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AZ MKKSZ ERŐSÖDIK A KORMÁNYHIVATALOKBAN 
 

MEGALAKULT A KORMÁNYHIVATALI ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA 

A kormányhivatali rendszer változásai érintették az környezetvédelmi, földhivatali, munkaügyi, és 
növényvédelmi szakszervezeti országos szakmai tanácsok tevékenységét. Ezek a tanácsok 
többségében 1992 óta működnek. A járási hivatalok kialakítása és az országos szakigazgatási 
szervezetek jelentős részének felszámolása, illetve hatásköreik hivatalokba integrálása után az itt 
dolgozók érdekeinek képviselete egyre bonyolultabbá vált. Az MKKSZ ezért határozott lépést tett; 
március 2-án létrehozta a Kormányhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsát. 

 

Megoldódott a kormányhivatali képviselet országos koordinációja. 

A Kormányhivatali Országos Szakmai Tanács érdekvédelmi és szakmai szinten egyaránt 
csúcsmegoldást jelent  

Az egységes és országos érdekképviselet szervezeti kereteinek kialakításával meg kellett várni 
a hosszú évek óta permanens átszervezések leállását, és a jogszabályi keretek rögzítését. A 
meglévő négy országos szakmai tanács vezetői közvetlenül is szerepet vállaltak a jövőben 
valamennyi kormányhivatali munkavállalói ügyben képviseletet teremtő Kormányhivatali 
OSZT létrehozásában.  

Az új országos szakmai tanács SZMSZ-ét előkészítő dr. Marosi János (az MKKSZ SZÜB elnöke), 
valamint számos jelenlévő megyei titkár, a területen működő négy szakmai OSZT vezetői, 
tagjai Kozák Ferenc (MKKSZ OV tagja, a Szabolcs megyei titkári tanács vezetője) elnöklete 
mellett kezdte az ülést.   

 



Boros Péterné az MKKSZ szervezetépítő programjának részeként, az államigazgatás 
struktúrájához igazodó új érdekképviseleti szervezetként határozta meg a Kormányhivatali 
OSZT-t olyan országos tanácsként, amely magában foglalja a környezetvédelmi, földhivatali, 
munkaügyi, és növényvédelmi tanácsok kádereit, felhalmozott tudását és tapasztalatait is.  

E tanácsok vezetői az előkészítő munkabizottságban már kijelentették, hogy – speciális 
területükön önállóságukat megőrizve – készek az általános képviselet közös létrehozására. 
Megvalósult a területi és a létszám feltétel is.   

Bizonyos, hogy most olyan új keretet teremtünk, amelyben az MKKSZ képes és jogosult lesz 
bármely munkáltatói partner felé a teljes kormányhivatali létszámot képviselni – mondotta, s 
megemlékezett a volt Közigazgatási Hivatali OSZT-ről, amelyet elsodortak a folyamatos 
átszervezések. 

Alapszabályunk 50. pontja alapján adottak a feltételek, hogy az időközben állami 
tisztviselőkké vált kollégáink foglalkoztatási, szakmai érdekei képviseletére szervezett 
intézményes keretet teremtsünk. A kormányablakokban, a foglakoztatási, 
élelmiszerbiztonsági, hatósági, gyámügyi, földhivatali, környezetvédelmi, népegészségügyi, 
családtámogatási, társadalombiztosítási, építésügyi, agrárfejlesztési, anyakönyvi, 
informatikai, pénzügyi, humánpolitikai területen dolgozókra egyaránt vonatkozik az 
érdekvédelem. Ez érinti az ügyintézőket, az ügykezelőket, a munkaviszonyban állókat, a 
vezetőket, a fővárosban a kerületben, a megyében a járásban dolgozókat. 

Ennek az új testületnek kell majd összehangolnia e területek sajátosságait, és az 
Kormányhivatali OSZT szerepet kell vállaljon az MKKSZ belső döntéseiben is. Létrejön a 
kormányhivatali alapszervezetek titkárainak tanácsa is. Ennek elsődleges eredménye lehet a 
munkáltatás, a tevékenységi standardok, a juttatások területén az egységes fellépés.  

A számtalan átszervezés miatt eddig tartott erőink szétforgácsolódása. Most a 
Kormányhivatali Országos Szakmai Tanács létrehozásával megteremtünk egy ütőképes 
szervezetet, amelynek vezetője az MKKSZ elnöke mellett a kormány, a minisztériumok, a 
társszervezetek vezetőivel folytatott tárgyalásokon erős partner lehet.  

Az indokok elhangzottak, az előzetes szervezési és jelölési munka eredményeként a jelenlévők 
elfogadták az SZMSZ-t, megválasztották a tanács vezetőit, azzal a megszorítással, hogy 2018 
szeptemberében az addigra a teljes tagösszetétel ismeretében, további előkészítő munka 
folyik a vezetés megerősítésére. Az elfogadott SZMSZ 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kormanyhivataliszmsz.pdf  itt olvasható 
részletesen. 

 

KÖZJÁTÉK:  

A bemutatkozások, a tervezett SZMSZ egyes pontjainak tisztázása során többször is előtérbe 
furakodott a jelenleg is folyó munkahelyi teljesítményértékelések gyakorlata. Számtalan 
munkahelyi gyakorlat él; van, ahol bevonták, van, ahol kizárták a szakszervezetet, hol 95 %, 
hol pedig 60 %-os átlagra minősítik a kollégákat! Félreértés van abban is, hogy a vezetőket a 
2018-as évre nézve szorítják a 60%-os átlag kialakítása felé, ami nem zárja ki, hogy egyes 
megyékben már a 2017-re vonatkozó számokkal is a megfelelést keressék.  A kormányhivatali 
OSZT ennek a helyzetnek a tisztázására állásfoglalást kért, melyet hamarosan küldünk. 

 



A Kormányhivatali Országos Szakmai Tanács vezetése tehát felállt, és a következőképp alakult: 

Elnök: Kosztolányi György, a Környezetvédelmi OSZT társelnöke (Baranya megye), tagjai: Bodó 
Tibort, a Földhivatali OSZT elnöke (Szabolcs megye), Szántóné Veszelka Mária, a Növény és 
Talajvédelmi OSZT elnöke (Nógrád megye), a Csabai Eleonóra, a Munkaügyi OSZT tagját 
(Borsod megye), Dr. Kunszt Róbert, a V. ker. alapszervezet tagja (Budapest)  

 

Bodó Tibor, dr. Kunszt Róbert, Csabai Eleonóra, Kosztolányi György (Szántóné Veszelka Mária 
hivatalos távolléte miatt nem volt jelen) 

A megválasztottak valamennyien köszönték a bizalmat, s eddigi munkájukra is hivatkozva 
kijelentették: biztosak abban, hogy a kormányhivatalokban dolgozók védelme, érdekeinek 
képviselete erősebb és eredményesebb lesz a jövőben! 

Az MKKSZ elnöke gratulált a megválasztottaknak, megköszönte a szerepvállalásukat, s 
megerősítette; a szakmai ügyekben, főhatóságokkal való egyeztetésben a jövőben is számít a 
négy régi szakmai tanácsra, akik most a Kormányhivatali OSZT létrehozásában oroszlánrészt 
vállaltak! 

 

                                                                                            Boros Péterné                


