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Az MKKSZ a tartalmi értékeket tekintve - az euró-
pai szakszervezetekhez hasonlóan - az Európai Uni-
óhoz csatlakozás utáni Magyarországon arra vállal-
kozott, hogy a közszolgálatban dolgozók érdekeit
védõ, a magyar közszolgálat értékeit gyarapító, és
egy modern érdekképviselethez méltóan teljesítse a
2004-2008-as évekre kitûzött program végrehajtá-
sát. Az errõl szóló beszámolót, a mögöttünk hagyott
négy év munkájának, küzdelmeinek, a sikereknek,
és a csalódásoknak a tapasztalatait tényszerûen tár-
juk az MKKSZ VIII. kongresszusa elé.

A VII. kongresszuson elfogadott program
végrehajtásának külsõ körülményei

2004 tavaszán sikeres négy évet magunk mögött
hagyva fogalmazhattuk meg szakszervezetünk 2008-
ig szóló új programját, az önmagunkkal és a kor-
mányzattal szembeni elvárásainkat, igényeinket. Az
azóta eltelt idõszak a közszolgálat igen küzdelmes
négy éve volt. Olyan négy év, amely alaposan pró-
bára tette az ország lakosságának, elsõsorban a
bérbõl élõk, közöttük is megkülönböztetetten a köz-
szféra alkalmazottainak tûrõképességét. A költség-
vetési, államháztartási hiány csökkentésének drasz-
tikus módja, a tagadhatatlanul szükséges reformlé-
pések elõkészítetlensége, a végrehajtás átgondolat-
lan rohamtempója,  ugyanakkor a szociális párbe-
széd formálissá tétele súlyos társadalmi feszültséget
teremtett.

A közszolgálattól igen sok áldozatot követelt ez a
négy év. A reformlépések kezdetének beállított, de
valójában pénzelvonó intézkedések – a feladatokat
figyelmen kívül hagyó, felülrõl diktált ismétlõdõ lét-
számcsökkentések, átszervezések, az intézmények
mûködési költségeinek szakadatlan megnyirbálása –
labilissá tette a közintézmények mûködését, idegõrlõ-
vé az elbocsátást megúszó ott maradottak munkáját.

Ezek az objektív külsõ körülmények, a felfokozott
társadalmi-politikai feszültségek, a gazdaság fejlõ-
désének – a drasztikus hiánycsökkentéssel járó meg-
szorítások miatti – megtorpanása, keresztülhúzták
tagságunk várakozásait, a korábbinál sokkal nehe-
zebbé, verejtékesebbé tették az érdekképviseleti
munkát.

 Az MKKSZ programja, és az új feltételek
közötti szakszervezeti munka

Az MKKSZ VII. kongresszusának tanácskozása ide-
jén, 2004 tavaszán már érzékelhetõek voltak ennek a
folyamatnak az elõjelei: világossá vált a költségvetési
hiány csökkentésének, az állami adósságok fokoza-
tos mérséklésének elkerülhetetlensége. Ennek ellené-
re nem irreális kívánságlista, nem megalapozatlan
törekvések gyûjteménye volt szakszervezetünk 2004-
2008 évekre szóló programja. Súlyos hiba lett volna
a körülményeknek magunkat megadó, a mindent tu-
domásul vevés szellemét tükrözõ programot összeál-
lítani. Amit a VII. kongresszus elfogadott, az nem ön-
feladásra, hanem cselekvésre, erõfeszítésekre ösztön-
zött. Arra, hogy a mostoha körülmények, a közszférá-
ra mért sorozatos intézkedések közepette is keressük
és találjuk meg a lehetõséget a kormányzati döntések
ránk nézve hátrányos hatásainak mérséklésére. Vala-
mint arra, hogy az elbocsátottak gondjait enyhítõ, új
álláshoz jutásukat segítõ intézkedéseket kipréseljünk
a kormányból.

 A minden eddiginél, és az elõre számíthatónál is
nehezebb körülmények bátor kiállást igényeltek mind-
annyiunktól. A közszolgálatot ért méltatlan támadá-
sok, becsmérlések határozott visszautasítása, és a
program szellemiségét követõ kezdeményezõ kész-
ség jellemezte az MKKSZ tevékenységét a VII. kong-
resszus óta eltelt négy év folyamán.

Az új viszonyok kényszere felerõsítette a kompro-
misszumok igényét, annak tudomásul vételét, hogy
több kormányzati vagy munkahelyi döntés esetében
csak a kárenyhítés elérésének volt realitása. A szak-
szervezeti tagság szempontjából azonban ez – meg-
érthetõen – nem volt elégséges. Többek – elsõsor-
ban a bajbajutottak, az elbocsátottak – kilépéssel
„büntették” a szakszervezetet. A tagságot nem válla-
ló, de az érdekképviseleti munka eredményeibõl a
szakszervezeti tagsággal azonosan részesülni kívá-
nó potyautasok viszont igazolva látták kívülállásu-
kat. Ez a körülmény tovább nehezítette az érdekkép-
viseleti fellépéseket, azok erejét, hatásosságát orszá-
gosan, de elsõsorban a munkahelyeken.

Ilyen körülmények között a program végrehajtá-
sáról és az MKKSZ négyéves tevékenységérõl szóló

A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának
beszámolója az MKKSZ VII. kongresszusa óta végzett munkáról (Tervezet).
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beszámolónak elsõsorban azt kell vizsgálnia, meg-
tett-e szakszervezetünk minden tõle telhetõt és elvár-
hatót a tagság érdekeinek határozott képviseletéért,
megszólalt-e vagy meghunyászkodott-e, amikor
méltatlan támadások érték, kedvezõtlen kormány-
zati intézkedésekkel sújtották a közszolgálatot és az
ott dolgozókat.

A beszámolási idõszak négy évét meghatározó-
an az jellemezte, hogy – az érdekképviseleti mun-

ka, az érdekegyeztetés feltételeinek jelentõs romlá-
sa ellenére – az MKKSZ ragaszkodott tevékenysé-
gének, magatartásának ciklusokon átívelõ alapér-
tékeihez. A kísértések ellenére sem adtuk fel a párt-
semlegesség, a megállapodásokra törekvés, a szo-
ciális partnerséghez ragaszkodás elvét, a közszol-
gálatban dolgozók érdekeit sértõ kormányzati in-
tézkedések, megnyilatkozások elleni határozott és
nyílt fellépést.

I.
Európai Unió: remények és illúziók

1. 1. 1. 1. 1. Magyarország felvétele az Európai Unióba csak
néhány nappal elõzte meg az MKKSZ VII. kongresszu-
sát. Szakszervezetünk mind a felvétel elõtt, mind utána
– a beszámolási idõszakban – sokat tett azért, hogy
tagjaink és az érdekkörünkbe tartozó munkaválla-
lók megismerjék az EU mûködésének elveit, s azt,
miért érdeke Magyarországnak a csatlakozás. A VII.
kongresszuson elfogadott programba is bele foglal-
tuk annak fontosságát, hogy „szakszervezeti tisztség-
viselõink naprakészek legyenek, ha nem is minden
területen, de azokon mindenképpen, amelyek a
munka világát érintik, illetve a munkavállalók érde-
keit szolgálják.” Ezért 2005 elsõ felében szakmai
konferencia sorozatot szenteltünk az EU-s kihívások
közszolgálatot érintõ témaköreinek részletes kifejté-
sére. A megyei önkormányzatokkal, közigazgatási
hivatalokkal és más közigazgatási szervekkel együtt-
mûködve szervezett elõadásokon közel kétezer szak-
ember vett részt. Ez a vállalkozásunk figyelmet keltett
nemcsak itthon, hanem az Európai Unió illetékesei
körében is.

2. 2. 2. 2. 2. Négy év tapasztalatai alapján ma már egyér-
telmûen megállapítható: az ország lakosságával
együtt mi magunk is eltúlzott várakozásokkal, aeltúlzott várakozásokkal, aeltúlzott várakozásokkal, aeltúlzott várakozásokkal, aeltúlzott várakozásokkal, a

reálisnál többet remélve tekintettünk az EU-tag-reálisnál többet remélve tekintettünk az EU-tag-reálisnál többet remélve tekintettünk az EU-tag-reálisnál többet remélve tekintettünk az EU-tag-reálisnál többet remélve tekintettünk az EU-tag-
ság elõnyeire, ság elõnyeire, ság elõnyeire, ság elõnyeire, ság elõnyeire, s az indokoltnál és a szükségesnél
kevesebbet beszéltünk a tagságból adódó kötele-
zettségekrõl, az emberek és áruk szabad mozgásá-
val járó elõnyök mellett a felszínre került konfliktu-
sokról. (Például az ide beözönlõ uniós áruk hatásá-
ról a magyar foglalkoztatási viszonyokra.)

A túlzott várakozások munkáltak bennünk, ami-
kor programunkban megfogalmaztuk, hogy „az EU
egy újabb lehetõség, ahol a munkavállalói jogokat
érvényesíteni lehet.” Arra számítottunk, hogy ha
megvan az Európai Uniós jogharmonizáció, akkor
elõbb-utóbb be kell következnie a bérharmonizáci-
ónak is. Az volt a meggyõzõdésünk és a reményünk,
hogy jelentõs bérlemaradásunk viszonylag rövid idõn
belül megszûnik, és Magyarország is felzárkózik leg-
alább az uniós átlagkeresetek alsó szintjére. A ma-
gyar gazdaság elõzõ ciklusbeli teljesítményének
trendje alapján ez nem látszott irreálisnak. Az MKKSZ
VII. kongresszusát követõen azonban azzal kellett
szembesülnünk, hogy a kormányzati „reformok” és
a konvergencia program teljesítésének szigorú
brüsszeli követelménye illuzórikussá tette sok remé-
nyünket.

II.
Küzdelem a közszolgálat leértékelése, az átgondolatlan

átszervezések ellen

1. 1. 1. 1. 1. A beszámolási idõszak egészét jellemezte a
közszolgálat, mindenekelõtt a közigazgatás elleniközszolgálat, mindenekelõtt a közigazgatás elleniközszolgálat, mindenekelõtt a közigazgatás elleniközszolgálat, mindenekelõtt a közigazgatás elleniközszolgálat, mindenekelõtt a közigazgatás elleni
durva támadássorozat. durva támadássorozat. durva támadássorozat. durva támadássorozat. durva támadássorozat. A tõkés vállalkozók érdek-
képviseletei indították a késõbb bekövetkezõ kormány-
zati lépések „nehéztüzérségi” elõkészítését. A gazda-
sági lobbi a kormánytól folyamatosan követelte a több-
százezer fõs létszámcsökkentést. A kormány nem ha-
tárolódott el ezektõl az irreális igényektõl, sõt, kisvár-
tatva egyes kormánytagok indítottak – a médiában

teret és kellõ figyelmet kapott – keresztes hadjáratot a
közszolgálat, kiváltképpen pedig a közigazgatás el-
len. A hangadók azt sulykolták a közvéleménynek,
hogy az államigazgatás alacsony hatékonysággal
mûködik, nem szolgáltatásorientált, a versenyszféra
kemény munkafeltételeinek, munkakultúrájának, ru-
galmasságának nyoma sincs a magyar közigazga-
tásban, nincs igazi teljesítménykényszer, az ügyeket
nem elintézik, hanem csak intézgetik a közszolgák.
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Ezzel összhangban erõsödött fel a köztisztviselõi
életpálya modell alapjául szolgáló, a Ktv-ben alanyi
jogi alapokon álló un. automatizmusok (elõreme-
netel, illetményrendszer elemei, szociális, béren kí-
vüli juttatások) kritikája és a „privilégiumok”, vala-
mint más „feudális elõjogokra” emlékeztetõ bebeto-
nozott szabályok elleni nyílt fellépés.

Az MKKSZ vezetõ tisztségviselõi – a média nyil-
vánosságát felhasználva, és a különbözõ fórumo-
kon, testületi üléseken – rendre határozottan vissza-
utasították a sértõ, becsmérlõ nyilatkozatokat, ál-
lásfoglalásokat, bárkitõl származtak is azok. (Lásd
a Tények, események az MKKSZ VII. és VIII. kong-
resszusa közötti négy évben c. mellékletet, vala-
mint az MKKSZ a médiában 2004-2008 c. össze-
állítást.) Fellépéseink némileg mérsékelték ugyan
a közszolgálatot és a közigazgatást ért támadá-
sok hangnemét, de a kormányzat illetékesei a
visszautasító szakszervezeti nyilatkozatok, állásfog-
lalások ellenére sem mondtak le a közszolgálat,
és az ott dolgozók számára hátrányos változtatá-
sok bevezetésérõl.

2. A közszolgálat korszerûsítésére, 2. A közszolgálat korszerûsítésére, 2. A közszolgálat korszerûsítésére, 2. A közszolgálat korszerûsítésére, 2. A közszolgálat korszerûsítésére, a reformlé-
pések elõkészítésére hivatkozó, de valójában pénz-
kivonási szándékú kormányzati lépések nyilvánosság-
ra kerülése, vagy kiszivárogtatása alkalmával az
MKKSZ nagyon konzekvensen képviselte azt az ál-
láspontját, hogy támogat minden olyan változtatást,
amely javítja a közigazgatás mûködését, elõnyös az
ügyfelek számára, de elutasít minden olyan reform-
nak álcázott lépést, amely költségvetési szempont-
okra hivatkozva az olcsó állam demagóg jelszavá-
val vezeti félre a közvéleményt.

Eredménynek tartjuk, hogy következetes harcun-
kat egy igen fontos területen siker koronázta: a kor-
mány szakmai érveink hatására elállt az egységes
közszolgálati törvény megalkotásától. Ma is az az ál-
láspontunk, hogy az minden közszolgálati munkavál-
lalónak hátrányos lett volna. Nem egyszerûen a konf-
rontációs szándék vezérelte fenntartásainkat, hanem
annak - a tudomány és a jogalkotás szaktekintélyei
által érvelésekkel alátámasztott - sokoldalú bizonyítá-
sa, hogy az integrált szabályozás koncepcionálisan
megalapozatlan, személyzetpolitikai és szakmai né-
zõpontból egyaránt megkérdõjelezhetõ, kodifikációs
szempontból pedig alapjaiban kritizálható

A közigazgatás karcsúsítását, a feladatok közszfé-
rán kívülre szervezését sem hagyta szó nélkül az
MKKSZ. Szakszervezetünk azt a határozott álláspon-
tot képviselte, hogy a közigazgatás átalakításának
akkor van értelme, ha nem cél, hanem következ-
mény a kevesebb közszolgálati munkahely.

Szakszervezetünk 2007 õszén eredményesen lé-
pett fel a kormány azon terve ellen, mely révén ala-
posan megváltoztatták volna a közszolgálati jogvi-
szonyban foglalkoztatottak illetmény-elõmeneteli
rendszerét, anélkül, hogy kikérték volna a vélemé-
nyünket. Határozott fellépésünkre a kormány a be-
terjesztett törvénymódosítást visszavonta. Többször
tárgyaltunk a munkaköralapú illetményrendszer
(MÉR) fokozatos bevezetésének feltételeirõl. Álláspon-
tunk szerint a munkakörök értékelésére alapozott il-
letményrendszerre történõ átállás,  valamint a telje-
sítményértékelés rendszerét korrigáló kormányrende-
let módosítás egyaránt a Ktv. érdemeken alapuló,
karrierelvû koncepcióját töri meg.

III.
Foglalkoztatás – gyötrelmekkel

1. 1. 1. 1. 1. Az MKKSZ a beszámolási idõszakban megkü-megkü-megkü-megkü-megkü-
lönböztetett figyelmetlönböztetett figyelmetlönböztetett figyelmetlönböztetett figyelmetlönböztetett figyelmet fordított a közszolgálat foglal-
koztatási viszonyaival. A szakszervezet vezetõi az ér-
dekképviseleti tárgyalásokon, a sajtónyilatkozatokban
minden alkalmat megragadva utasították vissza azt a
hamis kormányzati érvet, hogy a közszolgálat több
területén, de elsõsorban a közigazgatásban túlfoglal-
koztatás van. Cáfolták, hogy a kisebb létszám jelen-
tené az államigazgatás, s benne a közigazgatás kor-
szerûsítését. Kifogásolták, hogy a reform kezdõ lépé-
seinek feltüntetett – erõltetett ütemû és kifogásolható
módon intézett – létszámcsökkentéseket domináns mó-
don az államháztartás egyensúlyát rövidtávon javító
teendõknek rendelte alá a kormány.

Szakszervezetünk nyilatkozatokban, állásfoglalás-
okban emlékeztetett arra, hogy a közszolgálatból ki-
szervezett részterületek mûködtetése nem kevesebb,

hanem a korábbinál több kiadással jár az állam-
kasszának, s a szolgáltatások minõsége az esetek
túlnyomó részében semmivel sem javult, nem lett sem
gyorsabb, sem egyszerûbb, sem korszerûbb. Esetek-
kel, tényekkel bizonyítottuk, hogy a létszámcsökken-
tésre, az állami feladatok egy részének a munka el-
végzéséhez szükséges anyagi források nélküli át-
passzolására épített „reformok” álságosak, megva-
lósíthatatlanok. Az ellen pedig jogosan tiltakozunk,
hogy kisebb munkaszervezetekben, lecsökkentett lét-
számokkal, tehát jellemzõen kisebb munkakapaci-
tással is elérhetõ a több és színvonalasabb közhiva-
tali munka.

Cáfoltuk azt a hamis hiedelmet is, hogy a korsze-
rûbb ügyviteltechnika, a számítógép megjelenése
csökkenti a közigazgatás létszámigényét. Hosszú
éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy az ügyfél is foga-
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dóképes legyen a korszerû technikával végzett, elekt-
ronikus ügyintézésre.

A ciklus második évétõl fokozatosan felerõsödtek
azok a kormányzati változtatási szándékok, amelyek
egyre gyakrabban érintették az Mt., Kjt., és Ktv. kü-
lönbözõ paragrafusait. A módosítások általában a
munkavállalók jogainak, érdekérvényesítési esélyei-
nek csorbítására, az érdekképviseletek mellõzésére
irányultak. A Ktv. esetében a több kisebb módosítás
együttes eredményeként kerültek a törvénybe és a
végrehajtási szabályokba a joggyakorlatot hátrányo-
san befolyásoló, vagy munkáltatói jogosítványokat
kiterjesztõ, felerõsítõ rendelkezések (pl.: a létszám-
csökkentés elrendelhetõségét intézményvezetõi szintre
decentralizálták).

2. 2. 2. 2. 2. A létszámcsökkentés ügyében a kormány el-
kötelezte magát a gazdasági lobbinak, érveink le-
peregtek az ügyben meghatározó kormányzati ille-
tékesekrõl. Ezért az MKKSZ – kármentéskéntkármentéskéntkármentéskéntkármentéskéntkármentésként – arra
törekedett, hogy az elbocsátottak minél több támo-
gatást, szervezett lehetõséget kapjanak a munka-
erõpiacra történõ visszakerülésükhöz, vagy anyagi
gondjaik enyhítésére az új munkahely megtalálá-
sáig.

A kormány képviselõivel folytatott tárgyalásokon
született egyezséget megállapodásba foglalva hoz-
tuk nyilvánosságra. Sajnálatos, hogy az új munka-
hely megszerzését segítõ kormányakciók egyike-má-
sika nem bizonyult vonzónak, érdemi eredményre
vezetõnek.

IV.
Bérpolitikai küzdelmek

1. A beszámolási idõszak másik fájdalmas ügye
a közszolgálat bérviszonyainak alakulása. Négy évre
szóló programunkat 2004-ben még abban a remény-
ben fogalmaztuk meg, és fogadtuk el, hogy ha a
szükségesnél mérsékeltebb ütemben is, de folytatód-
hat a közszféra bérfelzárkóztatása legalább az EU
bérátlagainak alsó szintjéig. Szomorúan szembesül-
tünk azzal a ténnyel, hogy nemcsak a felzárkóztatás
folytatása lehetetlen, de még a keresetek reálértéké-
nek megõrzését is csak példátlanul kemény bértár-
gyalások árán lehet elérni. Ez jellemezte 2005-ben
az õszi bértárgyalást. 2006-ban a kormány csak szep-
tembertõl akarta 4,5 %-kal emelni a bruttó bért a
közszférában, de sikerült elérni, hogy az emelés már
április 1-tõl megvalósuljon.

2. Az MKKSZ – az érdekegyeztetés szakszervezeti
oldalának álláspontjával egyezõen – nem fogadta
el a 2006. év nyarán elkészült konvergencia prog-
ram munkavállalókat aránytalanul sújtó intézkedé-
seit. Határozottan tiltakoztunk a bérek 2007. és
2008. évi befagyasztása ellen. Nyilvánosan foglal-
tunk állást: ez indokolatlan és hibás kormányzati lé-
pés volt. Megváltoztatását követelõ álláspontunkat
a kormányzati oldal az érdekegyeztetõ tárgyaláso-
kon nem fogadta el. Ezért alakítottuk meg 2006
õszén – a közszféra más szakszervezeteivel együtt –
az országos és egységes közszolgálati sztrájkbizott-
ságot. Ezzel tudtuk a kormányt további tárgyalások-
ra kényszeríteni.

A sztrájkbizottság és a kormány képviselõinek
hosszú és igen kemény – olykor feszült – tárgyalása-
in világossá vált: a kormány – az EU-pénzek lehívá-
sának kockáztatása és  nemzetközi pénzpiaci meg-
ítélésünk drasztikus romlásának veszélye miatt - nem
engedhet a konvergencia programban vállalt köte-

lezettségeibõl. A sztrájkra szólító felhívás közzététel-
ét követõ megbeszéléseken egy kármentõ megol-kármentõ megol-kármentõ megol-kármentõ megol-kármentõ megol-
dástdástdástdástdást mégis sikerült kipréselni a kormányból: a 13.
havi fizetés felének elõre hozása nem sértette a kon-
vergencia programot, ugyanakkor némileg enyhítette
az infláció okozta 2007-es bérveszteségeket.

3. A 2007. februári és decemberi megállapo-megállapo-megállapo-megállapo-megállapo-
dások igen eredményesekdások igen eredményesekdások igen eredményesekdások igen eredményesekdások igen eredményesek voltak, hiszen a kiindu-
ló pont a nulla emelés volt a 2007-es és a 2008-
as évre. A megvalósítás kissé bonyolult, nem
könnyen érthetõ, ezért ezt sokkal jobban kell pro-
pagálnunk!

Az eredmények a következõk: 11111. A kormány vál-
lalta, hogy a 2007. január 16-án kifizetett egy havi
külön juttatást kiegészítve júniustól havi bontásban
biztosítja a 2008. januárjában esedékes 13. havi
illetmény 50 %-át. 22222. 2008. január 16-án kifizeti az
esedékes juttatás másik 50 %-át, illetve a 2008. évre
járó 13. havi juttatást az év végéig havi bontásban.
33333. 2009. februárjában a konvergencia program tel-
jesítése esetén keresetkiegészitésként félhavi illetményt
biztosit, továbbá decemberben a közszféra dolgozói
megkapják az arra az évre járó 13. havi külön jutta-
tást. Összegezve mondhatjuk azt is, hogy a 2007-Összegezve mondhatjuk azt is, hogy a 2007-Összegezve mondhatjuk azt is, hogy a 2007-Összegezve mondhatjuk azt is, hogy a 2007-Összegezve mondhatjuk azt is, hogy a 2007-
2008-2009-ben a 13. havi juttatás 1,5-1,5 havi2008-2009-ben a 13. havi juttatás 1,5-1,5 havi2008-2009-ben a 13. havi juttatás 1,5-1,5 havi2008-2009-ben a 13. havi juttatás 1,5-1,5 havi2008-2009-ben a 13. havi juttatás 1,5-1,5 havi
illetménnyel lett egyenlõ.illetménnyel lett egyenlõ.illetménnyel lett egyenlõ.illetménnyel lett egyenlõ.illetménnyel lett egyenlõ. 4. 4. 4. 4. 4. Nemcsak, hogy sike-
rült megõrizni a 13. havi juttatást, elértük azt is, hogy
a kifizetés régi rendje visszaálljon. Ez értékelhetõ
úgyis, hogy éppen a legnehezebb években szereztük
vissza kamatostól a 2004-ben elvett juttatást. 5.5.5.5.5.
Komoly eredmény, hogy 2008-ban a köztisztviselõi
illetményalap 5 %-kal 38.650 Ft-ra emelkedett, és 5
%-kal emelkedtek a közalkalmazotti illetménytábla
bértételei. 6.6.6.6.6. A megállapodásban azt is rögzítettük,
hogy 2009. januárjától a köztisztviselõi illetményalap,
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és a közalkalmazotti bértételek minimum 4 %-kal
emelkednek.

Az ismertetett eredmények révén 2007-ben  mér-
sékelõdött a közszférában dolgozók reálkereset csök-
kenése, és a 10 %-os bûvös határ alatt maradt. 2008-
ban elõreláthatólag 1-2 %-os emelkedés várható,

és remélhetõleg ez a tendencia érvényesül a három
év átlagában is.

A sztrájkmegállapodás kommunikációja viszont
– a kormány részérõl a konvergencia program fel-
puhításának vádját kivédendõ – sajnos nem volt
megfelelõ.

V.
Tagszervezés – erõ - érdekérvényesítõ képesség

1.1.1.1.1. Az az alapvetõ célkitûzésünk, hogy a szer-szer-szer-szer-szer-
vezeti háttér erõsítése vezeti háttér erõsítése vezeti háttér erõsítése vezeti háttér erõsítése vezeti háttér erõsítése érdekében növelni kell a tag-
létszámunkat, a beszámolási ciklus alatt nemhogy
nem teljesült, de az ellenkezõjére fordult, tagságunk
jelentõs számban csökkent. Ennek jól körülhatárol-
ható külsõ és belsõ okai vannak:

- a kormány immár több éve tartó demagóg és
populista propaganda hadjárata a közszolgá-
lat egésze, és megkülönböztetetten a köztiszt-
viselõk ellen;

- egyes munkáltatók szakszervezet ellenes ma-
gatartása megerõsödött, amely nem függet-
leníthetõ el az érdekegyeztetést formálisan
mûködtetõ kormányzati tevékenységtõl;

- az utóbbi évek létszámleépítései a szakszerve-
zeti tagokat is jelentõs számban érintették;

- a potyautas szemlélet megerõsödése, miután
a szakszervezet által elért eredményeknek min-
denki a haszonélvezõje;

- a jelentõs létszámcsökkentés ellensúlyozására
mi magunk sem rendelkeztünk megfelelõ stra-
tégiával;

- a szakszervezet vonzóbbá tétele érdekében
végzett munka – az új üdülési lehetõségek, a
MAKASZ kártya, mint tagsági igazolvány  –
még nem hozták meg az eredményeket.

A potyautasok számának az utóbbi négy évben
tapasztalt emelkedése érthetõen irritálja a szakszer-
vezeti érdekképviseleti munkát finanszírozó tagságot.
A potyautasság nemcsak igazságtalan magatartás,
hanem rombolja a szakszervezetek létének egyik ér-
telmét, a szolidaritás elvének érvényre juttatását. Ál-
ságos szolidaritás az, amelyben a munkavállalói ér-
dekképviseletek (a szakszervezetek) fenntartásának
költségeit vállalók – az alkalmazottak egyharmada
– szolidárisak az ilyen terheket nem vállaló kéthar-
maddal.

Az MKKSZ választott országos testületei, vezetõ
tisztségviselõi a beszámolási idõszakban a szolidari-
tás elvét is követve utasították el a „béremelést lét-
számért” törekvéseket, amelyekre példák és kísérle-
tek voltak nemcsak kormányzati, hanem munkahelyi
szinten is. Szakszervezetünk kezdeményezte és érte
el az állami kezességvállalás kiterjesztését a közal-

kalmazotti lakásvásárlásra. Több fórumon, és sajtó-
nyilatkozatban visszatérõen követelte: a közalkalma-
zottak is kapjanak a köztisztviselõkéhez hasonló ru-
házati költségtérítést.

2. 2. 2. 2. 2. A tagságot vonzó szakszervezeti erõ, az ér-
dekérvényesítõ képesség alapvetõen a munkahe-a munkahe-a munkahe-a munkahe-a munkahe-
lyi szervezetek mûködési feltételeinek lyi szervezetek mûködési feltételeinek lyi szervezetek mûködési feltételeinek lyi szervezetek mûködési feltételeinek lyi szervezetek mûködési feltételeinek függvénye.
Az MKKSZ vezetõ tisztségviselõi a beszámolási idõ-
szakban számtalanszor kiálltak a munkahelyi érdek-
képviseletek normális mûködési lehetõségeinek biz-
tosításáért. Több alkalommal követelték a kormány-
tól: ne maradjon szótlan, lépjen fel, ha közszolgá-
lati munkahelyeken egyes fõnökök nem akarnak tu-
domást venni a szakszervezetekrõl, és nemegyszer
nyíltan, de leginkább burkoltan korlátozzák a tör-
vényes érdekképviseleti jogok érvényesítését, a szak-
szervezeti tisztségviselõk tevékenységét. (Fájdalom,
ezekre az észrevételekre általában nem érkezett
válasz, vagy abban a ritka esetben, amikor igen,
akkor a konkrét eset névvel, címmel, idõponttal
megjelölését kérték, amit viszont a munkahelyeken
nem vállalt senki…)

A legkisebb létszámú munkahelyeken az érdek-
védelem ellátását segítõ kedvezõ lépésnek tekinthet-
jük az Önkormányzati OSZT Önkormányzati OSZT Önkormányzati OSZT Önkormányzati OSZT Önkormányzati OSZT megalakulását is. Az
OSZT-n kívül a megyei titkároknak van elsõsorban
arra lehetõségük, hogy a kis tagszervezetek érdek-
védelmi képessége erõsödjön. Az érdekvédelem el-
látására és az érdekképviselet javítására – helyze-
tükbõl adódóan – az OSZT-knek volt több lehetõsé-
gük. A megyei középirányítás ezzel a szereppel vál-
tozó hatékonysággal tudott élni.

3. 3. 3. 3. 3. Az érdekérvényesítõ képesség a szakszerve-a szakszerve-a szakszerve-a szakszerve-a szakszerve-
zeti tisztségviselõk felkészültségén, tájékozottsá-zeti tisztségviselõk felkészültségén, tájékozottsá-zeti tisztségviselõk felkészültségén, tájékozottsá-zeti tisztségviselõk felkészültségén, tájékozottsá-zeti tisztségviselõk felkészültségén, tájékozottsá-
gán gán gán gán gán is múlik. Az MKKSZ a beszámolási idõszak min-
den évében – az OSZT-k, és a megyei szervezetek
szervezésében és bonyolításában – rendezett két-
háromnapos felkészítõ tanfolyamokat munkahelyi,
vagy szakmai szintû tisztségviselõknek. A képzések
keretében évente több száz tisztségviselõ szerzett
naprakész ismereteket fontos új rendelkezésekrõl,
jogszabályokról, az érdekvédelmi, érdekképviseleti
munka aktuális feladatairól. Az elõadók rendszerint
a téma legjobb hazai szakértõi voltak.
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4.4.4.4.4. Az információ áramlás  információ áramlás  információ áramlás  információ áramlás  információ áramlás gyorsaságának és min-
den taghoz eljutásának kiemelt jelentõsége van a tag-
ság tájékoztatásában tájékoztatásában tájékoztatásában tájékoztatásában tájékoztatásában és a tagok esetleges mozgósí-
tásában (pl.: a sztrájkbizottság megalakítása, gyors
és értékelhetõ felmérés a sztrájkot elõzetesen válla-
lókról). Ennek leghatékonyabb eszköze az internet,
amely a többség számára már hozzáférhetõ. Az
MKKSZ honlapja MKKSZ honlapja MKKSZ honlapja MKKSZ honlapja MKKSZ honlapja a korábbi évekhez képest ugyan
fejlõdött, de sok tekintetben nemhogy nem naprakész,
hanem több éves lemaradások is vannak az egyes
almenû pontok tekintetében. Lényeges, hogy hozzá-
férhetõ lett a honlapról az MKKSZ HírleveleMKKSZ HírleveleMKKSZ HírleveleMKKSZ HírleveleMKKSZ Hírlevele is, amely-
nek teljes, vagy részbeni kiváltása a papír alapról je-
lentõs költségcsökkentõ tényezõ lehet.

A tájékozódási, informálódási lehetõségektájékozódási, informálódási lehetõségektájékozódási, informálódási lehetõségektájékozódási, informálódási lehetõségektájékozódási, informálódási lehetõségek
bõvülése ellenére az sem tagadható, hogy a tag-
ság még mindig alulinformált. A tájékoztatások a
tisztségviselõktõl nem minden esetben és általá-
ban nem elég gyorsan jutnak el a tagsághoz. Eb-
ben a négyéves ciklusban az országos politikai na-
pilapok, rádió és TV mûsorok viszonylag gyakran
szólaltatták meg az MKKSZ vezetõ tisztségviselõit.
(Lásd az MKKSZ a médiában 2004-2008 c. mel-
lékletet.) Gyengesége volt viszont ennek a perió-
dusnak, hogy nem elég rendszeresen jelent meg
szakszervezetünk érdekképviseleti munkája a me-
gyei, városi lapokban, a helyi rádió és TV mûso-
rokban.

VI.
Érdekegyeztetés, partnerség, szövetség

1. 1. 1. 1. 1. Az MKKSZ aktívan, kezdeményezõ módon vett
részt az országos, az ágazati és a helyi érdekegyez-érdekegyez-érdekegyez-érdekegyez-érdekegyez-
tetés tetés tetés tetés tetés fórumainak munkájában. A közigazgatás alap-
vetõ érdekegyeztetõ intézményeiben (OKÉT, KÉT,
OÖKÉT, KOMT) az MKKSZ meghatározó szerepet
töltött be a munkavállalói oldal képviseletében. Az
érdekegyeztetõ fórumokat aktívan felhasználtuk arra,
hogy kiálljunk a köztisztviselõk, közalkalmazottak, a
közigazgatásban dolgozók érdekei mellett. Számos
esetben jeleztük, hogy a szakmai anyagokat – jog-
sértõ módon – a tárgyalások elõtt órákkal kapjuk
meg, ami igen megnehezíti a felkészülést, és lehe-
tetlenné teszi a testületi álláspont kialakítását.

A kormány nemegyszer kerülte a hivatalos ér-
dekegyeztetés fórumait. Ez történt 2006. augusztu-
sában is, amikor a sajtóban üzengetett a közszol-
gálati reform keretében megszüntetendõ juttatások-
ról, például a 13. havi külön juttatásról, a nyelv-
pótlékról, a gépkocsi vezetõi pótlékról, az 50 szá-
zalékos utazási kedvezmény megvonásáról. A sür-
getésünkre 2006. szeptemberben összehívott KÉT-
OÖKÉT ülés az érdekegyeztetés mélypontja volt,
ahol a kormány látszategyeztetés keretében az em-
lített kérdésekrõl csak tájékoztatót tartott a szociális
partnereknek. 2007 õszén viszont igen eredményes
tárgyalás zajlott le a kormánnyal a KÉT-OÖKÉT,
illetve az OKÉT fórumain a közszféra 2008. évi
keresetével kapcsolatban.

Váratlanul ért bennünket, hogy 2005-ben a Leg-
felsõbb Bíróság semmisnek ítélte azt a megállapo-
dást, amelyet a közigazgatásban mûködõ szakszer-
vezetek kötöttek a kormánnyal a KÉT-ben a csak-
nem hétezer köztisztviselõ elbocsátását 2003-ban
elõíró kormánydöntés humánus végrehajtásáról. A
döntés indoka: a Ktv. nem ad lehetõséget ilyen meg-
állapodás kötésére a KÉT-nek. Mindez azonban nem

akadályozott meg minket abban, hogy ne töreked-
jünk az ehhez hasonló megállapodásokra, mint
amilyenre sor is került 2006 nyarán a közigazgatási
létszámcsökkentés végrehajtásának feltételeirõl, az
elbocsátások kedvezõtlen hatásainak lehetséges
mérséklésérõl. Ez akkor csak a központi szférára
vonatkozó megállapodás volt, amelyet egy újabb
megállapodással 2007 tavaszán sikerült kiterjeszte-
ni a teljes közszférára.

2. Együttmûködésünk a kormányzati szervek-2. Együttmûködésünk a kormányzati szervek-2. Együttmûködésünk a kormányzati szervek-2. Együttmûködésünk a kormányzati szervek-2. Együttmûködésünk a kormányzati szervek-
kel kel kel kel kel a beszámolási idõszakban hozzájárult az érdek-
képviseleti munka feltételeinek javításához. Ez annál
is inkább fontos, hiszen a mindenkori kormány a köz-
szolgálat tényleges munkáltatója. Éppen ezért gyak-
ran bíráltuk a kormány kiszámíthatatlan és elfogad-
hatatlan intézkedéseit, különösen a létszámcsökken-
téssel, az átszervezésekkel és a bérpolitikával kap-
csolatban. Néhány esetben – a 13. havi juttatás
2004. évi elmaradása, a 65. éven felüliek közszol-
gálati jogviszonyának tervezett megszüntetése, a dip-
loma elfogadásának megváltoztatása a Ktv-ben – a
kormány intézkedései miatt az Alkotmánybírósághoz
fordultunk.

Kedvezõen befolyásolta az alapszervezetek és az
OSZT-k munkáját, hogy számos megállapodást kö-
töttünk a különbözõ minisztériumokkal. Ez a fajta
együttmûködés jól segíti az ágazati érdekegyezte-
téseket.

3. 3. 3. 3. 3. A pártpolitikát illetõen továbbra is tartottuk
magunkat  pártsemlegességünkhöz. pártsemlegességünkhöz. pártsemlegességünkhöz. pártsemlegességünkhöz. pártsemlegességünkhöz. Ennek megfe-
lelõen sem a parlamenti, sem az önkormányzati vá-
lasztásokon nem támogattunk jelölteket, nem kötöt-
tünk együttmûködési megállapodásokat. Az élet iga-
zolta, hogy helyes ez a rendszerváltás óta követett
gyakorlat. Éppen ezért tartjuk ma is azt az álláspon-
tunkat, hogy a miniszter vagy a polgármester tevé-



Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója 11

kenységét közvetlenül segítõ politikai munkatársnak
nem közszolgálati jogviszonyban, hanem határozott
idejû munkajogviszonyban kellene ellátnia sajátos
feladatát. Tiltakoztunk az ellen is - mert ellenkezik a
köztisztviselõk pártpolitikai semlegességének elvével
-, hogy a politikai fõtanácsadói, tanácsadói munka-
kört betöltõk párttisztséget is viselhetnének.

4. 4. 4. 4. 4. Az MKKSZ aktívan vett részt konföderációnk,
a Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF)
tevékenységében. Szakszervezetünk számos tisztség-
viselõje a SZEF képviselõjeként van jelen az orszá-
gos érdekegyeztetés különbözõ testületeiben, szak-
értõi bizottságaiban. 2005-ben a SZEF Szövetségi
Tanácsának vendége volt a miniszterelnök, akinél
eredményt értünk el a 65 éven felüliek közszolgálati
jogviszonyának tervezett megszüntetésével kapcso-
latban. Követelésünk nyomán a kormány kezdemé-
nyezte az átgondolatlan parlamenti döntés visszavo-
nását. A SZEF keretén belül 2006-2007-ben kiemel-
kedõ együttmûködés zajlott az Egységes Közszolgá-
lati Sztrájkbizottságon belüli munkában, amelynek
révén a közszféra számára kedvezõ megállapodás
született. Aktívan részt vettünk a SZEF IV. kongresszu-
sának szervezési és tartalmi munkájában.

Az összefogást összefogást összefogást összefogást összefogást szolgálta jó néhány közös fellé-
pés a SZEF tagszervezeteivel, és más konföderáci-
ókkal. 2005-ben a közszolgálat húsz szakszervezete
és két szakmai szövetség közösen írt levelet a minisz-
terelnöknek, melyben bíráltuk az egységes közszol-
gálati törvény koncepcióját és a döntés-elõkészítés
módját. A többszöri együttes tiltakozás és a folya-
matos szakmai kritika eredményeként 2006-ban a
kormány végül elállt a törvény beterjesztésétõl.

2006 júliusában a hat szakszervezeti konföderá-
ció a fõvárosban demonstrációt szervezett a meg-

szorító intézkedések ellen. A megmozdulásnak az
alacsony létszámú részvétel miatt nem volt átütõ si-
kere. A SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó nagygyûlést tartott
2007 decemberében Budapesten a társadalombiz-
tosítási rendszer átalakításával kapcsolatban, ame-
lyen szintén képviseltettük magunkat.

5. Együttmûködtünk 5. Együttmûködtünk 5. Együttmûködtünk 5. Együttmûködtünk 5. Együttmûködtünk mindazon szakmai és tár-
sadalmi szervezetekkel, amelyek készek voltak támo-
gatni a köztisztviselõk és a közalkalmazottak érdek-
védelmét. Az MKKSZ és a Közszolgálati Szakszerve-
zetek Szövetsége (KSZSZ) a Magyar Közigazgatási
Karral együtt 2005-ben szakmai-érdekvédelmi ta-
nácskozásra hívta a gazdasági minisztert, aki több
nyilatkozatában is kritikai éllel minõsítette a közigaz-
gatás teljesítményét. A miniszter itt elismerte, hogy
nincs elég pénz a közigazgatás hatékony mûködte-
tésére. 2006-ban a KSZSZ-szel, valalmint a Belügyi
és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével (BRDSZ)
szenvedélyes hangulatú érdekvédelmi tanácskozást
tartottunk a várható drasztikus közigazgatási létszám-
csökkentéssel kapcsolatban. Állásfoglalásban köve-
teltük, hogy szülessen megállapodás az érdekképvi-
seletek és kormány között az elbocsátás módjáról,
az állásukat elvesztõk munkaerõpiacra való vissza-
segítésérõl. 2007 õszén a KÉT-OÖKÉT keretén be-
lül az MKKSZ, mint a munkavállalói oldal meghatá-
rozó szervezete az országos önkormányzati érdek-
szövetségek képviselõivel együtt készített állásfogla-
lást a közszolgálati rendszer továbbfejlesztését érin-
tõ törvényjavaslatok tárgyában, bírálva a Ktv. illet-
mény- és elõmeneteli rendszerének tervezett meg-
változtatását. A kormány elismerte igazunkat, és a
2008-as költségvetési törvényjavaslatba bújtatott Ktv.
módosítás paragrafusait törölték a költségvetési tör-
vény tervezetébõl.

VII.
Az MKKSZ a közszolgálat nyugdíjasaiért

1. A VII. kongresszuson elfogadott program-1. A VII. kongresszuson elfogadott program-1. A VII. kongresszuson elfogadott program-1. A VII. kongresszuson elfogadott program-1. A VII. kongresszuson elfogadott program-
nak megfelelõennak megfelelõennak megfelelõennak megfelelõennak megfelelõen az MKKSZ a beszámolási idõszak-
ban is fontos feladatnak tartotta annak elõmozdítá-
sát, hogy javuljon nyugdíjasaink életminõsége és lét-
biztonsága. Szakszervezetünk szorgalmazta a nyug-
díjak reálértékének emelését és azt, hogy mérsék-
lõdjenek a nyugdíjrendszerben lévõ igazságtalansá-
gok, folytatódjon a nyugdíjak felzárkóztatása. Helyi
szervezeteink lehetõségeik szerint törekedtek nyug-
díjas tagjaink sajátos érdekeinek feltárására, meg-
jelenítésére és védelmére. Az ezzel kapcsolatos te-
vékenység irányítását szakszervezetünk Országos
Nyugdíjas Tanácsa (OT) és annak Elnöksége prog-
ram szerint következetesen végezte.

A felmérések szerint nyugdíjasaink közel 70 szá-
zaléka a nyugdíjátlag körüli jövedelembõl, nehéz szo-
ciális körülmények között él. Az egyedül maradtak,
az özvegyek, és a súlyos betegségben szenvedõk
megkülönböztetett figyelmet igényelnek, ezért az OT
kiemelten foglalkozott helyzetük javításával. Más szer-
vezetekkel, és szakértõikkel egyetemben jelentõs sze-
repet vállaltunk a 2006-tól öt éven át tartó, nyolc
lépésben történõ nyugdíjfelzárkóztatási program
elõkészítésében, törvénybe iktatásában és a megva-
lósulás figyelemmel kísérésében.

Nyugdíjasaink érdekeinek érvényesítését segíti,
hogy képviselõnk van az Idõsügyi Tanácsban (a kor-
mány javaslattevõ, koordináló és véleményezõ tes-
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tületében), továbbá az Idõsbarát Önkormányzati Pá-
lyázat Bíráló Bizottságában. Más nyugdíjas szerve-
zetekkel, például a SZEF Nyugdíjas Választmányá-
val közösen a Nyugdíjasok Országos Képviseleté-
nek tagszervezeteként is védjük kortársaink érdekeit.

2. 2. 2. 2. 2. A beszámolási idõszakában a nyugdíjasaink
sajátos érdekeit, életminõségük javítását szolgáló
célokat, feladatokat Országos Tanácsunk program-
jaiban jelenítettük meg. Együttes MKKSZ vezetõi és
OT elnökségi ülést tartottunk, ahol megjelöltük kö-
zös tennivalóinkat. Programjaink megvalósulásához
megfelelõ alapot szolgált, hogy évenként megren-
deztük tisztségviselõink háromnapos továbbképzé-
sét, amelyek jól segítették szakmai, érdekvédelmi is-
mereteik bõvítését.

Az MKKSZ érdekeltségi körébe tartozó munkahe-
lyek közül számos intézménynél mûködnek nyugdí-
jas bizottságok, segítik az érdekeltekkel történõ rend-
szeres törõdést. Sajnos, nem minden munkahelyen
mûködnek e bizottságok, de elõfordul az is, hogy

csak papíron léteznek. Általánosságban elmondha-
tó, hogy a Ktv. elõírása szerint megbízott nyugdíjas
referensek eredményesen dolgoznak, és többségük
jó munkakapcsolatot alakított ki a helyi nyugdíjas
szervezettel. A referensek közül többen az OT és el-
nökségének tagjai is, aktívan járulnak hozzá testüle-
teink munkájához. Negatívumként rögzítjük, hogy a
nyugdíjasokkal való foglalkozás a munkahelyek egy
részénél az évente egyszer tartandó nyugdíjas talál-
kozók szervezésére szorítkozik. Egyre több munka-
helyrõl jelzik, hogy pénzügyi fedezet hiánya, illetve
az aktív dolgozók nagy leterheltsége miatt az ilyen
találkozók sorsa is bizonytalan lett.

3. 3. 3. 3. 3. Az elmúlt idõszakban az OT nagy jelentõséget
tulajdonított az eredményesen dolgozó tisztségvise-
lõik megbecsülésének. Az ágazattal meglévõ jó kap-
csolatnak köszönhetõen a Köztisztviselõk Napja al-
kalmából az OT elnökségének javaslatára 25 nyug-
díjas tisztségviselõnk részesült miniszteri kitüntetések
különbözõ fokozataiban.

VIII.
Erõ-akcióképesség

A beszámolási idõszak eseményei igazolták,
mennyire indokolt, és elõrelátó döntés volt megte-
remteni az elkülönített pénzügyi alapokat, elkülönített pénzügyi alapokat, elkülönített pénzügyi alapokat, elkülönített pénzügyi alapokat, elkülönített pénzügyi alapokat, és ko-
molyan venni a mûködtetésüket. Gond ugyan, hogy
a három közül még egyik alap sem töltõdött fel a
szükségleteknek megfelelõ mértékben, de máris fon-
tos a szerepük szakszervezetünk tevékenységében.

1.1.1.1.1. A képzési alap A képzési alap A képzési alap A képzési alap A képzési alap léte jelentõs hozzájárulás a
szakszervezeti tisztségviselõk rendszeres képzéséhez,
érdekvédelmi, érdekképviseleti feladataik javuló szín-
vonalon történõ ellátásához.

2. A szociális alap 2. A szociális alap 2. A szociális alap 2. A szociális alap 2. A szociális alap évente sok nehéz helyzetû
tagunk gondjait enyhítette. Bevált – noha nem teljes

mértékben érvényesült – az az elképzelés, hogy bi-
zonyos szolidaritási funkciót is betöltve – elsõsorban
az olyan kis alapszervezeteknek nyújtson segítséget,
amelyek nem tudják kigazdálkodni a jogos igények
kielégítéséhez szükséges fedezetet. A szociális ala-
pot mûködtetõ bizottság a beszámolási idõszakban
11 alkalommal tartott ülést, 616 kérelmet bírált el
és összesen 8.667.000 forint segély odaítélésérõl
döntött.

33333. A sztrájkalap A sztrájkalap A sztrájkalap A sztrájkalap A sztrájkalap feltöltése a beszámolási idõszak-
ban rendben folytatódott. Az eddig összegyûlt összeg
nem elsõsorban a nagyságával, hanem a létével szol-
gálja szakszervezetünk erejének demonstrálását.

IX.
Szakszervezeti szolgáltatások

A VII. kongresszuson elfogadott program tétele-
sen megfogalmazta azt az igényt, hogy a munkahe-
lyi alapszervezetek számára szélesebb körû szolgál-
tatást, a tagságnak pedig magasabb színvonalú és
több szolgáltatást nyújtsunk. Szakszervezetünk a be-
számolási idõszakban nagyot lépett elõre szolgálta-
tásainak gyarapításában.

1. Jogsegélyszolgálatunk1. Jogsegélyszolgálatunk1. Jogsegélyszolgálatunk1. Jogsegélyszolgálatunk1. Jogsegélyszolgálatunk minõségileg tovább-
ra is magas színvonalú volt. Megbízott ügyvédünk
nagy hatékonysággal járt el bajba jutott tagjaink

peres ügyeiben, s kiemelkedõ módon segítette
szakszervezeti tisztségviselõink jogi ismereteinek
bõvítését. Az MKKSZ honlapjának a „Közszolgá-
lati dolgozók kérdeznek, az MKKSZ válaszol” ro-
vata is jól szolgálja tagságunk jogi természetû
problémáinak megoldását, a peres ügyeikben tör-
ténõ eligazításukat.

2. Üdülési szolgáltatásaink2. Üdülési szolgáltatásaink2. Üdülési szolgáltatásaink2. Üdülési szolgáltatásaink2. Üdülési szolgáltatásaink megteremtésében
jelentõsen elõre léptünk az elmúlt négy év folyamán.
A négy hajdúszoboszlói apartman megnyitásával és
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mûködtetésével, valamint más kedvezményes üdü-
lési lehetõségek megszervezésével szakszervezetünk
– szerény lehetõségeihez mérten - sokat tett tagsá-
gunk rekreációjáért.

3.3.3.3.3. 2006-ban bevezettük a MAKASZ kedvezmény-MAKASZ kedvezmény-MAKASZ kedvezmény-MAKASZ kedvezmény-MAKASZ kedvezmény-
kártyátkártyátkártyátkártyátkártyát, amely egyben tagsági igazolványunk is.
Ennek hasznossága még kevéssé ismert, felhaszná-
lása messze nem kielégítõ

X.
Az MKKSZ nemzetközi tevékenysége

11111. Az MKKSZ a beszámolási idõszakban lett a
Független Szakszervezetek Európai Konföderációja
(CESI) teljes jogú tagja. Eleget tettünk e tagságból
eredõ kötelezettségeinknek, képviselõink rendszere-
sen részt vettek a CESI testületeinek munkájában. A
szakbizottságok tevékenységében való szélesebb körû
részvételt kommunikációs nehézségek gátolták. A
CESI által mûködtetett Európai AkadémiaEurópai AkadémiaEurópai AkadémiaEurópai AkadémiaEurópai Akadémia konfe-
renciáin tisztségviselõink sok tapasztalatot szereztek.

2007-2008. évben intenzívebbé vált a kapcsolat
CESI-vel, az „Európai szociális modell jövõje” címmel
közösen rendezünk egy  szakmai-érdekvédelmi kon-
ferenciát, amely két fordulóban kerül lebonyolításra.

 2.2.2.2.2. Külsõ megfigyelõ tagként kapcsolatot tartunk
az Európai Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsé-
gével  (EPSU). Együttmûködésünk alapja és célja az
európai szintû közszolgálati szociális párbeszéd-európai szintû közszolgálati szociális párbeszéd-európai szintû közszolgálati szociális párbeszéd-európai szintû közszolgálati szociális párbeszéd-európai szintû közszolgálati szociális párbeszéd-
ben ben ben ben ben való részvételi lehetõség. Az állami közigazga-
tási szervezet tekintetében ezt az EPSU és az
EUROFEDOP biztosítja a Közszolgálati Szakszerve-
zetek Szövetsége útján. A helyhatóságok szintjén a
magyarországi szociális partnereket az MKKSZ és a
HVDSZ 2000 szakszervezet képviselhetné.Az erre való
felkészülés jegyében vettünk részt az európai önkor-
mányzati szakszervezetek számára rendezett „Alpok-
Adria” szemináriumon, amely igen értékes szakmai
tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre nyújtott  al-
kalmat.

3.3.3.3.3. Ápoltuk kétoldalú kapcsolatainkat. A hagyo-
mányosan jó osztrák, német, lengyel, ukrán együtt-
mûködés mellett kapcsolatot létesítettünk albán,
szerb, olasz és finn közszolgálati szakszervezetekkel.
Magyarországi munkalátogatáson tanácskoztunk
kínai szakszervezeti tisztségviselõkkel. Aktív résztve-
või voltunk a „Közszolgálat Magyarországon és Eu-
rópában” címû SZEF által rendezett konferenciának,
és közremûködtünk az EUROFEDOP-KSZSZ szakmai
tudományos tanácskozásán is.

4.4.4.4.4. Konföderációnk a SZEF tagja az Európai Szak-
szervezeti Szövetségnek (ESZSZ), és a FERPA-nak, az
ESZSZ nyugdíjas szervezetének. A SZEF képviselõt
delegált az Európai Gazdasági és Szociális Tanács-
ba (ECOSOC). Ezek a tagsági viszonyok és képvise-
letek – közvetetten – további kapcsolatépítést és az
MKKSZ tagjai érdekeinek megjelenítését és védel-
mét jelentik nemzetközi szinten.

5.5.5.5.5. Az országos szintû nemzetközi kapcsolatokat
jól egészítették ki az egyes OSZT-k és nagyobb alap-
szervezetek kétoldalú, részben határmenti kapcsola-
tai, szakmai tanulmányútjai.

A nemzetközi kapcsolatok tagság részrõl történõ
megítélése kedvezõen változott. Általánosan elfoga-
dottá vált annak szolidaritást erõsítõ értéke, az ér-
dekvédelmi munka minden területén érvényesíthetõ
szakmai, módszertani tapasztalatcsere kedvezõ ha-
tása.

Összefoglalás

A VII. kongresszuson elfogadott program végre-
hajtásának áttekintése alapján megállapíthatjuk,
hogy az MKKSZ a beszámolási idõszakbanaz MKKSZ a beszámolási idõszakbanaz MKKSZ a beszámolási idõszakbanaz MKKSZ a beszámolási idõszakbanaz MKKSZ a beszámolási idõszakban a tõ-
lünk független külsõ feltételek számunkra nagyon
kedvezõtlen változása ellenére következetes érdek-következetes érdek-következetes érdek-következetes érdek-következetes érdek-
képviseleti munkát végzett,  amely sikeres volt:képviseleti munkát végzett,  amely sikeres volt:képviseleti munkát végzett,  amely sikeres volt:képviseleti munkát végzett,  amely sikeres volt:képviseleti munkát végzett,  amely sikeres volt:

- szakszervezetünk – ha eredményességben nem
is érte el a megelõzõ idõszak szintjét – meg-
õrizte aktivitását, kezdeményezõkészségét;

- az MKKSZ megõrizte a magyar szakszervezeti
mozgalomban kivívott rangját, tekintélyét;

- az érdekérvényesítés lehetõségeinek romlása
miatti taglétszámapadás ellenére  sem csök-
kent a tisztségviselõk elkötelezettsége, a szak-

szervezeti mozgalomba vetett hite, és  konflik-
tus vállalási képessége;

- annak ellenére, hogy szakszervezetünk érdek-
képviseleti, érdekvédelmi munkájának orszá-
gos és területi infrastrukturális és anyagi fel-
tételei – a csekély javulás ellenére – még min-
dig nem a szükségletek szerintiek, a szervezeti
mûködés rendben funkcionált.

***

A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak
Szakszervezete Országos Választmánya köszöne-
tet mond és õszinte nagyrabecsülését fejezi ki az
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MKKSZ tagságának a szakszervezethez való hûsé-
géért, az érdekképviseleti harcban való aktív rész-
vételért.

Az Országos Választmány elismerését fejezi ki és
megköszöni a négy éven át végzett sikeres és ered-
ményes munkát az MKKSZ valamennyi tisztségvise-
lõjének, munkahelyi szervezetek aktivistáinak, a te-

rületi szervek és az országos szakmai szervezetek
vezetõségének, társadalmi tisztségviselõknek.

Budapest, 2008. április 10.

A MAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKAL-
MAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK ORSZÁGOS
VÁLASZTMÁNYA
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Az MKKSZ szervezettségi adatainak ábrázolása.

MKKSZ Összesített taglétszáma százalékos
munkajogi megoszlás szerint

 2008. január hó

Az MKKSZ taglétszáma megyénkénti bontásban
2008. január
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Együttmûködési Megállapodás
2004 évi megkötése a Közszolgálati Pénzügyi Ágazati

Érdekegyeztetõ Tanács (KPÉT) létrehozására.


