József levezető elnök: Ő nincs jelen, viszont videó üzenetet küldött.
Timkó József: (videó üzenet) Arra gondolok, amit Arany János írt a Toldiban „Hej, ha én is
köztetek  lehetnék”  és  Vörösmarty  a  Gondolatok  a  könyvárban  verséből  „Mi  dolgunk  a
világban? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.” Az előbbi most korlátozott, az utóbbi
pedig kötelesség. Ez 42 éve szívesen vállalt kötelesség. Ez a több mint egy emberöltönyi idő
adott sok nehézséget, örömöt, élényt és rengeteg hasznos tudást és tapasztalatot. Jó erőben
vagyok ahhoz, hogy ezeket megosszam a tagtársakkal és változatlan erővel vegyek részt a
Boros  Péterné  elnök  által  vezetett  munkában  a  szociálisokért,  a  köztisztviselőkért  és  a
kormánytisztviselőkért.  A  kongresszusi  dokumentumok  elismerésre  méltó  teljesítményről
írnak.  A program célkitűzései  olyanok,  hogy  azok  teljesítésében részt  venni  számomra is
fontos. Ezek végrehajtására a Szabolcs-Szatmár megyei kollégáimmal készen állunk. 
Millián  György Jelölőbizottsági  elnök:  További  jelölésünk  nincs.  Köszönöm  a  segítséget,
külön Szokolai Róbertnek, aki technikai segítséget nyújtotta.
Fehér  József levezető  elnök:  Kérem Vajda  Melindát,  adjon  tájékoztatást  a  választás  első
fordulójának eredményéről. 
Vajda Melinda szavazatszámláló bizottság elnöke: A választás érvényes és eredményes volt.
MKKSZ  elnökére  leadott  érvényes  szavazat  44  db,  Boros  Péternére  adott  szavazat  43.,
ellenszavazat  1  db.  A  Felügyelőbizottság  elnökére  leadott érvényes  szavazat  44  db,  Árva
Jánosra adott szavazat 39, ellenszavazat 5 db. 
Fehér  József levezető  elnök:  A  szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy  a  szavazás
során a Kongresszus határozatképes volt. 
A  szavazás  eredménye  alapján  megállapítom  Az  MKKSZ  XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ
Elnökének Boros Péternét és Felügyelőbizottság elnökének Árva Jánost megválasztotta.

4/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  elnökének  és  a  FEB  elnökének
megválasztásáról

Az  MKKSZ  XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ  Elnökének  Boros  Péternét  és  Felügyelőbizottság
elnökének Árva Jánost megválasztotta
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Fehér József levezető elnök: Kívánok az elnöknek és a FEB elnöknek eredményes munkát.
Folytatjuk a jelölési munkát. Összességében 19 szavazásra fog sor kerülni.
A szavazólapra kerüléshez szavazás során az alábbi szavaztok érkeztek: 
Dr. File Beáta alelnök jelöltre 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Dr. Veres Ildikó alelnök jelöltre 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Békési József felügyelőbizottsági tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Deák Sándorné felügyelőbizottsági tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Dvorák Sándorné felügyelőbizottsági tag jelöltre 44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Lukács Vera felügyelőbizottsági tag jelöltre 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Rácz Gábor felügyelőbizottsági tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Tornyi Lajosné felügyelőbizottsági tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

Fehér József levezető elnök: Következnek az elnökségi tagok szavazólapra való kerüléséről a
szavazás. 
A szavazólapra kerüléshez szavazás során az alábbi szavaztok érkeztek: 
Dömötör Richárd elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Farkas Andrea elnökségi tag jelöltre 44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Ferencz Norbert elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Kuczman Anna elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Kosztolányi György elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Sipos László elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Dr. Steiner Andrea elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Szebeni Dóra elnökségi tag jelöltre 45 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Timkó József elnökségi tag jelöltre 44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Megállapítom,  hogy  minden  szavazásnál  a  kongresszus  határozatképes  volt  és  minden
jelölőbizottság  által  javasolt  jelölt  felkerült  a  szavazólapra.  Kérem  a  Szavazat  Számláló
Bizottságot,  hogy  a  jelöléseknek megfelelően készítsék  el  a  titkos  szavazáshoz  szükséges
szavazólapokat.  Addig  szünetet  rendelek  el.  Amíg  a  szavazólapok  készülnek,  kérem  a
küldötteket, hogy ne hagyják  el  helyüket! A szavazólapokat  az előbb ismertetett rendnek
megfelelően lehet majd átvenni.

(szavazás az alelnökökről, felügyelőbizottsági tagokról és elnökségi tagokról)

(hanganyag: 201107_003 MP3 – 6.33)
Fehér  József levezető  elnök:  Kérem  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökét  ismertesse  a
szavazás eredményét.
Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Alelnöki  tisztségre  leadott  szavazatok
száma: 45 db, ebből érvényes szavazatok száma: 45.
Az érvényes szavazatokból dr. File Beáta jelöltre leadott szavazatok száma 44 db.
Az érvényes szavazatokból dr. Veres Ildikó jelöltre leadott szavazatok száma 45.
Fehér  József levezető elnök:  A szavazás  eredménye alapján  megállapítom Az  MKKSZ XII.
Kongresszusa az MKKSZ alelnökének dr. File Beátát és dr. Veres Ildikót megválasztotta.

5/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ alelnökeinek megválasztásáról
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Az  MKKSZ  XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ  alelnökének  dr.  File  Beátát  és  dr.  Veres  Ildikót
megválasztotta.

Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  A  felügyelőbizottsági  tagokra  leadott
szavazatok száma: 45 db, ebből érvényes szavazatok száma: 45.
Az érvényes szavazatokból Békési József jelöltre leadott szavazatok száma 45.
Az érvényes szavazatokból Deák Sándorné jelöltre leadott szavazatok száma 44
Az érvényes szavazatokból Dvorák Ferencné jelöltre leadott szavazatok száma 45.
Az érvényes szavazatokból Lukács Vera jelöltre leadott szavazatok száma 43.
Az érvényes szavazatokból Rácz Gábor jelöltre leadott szavazatok száma 45.
Az érvényes szavazatokból Tornyi Lajosné jelöltre leadott szavazatok száma 45.
Fehér  József levezető  elnök:  A  szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy  a  szavazás
során  a  Kongresszus  határozatképes  volt.  Az  MKKSZ  XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ
Felügyelőbizottság  tagjának  Békési  Józsefet,  Deák  Sándornét,  Dvorák  Ferencnét,  Lukács
Verát, Rácz Gábort és Tornyi Lajosnét megválasztotta.

6/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  felügyelőbizottsági  tagjainak
megválasztásáról

Az  MKKSZ XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ  Felügyelőbizottság  tagjának  Békési  Józsefet,  Deák
Sándornét, Dvorák Ferencnét, Lukács Verát, Rácz Gábort és Tornyi Lajosnét megválasztotta.

Vajda Melinda szavazatszámláló bizottság elnöke: Az elnökségi tagokra leadott szavazatok
száma: 45 db, ebből érvényes szavazatok száma: 39.
Az érvényes szavazatokból Dömötör Richárd jelöltre leadott szavazatok száma 31.
Az érvényes szavazatokból Farkas Andrea jelöltre leadott szavazatok száma 35.
Az érvényes szavazatokból Ferencz Norbert jelöltre leadott szavazatok száma 17.
Az érvényes szavazatokból Kosztolányi György jelöltre leadott szavazatok száma 37.
Az érvényes szavazatokból Kuczman Anna jelöltre leadott szavazatok száma 37.
Az érvényes szavazatokból Sipos László jelöltre leadott szavazatok száma 37.
Az érvényes szavazatokból Steiner Erika dr. jelöltre leadott szavazatok száma 35.
Az érvényes szavazatokból Szebeni Dóra jelöltre leadott szavazatok száma 38.
Az érvényes szavazatokból Timkó József jelöltre leadott szavazatok száma 33.
Fehér  József levezető  elnök:  A  szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy  a  szavazás
során a Kongresszus határozatképes volt. . Az MKKSZ XII. Kongresszusa az MKKSZ elnöksége
tagjának Farkas Andreát,  Kuczman Annát,  Kosztolányi  Györgyöt,  Sipos Lászlót,  dr.  Steiner
Erikát, Szebeni Dórát megválasztotta. Az elnökségi tagok száma 8 lehet. A második választási
fordulóban  Dömötör  Richárd,  Ferencz  Norbert  és  Timkó  Józsefre  lehet  szavazni.  A
megválasztáshoz 35 szavazat kell. Kérem a szavazólapot elkészíteni. 

(hanganyag: 201107_004 MP3 – 34.34)

Fehér  József levezető  elnök:  A  szavazólapok  elkészítésének  ideje  alatt  a  kitüntetések
átadására kerül sor. 
Szebeni Dóra a kitüntetést előkészítő bizottság vezetője: A Prima Primissima díjas Weiner
Leó zeneiskola hallgatója, Szabó Lilla csellista ad elő egy Bach művet.
A kitüntetéseket Boros Péterné, Árva János és dr. Veres Ildikó adta át.
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Aranygyűrű kitüntetésben részesült
Dr. Marosi János (Budapest, elnökségi tag, a SZÜB vezetője, Budapesti területi alapszervezet)

Szakszervezeti munkáért ezüst plakett kitüntetésben részesült
Józsa  Hajnalka (Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye,  Nyíregyháza  gyermekjóléti  szolgálat
alapszervezet titkár, Szociális OSZT)
Lautner  Péter (Győr-Moson-Sopron  megye,  Környezetvédelmi  OSZT,  Győr-Moson-Sopron
Megyei kormányhivatal) 
Szeltner Mária (Budapest, Budapesti területi alapszervezet, TEB és SEB munkabizottság tagja)

Kitüntető oklevélben részesült
Bacskai  István (Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye,  Közterület-felügyeleti  OSZT,  Nyíregyháza
polgármesteri hivatal bizalmi)
Dömötör Richárd (Budapest, Oktatási Hivatal alapszervezeti titkár)
Józsa Zoltán (Csongrád megye, Bácsalmás, alapszervezeti titkár)
Nagyné Bodnár Julianna (Hajdu-Bihar megye, Hajduböszörmény SZB tag)
Tóthné  Garai  Gyöngyi (Hajdu-Bihar  megye,  Debrecen  Család  és  Gyermekjóléti  Központ
alapszervezeti titkár)
Veres Lászlóné Nagy Irma (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bódvavölgy, alapszervezeti titkár)

Elnöki Dicsérő Oklevélben részesült
Ocsovai Jánosné (volt Tolna megyei titkár)
Utasi Tamás (volt Somogy megyei titkár)
Sajnos a kitüntetettek közül néhányan betegség miatt nem tudtak megjelenni.

Fehér József levezető elnök: A szavazólapok elkészültek, a szokott módon át lehet venni.
Megismétlem, a jelöltre nevének meghagyásával, ellene nevének áthúzásával lehet szavazni.
Két elnökségi tagra lehet szavazni a három jelölt közül. 

(szavazás még kettő elnökségi tagról – közben ebédidő)

(hanganyag: 201107_005 MP3 – 26.51
Fehér  József levezető  elnök:  Kérem  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökét  ismertesse  a
szavazás eredményét. 
Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Az  elnöki  tagságra  leadott  szavazatok
száma: 44 db, ebből érvényes szavazatok száma: 43.
Az érvényes szavazatokból Dömötör Richárd jelöltre leadott szavazatok száma 31.
Az érvényes szavazatokból Ferencz Norbert jelöltre leadott szavazatok száma 15. 
Az érvényes szavazatokból Timkó József jelöltre leadott szavazatok száma 35. 

Fehér  József levezető  elnök:  A  szavazás  eredménye alapján  megállapítom az  MKKSZ XII.
Kongresszusa az MKKSZ elnökség tagjának Timkó Józsefet megválasztotta. Ezzel az elnökségi
tagok szám 7 főre emelkedett. Tekintettel arra, hogy az alapszabály 8 főben határozza meg
az elnökségi tagok számát, az Ügyrendnek megfelelően a 8-dik elnökségi tag megválasztására
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a következő személyes  részvétellel  tartandó  OV ülésen kerül  sor,  új  jelölés  és  új  eljárás
szerint. 
A 2020. évi választási eljárást lezárom.

7/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ elnökség tagjainak megválasztásáról

Az MKKSZ XII. Kongresszusa az MKKSZ elnökség tagjának Farkas Andreát, Kuczman Annát,
Kosztolányi  Györgyöt,  Sipos  Lászlót,  dr.  Steiner  Erikát,  Szebeni  Dórát  és  Timkó  Józsefet
megválasztotta.

Fehér József levezető elnök: Annak érdekében, hogy a Kongresszus mai napjának döntései
feltétlenül  szabályosak  és  érvényesek  legyenek,  kezdeményezem,  hogy  a  Kongresszus
döntsön  a  most  megválasztott  tisztségviselők  és  testületi  tagok  mandátumának
hatálybalépéséről. A következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Kongresszus elé: 
Az MKKSZ XII. Kongresszusa a 2020. november 7-én megválasztott MKKSZ tisztségviselők és
Felügyelő Bizottsági  Tagok,  valamint Elnökségi  tagok mandátumának érvényességét 2020.
november 8. napjától állapítsa meg. 
A XII. Kongresszus küldötteinek mandátuma a Kongresszus lezárásáig érvényes. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés? Kérem megállapítani a mandátumszámot.
Csatári  Béla Mandátummegállapító  bizottság  vezetője:  Négy  szavazólap  lett  leadva,  így
jelenleg 41 fő küldött van jelen.
Fehér József levezető elnök: Kérem, a küldötteket emeljék fel mandátumkártyájukat.
Vajda Melinda szavazatszámláló bizottság elnöke: Jelen van 41 fő. 
Fehér  József levezető  elnök:  Szavazás  következik  a  javaslatról.  Kérem,  aki  a  határozati
javaslatot elfogadja, mandátumkártyájának felemelésével most szavazzon.
(szavazás)
Vajda Melinda szavazatszámláló bizottság elnöke: A leadott szavazatok száma 41.
Fehér József levezető elnök: Megállapítom, hogy igennel szavazott 41 fő. Nemmel szavazott
0 fő. Tartózkodott 0 fő.
A szavazás  eredménye alapján  megállapítom,  hogy  a Kongresszus  határozatképes volt  és
döntött arról, hogy a mai napon megválasztott tisztségviselők és testületi tagok mandátuma
2020. november 8-tól érvényes.

8/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ megválasztott testület tagjai mandátuma
hatályba lépéséről

Az MKKSZ XII. Kongresszusa döntött arról, hogy a mai napon megválasztott tisztségviselők és
testületi tagok mandátuma 2020. november 8-tól érvényes.

Fehér  József levezető  elnök:  Levezető  elnökként  gratulálok  minden  megválasztott
tisztségviselőnek. A kongresszus megválasztotta az elnököt, alelnököket, a FEB elnököt, a FEB
tagokat  és  működőképes  létszámban  elnökségi  tagokat.  Átadom  a  kongresszus  további
vezetését dr. File Beátának.

Dr. File  Beáta levezető elnök: A kongresszusi  dokumentumokkal  folytatjuk a Kongresszus
munkáját. A küldöttek megkapták az elnökség beszámolóját, a FEB beszámolóját és a 2020-
2025.  közötti  időszakra  szóló  programtervezetet.  A  tanácskozás  idejének  rövidítése
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érdekében előre kiküldtük ehhez a három dokumentumhoz tartozó szóbeli kiegészítéseket.
Tehát,  itt  a  Kongresszuson  a  dokumentumokhoz  nem  hangzik  el  előadás.  Kérem  a
küldötteket, hogy lehetőleg írásban közöljék véleményüket. Ügyrendünk szerint az írásban
leadott  hozzászólásokat  a  Kongresszus  teljes  értékű  dokumentumának  kell  tekinteni.  Az
abban foglaltakra – amennyiben szükséges – az Elnökség kötelezett válaszolni. Emlékeztetem
küldött társaimat arra, hogy most itt a Kongresszuson 30 perc időtartamban határoztuk meg
a dokumentumokkal kapcsolatos véleménycserét és döntési folyamatot.  Kérem, aki hozzá
akar  szólni,  kézfelemeléssel  jelezze,  jöjjön  ki  az  előadói  pulpitushoz  és  a  hangfelvétel
érdekében közölje nevét és ezt követően mondja el hozzászólását. Erre 15 percet szánunk, 3
perces hozzászólással 5 küldött kaphat szót. Ha valaki nem került sorra, írásban adhatja be
hozzászólását. 
Boros  Péterné: Tájékoztatom  a  kongresszust,  hogy  Józsa  Hajnalka  leadta  írásban
hozzászólását, kérem, hogy ezt tekintsük a kongresszus dokumentumainak részeként. 
Millián György: Egyetértve a program 15 pontjával, egy 16-dikat javaslok. Aki a programot
készít, az a jövőt faggatja – ezt olvashattuk. Ez azonban összefügg az értékek megőrzésével.
Az  MKKSZ  három  évtizede  egy  erős  szakszervezet,  célszerű  lenne,  ha  az  új  elnökség
megbízást adna egy munkacsoportnak, amely kidolgozna egy albumot, emlékkönyvet– akár a
következő kongresszusig – amely felöleli az elmúlt 30 évet. 
Boros  Péterné:  Ezt  a  javaslatot  jó  szívvel  elfogadom,  különösen  úgy,  ha  Milliá  György
gondozná ezt az ügyet. Kérem, vállald el ezt a feladatot. Sok kolléga ebben részt tudna venni.
Kérem a kongresszust, hogy ezt a javaslatot támogassa. 
Dr. File Beáta levezető elnök: Kérdezem ismét, van-e még szóbeli hozzászólás? Úgy látom,
hogy  nincs.  A  dokumentumokkal  kapcsolatos  véleménycserét  itt  most  lezárom.  A
dokumentumok  elfogadásáról  szavazással  fogunk  dönteni.  Elsőként  az  Elnökség
beszámolójáról  kérem  a  kongresszus  szavazását.  Kérem  küldött  társaimat,
mandátumkártyájuk felemelésével szavazzanak az elnökségi beszámoló elfogadásáról.
(szavazás)
Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Az  igen  szavazatok  száma  38,
ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
Dr. File  Beáta levezető elnök: A szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy a szavazás
során  a  Kongresszus  határozatképes  volt.  Kihirdetem  a  határozatot.  A  MKKSZ  XII.
Kongresszusa  az  MKKSZ  Elnökségének  a  XI.  Kongresszus  óta  végzett  munkájáról  szóló
beszámolót elfogadta.

9/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ Elnökségének a XI. Kongresszus óta végzett
munkájáról szóló beszámolóról

A MKKSZ XII. Kongresszusa az MKKSZ Elnökségének a XI. Kongresszus óta végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.

Dr.  File  Beáta levezető  elnök:  Szavazás  következik  a  Felügyelőbizottság  beszámolójáról.
Kérem  küldött  társaimat,  mandátumkártyájuk  felemelésével  szavazzanak  a
Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadásáról.
(szavazás)
Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Az  igen  szavazatok  száma  38,
ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
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Dr. File  Beáta levezető elnök: A szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy a szavazás
során  a  Kongresszus  határozatképes  volt.  Kihirdetem  a  határozatot.  Az  MKKSZ  XII.
Kongresszusa  a  Felügyelőbizottságnak  a  XI.  Kongresszus  óta  végzett  munkájáról  szóló
beszámolót elfogadta. 

10/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ Felügyelőbizottságának a XI. Kongresszus
óta végzett munkájáról szóló beszámolóról

Az MKKSZ XII.  Kongresszusa az MKKSZ Felügyelőbizottságának XI.  Kongresszus óta végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Dr.  File  Beáta levezető  elnök:  Szavazás  következik  a  2020-2025.  közötti  időszakra  szóló
programról.  Kérem  küldött  társaimat,  mandátumkártyájuk  felemelésével  szavazzanak  a
programról, elfogadásáról.
(szavazás)
Vajda  Melinda szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Az  igen  szavazatok  száma  37,
ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
Dr. File  Beáta levezető elnök: A szavazás  eredményéből  megállapítható,  hogy a szavazás
során  a  Kongresszus  határozatképes  volt.  Kihirdetem  a  határozatot.  A  MKKSZ  XII.
Kongresszusa az MKKSZ 2020-2025. közötti időszakra szóló programot elfogadta. Kihirdetem
a határozatot: 

11/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  2020-2025.  közötti  időszakra  szóló
programjáról

A  MKKSZ  XII.  Kongresszusa  az  MKKSZ  2020-2025.  közötti  időszakra  szóló  programját
elfogadta.

Dr. File Beáta levezető elnök: Befejeztük a napirendek tárgyalását. Kérem, az MKKSZ most
megválasztott elnökét, hogy tartsa meg zárszavát és zárja be a kongresszust!
Boros Péterné elnök: Egy ilyen fáradságos nap után csak rövid zárszó következhet. Három
gondolatot  mondok el.  Az  első  az  őszinte  köszönet  a  bizalomért,  már  elmondtam,  hogy
mindenkivel szívesen dolgozom, aki velem szívesen dolgozik. Köszönet azoknak, akik vállalják
ezt  a  közös  munkát,  velük  jó  csapatot  fogunk  alkotni.  Külön  köszönöm  a  jelenlévő
küldötteknek, hogy eljöttetek ebben a járványveszélyes időszakban, és megtarthattuk ezt a
kongresszust. Remélem ez a mai nap a közszolgálat érdekképviselet megújulásának nyitányát
jelentheti. Külön köszönöm azoknak, akik rengeteget dolgoztak azon, hogy a mai nap ilyen
eredményesen  meg  tudott  valósulni.  Köszönöm  a  tisztségviselőknek  és  köszönöm  az
országos iroda kis csapatának is. A második gondolat, az, hogy köszöntés és gratuláció jár
minden megválasztott tisztségviselőnek és azoknak, akikkel eddig dolgoztam. Senkiről nem
tudunk lemondani, az elnökség, az OSZT-k, a különböző bizottságaink, és egyéb területek is
mindenki  tenni  akarását  tudja  fogadni.  Egy  tisztség  ma rengeteg  munkát,  helytállást  és
kitartást  igényel.  Biztos vagyok abban,  hogy ez a közös munka egyszer majd meghozza a
sikert.  De  nem  azonnal,  lesz  idő  arra,  hogy  egy  csapattá  kovácsolódjunk.  A  harmadik
gondolat a munka folytatása.  Már hétfőn vár a CESI online ülése, készülünk a decemberi
kongresszusra. November 12-én a szociális munka napját ünnepeljük, most online és ütjük a
vasat az 500 ezren az 500 ezerért! November 19-én szakmai konferenciát tartunk a Covid-19
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munka világát érintő hatásairól. November 21-én pedig online alakuló ülést tart az elnökség.
A felkérésnek eleget téve az MKKSZ XII. kongresszusát bezárom.
Dr. File  Beáta levezető elnök:  A kongresszusi  közösség befejezte munkáját.  Értékeltük az
elmúlt  időszak  érdekképviseleti  tevékenységét,  döntöttünk  a  következő  időszak  legfőbb
tennivalóiról és megválasztottuk az MKKSZ Országos tisztségviselőit és az országos testületek
tagjait.  Köszönöm  tisztelt  küldött  társaim  egésznapi  munkáját,  ismételten  gratulálunk  a
megválasztott  tisztségviselőknek  és  eredményes  jó  munkát  kívánunk  nekik.  Továbbra  is
vigyázzunk egymásra! Jó utazást és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

2020. november 16.

………………………… ………………………
Dr. Marosi János       Árva János 
jegyzőkönyvvezető    levezető elnök

Hitelesítők 

…………………………. ……………………
   Fehér József Dr. File Beáta
  levezető elnök levezető elnök

Melléklet 

- Jelenléti ív
- 8 db határozat 
- 2 db írásbeli hozzászólás (Józsa Hajnalka és Kosztolányi György) 

4/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  elnökének  és  a  FEB  elnökének
megválasztásáról

5/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ alelnökeinek megválasztásáról.

6/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  Felügyelőbizottság  tagjainak
megválasztásáról

7/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ elnökség tagjainak megválasztásáról.

8/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ megválasztott testületi tagjai mandátuma
hatályba lépéséről

9/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ Elnökségének a XI. Kongresszus óta végzett
munkájáról szóló beszámolóról

10/2020. (XI. 07.) MKKSZ OV határozat az MKKSZ Felügyelőbizottságának a XI. Kongresszus
óta végzett munkájáról szóló beszámolóról
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11/2020.  (XI.  07.)  MKKSZ  OV  határozat az  MKKSZ  2020-2025.  közötti  időszakra  szóló
programról

Józsa Hajnalka írásbeli hozzászólása 
Az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 10 fős kongresszusi csoportjának egyikeként és az MKKSZ
Szociális  Bizottságának  alelnökeként  szeretnék  néhány  gondolattal  a  mai  nap  munkájához
hozzájárulni.
Megismerve a kongresszusi  beszámolót,  a  hozzá  fűzött szóbeli  kiegészítést,  megállapítható,  hogy
szakszervezetünk  az  MKKSZ  folyamatos,  fejlődő,  sokrétű,  érdemi  érdekvédelmi  tevékenységet
folytatott  a  beszámolási  időszakban,  az  állami  és  kormánytisztviselőkért,  a  köztisztviselőkért  és
közalkalmazottakért egyaránt. Ez olyan szintű munka volt, amihez csatlakozni érdemes, csatlakozni
kell  –  ha  még  eredményesebbé  szeretnénk  tenni  az  MKKSZ-t,  és  a  továbbiakban  számottevő
eredményeket szeretnénk elérni saját ügyeinkben. A jövőre nézve is fontos megállapítani, hogy az
MKKSZ  a  nyilvános  társadalom  ismert  része,  Boros  Péterné  Elnök  Asszony  a  közélet  elismert
szereplője lett, ami mindannyiunk számára nagyon fontos.
Akikért  külön  szólni  szeretnék,  ők  a  szociális  ágazatban  dolgozók,  az  idősellátásban,  család  és
gyermekjóléti  területen,  gyermekvédelemben,  hajléktalan  ellátásban,  és  a  fogyatékkal  élők
szakosított ellátásában munkát végzők. A kormány igen mostoha gyermeke a szociális ágazat, pedig
munkánk épp olyan professzionális mint akár az egészségügyben és az oktatásban dolgozóké, mégis
mindig az utolsókként kullogunk mind a társadalmi elismertségben, mind a bérezésben egyaránt.
Munkánk arra a társadalmi rétegre fókuszál akik a maguk érdekében keveset tudnak tenni, lakás,
élet, egészségi és szociális helyzetük nehéz, esetenként kilátástalan. 
A  szociális  munka  eszközeivel,  a  törvény  adta  lehetőségekhez  mérten,  a  szociális  dolgozók
elhivatottan  végzik  munkájukat,  esetenként  munkaidőn  túl  is  gondolkodva,  agyalva  a
megoldhatatlannak látszó helyzeteken. Tudjuk munkánk nem látványos, mert ha jól mennek a dolgok
az természetes, azonban ha nem kerül látókörünkbe időben egy –egy probléma, súlyos kimenetelű is
lehet egy-egy család életében egy időben megfelelően kezelhető eset.  Tudjuk, a média ezeket az
eseteket taglalja sok esetben felszínesen és kellő szakmai ismereteket nélkülözve. Elmondható, hogy
minden  szociális  ágazatban,  idős  ellátás,  család-gyermekvédelemben,  gyermekvédelmi
szakellátásban,  hajléktalan  és  fogyatékkal  élők  szakosított  ellátásában  is  egyaránt  megjelent  a
szakember hiány, nincs megfelelő létszámú képzett szakember, így még nagyobb teher nehezedik az
ágazatban dolgozókra, munkánkban a pszicho szociális megterhelés egyre fokozódik, a munkatársak
ki vannak téve fertőzés veszélynek, ( Influenza, COVID, TBC, ) lelki-érzelmi és fizikai veszélyeztetésnek
egyaránt. Beszélhetünk itt egy gyermekelhelyezés kapcsán a szülők részéről akár egy életveszélyes
fenyegetésről  is.  A  szociális  szakemberek  sok  esetben  magasan  képzett  diplomás  szakemberek,
másrészt  szakirányú  középfokú  végzettséggel  rendelkezők  és  nem  laikus  segítők,  ahogyan  sok
esetben  gondolkodnak  rólunk.  Mint  ahogy  az  egészségügyben  sem  szívesen  menne  senki  egy
pedagógus végzettségű orvoshoz akár legyen biológia szakos tanár, így a szociális szférában is nagyon
fontos, hogy megfelelő szakirányú végzettségű szakemberek töltsék be a szociális intézményekben a
különböző álláshelyeket.  A jól  képzett szakembereket  pedig  csak társadalmi  megbecsültséggel  és
megfelelő bérezéssel lehet megtartani. Az MKKSZ az állami és kormánytisztviselői, a köztisztviselői és
közalkalmazotti munkavállalók  helyzetének felméréseiben,  elemzései,  gyűjtött információi  alapján
megállapított  célkitűzései  helyesek  voltak,  a  célok  megvalósulásáért  alkalmazott  módszerek
változatosak voltak, és összességében elmondható, hogy a munkavállalók ügyeiben az MKKSZ mindig
határozottan, időben, törvényesen és szakszerűen lépett fel. Az elért eredmények nem az MKKSZ
munkájának minőségét, hanem a sokszor és jogosan bírált kormányzati magatartást tükrözik. 
És  mind  ehhez  hozzá  szeretném  tenni  azt,  hogy  az  MKKSZ  érdekvédelmi  munkája  még
eredményesebb lenne, ha kollégáink nagyobb jelentőséget tulajdonítanának személyes szerepüknek
az érdekvédelemben, ha többen és többet tennének önmagukért, másokért.
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Igy  az  Elnökség  beszámolójában  és  szóbeli  kiegészítőben  foglaltak  korrekt  elszámolása  a  végzett
munkának, amit én elismerek és elismerésre javaslok.
Megismerve szakszervezetünk programtervezetét, célkitűzéseit azt kell mondanom, hogy azzal elő
lehet állni  a szociális  partnerek, a  munkáltatók, munkavállalók összesége, a társadalom előtt. Azt
remélem,  hogy  az  MKKSZ  elfogadottsága  tovább  növekszik  a  felsorolt  színtereken,  különösen  a
közszolgálati munkavállalók körében.

Kosztolányi György írásbeli hozzászólása 
A  XII.  Kongresszust  megelőző  ciklusban  elnökségi  tagként,  a  Kormányhivatali  Országos  Szakmai
Tanács és ezzel átfedésben a Környezet- és Természetvédelmi Országos Szakmai Tanács elnökeként,
illetve  Baranya  megyei  titkárként  vettem  részt  az  MKKSZ  érdekvédelmi  munkájában.
Hozzászólásomban  a  Kormányhivatali  OSZT  és  a  Környezet-  és  Természetvédelmi  OSZT
tevékenységéről szeretnék rövid ismertetőt adni, kiegészítve a szakterületet érintő eseményekkel a
Kongresszusi  beszámolót.  A  Kormányhivatali  körülményeket  a  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Felügyelőség Kormányhivatalba való integrálás útján ismerhettem meg, így első
lépésben erről adnék egy rövid tájékoztatót. 
A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Felügyelőség  a  korábbi  vízügyi  hatósági  tevékenység
leválasztása  után  2015.  április  01.-től  külső  integrációval  elveszítették  az  önálló  gazdálkodási
státuszukat  és  beolvadtak főosztályként  a Megyei  Kormányhivatalokba.  Az átszervezés  számtalan
nehézséggel jár, járt. A vízügyi hatóságnál 16 engedélyezett státusz mellett 15 közmunkással képesek,
nem  teljesen  szabályos  körülmények  között  a  feladataikat  ellátni.  A  Belügyminisztérium  és  a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok nem engedélyezték a volt munkatársaink számára a szakszervezeti
tagság  fenntartását.  A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztályoknál  jellemzően  a
rendszerből  távozó  munkatársak  álláshelyét  nem lehetet  betölteni,  így  a  munkateher  jelentősen
megnőtt. Sokan – köztük a Kormányhivatali vezetők is – a problémák megoldását a beígért életpálya
bevezetésétől és a hivatalok megerősítésétől várták, de sajnos nem történt konkrét intézkedés ennek
realizálására.  Problémát  jelent  a  működésben  a  Kormányhivatalok  forráshiánya.  A
Kormányhivatalokon  belül  a  környezetvédelmi  főosztályok  működési  feltételei  a  korábbi
feltételekhez  képest  romlottak,  ezért  a  feladatok  ellátásához  szükséges  speciális  szakértelemmel
rendelkező munkavállalók távoztak a rendszerből. Ezzel tovább nehezednek a munkakörülmények, a
szakértelem nem pótolható generalistákkal. 
A  helyzet,  és  a  munkavállalás  körülményei  tovább  romlottak  az  új  jogállási  törvény  (Kit.)
megjelenésével,  ami  már  az  egész  kormányhivatalban  dolgozó  munkavállalókat  érintette.  Az
egyeztetés  nélkül  bevezetett  jogállási  törvény  hatására  a  munkavállalók  20-30  %-a  távozott  a
rendszerből,  ezzel  további  nehézségeket  okozva  a  hátramaradóknak.  Helyi  érdekegyeztetés
hiányában  csak  az  országos  érdekegyeztetési  folyamatok  sikerében  volt  lehetőségünk
reménykedésre, ami szándékunk ellenére érdemben nem történt meg
A  negatív  vetületű  tájékoztatás  után  az  MKKSZ  új  kezdeményezéséről  szeretnék  beszámolni.
Kezdeményeztük  a  „zöld”  MKKSZ  programjának  az  elindítását,  amely  a  fiatalok  a  fenntartható
fejlődés megismertetését és képzését, valamint érdeklődésük alapján a szakszervezeti mozgalomba
való  bevonását  célozza  valamennyi  közszolgálati  (szociális,  köztisztviselők,  egyetemisták,  stb.)
területen.
Nagy  sikerrel,  jelentős  részvétellel  zárult  a  meghirdetett program,  amelynek  a  folytatását  sajnos
befolyásolta  a  pandémiás  helyzet.  A  „zöld”  MKKSZ  program  kiterjesztése  nagy  lehetőség  a
számunkra, amely kimagasló szerepet kapott „A közszolgálati érdekképviselet megújítása 2020-2025.
közötti időszakra  szóló  Programban”  is.  Reméljük,  hogy  az  országos érdekegyeztetési  folyamatok
eredményessége javul és a fiatalok körében indított MKKSZ programok sikerre vezetnek, amelyhez
kérem a megyei titkár munkatársaim segítségét is.
Remélem  sikerült  kiegészítenem  az  előző  ciklus  beszámolóját  az  Országos  Szakmai  Tanácsok
munkájával. Véleményem szerint az MKKSZ sikerét a magas színvonalú szakmapolitikai alapokon álló
konstruktív  együttműködéssel  érhetjük  el.  Az  MKKSZ  következő  ciklusra  vonatkozó  program-
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szerkesztő bizottságának a tagjaként a beterjesztett 2020 –  2025.  évekre vonatkozó programmal
teljes egészében azonosulok, elfogadásra javaslom.
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