T É N Y E K ÉS T Ö R T É N É S E K
AZ MKKSZ ÉLETÉBŐL
2008 – 2012

Készült:

Testületi ülések jegyzőkönyvei, sajtóhíradások,
alapszervezeti, megyei, országos szakmai tanácsok tájékoztatói és beszámolók
alapján.

2008
V. 16. Az MKKSZ VIII. Kongresszusán a kormány nevében felszólaló Kiss Péter kancelláriaminiszter
bejelentette: a kormány állja a szavát, a szakszervezetekkel kötött megállapodás szerint biztosítja, hogy
2008-ban a közszférában is szinten tudjanak maradni a reálkeresetek. A kancelláriaminiszter világossá tette:
új, átfogó létszámcsökkentést a kormány nem tervez sem 2008-ra, sem 2009-re, de lehetnek belső
finomítások, amelyeket az érdekképviseletekkel konszenzusra törekedve hajt majd végre a kormány. A
közigazgatás modernizációját illetően a szolgáltató és ügyfél-centrikus jelleg megteremtése, ennek erősítése
a cél, s ebben olyan kezdeményezésekkel megy előre a kormány, amelyekhez megteremthető a résztvevők
támogatása is. A miniszter szavaira a kongresszuson reagáló Fehér József kijelentette: az MKKSZ továbbra
is kritikus alapállást követve működik együtt a kormánnyal. Ennek megfelelően a szakszervezet újra kívánja
tárgyalni a létszámügyeket, de nem a csökkentés, hanem a stabilizálás, a létszámszerkezet átalakítása, ahol
szükséges növelése szándékával. Varga László, a SZEF elnöke egyebek között arról beszélt felszólalásában,
hogy a SZEF közszolgálati bérekkel kapcsolatos követeléseinek végigvitele a konföderáció valamennyi
tagszervezetének létérdeke. Elfogadhatatlan, hogy a közszolgálat létszámával, bérköltségeivel, a
közalkalmazottak
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relatíve
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Magyarország

gazdasági

tönkremenetelét. A SZEF elnöke kiemelte: a közszolgálat és ezen belül a közigazgatás megfelelő színvonala
gazdasági tényező és hatóerő is. Közérdek a kiszámítható közszolgálati bérrendszer. Minden összehasonlítás
azt mutatja, hogy az azonos képzettségűek a közszférában lényegesen kevesebb jövedelemhez jutnak, mint a
versenyszférában.
V. 21. Fehér József a Szabó Imre új környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez küldött levélben javasolt
személyes – vagy a KvVM Érdekegyeztető Tanács keretében történő – megbeszélést a miniszter és az
MKKSZ tárgyaló delegációja között a tárca és a szakszervezet együttműködésének konkrét és szervezeti
kérdéseiről. (Az egyeztető tárgyalás november 17.-én létrejött.)
V. 30. Az elmúlt években négy igen komoly kihívással kellett szembenéznie a közigazgatás személyi
állományának, – nyilatkozta a KözigPress szakmai portálnak Fehér József. Az MKKSZ főtitkára a
nagyarányú létszámcsökkentést, a bérbefagyasztást, a közigazgatás morális lejáratását, negyedikként pedig
azt sorolta a nagy kihívások közé, hogy a kormány a munkavállalói érdekképviseletek mellőzésével vezette
be a megkezdett reformlépéseket. A főtitkár hozzátette: az elmúlt évek létszám-csökkentéseinek
következtében jelentősen megnőtt a közszférában dolgozók munkaideje, miközben reáljövedelmük értéke
csökkent. Ez a helyzet kihatott az ügyfélszolgálatokra is, ahol a várakozási idő megnőtt.
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V. 31. Az MKKSZ támogatásával és a Duna-Ipoly Nemzeti Park MKKSZ szervezetének közreműködésével
rendezték meg a Nemzeti Parkok III. Foci Kupáját.
VI. 2. A közalkalmazotti jogállást módosítani akaró kormányzati elképzelésekről és a közszolgálatban
alkalmazottak számára az érdekképviseleti tárgyalásokon kialkudott 2008-as bérkorrekcióról nyilatkozott
Fehér József a Klubrádió érdekvédelmi műsorában. A közalkalmazotti törvény végleges módosítását Magyar
Bálint SZDSZ-es képviselő indítványozta, de a javaslatot nem támogatta az Országgyűlés foglalkoztatási és
munkaügyi bizottsága. Magyar azt javasolta, hogy a közalkalmazotti státuszt adott esetben ne törvény,
hanem miniszteri rendelet vagy más alacsonyabb szintű jogszabály is megállapíthassa. A SZEF ez ellen
tiltakozott, kifejezetten alkotmányellenesnek és munkavállaló-ellenesnek minősítette az indítványt. Ha
ugyanis nem törvény szabályozza a közalkalmazotti jogállást, a miniszter vagy az adott munkáltató belátása,
ízlése szabhatja meg, hogy ki közalkalmazott és ki nem. Ez igen nagy bizonytalanságot teremtene. Az
érdekképviselet ellenállását indokolva Fehér József hivatkozott arra, hogy akik az utóbbi időben elveszítették
közalkalmazotti státuszukat, mert munkahelyüket kiszervezték a közszférából, az esetek túlnyomó
többségében éves szinten kevesebbet keresnek, mint közalkalmazott korukban, juttatásaik pedig kötelezőből
adhatóvá, tehát bizonytalanná váltak.
VI. 5. Jövőre nem a korábbi megállapodás szerinti 4 százalékos, hanem az idei többlet-inflációval növelt
mértékű keresetemelésre számíthatnak a közszférában foglalkoztatottak, -- nyilatkozta a Világgazdaságnak
Fehér József azzal kapcsolatban, hogy az előző napon véglegesen megállapodott a kormány a szociális
partnerekkel. Az egyezség szerint egyösszegű, bruttó 15 ezer forintos bérkiegészítést kapnak a
köztisztviselők, közalkalmazottak. A kormány ígérete szerint ez az összeg beépül az illetményrendszerbe.
VI. 7. A közszolgálati dolgozók közel 80 százalékát jelentő diplomások bérszínvonala több mint 17
százalékkal marad el a vállalkozói szféra diplomásainak bérétől. Ezért a szakszervezet nem mondhat le a
bérfelzárkóztatásról akkor sem, ha jelenleg és a közeljövőben sem sok sikerre lehet számítani e területen.
Fehér József, az MKKSZ főtitkára nyilatkozott így a Magyar Nemzetnek azzal összefüggésben, hogy a
közszolgálati szakszervezetek a kormány ajánlatánál magasabb béremelést követelnek 2009-re.
VI. 10. Juhász Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára válaszolt Sipos Lászlónak, a
Közterület-felügyeleti OSZT elnökének a Draskovics Tibor miniszterhez a közterület-felügyeletről szóló
törvény tervezett módosításával kapcsolatban május 23.-án küldött levélre. (A közterület-felügyelők
hatáskörének bővítési lehetőségeiről érdeklődött az OSZT elnöke.) Az államtitkár a válaszban megígérte:
mielőtt az Országgyűlés őszi ülésszakára benyújtják a most még csak az előkészítés stádiumában lévő
előterjesztést, az érdekképviseleti szerveknek, így a Közterület-felügyeleti OSZT-nek is megküldik a
tervezetet tájékoztatás és egyeztetés céljából. A tárca akkor tart indokoltnak egy széleskörű tárgyalást az
érintett szervekkel, ha az egyeztetés során megoldatlan vitás kérdés maradna fenn.
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VI. 12. Új, egyetlen szakszervezetbe lenne célszerű tömöríteni a közhatalmi feladatot ellátó dolgozókat, az
önkormányzati és a közigazgatási szférán kívül az államigazgatási, a minisztériumi és a rendvédelmi
dolgozókat is. Így egy akár 100 ezer fős szakszervezet is alakulhatna a jelenlegi több mint harminc szervezet
helyén. A Magyar Nemzetnek erről nyilatkozó Fehér József, az MKKSZ főtitkára elmondta: bár több
szervezettel, köztük például a BRDSZ-szel most is egyeztetve lépnek fel a különböző érdekvédelmi
fórumokon, valamennyi szakszervezet infrastrukturális, szellemi és anyagi lehetőségeinek egyesítése más
tárgyalási pozícióba hozhatná az új, egységes érdekképviseletet.
VI. 17. Az MKKSZ VIII. Kongresszusán megválasztott Elnökség első ülésén Fehér József arra
figyelmeztetett, hogy a testületnek rendkívül nehéz gazdasági, közszolgálat-politikai feltételek között kell
megkezdenie a munkáját. A főtitkár javasolta, -- és az Elnökség elfogadta – hogy a testület ülésein
meghívottként vegyenek részt a jövőben az MKKSZ rétegszervezeteinek (nyugdíjasok, fiatalok) képviselői
is. Az ülésen kötetlen beszélgetés folyt az Elnökség munkamódszeréről, egy tagtoborzó kampány szervezeti,
személyi és tartalmi kérdéseiről, egyeztetés volt és tájékoztatás hangzott el a szakszervezet választott
tisztségviselőinek munkamegosztásáról, valamint nemzetközi rendezvényekről, MKKSZ-konferenciák
előkészítéséről. Az alakuló ülés után Fehér József bensőséges találkozón köszönte meg a VIII.
kongresszuson újra nem választott elnökségi tagok, a kongresszusi munkabizottságok vezetői és más
közreműködők munkáját.
VI. 18. A Szociális és Egészségügyi OSZT Elnöksége az OSZT középtávú programjának összeállításáról, a
Kjt tervezett módosításával kapcsolatos állásfoglalásról és az ősszel

tartandó titkári továbbképzés

előkészületeiről tárgyalt.
VI. 19. Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter – a szakszervezet kérésére – fogadta az MKKSZ
háromtagú tárgyaló-csoportját: Árva Jánost, Fehér Józsefet, Boros Péterné ÖDOSZT-elnököt. A
megbeszélésen a tárca és a szakszervezet közötti munkakapcsolat tartalmi és szervezeti kérdéseiről volt szó.
VI. 25. Mintegy 120 ezerrel csökkent a közszféra munkavállalóinak száma 2005 óta, de a létszámapasztás
semmit sem oldott meg, ellenben rengeteg feszültséget okozott. Ezért csak bízhatunk benne, hogy
befejeződik ez a létszámcsökkentési ámokfutás. Erről fejtette ki álláspontját a Magyar Hírlap hasábjain
Fehér József abban az összeállításban, amelyet az újság adott közre az utóbbi évek közszférát érintő
intézkedéseiről és az ezekre adott szakszervezeti válaszokról. Az MKKSZ főtitkára emlékeztetett arra, hogy
Kiss Péter kancelláriaminiszter a szakszervezet májusi kongresszusán bejelentette: a közigazgatás
létszámstruktúrájának átalakítása lezárult, 2008-2009-ben nem kell leépítésre számítani, legfeljebb csak
belső arányok finomítására. A kormány nem hagy kiskapukat nyitni ahhoz, hogy tömegesen lehessen a
korábban szerzett jogokat megsemmisíteni vagy veszélybe sodorni.
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VI. 27. Személyes találkozást kezdeményezett a szociális és munkaügyi miniszterrel a Prémiumévesek
Tagozata, hogy megbeszélhessék a prémiuméveseket foglalkoztató legfontosabb problémákat, köztük az
alanyi jogon járó juttatások (a 13. havi pénz, a ruházati költségtérítés), az egyértelmű jogi szabályozás
hiányosságai körüli bizonytalanságokat. A miniszteri válasz szinte mindenben elutasító volt. Elmozdulást a
korábbi merev álláspontról csak az arra utalása jelzett, hogy az OKÉT-ben létrejött megállapodás szerint a
13. havi juttatás és a ruhapénz is megilleti majd a programban résztvevőket, de nem a korábbi bérük 70
százalékát alapul véve, hanem csak a prémiuméves juttatásként kapott összeg 30 százalékáig.
VI. 30-VII. 1. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának Elnöksége kihelyezett ülést tartott Szegeden a
Polgármesteri Hivatalban. Dr. Solymos László, a város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Az
ülésen négy szegedi nyugdíjas klub vezetője adott tájékoztatást tevékenységéről. A testület meghallgatta
Mihalovits Ervin elnöki beszámolóját, valamint Szeged Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodája
vezetőjének tájékoztatóját. Az Elnökség tagjai tapasztalatcsere látogatást tettek a város Egyesített Szociális
Intézményében is.
VII. 2. Az MKKSZ és a KSzSz közösen vette meg a holland nagykövetség Abonyi utcában lévő egykori
épületét, ahová várhatóan novemberben költöznek át. Fehér József, az MKKSZ főtitkára a hírrel
kapcsolatban a Népszabadságnak elmondta: a két szakszervezet közös székházvásárlásának nem titkolt célja
az, hogy idővel egyesüljenek.
VII. 10. A közigazgatásban működő szakszervezetek integrációjának lehetőségeiről kérdezte az
Orientpress.hu internetes hírportál Fehér Józsefet. Az MKKSZ főtitkára elmondta: a hazai közigazgatásban
egészségtelenül sok szakszervezet működik, ezért szétforgácsolódnak az erők, gyakorta elvesznek a jó
ötletek. Azonnali, gyors előrelépés nem várható e téren, de a jövő útja az integráció lesz. Az MKKSZ, mint a
legnagyobb hazai közigazgatási szakszervezet, élére kíván állni az integrációs folyamat előkészítésének.
VII. 16. Csalódottak a Prémium Évek programhoz csatlakozott köztisztviselők, mert jelentős részük nem
kapja meg teljes körűen az alanyi jogon járó illetmény 70 százalékát. A 2005. január 1-jén indult és 2008
végéig igénybe vehető hároméves programhoz eddig csatlakozott több mint két és félezer nyugdíjkorhatár
közelében lévő köztisztviselő munkáltatóinak zöme az érintettekre vonatkozóan hátrányosan értelmezi a
törvényt, nem fizeti ki nekik a 13. havi bért és a ruhapénzt. A csalódottak egy része perre vitte az ügyet, s
eddig már három megyei bíróság a javukra ítélt: a prémiuméveseknek is jár a 13. havi bér és ruhapénz –
nyilatkozta a Népszabadságnak Lukács Vera, az MKKSZ Prémiumévesek Tagozatának vezetője. A
szakszervezet levélben fordult Szűcs Erika miniszterhez a panaszok miatt, egyúttal választ kérve arra is,
igaz-e az a sajtóhír, miszerint a prémiuméveseknek nyugdíjba vonulásukkor nem a korábbi bérük 100,
hanem csak 70 százalékát veszik majd figyelembe a nyugdíjak kiszámításakor. Választ eddig nem kapott a
szakszervezet.
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Két nap múlva (VII. 18.) rövid hírben közölte a Népszabadság: a kormány törvénymódosítást nyújtott be,
amely egyértelműen szabályozná 2009-től a prémiumévesek juttatásait. Bevezetnék a 13. havi fizetést, ami –
a lap szerint – a jelenlegi pénz 3 százalékával egyezne meg. A szaktárca közleménye szerint a programban
résztvevők jogállása nem mosható össze a közszolgálat teljes munkaidőben dolgozó foglalkoztatottjaiéval, a
heti 12 órás munkájukért pedig nem illetményt, hanem speciális, fix összegű juttatást kapnak.
VIII. 4. A Klubrádió szokásos hétfő délutáni érdekvédelmi műsorában Fehér József a Prémiumévek
programban résztvevő köztisztviselők csalódottságáról beszélt.
VIII. 5. A közszolgálat jövő évi béremeléséről napvilágot látott félreérthető vagy megtévesztő
nyilatkozatokkal összefüggésben Fehér József a Világgazdaság hasábjain kijelentette: nem ellentétes a
közszolgálati szakszervezetekkel kötött megállapodással az, hogy a 2009-es költségvetési tervezési
köriratban nem szerepel konkrét utalás a közszférában dolgozók jövő évi béremelésére. A munkavállalói
érdekképviseletek szándékainak megfelelő az a megfogalmazás, hogy „a 2009. évi bérfejlesztés mértéke és
előirányzásának módja a szakszervezeti megállapodások alapján kerül meghatározásra”. A főtitkár helyesli,
hogy az idei gyakorlathoz igazodva a keresetemeléshez szükséges összegeket jövőre is „felpántlikázott”
forrásként kapják meg az önkormányzatok, a költségvetési intézmények. Így kizárólag béremelésre
fordíthatók ezek a pénzek.
VIII.

12.

A

közszolgálati

érdekegyeztető

fórumokon

kíván

tárgyalni

az

MKKSZ

arról

a

pénzügyminisztériumi bejelentésről, miszerint a kormány 10 százalékkal túlteljesítette a közszolgálatokban
az utóbbi két év folyamán végrehajtott létszámcsökkentési terveket – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Árva
János. Az MKKSZ elnöke kijelentette: már az eredetileg tervezett 12.500 fős elbocsátás is hatástanulmányok
nélkül történt. Ez pedig nem vezetett a közigazgatás korszerűsítéséhez, hanem a megmaradt köztisztviselők
elviselhetetlen túlterhelésével járt, amit az önkormányzatoknál ügyeit intéző lakosság is megérzett. Ha
igaznak bizonyulnak azok a híresztelések, hogy a kormány jövőre is számol létszámcsökkentéssel, a
szakszervezet ez ellen is fellép, mert elfogadhatatlan a további létszámcsökkentés a közigazgatásban.
VIII. 16. Sok közszolga lett munkanélküli, másokat kénytelenek voltak újra alkalmazni – írja a Magyar
Nemzet azzal összefüggésben, hogy Veres János pénzügyminiszter bejelentette: a tervezettnél mintegy 10
százalékkal több embert bocsátottak el a központi közigazgatásból, így a tervezett 37 helyett 46 milliárd
forintot sikerült megtakarítani. A lap hivatkozik az MKKSZ álláspontjára: az elbocsátásoknak hosszú távon
biztos nincs semmilyen haszna, mert évek múlva feltöltik a megszüntetett státuszokat, mivel a megmaradt
munkaerő nem tudja ellátni a feltorlódott feladatokat. Sárközy Tamástól ezt a véleményt idézi a cikk:
pusztán attól, hogy ötezer embert elbocsátanak, még nem lesz olcsóbb az állami adminisztráció.
Hatékonyabb és ellenőrizhetőbb rendszerrel viszont kevesebbe kerül az állam fenntartása.
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IX. 11-12. A Független Szakszervezetek Európai Szövetségének (CESI) kétnapos budapesti konferenciáján,
amelynek témája az európai szociális modell volt, Fehér József bírálta azt az álláspontot, amely szerint a
globalizált világban a nemzeti kormányoknak le kell mondaniuk a jóléti kiadások jelentős részéről, s előtérbe
kell helyezni a gazdasági fejlődés szempontjait. Az MKKSZ főtitkára kiemelte: nem engedhető meg, hogy
csak a gazdaság szereplőinek kíméletlenül erős érdekei érvényesüljenek, és a profit maximalizálása elnyomja
minden más kiemelkedően fontos humán érték érvényesülését. A kormány nevében felszólaló Csizmár
Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára nem tartotta helyesnek a versenyképesség és a szociális
stabilitás szembeállítását. Azt a véleményét hangoztatta, hogy Európában nincs egyetlen, közösen követett
szociális modell, hanem a szociális modellek sokszínűsége jellemzi kontinensünket.
IX. 15. A Klubrádió érdekvédelmi műsorában Fehér József ismertette a Független Szakszervezetek Európai
Szövetségének előző heti budapesti konferenciáján a közszolgálatok helyzetével és jövőjével kapcsolatban
elhangzott főbb gondolatokat. Kiemelte: nem lehet puszta vágyálom a szociális Európa.
IX. 17. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke levélben köszönte meg Lukács Vera tagozatelnöknek a
prémiumévesek problémáit feltáró levelet, s jelezte, hogy a tagozat beadványát — egyes vonatkozó törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésének kezdeményezését — mint közérdekű bejelentést a munkaügyi
tárcához és a kancellária-miniszterhez továbbította.
IX. 17-20. Az MKKSZ Hajdú-Bihar megyei alapszervezeti titkárainak várgesztesi képzési programján
egyebek között a tagszervezés feladatairól, tennivalóiról, a munkahelyi szakszervezeti jogokról, a
közszolgálati

érdekegyeztetés

intézményrendszeréről,

a

közigazgatási

reformokról

és

azok

következményeiről, a közszolgálati foglalkoztatás és bérpolitika problémáiról, az alapszervezetek
szabályszerű működésének kellékeiről, az MKKSZ szolgáltatásainak bővítési lehetőségeiről hangzottak el
előadások.
IX. 22. A közszolgálatban dolgozók 2009-es béremelésének fedezetét semmiképpen nem lehet újabb
elbocsátásokkal finanszírozni – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdéseire válaszolva Fehér József. A SZEF
alelnöke, aki a távollévő elnököt helyettesítette az interjú időpontjában, emlékeztetett az egységes
közszolgálati sztrájkbizottság és a kormány 2007. februárban kötött megállapodására, amelynek aláírásával a
kormány vállalta, hogy 2009-ben legalább 4 százalékkal emelik a közszolgálati illetményeket. Mivel
azonban kompenzálni kell az idei infláció okozta reálbércsökkenést, minimum 5,5-6 százalékos jövő évi
emeléshez ragaszkodik a SZEF. Ezen kívül azt is követeli a konföderáció, hogy a kormány ígéretének
megfelelően februárban fizessenek ki kétheti bért a közszolgáknak. (A reálbér-veszteség mérséklésre az idei
13. havi fizetésük felét már tavaly megkapták a közszféra dolgozói.)
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IX. 22. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülésén az OKÉT munkavállalói oldalának
szóvivőjeként Fehér József napirend előtt azt kérte, a szakszervezetek néhány évre visszamenően kapjanak
tisztább képet a közszolgálatot végző munkavállalók azon köréről, akiket kiszerveztek, elsősorban
létszámukról és jövedelmi viszonyaik alakulásáról. Az MKKSZ főtitkára azt is felvetette, hogy a jövőben
bizonyos mélységben az OÉT-en kívül az OKÉT-nak is foglalkoznia kellene az adótörvényekkel, mivel azok
számos ponton kapcsolódnak a költségvetési intézményekhez és munkavállalókhoz. Fehér József ugyancsak
bejelentette, hogy az OKÉT munkavállalói oldala elutasítja a részvételt a Kormány-Önkormányzatok
Egyeztető Fórumban (KÖEF), s ellenzi a Gazdasági Egyeztető Fórum létét is, mert e fórumokon olyan
kérdések is napirendre kerülhetnek, amelyek hatással lehetnek a bérszintekre is. (Az első két felvetést
elfogadta, az utóbbira kitérő választ adott a kormányzati oldal képviselője.)
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény tervezetének egyeztetése során a
korábbi megbeszéléseken hangoztatott észrevételeket megtoldva Fehér József jelezte: a szakszervezetek
igényt tartanak arra, hogy lássák a szaktörvények ezzel összefüggő módosításait, és a kapcsolódó
kormányrendeletek tervezeteit is. Nem világos a törvényjavaslatban, hogy ki a munkáltatói jogkör
gyakorlója, ki felel a szociális partnerségből adódó követelmények érvényesüléséért. A munkavállalói oldal
több képviselője kifejezte, hogy a „vállalkozói közintézet” fogalmának bevezetése a szakszervezetek
számára elfogadhatatlan. A közszféra 2009. évi bértárgyalásairól folytatott informális konzultáció során a
munkavállalói oldal kifejtette: ténynek tekinti, hogy 2009. január 1-től 4+x (a 2008-ad bérek és az infláció
alakulása szerinti) százalékkal emelkednek a közszolgálati bérek, s a januári megemelt illetmények felét
kitevő különjuttatást kap minden közszolgálati dolgozó.
IX. 23.

A kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás része, hogy 2009-ben nem a korábbi

egyezség szerinti 4 százalékos, hanem az idei – az eredetileg számítottnál nagyobb – inflációval növelt
mértékű keresetemelésre számíthatnak a közszférában foglalkoztatottak. Ez így kompenzálhatná az előző
évek reálbér-csökkenését – idézte Fehér József véleményét a Világgazdaság. A SZEF távol lévő elnökét
helyettesítő alelnökként nyilatkozta ezt az MKKSZ főtitkára, hozzátéve, hogy az idén ez az infláció miatti
kompenzáció még csupán többletjuttatásként jelent meg, jövőre azonban már beépül az illetményrendszerbe.
Fehér József Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatából egy fontos mondatot szó szerint idézett a gazdasági
napilap: a béremelés fedezetét nem lehet újabb elbocsátásokból finanszírozni.
IX. 23. Az MKKSZ több tisztségviselője, megyei, munkahelyi titkára, OSZT-képviselője részvételével
rendezték meg a KözigPress – az MKKSZ együttműködő partnere – „Miénk itt a TÉR!” című szakmai
konferenciáját.
IX. 25. Az Önkormányzati OSZT kibővített ülésén az ÖDOSZT képviseletében folytatott tárgyalásokról és az
MKKSZ Programjából fakadó aktuális feladatokról volt szó.
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IX. 25-26. A Növény- és Talajvédelmi Dolgozók OSZT az Országos Választmányba küldötteket választó
tanácskozást és munkaértekezletet tartott. A résztvevők beszámolót hallgattak meg az MKKSZ 2008-2009.
évi bértárgyalásairól és az MGSzH Szociális Bizottságának munkájáról.
IX. 26. A 2009-es állami költségvetés tervezési köriratában nem szerepel a közszférában dolgozók
béremelésére vonatkozó konkrét iránymutatás. Ez több közszolgálati munkavállalóban azt a félelmet keltette,
hogy a kormány nem tartja magát a szakszervezetekkel 2007 decemberében kötött megállapodásban 2009-re
vállalt kötelezettségéhez, a 4 százalékos béremeléshez. Ezekre az aggodalmakra reagálva jelentette ki a
Világgazdaságnak adott nyilatkozatában Fehér József: nem ellentétes a szakszervezetekkel kötött
megállapodással, hogy a tervezési köriratban nincs konkrét utalás a béremelésre. Annak mértékét ugyanis a
2008-as infláció és a bérfejlesztési folyamatok alapján lehet meghatározni. Így az lehet 4 százaléknál
magasabb is.
IX. 29. A 2009. évi közszolgálati bérek ügyében képviselendő szakszervezeti álláspontot körvonalazta a
Klubrádió érdekvédelmi műsorában Fehér József. Mint mondta, a szakszervezet a 2007. évi
sztrájkmegállapodásból, illetve a 2008-ra vonatkozó bérmegállapodásból indul ki. Mi evidenciának tekintjük
azt, hogy 2009-ben a közszolgálati bértételeknek legalább 4 százalékkal kell emelkedniük. Azt is
természetesnek tekintjük, hogy 2009 februárjában a januári emelt összegű fizetésekkel számolva egy kétheti,
úgynevezett opciós kétheti bér kifizetésére kerül sor. Illetve 2009 decemberében visszaáll a korábbi rend, a
13. havi fizetések tekintetében, és minden közszolgálati dolgozó a tárgyévben, decemberben, karácsony előtt
kap 13. havi fizetést. A Klubrádió ugyanebben az érdekvédelmi műsorában Boros Péterné, az MKKSZ
alelnöke a közigazgatási eljárásról szóló törvény tervezett módosításához fűzött szakszervezeti véleményt.
X. 1. Sipos László, a Közterület-felügyeleti OSZT elnöke levélben jelezte Draskovics Tibor igazságügyi és
rendészeti miniszternek, hogy az OSZT támogatná egy a közterület-felügyeletekre épülő Önkormányzati
Rendőrség – európai mintára történő – megalakítását.
X. 1-5. Csehországi szakmai tanulmányút keretében rendezte meg szokásos évi képzési programját a
Munkaügyi OSZT. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közreműködésével megszervezett program
keretében a cseh munkaerő-piaci szervezet felépítésének, működésének, finanszírozásának struktúrájával, az
ezekben a hivatalokban dolgozók érdekképviseleteinek hatáskörével, tevékenységével, a munkahelyi
szociális párbeszéd gyakorlati működésével ismerkedtek a résztvevők.
X. 2-4. A Szociális és Egészségügyi OSZT vezetőképzési programja Balatonbogláron. Dr. Lőrik Erzsébet a
közalkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi ismeretekről, Fehér József aktuális szakszervezeti feladatokról,
a szociális és munkaügyi tárca képviselője a szociális alapellátó rendszer tovább-fejlesztésének problémáiról,
dr. Kiss Sándor a jogszabályok útvesztőiről tartott előadást és konzultációt.
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X. 6.

Az MKKSZ Elnöksége az Országos Választmány novemberi alakuló ülésének előkészületeiről

tárgyalt, s első olvasatban véleménycserét folytatott a szakszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának
tervezetéről. A főtitkár javaslatára az Elnökség jóváhagyta Timkó József főállású munkaviszonyban történő
kinevezését az MKKSZ országos szervezőtitkárává azzal, hogy kapcsolt munkakörként továbbra is ellátja a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei titkári feladatokat is.
X. 6. 2009-re olyan közszolgálati bérmegállapodásért harcol az MKKSZ, amely a közszolgálat átlagában
legalább 2-2,5 százalékos reálkereset-emelkedést biztosít, a közszolgálati illetménytételek emelkedését
bruttó 5,5-6 százalékban állapítja meg, s – mivel 2009. január 16-án a korábbi évek gyakorlatától eltérően
nem lesz 13. havi juttatás – 2009 első negyedévében félhavi illetmény kifizetését is lehetővé teszi. Ezt az
igényét nyilatkozatban ismertette a szakszervezet.
X. 7. Az MKKSZ képviselői jelentős számban voltak jelen azon a demonstráción, amelyet a hat
szakszervezeti konföderáció közösen rendezett Budapesten. A résztvevők együtt tiltakoztak a fekete
foglalkoztatás ellen, tisztes munkáért tisztes bért, új munkahelyek teremtését és a munkavállalók terheinek
csökkentését követelve. (Ezen a napon, amelyet a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség a Tisztes Munka
Világnapjává nyilvánított, a világ sok országában tartottak demonstrációkat és kerekasztal-beszélgetéseket.
Ezeken a szakszervezetek a munkavállalókat érintő legégetőbb problémákra, a munka világának megoldandó
feladataira irányították a közfigyelmet.)
X. 7. A közszolgálat kollektív jogairól és azok magyarországi érvényesüléséről szemináriumot rendezett
Budapesten a Nemzeti ILO Tanács. Ezen Fehér József a munkavállalói oldal képviseletében
panelbeszélgetést folytatott a köztisztviselői jogviszony szabályozásával és gyakorlatával kapcsolatos
kérdésekről.
X. 8. Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter levélben válaszolt a prémiuméveseknek azokra a
panaszaira, amelyeket — Lukács Vera beadványa alapján — országgyűlési képviselők továbbítottak a
tárcához. A miniszter asszony azzal magyarázta a megkülönböztető eljárásokat, hogy a program a
„méltányos kivonulás” érdekében, a nyugdíjba kerülés előtt további szolgálati idő szerzését elősegítendő
rendelkezett a közszolgálati jogviszony befagyasztásáról, vagyis fenntartásáról. Ennek megfelelően „a
programban résztvevők általában nem kötelezettek munkavégzésre, csak kivételesen, legfeljebb heti 12
órában”, s ennek ellenértéke nem munkabér, hanem „egyfajta fix összegben meghatározott fizetési jogcím”.
De várható, hogy az OKÉT-ban létrejött megállapodás alapján kedvezően módosítják a Kjt-t a ruházati, az
utazási költségtérítés, a 13. havi juttatás vonatkozásában.
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X. 13. Válságkezelés Gyurcsány-módra című egész-oldalas összeállításában a Világgazdaság ismert
érdekképviseleti vezetőké mellett Fehér József véleményét is idézi a miniszterelnök 12 pontjáról. Az
MKKSZ főtitkára ezt mondja: „Tudomásul vesszük, hogy a válsághelyzet intézkedéseket kíván, az azonban
nem biztos, hogy a bérek szinten tartása a legjobb megoldás erre, és kérdés, vajon a befagyasztás a
nyugdíjakat is érinti-e. Bérfejlesztésre szükség van, arról azonban lehet tárgyalni, hogy erre 2009. januártól,
márciustól, vagy júniustól kerüljön-e sor. Ma kezdjük az OKÉT-ben a 2009-es bérpolitikáról szóló
egyeztetéseket. Fontos, hogy a tárgyalásokat a kormány ne rekessze be, az a párbeszéd negligálása lenne.
Tekintettel a GDP-növekedésre, az inflációra és más gazdasági paraméterekre, az OKÉT munkavállalói
oldalának tagjai még győzködik egymást, hogy kinek hány százalékos bérfejlesztési javaslat lenne
elfogadható, de abban gondolkodunk, hogy érzékelhető reálkereset-növekedés legyen. A közszolgálatban két
egymást követő évben is rosszul jártak a munkavállalók; bár a decemberi kereset-korrekció javít valamit a
helyzeten. Jó lenne, ha a jövő év nem újabb szűk esztendőt hozna.”
X. 14-16. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának szakszervezeti tisztségviselői részére Szentendrén
tartott továbbképzési program keretében a nyugdíjasok létviszonyait érintő témákról előadást és konzultációt
tartott Szalai Zoltán, az EU Parlament budapesti irodájának vezetője, Győrpál Elemér, az Önkormányzati
Minisztérium főtanácsadója, Korózs Lajos, a szociális és munkaügyi tárca államtitkára és dr. Kovárik
Erzsébet szakállamtitkár. Fehér József az MKKSZ VIII. Kongresszusán elfogadott programról, kiemelten az
idős emberek szakszervezeti érdekképviseletének fontosságáról, Mihalovits Ervin az MKKSZ Nyugdíjas
Tanácsának érdekvédelmi munkájáról beszélt. A program részeként Csongrád, Békés és Hajdú-Bihar megye
nyugdíjas szervezeteinek képviselői ismertették érdekvédelmi tapasztalataikat, munkamódszereiket.
X. 20. A közszolgálati szakszervezetek az újraszámolt költségvetés ellenére sem engedhetnek a kabinettel
kötött megállapodásból. Elfogadhatatlan a bérek tervezett befagyasztása, sőt evidenciának vesszük az
egyezségben 2009-re rögzített legalább 4 százalékos illetményemelést. Már csak azért is, mert 2007-ben a
rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű, 7 százalékos reálbércsökkenés sújtotta a közszolgákat, -nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József.
X. 29. A kormánnyal 2007. február 19.-én kötöttünk egy három évre szóló sztrájkmegállapodást. Mi ezt
máig érvényben lévőnek tartjuk, mert senki nem értesített minket, hogy a kormány ezt felmondta volna, -nyilatkozta Fehér József a Hirszerző.hu internetes lapnak azzal kapcsolatban, hogy Gyucsány Ferenc
bejelentette: a pénzügyi-gazdasági válság miatt jövőre befagyasztják a közszféra 13. havi bérét, és a jelenlegi
szinten rögzítik az illetményeket. Elismerjük, -- mondta a főtitkár, -- hogy a mostani válsághelyzetet nem
lehetett előre látni, de az elfogadhatatlan, hogy a közszolgálatban dolgozók és a nyugdíjasok viseljék az
összes pluszterhet.
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X. 30. Az MKKSZ Prémiumévesek Tagozata felhívásban tudatta a közszolgálati szakszervezetek vezetőivel
a prémiuméveseket érő hátrányokat, hangsúllyal a 13. havi juttatás és a ruhapénz kifizetésével kapcsolatos
panaszait, s javasolta a más szakszervezetekhez tartozó prémiumévesek — akár formalizált — összefogását,
együttműködését.
X. 31. A Duna TV Közbeszéd stúdiójában Fehér József az újabb megszorító kormányzati tervekről
kijelentette: egyelőre nem ismerjük a kormányzati elképzelések részleteit, csak az valószínű, hogy ezek
következtében 2009-ben a közszolgálat munkavállalóinak reálkeresete akár 12 százalékkal csökkenne. A
jelenlegi tervek szerint aránytalanul nagy teher nehezedne a nyugdíjasokra és a közszolgálati dolgozókra. A
többszáz milliós költségvetési lefaragást csak és kizárólag ezen a két rétegen akarják behajtani. Mi viszont
arányos teherviselést követelünk.
XI. 4. Az Önkormányzati OSZT (ÖDOSZT) kibővített ülésén Fehér József az országos közszolgálati
bértárgyalások fejleményeiről, az önkormányzati körben folyó tagszervezésről, Boros Péterné ÖDOSZTelnök az MKKSZ Programjából fakadó időszerű OSZT-feladatokról beszélt. Az ülésen megválasztották
azokat, akik az ÖDOSZT-ot képviselik az MKKSZ Országos Választmányában.
XI. 6. Az MKKSZ Elnöksége az Országos Választmány november 27.-re összehívott alakuló ülésének
napirendjére javasolt előterjesztéseket véglegesítette. Ennek során második olvasatban tárgyalt az MKKSZ
Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéről. Az Elnökség saját hatáskörében eljárva elfogadta, hogy
az OKÉT, valamint a KÉT munkavállalói oldalának ügyvivői teendőit Fehér József, az OÖKÉT
munkavállalói oldalának ügyvivői feladatait pedig Boros Péterné vállalja el. Az Elnökség azzal is
egyetértett, hogy a CESI és az EUROFEDOP 2008. december 1-2. napján sorra kerülő egyesülési
kongresszusán Fehér József képviselje az MKKSZ-t, s amennyiben az előzetes jelzéseknek megfelelően
jelölést kap az alelnöki tisztségre, azt vállalja el.
XI. 10. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához írt részletes levélben tárta fel a magukat
becsapottnak érző prémiumévesek problémáit Lukács Vera, a tagozat elnöke.
XI. 11. Lukács Vera elnök levélben kérte Bernáth Ildikót, az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi
Bizottságának alelnökét, hogy tűzzék a bizottság napirendjére a közel háromezer prémiumévest sújtó
hátrányos jogszabályok felülvizsgálatát, s a módosításuk előkészítését. (A bizottságtól két napon belül válasz
érkezett: a beadványt eljuttatták a testület tagjaihoz.)
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XI. 15. A SZEF nyilatkozatban minősítette félrevezetőnek azt a kormányszóvivői bejelentést, miszerint „a
közszférában dolgozók reálkeresete 2008-ban is megőrzi a vásárlóértékét”. Fehér József alelnök a
Népszabadság ezzel kapcsolatos kérdésére válaszolva pontosította a több hírforrásban is megjelent
megtévesztő bejelentést: a reálkeresetek „megőrzése” csak a 2007. évi csökkentett bérszint tartását jelenti.
XI. 15. A Magyar Hírlap egy egész újság-hasábot szentel annak a kormányszóvivői bejelentésnek, hogy az
érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján december elején fizetik a közszférában az egyszeri kereset
kiegészítés – egységesen 20 ezer forintos -- második részét. Az összeállításban megszólaló Fehér József
hangsúlyozta: a konvergencia program miatt a 2007-ben csökkentett közszolgálati bérszínvonalat
kényszerült „megőrizni” 2008-ban a közszféra, s a 2007. február 19-én kötött sztrájkbizottsági
megállapodásban azt a kötelezettséget vállalta a kormány, hogy 2009-ben legalább 4 százalékkal emelkedik
a közszolgálati dolgozók reálbére. A kormány most a pénzügyi válságra hivatkozva nem kívánja teljesíteni
ezt a kötelezettségét, helyette tovább rontaná a közszférában foglalkoztatottak reálkeresetét, s még a 13. havi
bért is elvonná, ami pedig nem jutalom, hanem az éves kereset része. A tervezett újabb megszorítások miatt a
közszolgálati dolgozók jelentős része a szegénységi küszöb alá kerülne. Ebbe nem nyugodhat bele a
szakszervezet. Az MKKSZ ennek ellenére elsősorban a tárgyalóasztalnál szeretne eredményeket elérni.
XI. 17. Egyeztető tárgyalás volt az MKKSZ képviselői és a környezetvédelmi tárca vezetői között. A
megbeszélésen a szakszervezet több fontos kezdeményezést, észrevételt tett. A gazdasági helyzet romlása
miatt fokozottan fontos intézkedésként kérte a több éve igényelt egységes juttatási rendszer kialakítását, az
eltérő juttatási rendszerekből adódó anomáliák felülvizsgálatát. Az MKKSZ javasolta, hogy a tárca
egységesen valamennyi munkahelyen prioritásként kezelje a cafetéria jellegű kifizetéseket, s a minisztérium
irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél 2008-ban és a következő években biztosítsák erre az adó- és
járulékterhek nélkül juttatható maximális keretet. Kifogásolta a szakszervezet, hogy a tárcánál és a területi
szerveinél foglalkoztatottak képzettségi pótlékai – más minisztériumok területi szerveitől eltérően –
nincsenek figyelembe véve a költségvetésben. Azt is felvetette az MKKSZ, hogy a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi terülteken nem finanszírozott a rendkívüli események gyors kezelése, a
kármentesítéseket szolgáló ügyeleti/készenléti rendszer működtetése, ami átfogó rendezést igényel. A
szakszervezet kiemelten fontosnak tartja a munkavállalók szakmai továbbképzését, oktatását, a jelenleg nem
eléggé hatékony, főleg piaci alapon szerveződő formák felváltását sajátszervezésű költségtakarékos
megoldásokkal. A tárgyaláson az MKKSZ kifejezésre juttatta: a tárcánál és intézményeinél foglalkoztatottak
megbecsülésének erősítését szolgálná, ha a minisztérium növelni tudná szerep-vállalását a több szakterületet
átölelő szabadidős programok közös szervezésében. A minisztérium vezetői megerősítették, hogy továbbra is
érvényesnek tekintik a tárca és az MKKSZ korábban kötött együttműködési megállapodásait.
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XI. 20. A Prémiumévesek Tagozata ideiglenes elnökségének ülésén Árva János az MKKSZ aktuális
feladatairól adott tájékoztatást. Elmondta: a kormány 2009-ben nem tudja teljesíteni a szakszervezetekkel
kötött megállapodását: nem tudja kifizetni a 13. havi béreket és a 35 ezer forint illetménykiegészítést sincs
módja beszámítani a 2009-es bérbázisba.
XI. 26. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot (EKSZB) alkotó szakszervezetek képviselői
sajtótájékoztatót tartottak a 29.-ére meghirdetett tömegdemonstráció előkészületeiről a SZEF Sas utcai
székházában. Az érdekelt konföderációk képviselőin kívül elmondta gondolatait Fehér József is. A Magyar
Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára összefoglalta, mitől érzi úgy 740 ezer
közszolgálatban dolgozó, hogy betelt a pohár. A szférában az elmúlt két évben tapasztalható folyamatos
elbocsátások és reálkereset-csökkenés után most egy újabb, több mint 10 százalékos bércsökkenést akar
elfogadtatni velük a kormány. Hozzátette: a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának csupán 9
tagszervezete tagja a Sztrájkbizottságnak, de a többi 20 tagszervezet is szolidáris velük és képviselőik
jelentős számban ott lesznek november 29.-én a Kossuth téren.
XI. 27. Az MKKSZ Országos Választmányának alakuló ülése megválasztotta a 7 tagú Mandátumvizsgáló
Bizottságot, amelynek vezetője Csatári Béla, helyettes vezetője Tiba József, tagja Szabó F. Attila, Pető
Lászlóné, dr. Kádár Ilona, Varga Géza és Tóth Olivér lett. Az ugyancsak ezúttal megválasztott, szintén 7
tagú Szavazatszámláló Bizottság vezetője dr. Marosi János, helyettes vezetője Csonka Béla, tagja Leiner
Imre, Vass Eszter, László Imre, Öreglaki István és Bajkóné Lohner Éva lett. # A VIII. Kongresszuson
módosított Alapszabály új funkcióként határozza meg a Választmány elnöke tisztséget. Az OV az Elnökség
javaslatát elfogadva egyhangú szavazással Gozman Józsefné alelnököt választotta meg az MKKSZ Országos
Választmányának elnökévé, aki azonnal át is vette a tanácskozás vezetését. # Az Alapszabállyal
egybeszerkesztett Szervezeti és Működési Szabályzathoz, amelyet előre írásban megkaptak az OV tagjai,
Fehér József fűzött szóbeli kiegészítést. Mint kiemelte, először került az SZMSZ szövegébe a pártpolitikai
semlegesség követelménye. Lényeges változás az OV szerepének felértékelése. Az, hogy a Választmánynak
külön elnöke van, nyomatékosítja: nem az Elnökség döntéseit jóváhagyó fórumként, hanem önálló stratégiai
döntéshozó irányító szervként funkcionál. A főtitkár külön hangsúllyal utalt a szakszervezet nevének
közelmúltban történt kiegészülésére. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) név jelzi, hogy a klasszikus költségvetési szervektől kiszervezett, de
változatlanul közszolgálati feladatokat végző dolgozók érdekeinek képviseletét, védelmét is hívatásának
tartja a szakszervezet. Az MKKSZ ilyen módon nem a jogállási törvények mentén, hanem a közszolgálati
funkciók szerint szerveződik. Az OV rövid vita után 63 támogató, 3 ellenző és 1 tartózkodó szavazattal
elfogadta az SZMSZ-t. # Ezt követően Fehér József tartott beszámolót a kongresszus óta lezajlott – igen
küzdelmes – érdekegyeztető tárgyalásokról, az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság működéséről, és tett
javaslatot érdekérvényesítő akciókban részvételre. Vita után az OV 66 támogató és 1 ellenző szavazattal
elfogadta a főtitkári beszámolót. Ezzel összefüggésben – Árva János előterjesztése és vita után – az OV 60
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igen szavazattal és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy az MKKSZ támogatja az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság által január 12.-re meghirdetett sztrájkot, s a szakszervezet részt vesz a közszolgálatban
dolgozók követeléseinek hangsúlyt adó november 29.-i tüntetésen a Parlament előtt. (Erről még aznap
tájékoztatta a Világgazdaság Online olvasóit Fehér József.) # Az OV május vége körüli időpontra összehívta
az MKKSZ X. – soron kívüli – Kongresszusát, mivel a szakszervezeti központ címváltozásának bírósági
bejegyzéséhez módosítani kell az Alapszabályban az MKKSZ címét rögzítő mondatot. Alapszabályt ugyanis
csak Kongresszus módosíthat. Az Országos Választmány egy másik döntésével hozzájárult a Prémiuméves
Tagozat működéséhez.
XI. 27-29. A MÁK OSZT XII. Szakszervezeti Akadémiáján dr. Katona Tamás, a Kincstár elnöke egyebek
között a régiósítás feladatairól, dr. Kovács Géza, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat igazgatója
a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdésekről, dr. Lóczy Péter, a MEH főosztályvezetőhelyettese a Ktv. változásával összefüggő aktuális ügyekről, Fehér József és Árva János a legfontosabb
érdekképviseleti, szakszervezet-politikai kérdésekről tartott előadást.
XI. 28. Az Államkincstári OSZT XII. Szakszervezeti Akadémiáján Fehér József az MKKSZ
érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységéről tartott előadást és konzultációt.
XI. 29. A közszolgálatban dolgozók mai demonstrációjával kiemelt módon foglalkozik minden országos
politikai napilap. A SZEF több vezető képviselőjét megszólaltató Népszavában Fehér József, az MKKSZ
főtitkára arra emlékeztet, hogy a közszolgálati reáljövedelem mai szintje alacsonyabb a két évvel ezelőttinél.
Ráadásul azóta 120 ezer állás szűnt meg a közszférában. Bár a kormány nem tervez további leépítést, az
intézmények zömét foglalkoztató, alulfinanszírozott önkormányzatokat, valamint a közintézményekből
„kiszervezett” közfeladatot ellátó vállalkozásokat nem tudja meggátolni abban, hogy alkalmazottakat
bocsássanak el. A feladatok viszont megmaradnak, s ez a kettősség a szolgáltatások színvonalának
romlásához vezet.
XI. 29. Az MKKSZ tagjai nagy létszámban és látványos „egyen-viseletben” vettek részt a Parlament előtti
impozáns közszolgálati demonstráción. A havas eső és a fagypont körüli hőmérséklet ellenére lelkes – és
mintegy 15 ezres -- tömeg a 2007. februári sztrájkmegállapodás pontos betartását, a 13. havi illetmény és a
teljes összegű 13. havi nyugdíj fenntartását, a közszolgálati intézmények privatizációjának leállítását, és
olyan jogi környezet megteremtését követelte, amellyel a kormány gátat vet a közszférában az
elbocsátásoknak. A mai nap igazolta, hogy nem szakszervezeti hőbörgésről van szó, hanem többszázezer
ember közös akaratáról. A kormánynak meg kell hallania ezt az üzenetet, — nyilatkozta még a demonstráció
helyszínén a Világgazdaság Online-nak Fehér József. Az MKKSZ főtitkára szerint a demonstráción
résztvevő hatalmas tömegen kívül nagy fegyvertény volt, hogy a megjelentek méltósággal és nagyon
fegyelmezetten adtak hangot a követeléseiknek. Bízom benne, — mondta, — hogy a tüntetések hatására a
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kormány előteremti azt a 180 milliárdot, ami a 13. havi illetmény kiesését pótolná. Ugyanakkor ez a pótlás
csak nominális szinten-tartást jelentene, ez csak a további tárgyalások előfeltétele lenne.
XII. 2. A SZEF Ügyvivő Testületének ülésén Varga László elnök a SZEF gratulációját fejezte ki Fehér
József alelnöknek, az MKKSZ főtitkárának, akit a CESI (Független Szakszervezetek Európai Szövetsége)
alelnökévé választott a szövetség közelmúltban tartott tisztújító kongresszusa. A kormány és a közszolgálati
sztrájkbizottság között folyó tárgyalások további fordulóin képviselendő SZEF-álláspont kialakításáról
tárgyalva Árva János, szakszervezetünk elnöke elmondta: az MKKSZ Országos Választmányának
véleménye az, hogy a tárgyalásokat csak akkor szabad egyáltalán továbbfolytatni, ha a kormány ígéretet tesz
legalább a 13. havi illetmény teljes körű kompenzálására. Ezután lehet tárgyalni az esetleges további elemek
kompenzációjáról, illetve a garancia kérdésköréről. Árva János újra emlékeztetett az MKKSZ azon
javaslatára, hogy a foglalkoztatási törvény szövegéből ki kellene emelni a létszámleépítést, mint elbocsátási
indokot.
XII. 4. Szakértői tárgyalások kezdődtek a kormány és a közszféra szakszervezetei között a munkahelyek
megtartását szolgáló intézkedésekről. Fehér József a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott: felvetődött egy
monitoring-bizottság létrehozásának a lehetősége is, amely olyan bérpolitikai témaszakértőkből állna, akik a
gazdasági folyamatokat és adatsorokat figyelve jelezné, ha ismét tárgyalási helyzet vagy jövedelempótlást
lehetségessé tevő gazdasági szituáció állna fenn.
XII. 13. A sztrájkokról, sztrájkbejelentésekről minden szombati országos politikai napilap bő terjedelemben
tudósít. A Népszabadság Fehér József nyilatkozataként ismerteti, hogy az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság eláll a január 12-től határozatlan időre meghirdetett közszolgálati általános sztrájktól, ha a
parlamenti képviselők hétfőn leszavazzák a 13. havi illetmény kifizetésének megvonására vonatkozó
indítványt. Ennek azonban minimális a valószínűsége. A szakszervezetek annyi engedményre készek, hogy
ne legyen reálbér-növekedés a közszférában 2009-ben. Ha a parlament megszavazza a 13. havi bér
megvonását, akkor elkerülhetetlen lesz a nem területi, hanem szakmák szerinti gördülő sztrájk. Tehát nem
azonos időben lesz a sztrájk a közszolgálat minden ágában. A közigazgatás egésze bizonyosan nem
egyszerre áll le. A sztrájktörvény, amely csak a munkáltatói jogot is gyakorló köztisztviselőnek tiltja meg a
sztrájkot, 1994 óta meglehetősen hosszú, 22 naptári napos, helyi szinten kezdődő, majd egymás után több
szinten folyó tárgyalási procedúrát ír elő a közszférában. Ha a december 15-i zárószavazáson véglegesen
kiderül, hogy nincs tovább lehetőség érdemi tárgyalásra a kormánnyal, akkor lehet bejelenteni a sztrájkot. A
közigazgatás szakszervezetei akkor tudják január 12-től megkezdeni a sztrájkot, ha december 15-én elkezdik
a munkabeszüntetést előkészítő tárgyalásokat. Az év végi munkanap-áthelyezések miatt ez kevés helyen
történhet meg.
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XII. 16. A KözigPress Duna Palotában rendezett szakmai konferenciáján „Érdekvédelmi mérlegen: a 2008as év, a közszolgálati bér és létszámpolitika, a 2009-es lehetőségek, a TÉR fenntarthatósága” címmel
előadást tartott Fehér József.
XII. 19. Egyezség született az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságban résztvevő 20 szakszervezet –
köztük az MKKSZ - és a kormány között a 13. havi bér megvonását kompenzáló bérkiegészítésekről. A
bruttó 180 ezer forintnál nem többet keresők havi kompenzáció formájában száz százalékig megkapják a 13.
havi fizetésüket. A munkavállalók a bruttó 180 ezer forintos fizetés alatti keresetük 8,33 százalékát kapják
meg havonta pótlékként, a 180 ezer forint felett keresőknek pedig havonta fix 15 ezer forint jár. Így
elmaradhat a 2009. január 12.-re meghirdetett közszolgálati sztrájk. (Nem csatlakozott az egyezséghez az
egészségügyben 500 taggal jelen lévő Munkástanácsok és a hatezer oktatási dolgozót képviselő, a Ligához
tartozó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.)
XII. 20. A lapok kiemelt helyen foglalkoznak a 20 közszolgálati érdekképviselet és a kormány közötti
egyezséggel. A Népszabadságnak nyilatkozó Fehér József hangsúlyozta: „Semmit nem adtunk fel a
követeléseinkből. Szeptemberben, a gazdaság, a költségvetési helyzet alakulásának megismerése után
visszatérünk a tárgyalóasztalhoz”. A SZEF alelnöke, az MKKSZ főtitkára áttörésként értékelte, hogy a
kormány vállalta: lehetővé teszi, hogy a közszférában is létrejöhessenek az ágazati párbeszéd-bizottságok,
amelyek révén húsz év után a közszolgálatban is köthetők lesznek kollektív szerződések. A sztrájkbizottság
nem szünteti meg magát, mert az ágazatokban január 5. és február 15. között kell megállapodni a
többletjuttatásokról és a különböző bérintézkedésekről.
XII. 22. Jogszerűtlen a szekszárdi önkormányzatnál végrehajtott létszámcsökkentés, amelynek keretében a
hétből négy szakszervezeti vezetőt is el kívánnak bocsátani, - jelentette ki sajtótájékoztatón Faragó Ágnes,
az MKKSZ helyi titkára, aki a hatósági iroda vezetőjeként maga is szerepel az elbocsátottak listáján. Lőrik
Erzsébet, az MKKSZ jogi képviselője megerősítette: hozzájárulás hiányában nem bocsáthatók el
szakszervezeti tisztségviselők. (A sajtótájékoztatón elhangzottakat az MTI, másnap pedig a Népszava és a
hírportal.hu internetes lap is ismertette.)
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I. 13. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) munkavállalói oldala továbbra is Fehér Józsefet delegálta
a MAT Irányító Testületébe. A kinevezés 2013. január 15.-ig él, - a jelentette be Varga László elnök a SZEF
Ügyvivő Testületének ülésén
I. 15. Az MKKSZ Munkaügyi OSZT kezdeményezte a Szociális és Munkaügyi Tárcaszintű Érdekegyeztető
Tanács (SZOMÉT) plenáris ülésének összehívását és napirendre tűzni javasolta a minisztérium irányítása alá
tartozó költségvetési szervek működési feltételeinek várható alakulását és a további keresetnövelő
intézkedések lehetőségeit.
I. 15. A szekszárdi polgármester 14 köztisztviselőt bocsátott el a polgármesteri hivatalból, s februárban újabb
37 státusz megszüntetését, kiszervezését tervezi. A polgármester a Népszavának a válság miatt szűkülő
forrásokkal indokolta a döntését. Az MKKSZ szerint viszont az elbocsátások egyes területeken a
működőképességet is veszélyeztetik, s az intézkedések több ponton is sértik a munkajogi szabályokat. Ezért
az MKKSZ helyi titkára és még 7 köztisztviselő bírósághoz fordul igazuk érvényesítése érdekében.
I. 27. Árva János a hirportal.hu internetes hírportálnak adott nyilatkozatban üdvözölte, hogy a rendészeti
tárca és az ORFK megegyezett a szakszervezetekkel: cafeteria rendszerben kompenzálják a 13. havi
illetmény elvonása miatti keresetkiesést. Az elnök elmondta, hogy az MKKSZ is folyamatosan egyeztet
február 15.-ig, mert arra törekszik a szakszervezet, hogy minél jobb megoldást találjanak erre a problémára, a
kedvező rendezésre azonban csekély az esély. Nyilvánvaló, hogy a cafeteria rendszerrel nem váltható ki az a
megállapodás, amelyet 2007. február 19.-én kötött a kormány az egységes közszolgálati sztrájkbizottsággal.
A gazdasági világválság miatt azonban az MKKSZ is kiegyezne egy olyan megoldással, amelyet a
rendvédelmi szerveknél vezettek be.
I. 27. Megsértette az MKKSZ véleményezési jogát a szekszárdi önkormányzat közgyűlése, amikor 2008
decemberében a helyi szakszervezet véleményét kikérve ugyan, de azt be nem várva döntött a hivatal
szervezeti átalakításáról, amelynek része volt a munkavállalói létszám 163-ról 149 főre csökkentése. Ezt a
végzést hozta első fokon a szekszárdi munkaügyi bíróság abban a perben, amelyet az MKKSZ helyi
szervezete kezdeményezett az önkormányzati képviselő testület döntésével szemben. A bíróság nem jogerős
végzéséről Faragó Ágnes, az MKKSZ helyi titkára tájékoztatta az MTI-t.
I. 28. A prémium évek programban résztvevők gondjainak megoldásához kért segítséget a SZEF-től és
tagszervezeteinek vezetőitől Lukács Vera, az MKKSZ Prémiumévesek Tagozatának elnöke a Varga László
elnökhöz írt levélben. A programban résztvevők járandóságát a program egész ideje alatt ugyanabban az
összegben folyósítják. A rendszeres évi emelések nekik nem járnak, járandóságuk értékromlása így egyre
tetemesebb. Ráadásul olyan járulékokkal terhelték meg a pénzüket, amelyekről a programba belépésükkor
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szó sem volt. A levél szerint sem a prémiumévekről, sem a nyugdíjról szóló törvény nem tiltja a
prémiumévesek járandóságának emelését. Az ebben a kormányzati programban résztvevők ahhoz kérnek
segítséget, hogy a közszolgálati bérekhez vagy a nyugdíjakhoz hasonlóan ez a réteg se maradjon ki legalább
az inflációs hatások ellensúlyozásából.
II. 3. Tájékoztató hangzott el a SZEF Ügyvivő Testületének ülésén arról, hogy az OÉT január 30-i ülésén a
szervezetek aláírták a 2009-es pályázati összegekről szóló megállapodást. Ezek szerint az OÉT szervezetei
250 milliós növekménnyel számolhatnak a múlt évhez képest – ebből a munkavállalói oldal 120 millióval
részesedik. Hogy ennek a konföderációk közötti megoszlása milyen legyen, arról még vita van. Arról
azonban már tavaly megállapodás született, hogy a SZEF az MSZOSZ-szel megegyező összeget kap 2009ben. Fehér József azt az álláspontját fejtette ki, hogy az esetleges újraelosztás túl sok idővel és vitával járna.
Ezért az MKKSZ főtitkára azt javasolta, hogy az aláírás után a munkavállalói oldal soron következő elnöke
dolgozza ki a felosztás ütemét 2010-re vonatkozóan. Szintén javaslatot tett egy olyan bizottság létrehozására,
amely pénzügyi-szakmai és érdemi szempontok alapján előzetesen elbírálná a tagszervezetek pályázati
terveit, hogy ne fordulhasson az elő, ami 2008-ban is, hogy némely tagszervezet túlvállalta magát.
II. 5. Az MKKSZ Elnökségének ülésén Árva János és Fehér József tájékoztatást adott a közszolgálat
különböző szintű érdekegyeztető tanácsai (OKÉT, KÉT, OÖKÉT, KOMT), valamint az ágazati, tárcaszintű
érdekegyeztető fórumok tárgyalási témáiról.
II. 11. A munkaügyi központok szakembereinek létszámát rövid időn belül legalább 400 fővel növelni kell,
különben veszélybe kerülhet az Út a munkába program sikere. Fehér József a Magyar Nemzetnek erről
nyilatkozva elmondta: most üt vissza a kormánynak az a 2006-ban meghozott döntése, amely mindenféle
szakmai vagy pénzügyi megfontolás nélkül adta ki a verdiktet: a munkaügyi központoknál dolgozók
létszámát 20 százalékkal csökkenteni kell. Csak a szakszervezetek határozott fellépésének köszönhetően
sikerült 10 százalékra lefaragni a létszámcsökkentés mértékét.
II. 12. A közszolgálatban tevékenykedőket a politika egyes szereplői bűnbakként kezelik, az állam
"visszahúzó tömegének" tartják, s ez ellehetetlenítette a köztisztviselők és a közalkalmazottak helyzetét , jelentette ki Fehér József az MKKSZ Akadémiai Programsorozatának nyíregyházi regionális konferenciája
közben tartott sajtótájékoztatóján. A főtitkár úgy nyilatkozott: stabilizálni kell a közszolgálati jogviszonyt,
mert bizonytalan helyzetben vannak a szféra dolgozói. Ez az elmúlt két évben a közszolgálatban dolgozók
létszámának 140 ezres csökkentésében, illetve 90 ezer munkahely megszüntetésében is megnyilvánult. A
jogviszonyban lévők száma a 2004-es 830 ezerről, 2008 novemberéig 680 ezerre csökkent. A főtitkár szerint
az előrelátás nélküli leépítés sok kárt okozott, s ez jelentősen érződik a közszolgáltatások színvonalának
romlásában is. De a közszolgálati dolgozók a jelenlegi riasztó állapotban is képesek még a megfelelő
szolgáltatásra mind az állampolgárok, mind a vállalkozói szféra számára. A stratégiai váltás azonban már
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elkerülhetetlen. Mindenekelőtt a jogviszony stabilizálására van szükség, hiszen a köztisztviselői és
a közalkalmazotti törvényt az utóbbi időszakban már 52 alkalommal módosították. De erősítésre szorul a
tevékenység szakmai oldala is, mivel "egészségtelenül átpolitizálódott" a közszolgálat. Emellett fontos az is,
hogy továbbra is megőrizzük a közszolgálati munkahelyek versenyképességét, benne a javadalmazás
rendezését is, mivel az utóbbi években "lenullázódott a korábbi tarifaemelés". (HírExtra.hu)
II. 17. Egyeztető tárgyalás volt a környezetvédelmi és vízügyi miniszternél a 2009. évi költségvetés
függvényében várható működési, foglalkoztatási, kereset-alakulási feltételekről. A megbeszélésen Fehér
József fejtette ki az MKKSZ — a témával kapcsolatos — álláspontját.
II. 25. A Munkaügyi Bíróság Kecskeméten első fokon jogosnak mondta ki a prémiumévek programban
résztvevő felperes – az MKKSZ jogi támogatásával alátámasztott – igényét, s megítélte neki a 13. havi
juttatást, a ruhapénzt, az üdülési csekket és a folyószámla költséget. (Korában a debreceni, a Hajdú-Bihar
megyei, a Heves megyei, a gyulai, a Szolnok megyei Munkaügyi Bíróság ítélt a pert indító prémiuméves
javára.)
II. 25-27. Az MKKSZ Elnöksége Újszászon tartott kihelyezett ülést. 1. A testület Fehér József előterjesztése
alapján első olvasatban tárgyalt a szakszervezet 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és 2009. évi
központi költségvetésének tervezetéről. A főtitkár hangsúllyal szólt arról, hogy az államháztartás
egyensúlyban tartásához elkerülhetetlen megszorítások miatt bevételkiesésekre kell számítani a
szakszervezet idei gazdálkodásában. 2. Fehér József és Timkó József országos szervezőtitkár
előterjesztésében az MKKSZ 2009. évi tagszervezési kampányának az Országos Választmány elé
terjesztendő feladatairól, pénzügyi feltételeiről tárgyalt, s a kampány szabályszerű lebonyolításának
koordinálására, ellenőrzésére Árva János, Csonka Béla, Timkó József részvételével háromtagú bizottságot
hozott létre az Elnökség. 3. A testület dr. Németiné Bozsoki Zsuzsa alelnök, a Szociális Bizottság vezetőjének
előterjesztésében konzultációt folytatott az MKKSZ Szociális Alapjának működéséről, a 2010. január 1.-től
lehetséges változtatásokról. 4. A kihelyezett ülés a továbbiakban megvitatta az MKKSZ Kitüntetés
adományozásáról szóló elnökségi felhívás szövegjavaslatát, amelyet Csonka Béla elnökségi tag terjesztett
elő, első egyeztetést folytatott az MKKSZ megalakulása 20. évfordulójának megünnepléséről, meghallgatta
Fehér József tájékoztatóját a 2009. évi nemzetközi programról és az első félévben várható szakszervezeti,
vagy az MKKSZ-t érintő más rendezvényekről. Az Elnökség tagjai beszélgetést folytattak az újszászi
polgármesteri hivatal MKKSZ alapszervezetének képviselőivel, és találkozón vettek részt Újszász
önkormányzati vezetőivel.
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II. 27. A Környezetvédelmi OSZT levélben kért a tervezett költségvetési korrekciók véleményezéséhez
szükséges részletes tájékoztatást a tárca költségvetési főosztályától a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőségek, a nemzeti park-igazgatóságok és a fejlesztési igazgatóság bértömegéről, bérbeállási
szintjéről, korösszetételéről, jutalmazási, juttatási kereteiről, a kötelező bevételekről és az állami
finanszírozás mutatóiról.
III. 4. A Munkaügyi OSZT a 2008. évi tevékenység tapasztalatairól, az MKKSZ és az OSZT 2009. évi
törekvéseiről, valamint az OSZT szervezeti és működési szabályzatának tervezetéről tárgyalt. Az ülésen
Szűcs Erika miniszter a tárca foglalkoztatási feladatairól, a pénzügyi-gazdasági válságból adódóan az ÁFSZ
személyi és működési feltételeinek várható alakulásáról tájékoztatta a testület tagjait.
III. 5. Lukács Vera levélben kérte az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetőjétől annak
tisztázását, hogy milyen jogszabály vonatkozik a prémiumévek programban résztvevők nyugdíjának
megállapítására: az előző fizetés, vagy csak a 70 százalékos juttatás a nyugdíj-alap? A főigazgató III. 24.-én
nagyon alapos, részletes választ adott a levélre, de azt is közölte, hogy korábban már két alkalommal
válaszolt ezekre a kérdésekre.
III. 10. A MÁK OSZT elnökségi ülésén dr. Dobóczky Károly beszámolt a PM vezető munkatársaival III. 5.én tartott megbeszélésről, amelyen jelen volt Fehér József is. Elhangzott: a PM is egyetért azzal a
szakszervezeti állásponttal, hogy legfontosabb a munkahelyek megtartása. Szó volt arról is, hogy egyes
munkahelyeken nagyon nehézre fordult a szakszervezeti tisztségviselők helyzete.
III. 18. Döbbenetesnek, elfogadhatatlannak, provokatívnak minősítette a Magyar Nemzetben Fehér József
azt az SZDSZ-től származó elgondolást, hogy a GDP változásához kellene igazítani a közszolgák bérét. Ha
csökken a GDP, akkor a közszféra bére is csökkenne, növekedés esetén pedig nőne. Az MKKSZ főtitkára
kifejtette: a javaslat nem más, mint rosszindulatú, manipulatív szavazatszerző kampány, amely a társadalmat
a közszolgák ellen hangolja. Amikor Kóka János dübörgő gazdaságról és pannon pumáról beszélt, akkor
furcsa módon nem tett javaslatot arra, hogy emeljék a közszolgák illetményét.
III. 18. A munkaügyi tárca szakállamtitkára a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: nem terveznek
létszámbővítést a munkaügyi hivatalokban annak ellenére sem, hogy a jelenlegi nagyszámú elbocsátások
miatt jobban leterheltebbek lettek az ott dolgozók. A lap ezzel kapcsolatban emlékezteti olvasóit arra, hogy
az MKKSZ már januárban kérte a kormányt: legalább 400 fővel növeljék a munkaügyi központok szakember
gárdáját, illetve fejlesszék az infrastruktúrát.
III. 24. A kormányváltással járó politikai bizonytalanság zavarokat okozhat az országos hatáskörű központi
közigazgatásban. Az Inforádiónak erről nyilatkozó Fehér József azzal a ténnyel indokolta ezt az álláspontját,
hogy a közigazgatás szakmai feladatai erősen politika-függőek, s ez a központi közigazgatásra különösen
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igaz. Itt ugyanis a politika adja ki a feladatot, és ellenőrzi a végrehajtást. A kormányváltás bizonytalanságot
teremt az apparátusban, mivel ilyenkor hetekig nem tudható pontosan, hogy mi a feladat. A legnagyobb
bizonytalanság a szakmai stábok munkájában van ilyenkor, mert ezek a főosztályok az érdemi munkát akkor
kezdhetik el, ha már felállt az új kabinet.
III. 27. Nő a nyomás a büdzsén, ezért a kormányfő bejelentése szerint a közszférában négynapos munkahetet
vezetnének be. Fehér József, erre (az előző napi Népszabadságban megjelent) hírre reagálva a
Világgazdaságnak adott nyilatkozatában elmondta: „Ha a napi ledolgozott órák számát nézzük, akkor több
területen már most sem heti öt nap a munkaidő, hanem hat-hét, olyan sok a munkájuk a közszolgáknak”.
Ezért a jelenlegi létszámmal képtelenség ellátni heti négy nap alatt a rengeteg feladatot, megbénulnának
például az okmányirodák, a földhivatalok, a fogyasztóvédelmi irodák. Ha elrendelnék a négynapos
munkahetet, akkor újabb embereket kellene felvenni, hiszen válság idején még több a teendő. (A
nyilatkozatot még aznap bő terjedelemben ismertette a Klub Rádió és több internetes hírportál, köztük a
piacesprofit.hu, a hrportal.hu, a hir3.hu, a hirextra.hu, a privatbankar.hu, a 168ora.hu, a delmagyar.hu, a
gazdasag.ma.hu, az mfor.hu, a webradio.hu.) A témáról a nap folyamán az MTV Híradónak, az ATV
Híradónak, a Kossuth Rádiónak és az InfoRádiónak is nyilatkozott az MKKSZ főtitkára. Kijelentette:
szakmailag teljesen megalapozatlan, munkaszervezési szempontból kivitelezhetetlen a négynapos
közszolgálati munkahét. Az ebből származó költségvetési megtakarítás esélye is rendkívül bizonytalan. Ez
az elképzelés nem négynapos munkahetet, hanem 20 százalékos bércsökkentést jelentene a közigazgatásban
dolgozóknak.
III. 28. A négynapos közszolgálati munkahét gondolatáról interjúcsokrot közlő Népszavában Fehér József
megerősítette álláspontját: a jelenlegi létszámmal négy nap alatt a közigazgatásban lehetetlenség ellátni a
feladatokat. Így megbénulnának az okmányirodák, a földhivatalok, a fogyasztó-védelmi irodák. Míg a
versenyszférában megoldható, hogy kevesebbet termeljenek, a közszolgálatban kivitelezhetetlen visszafogni
a teljesítményt.
IV. 2. Tanácsozott az MKKSZ IX. Kongresszusa, amelyet az Alapszabály egyetlen mondatának módosítása
miatt kellett összehívni. A jogszabályok szerint az Alapszabálynak tartalmaznia kell a szervezet
székhelyének pontos címét. Mivel ez – örömteli módon -- az új, saját székházba költözéssel változott,
Kongresszusnak kellett megszavaznia az új cím Alapszabályba kerülését. Ez a formális procedúra
elengedhetetlen volt szakszervezetünk mostani címének (Bp. XIV. Abonyi utca 31.) bírósági bejegyzéséhez.
IV. 2. A Kongresszus munkájának befejezése után vette kezdetét az MKKSZ Országos Választmányának
ülése. 1. A testület Árva János és Fehér József szóbeli előterjesztésében tárgyalt a költségvetési
megszorítások közszférában várható negatív hatásairól, az utóbbi hónapokban gyakorlatilag teljesen
megbénult közszolgálati érdekegyeztetés helyzetéről. Az OV támogatta, hogy az MKKSZ legyen ott az
MSZOSZ által április 18.-ra a kezdeményezett demonstráción a parlament előtt, s fejezze ki határozott
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tiltakozását a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a közszolgálati munkavállalókra aránytalanul
nagy terhet rakó kormányzati lépések terve ellen. 2. Az OV Fehér József előterjesztése alapján első
olvasatban folytatott véleménycserét az MKKSZ 2009. évi tagszervezési kampányának előkészítéséről. A
témáról a május 7.-re összehívandó OV ülés dönt majd. 3. A testület tájékoztatót hallgatott meg az MKKSZ
infó-kommunikációjának és honlapjának előkészületben lévő megújításáról. 4. Megalakult és az MKKSZ-be
kérte felvételét az Egészségügyben Dolgozók Független Veszprémi Szövetsége. Az MKKSZ Országos
Választmánya hozzájárult a felvételhez.
IV. 2. A közszféra azt reméli, nem sarcolják tovább, mert már kivéreztették. A KSH szerint 2006 és 2009
között140 ezer állás szűnt meg a közszférában, a 2007-es 7 százalékos, és a 2009-re a Bajnai-csomag nélkül
tervezett 6-7 százalékos reálbércsökkenés pedig már összességében lenullázta a 2002-es 50 százalékos
béremelés hatását. Ma a szektor reálkeresete alacsonyabb, mint 7 éve volt, — nyilatkozta a Figyelőnek Fehér
József. Nagyon rossz bemutatkozás lenne az új miniszterelnöktől, ha elvadítaná az apparátust, — tette hozzá
az MKKSZ főtitkára a 13. havi bér teljes megvonásáról és a 20 százalékos fizetéscsökkentésről terjedő
híresztelésekre utalva.
IV. 3. Demonstrációra felhívó kiáltványt tett közzé az MKKSZ. Ebben felrázó szavakkal tudatja a
szakszervezet, hogy az új miniszterelnöknek jelölt Bajnai Gordon eddig ismertté vált hiánycsökkentő tervei a
közszolgálatban dolgozók szempontjából vészjóslóan súlyosak, elviselhetetlenek. Az MKKSZ számára
elfogadhatatlan, hogy a közszférát három év óta folyamatosan érő elvonások, megszorítások,
létszámcsökkentések után a kormányváltás most újabb, az eddigieknél is súlyosabb terheket rakjon a
közszolgálatok dolgozóira. Az adó- és járulékfizetési változtatások tovább zsugorítanák a jövedelmeket,
végleg elvonnák a 13. havi juttatást, a 2002. évi reálérték szintjére zuhanó közszolgálati béreket újabb két
évre befagyasztanák, s az önkormányzatok költségvetési támogatásának csökkentése több tízezer
közszolgálati munkahelyet veszélyeztet. Határozott választ kell adnunk minderre: Eddig és ne tovább! Ezért
az MKKSZ 2009. április 18.-án, szombaton 10.30 órára Budapestre, a Parlament elé vár minden
közalkalmazottat, köztisztviselőt, közszolgálati dolgozót, akinek nem mindegy, hogy mi lesz vele holnap.
IV. 3. A Tolna megyei bíróság másodfokon jogerősen kimondta, hogy a szekszárdi polgármesteri hivatal,
mint munkáltató, megsértette a szakszervezet jogait, mivel a hivatal átszervezése és a létszámcsökkentés
kapcsán nem biztosította a 15 napot a véleményezésre, illetve konzultáció kezdeményezésére. A
szakszervezet elérte, amit akart, -- nyilatkozta a Tolnai Népújságnak Szegesdi Judit ügyvéd, aki az MKKSZ
szekszárdi alapszervezetét képviselte a perben. A lap információi szerint négy munkavállaló perében is ítélet
született első fokon: a bíróság részben a javukra ítélt. Ketten közülük hat havi illetménynek megfelelő
kártérítést kértek, (a bíróság négy havit ítélt meg, a munkahely viszont csak kéthavit hajlandó adni), ketten
pedig ragaszkodtak a munkakörükbe visszahelyezéshez. Az ítélet nem jogerős, mert a munkáltató
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fellebbezett. A város alpolgármestere kijelentette: nem tudják alkalmazni azokat, akiket a bíróság
visszahelyezett, és a kártérítés mértékét is vitatják.
IV. 15. Négyen első fokon munkaügyi pert nyertek a szekszárdi polgármesteri hivatallal szemben a 2008
decemberében elbocsátott köztisztviselők közül – jelentette be sajtótájékoztatón Faragó Ágnes, az MKKSZ
városi alapszervezetének titkára. Elmondta: összesen heten fordultak munkaügyi bírósághoz, amely két
köztisztviselőt visszahelyezett az állásába, kettőnek pedig négyhavi illetményét ítélte meg nem jogerősen,
mert a polgármesteri hivatal fellebbezett. (A szekszárdi közgyűlés 2008. december 19-én döntött a
polgármesteri hivatal szervezeti átalakításáról, amely 14 fős létszámleépítéssel járt. A szakszervezet már
akkor sérelmezte, hogy a közgyűlés a munka törvénykönyvet megszegve késve kérte ki az érdekképviselet
véleményét.)
IV. 15-18. Az MKKSZ kihelyezett vezetői értekezlete. Aktuális érdekképviseleti, érdekvédelmi,
tagszervezési feladatokról tanácskoztak a résztvevők.
IV. 19. Az ATV Pont7 című műsorában szakszervezeti vezetők nyilatkoztak a Bajnai-csomagról. Fehér
József azt mondta: a közszféra negyedik éve példásan tűri a megszorításokat, ezért nem tőlük kellene elvenni
a 13. havi fizetést, amit egyébként a másik 12 haviból állami megtakarítás miatt vonták le korábban.
IV. 21. Ötnapos marad a munkahét a közszférában, az új kormányprogramban nincs szó a négynapos
munkarend kiszivárogtatott elképzeléséről,- nyilatkozta a Népszabadságnak Simon Gábor munkaügyi
államtitkár. Győzött tehát a terv szakszervezeti kritikája. Ezzel kapcsolatban megszólal a lapban Fehér
József is, aki a nyilvánosság több fórumán élesen támadta ezt a szándékot. Az MKKSZ főtitkára a
Népszabadságnak kifejtette: az ilyen terveket még csírájukban el kell fojtani, mert a bevezetésének csak
vesztesei lehetnek. A rövidebb munkahét elképzelhetetlen például az egészségügyben, vagy az oktatásban.
IV. 21. Még jobban elnyúlhat a válság, ha az új kormány a közszférában is valóra váltja megszorító terveit –
mondta el a Gazdasági Rádiónak Fehér József. Az MKKSZ számított arra, hogy komoly megszorításokat
kell elszenvedniük a közszféra munkavállalóinak, de hogy ilyen súlyos elvonások, és ilyen nehéz időszak vár
a közszolgálatra, ezt nem gondolták volna. Egyebek között a 13. havi juttatás elvonása is óriási teher lenne,
hiszen a fizetések így több mint 8 százalékkal csökkennének. (A főtitkár ma az Infó Rádiónak is nyilatkozott
a témáról.)
IV. 27. A magyar közigazgatás aktuális kérdései kerültek szóba az MKKSZ Akadémia kaposvári
rendezvényén. Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke a világgazdasági válság szakmai
anatómiájáról és hatásairól beszélt. Máthé Gábor egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke „Merre és
hogyan tovább magyar (nemzeti) közigazgatás”, Dudás Ferenc, a KözigPress főszerkesztője „A
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közigazgatás a versenyképességi szorítások és kihívások tükrében”, Fehér József, az MKKSZ főtitkára
„Érdekképviseleti stratégia a közigazgatás teljesítőképességének és versenyképességének erősítéséért”
címmel tartott előadást és konzultációt. Sallai Linda biztosítási szakértő öngondoskodási stratégiákról
(nemcsak) köztisztviselőknek mondott el hasznos gondolatokat, tanácsokat. A programot Utasi Tamás, az
MKKSZ Somogy megyei titkára vezette.
V. 7. Az OV ülése - megerősítve az OV 2009. IV. 2.-i döntését - határozatot hozott a tagszervezési kampány
pályázat benyújtásáról, s megválasztotta a Pályázatelbíráló Bizottságot. Elnöke: Csonka Béla, tagjai: Árva
János, Gozman Józsefné, Timkó József és dr. Marosi János. A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2009.május 8.
V. 21. A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának ülésén a közalkalmazotti törvény és a
prémiumévek programról szóló törvény módosításának tervezetéről tárgyalva Fehér József a munkavállalói
oldal szóvivőjeként kifogásolta, hogy a munkajogi törvények túl rövid időközönként változnak. Az MKKSZ
főtitkára az oldal nevében tiltakozott az ellen, hogy a Gazdasági Egyeztető Fórum is tárgyalja a napirenden
szereplő témát, mivel a munka világának kérdései nem tartoznak a hatáskörébe. A munkavállalói oldal nem
értett egyet a vezető beosztású (megbízott vezetők) és a tudományos munkatársak pótszabadságának
eltörlésével, s kérte annak megtartását. A szakszervezetek határozottan elutasították azt a módosító javaslatot
is, hogy 2010. január 1.-től a fizetési fokozat megállapításánál a 2009. december 31.-e után fennállt
munkaviszony nem vehető figyelembe, ha a közalkalmazott rendelkezett ugyan a szükséges képzettséggel,
de a végzettségét nem igénylő munkakörben dolgozott.
V. 26. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács a közszolgálati keresetek 2009. évi kiegészítéséről
és 2010. évi alakulásáról tárgyalt. Az ülésen a szakszervezeti oldal szóvivőjeként Fehér József bejelentette:
2009-re az újabb kormányzati javaslat is elfogadhatatlan. A munkavállalói oldal ragaszkodik a nettó
keresetek második félévi változatlanságához, továbbra is igénylik a korrekciót a 220 ezer forintos havi
illetményszint fölött is. 2010-re a szakszervezeti oldal nem fogadja el a bruttó keresettömeg változatlanságát,
a reálkereset további csökkenését, és fontosnak tartja az alacsony keresetű közszolgák kiemelt kezelését. A
szakszervezeti oldal fontosnak tartja azt is, hogy a közszolgálatokból kiszervezettek bekerüljenek az
intézményes közszolgálati érdekegyeztetés rendszerébe.
V. 27. A MÁK OSZT értekezletén bemutatkozott, és a Kincstár előtt álló feladatokról beszélt Kis Ágnes, a
MÁK új elnöke. Azt ígérte, hogy a szakszervezet előtt mindig nyitva lesz az ajtaja. A felszólaló Fehér József
kijelentette: az MKKSZ-nek régóta zászlóshajója a MÁK csapat. Ez azonban az utóbbi időben
megkérdőjelezhetővé vált. Új fejezet nyitását javasolta az OSZT tevékenységében. Müllerné Dénes
Zsuzsanna, az új humánpolitikai igazgató arról szólt, hogy az adható, de forrás híján mégsem adott juttatások
helyébe minden igazgatóságon egységes juttatási rendszert terveznek, de a munkáltatói lakástámogatás
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megmarad. Az igazgatónő több olyan kérdésre válaszolt, amely foglalkoztatja a MÁK igazgatóságok
dolgozóit. Gozman Józsefné OV elnök és dr. Dura László főszerkesztő bemutatta az ülés résztvevőinek az
MKKSZ új honlapját.
VI. 9. Az OKÉT ülésén, amely a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2009. évi keresetkiegészítéséről tárgyalt, Fehér József a munkavállalói oldal képviseletében kevesellte a kormány ajánlatát.
Mint mondta, a szakszervezetek nem tudják figyelmen kívül hagyni, hogy a közszférában 2007-től jelentős
reálkereset csökkenés következett be. A szakszervezeti oldal egésze sem a javasolt konstrukció módszerével,
sem annak mértékével nem ért egyet, de többségi döntés alapján az oldal nem akadályozza meg, hogy a
rendelet július 1-jével hatályba léphessen. Így kívánják garantálni, hogy a kormány a közszférából ne vonjon
ki forrásokat, és a 2009. II. félévi kompenzációra biztosított mintegy 25 milliárd forintot a közszolgálat
munkavállalói kapják meg. Nem tekintik azonban lezártnak az ügyet, beleértve például a 217.000 Ft-nál
magasabb illetménnyel rendelkezőknél a havi kereset-kiegészítés megszűnése miatti nettó keresetveszteség
kompenzálását is.
VI. 18. A közszolgálati érdekegyeztetés helyzetéről készített interjút Fehér Józseffel az Orientpress.hu
internetes portál. A főtitkár kiemelte: nagyon nehéz időszakot él a magyar közigazgatás. 2006 óta folyamatos
változások, induló és módosuló szervezeti átalakítások, létszám és jövedelem csökkenés volt jellemző, amit a
2008-ban berobbant gazdasági válság tovább élezett. A szakszervezetnek jelenleg a legfontosabb feladata, s
2010-re kitűzött célja a közigazgatásban dolgozók jövedelmi szintjének megőrzése, s a létszámok
stabilizálása. Ehhez, és a válság által felvetett állami szerepvállalás újra értelmezéséhez szükséges a szociális
párbeszéd minden szinten történő megteremtése, illetve erősítése.
VI. 23. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa válaszolt Lukács Verának, a
Prémiumévesek Tagozata elnökének, aki a segítségét kérte, mert egyes munkáltatók eltérően értelmezik a
prémium évek programban résztvevők számára járó juttatásokat, például a 13. havi bér és a ruhapénz
mértékét. Az elnök-asszony a témával kapcsolatos jogi szabályozás pontosításához is segítséget kért – az
országgyűlési biztoson kívül a szociális és munkaügyi minisztertől, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető
minisztertől és az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökétől is, - hogy inflációt követő legyen a juttatás
növekedése. Az ombudsman válaszának lényege: nincs az ügyben hatásköre, mivel csak egy hatóság vagy
közszolgáltató konkrét jogsértésében járhat el, itt pedig jogszabály változtatásáról van szó.
VI. 24. Három munkaügyi pert veszített el 22.-én jogerősen a megyeszékhely – tájékoztatott dr. Faragó
Ágnes, az MKKSZ szekszárdi alapszervezetének titkára. A negyedik perben már korábban visszahelyeztek
munkakörébe egy köztisztviselőt. Az egyéni munkaügyi perekben helybenhagyta a megyei bíróság az első
fokon hozott ítéleteket. Két elbocsátott köztisztviselőnek a hivatal ajánlásának megfelelően plusz kettő
helyett négyhavi kártalanítást ítéltek meg, egy harmadikat pedig visszahelyeztek munkakörébe. Az első fokú
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ítéletben foglaltakon túlmenően a szóbeli indokolásban elhangzott, hogy a rendeltetés-ellenes joggyakorlat
miatt is indokolt a négyhavi kártalanítás. A szakszervezet négy vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát
viszont nem tudta megszüntetni a hivatal, hiszen hiányzott a szakszervezeti egyetértés. A város pert indított,
hogy a bíróság ezt pótolja, de ez még folyamatban van. A négy vezetőből egyet más munkakörben
alkalmaznak, így az ő esetében visszavonta a keresetet a munkáltató.
VII. 2. A Köztisztviselők Napja (VII. 1.) alkalmából a Népszavának nyilatkozó Varga László kijelentette:
nem sok ünnepelni valójuk volt az érintetteknek. Az utóbbi néhány évben elvesztették felmondási
védettségüket, csökkent a felmondási idejük, jövedelmük visszafogása miatt az életszínvonaluk az öt évvel
ezelőtti szintre esett vissza. A köztisztviselők a többi közszolgához hasonlóan kétszer annyi veszteséget
szenvedtek el a válságkezelő intézkedések miatt, mint a magyar társadalom többi rétege.
VII. 9. Az MKKSZ Akadémia 2009. első félévi záró konferenciáján Járai Zsigmond, az első Orbán-kormány
pénzügyminisztere, a Nemzeti Bank volt elnöke „Összehangolt gazdasági és társadalmi lépések kellenek”
címmel tartott előadást. Dr. Máthé Gábor jogtörténész professzor, a Magyar Jogász Egylet elnöke arról
beszélt előadóként, hogy harmonikus jogrend csak az európai érdekviszonyok felismerésével és a nemzeti
érdekek képviseletével teremthető. Dr. Dudás Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal volt szakállamtitkára, a
KözigPress főszerkesztője a „Megtépázott közigazgatással nem jutunk előbbre” címet adta előadásának,
Sallai Linda biztosítási szakértő arról adott átfogó képet, hogy korunk kényszere az öngondoskodás
erősítése. Varga László, a SZEF elnöke „A formális érdekegyeztetés elfogadhatatlan számunkra”, Árva
János, az MKKSZ elnöke „Mi lehet az MKKSZ érdekképviseleti stratégiája”, Boros Péterné, az MKKSZ
alelnöke „Biztató jelek az MKKSZ megfiatalodásában” címmel tartott előadást. Timkó József, az MKKSZ
országos szervező titkára arról beszélt, hogy a növekvő taglétszám súlyt ad az érdekérvényesítéshez, Kiss
György professzor, a PTE tanszékvezetője előadásának címe: „A személyi állomány az idő és a jogi
szabályozás sodrában”.
VII. 9. A bérkompenzáció egy részének elvonását vállalta a Bajnai-kabinet az EU-val kötött hitelmegállapodás kiegészítésében, hogy a magyar állam lehívhassa a kölcsön újabb részletét. A Magyar
Nemzetnek erről nyilatkozó Árva János kijelentette: természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a
közszféra dolgozói hosszú évek óta háttérbe szorulnak. Óriási terheket raktak rájuk, és nyilvánvaló, hogy ami
átlagosan jelentkezik az állampolgároknál, azt a közszféra dolgozója, akár közalkalmazott, akár
köztisztviselő, háromszoros-négyszeres teherként viseli el.
VII. 14. A MÁK OSZT ülésén az MKKSZ és az OSZT tevékenységének aktuális kérdéseiről és több olyan
munkahelyi problémáról esett szó, amely foglalkoztatja a dolgozókat. Az ülést dr. Dobóczky Károly elnök
vezette.
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VII. 15. Az OKÉT ülésén a közszféra 2010. évi bérpolitikájáról előzetes konzultációt folytatva Fehér József
a munkavállalói oldal szóvivőjeként bejelentette: a munkavállalói oldal a keresetek szintjéről kíván tárgyalni,
beleértve ebbe a béren kívüli juttatásokat is. A szakszervezetek igénye, hogy valamennyi, korábban
alkalmazott béren kívüli juttatást a kormányzati oldal 2010-re bruttósítsa fel, s a reálkereseti szint ne „a
közszféra átlagában”, hanem „a közszférában általánosan” legyen megőrizve. Azt is kéri a munkavállalói
oldal, hogy a 2009-ben az illetmények kiegészítéseként kifizetésre kerülő 90 milliárd forintot a befagyasztott
bértömeg részének, azaz 2010 bázisának tekintse a kormány, s ez az összeg épüljön be a bérrendszerekbe.
Ennek során tekintetbe kell venni, hogy az SZJA „pozitív hatása” a közszolgálati munkavállalók 42
százalékánál nem jelent érdemi javulást. Ezért minden jövedelemsávban és minden bérrendszerben
érzékelhető növekedésnek kell megvalósulnia. A bértárgyalásokon figyelembe kell venni az infláció 3,5-3,8
százalékos mértékét is. Az MKKSZ főtitkára felvetette a kiszervezettek növekvő kiszolgáltatottságát és azt a
tapasztalatot is, hogy a kiszervezés értelmetlen és nem hatékony. Ezért már nem elégséges az, hogy az
OKÉT „figyelmet fordít” rájuk.
VII. 29. Fehér József indokolatlan és értelmezhetetlen döntésnek nevezte a kormány tegnapi bejelentését,
amely szerint létszámstopot rendelnének el az államigazgatásban. A Világgazdaságnak erről nyilatkozva a
főtitkár szóvá tette: a kormányszóvivői sajtótájékoztatón tett bejelentés, — a jövőben a megüresedő állásokat
sem lehet betölteni, s megbízási szerződéssel sem lehet feladatokat kiszervezni a minisztériumokból, illetve a
háttérintézményekből — váratlanul érte a szakszervezeteket, mivel az Országos Közszolgálati
Érdekegyeztető Tanács hétfői ülésén a kormány képviselői egyetlen szóval sem utaltak arra, hogy másnap
ilyen horderejű bejelentést tesznek. Fehér József szerint ez a döntés szembe megy a nyugat-európai
trendekkel is, amelyek a válságkezelés részeként, a foglalkoztatás javításának egyik eszközeként növelik a
közszolgálatban dolgozók számát. De azért is elhibázott a döntés, mert a kormány ezzel azt üzeni: az
országban úgy általában jól mennének a dolgok, ha nem dolgoznának ilyen sokan a közszférában, tehát
bűnbakká teszi ezeket az embereket. S emellett a létszámstoppal jelentős költségvetési megtakarítás sem lesz
elérhető.

VII. 30. Az MKKSZ közleményben cáfolta, valótlannak és megalapozatlanak nevezte azt a 168 óra
című folyóirat internetes honlapján közzé tett állítást, amely szerint: „az elbocsátások idején 50
ezerrel többen lettek” a közigazgatásban, mint év elején voltak. A közleményt aláíró Fehér József
rámutat: a létszámnövekedés a közfoglalkoztatás következménye. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium (SZMM) által közzétett hivatalos létszámadatok szerint 2009. januárban a
közigazgatásban dolgozók összlétszáma 109.126 fő volt, 2009. májusban ugyanez az adat 110.433
fő. (A növekmény 1307 fő, azaz 1,2 százalék. A létszámfelvétel – elsősorban a munkaerő-piac
feszültségeit kezelő – állami foglalkozatási szolgálat területi szerveinél történt.) A KSH adatai
szerint valóban érzékelhető mintegy 50 ezer fős létszámnövekedés a költségvetési szektorban. Ez
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azonban nem a főfoglalkozású közszolgálati munkavállalók – nem a köztisztviselők – létszámának
bővüléséből ered. A kormány 2009. első negyedévében indította az „Út a munkához” című központi
munkaerő-piaci programot. A létszámnövekedés szinte teljes egészében a közfoglalkoztatás
következménye. A létszámstoppal érintett központi közigazgatásban 2008. december és 2009.
május között 1 százalékkal csökkent a foglalkoztatottak száma.

VIII. 5. A kormányfő által elrendelt közigazgatási létszámstop ellen emelt szót Fehér József, a 168 Órának
adott nyilatkozatában. Az MKKSZ főtitkára indokolatlannak, végrehajthatatlannak és károsnak minősítette a
döntést, és megalapozatlannak az indoklását, miszerint az év elejétől 50 ezerrel nőtt a költségvetési
szektorban foglalkoztatottak száma. A növekedés ugyanis az Út a munkához elnevezésű kormányzati
programhoz köthető. Ennek keretében azok kaphatnak bérként számító rendelkezésre állási támogatást, akik
már nem jogosultak sem a munkanélküli segélyre, sem az álláskeresési támogatásra. Ők a helyi
önkormányzat rendelkezésére állva közmunka jellegű feladatokat végeznek el. Jelenleg ők vannak 50 ezren.

VIII. 7. A közszféra teljes területét, csaknem nyolcvan szakágazat dolgozóját érinti az adókulcsok és az
adósáv-határok változása. A munkavállalóktól levont többletet a munkáltatók kötelesek a második félévben
visszafizetni az érintetteknek. A Kossuth Rádió Krónikájának erről nyilatkozó Fehér József közölte:
augusztus végén egyeztet a kormány képviselőivel a közszolgálati bérpolitikáról.

VIII. 12. Újra indultak a közszféra ellen hergelő híradások. A Mediafax hírügynökség szerint a Nemzetközi
Valutaalap képviselői arra akarják rávenni a magyar kormányt, hogy 2010 közepéig bocsásson el százszázötvenezer közalkalmazottat az államháztartási hiány visszaszorítása érdekében. A kormány szóvivője
kacsának nevezte a híresztelést. A témáról a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Fehér József sem hallott a
tömeges elbocsátás tervéről, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a kormány az ígérete ellenére nem hozta
meg azt a jogszabályt, amely szerint a 13. havi fizetés visszaállításáig létszámcsökkentésre hivatkozva nem
lehet a közszférában elbocsátani. Az MKKSZ főtitkára elképzelhetetlennek nevezte, hogy jövőre leépítésre
kerüljön sor a közszférában. A létszámhiány miatt éppen a kormány, az állam követi el a legsúlyosabb
jogsértéseket. A közszolgálatban már így is ötvenkét óra a heti munkaidő, amiért ráadásul semmilyen
ellentételezés nem jár.

VIII. 28. Az OKÉT ülésén Fehér József a munkavállalói oldal képviseletében szóvá tette, hogy nem volt
előzetes egyeztetés a július végén bevezetett közigazgatási létszámstopról. Ez a helyzet megoldhatatlan
feladat elé állított egyes intézményeket, például a munkaügyi központokat. A SZEF alelnöke azt is bírálta,
hogy a KSH a közfoglalkoztatás munkavállalóit a közszféra munkavállalói közé sorolta. Ezzel eltorzította a
közszféra valódi létszám- és kereset-adatait. Dr. Agg Géza, a KSZSZ elnöke kifogásolta, hogy előzetes
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tájékoztatás nélkül került sor a béreket is érintő különböző összegek zárolására, átcsoportosítására egyes
minisztériumoknál. (A kormányzati oldal képviseletében Csizmár Gábor államtitkár a költségvetési hiány
tartásának kötelezettségével indokolta a létszámstopot, s a kormányon belüli vitával, az egységes álláspont
hiányával magyarázta, miért nem egyeztettek erről az OKÉT-en.)
IX. 26. Az MKKSZ Akadémia előadássorozatának nyíregyházi rendezvényén Stumpf István, az egykori
Orbán-kormány kancelláriaminisztere, a Századvég Alapítvány elnöke kifejtette: sok területen új
államosításra van szükség, mivel a gazdasági-pénzügyi válság felhívta a figyelmet az állam szerepének
megerősítésére. A volt miniszter a rendezvény szünetében tartott sajtótájékoztatón is beszélt erről. Szerinte
az új államosításnak az egészségügyet és az oktatást mindenképpen érintenie kell, hiszen ezek olyan fontos
feladatok, amelyek nagyban befolyásolják a nemzet teljesítményét rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt.
Az erős állam létrehozásának feltételeként említette a közmegegyezést, a nemzeti minimum meghatározását
a kérdéskörben, ami megkönnyíti és garantálja az elengedhetetlen változtatások véghezvitelét. A
változásokhoz olyan köztisztviselőkre és közalkalmazottakra van szükség, akik életpályaként fogják fel
hivatásukat, s folyamatosan képezik magukat. Fehér József is szükségesnek mondta az erős közigazgatás
megszervezését, hiszen jó szakmai háttér nélkül az állam nem láthatja el sikeresen a feladatait.
Kialakításához azonban alapkérdésnek nevezte a köztisztviselők és közalkalmazottak becsülésének
visszaállítását, amit az utóbbi 3-4 év tépázott meg, amikor az MSZP-SZDSZ-kormány a közigazgatás
dolgozóit tette bűnbakká a költségvetési nehézségekért. Példa nélküli, ahogy a politika betüremkedett a
közigazgatási intézményrendszerbe.
X. 9. Az MKKSZ Elnöksége Gyulaházán tartott ülésén a szakszervezet főtitkárhelyettesévé választotta
Boros Péterné alelnököt. Az elnökkel és a főtitkárral történt munkamegosztási egyeztetésen a
főtitkárhelyettes két kiemelt feladata lett: az MKKSZ szakmapolitikai tevékenységének szervezése és az
ifjúsági tagozat újjáalakítása, színvonalas működésének támogatása. (Ezt a munkamegosztást az Elnökség
2010. II. 4.-i ülésén tudomásul vette.)
X. 15. Az MKKSZ nevében Árva János írta alá a kormány és az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsághoz
csatlakozott szakszervezetek megállapodását. Az egyezség szerint 2010-ben is kereset-kiegészítést kapnak a
közszféra dolgozói. A teljes munkaidőben foglalkoztatottaknak havi 340 ezer bruttó illetményhatárig két
részletben összesen 98 ezer forint kiegészítés jár. (Részmunkaidő esetén a részidő arányában.) Az aláíró 17
szakszervezet vállalta, hogy a megállapodás minden pontjának teljesülése esetén megszüntetik az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottságot.
X. 20. Az MKKSZ Országos Választmánya határozott hangú állásfoglalásban tiltakozott az ellen, hogy a
települési önkormányzatok feladat-ellátását már eddig is kockára tevő megszorítások után a 2010. évi állami
költségvetés tervezete újabb 120 milliárd forintot vonjon el az önkormányzatoktól. Ennek, ha az
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Országgyűlés megszavazza, az lesz a következménye, hogy a települések döntő többsége kénytelen tovább
csökkenteni mind a kötelező, mid az önként vállalt lakossági szolgáltatásokat, a helyi vállalkozóknak adható
megrendeléseket, ami növeli a már amúgy is magas munkanélküliséget, súlyosbítja a lakosság
létkörülményeit. Az MKKSZ tudomásul veszi az ország nehéz gazdasági helyzetét, ezért azt kéri a
parlamenti képviselőktől és a kormánytól, hogy az arányos teherviselést érvényesítve legalább a 2007. évi
szinten biztosítsák az önkormányzatok költségvetési támogatását.
X. 27. Az MKKSZ szolnoki fórumán Fehér József bírálta azt a helyzetet, hogy a közszolgálati dolgozók
egyre több feladatot kapnak, miközben a bérük három éve nem változott, sőt a 13. havi illetmény elvonásával
még csökkent is. Szakszervezeti sikernek nevezte viszont a kormánnyal kötött kereset-kiegészítési
megállapodást, amelynek alapján 2010-ben két részletben történő kifizetéssel 98 ezer forint bánatpénzt
kapnak a közszféra munkavállalói. Az MKKSZ főtitkára ugyanakkor kemény kritikával illette azt a
kormányzati tervet, hogy 2010-ben 120 milliárd forintnyi támogatást vonnának el a települési
önkormányzatoktól.
XI. 2. Az EDDSZ SZEF-ből kilépése utáni helyzetről kérdezte a Népszava Fehér Józsefet, aki kifejtette: az
EDDSZ-szel az volt a legfőbb gond, hogy az utóbbi időben már azoknak a feladatoknak az elvégzését, olyan
követelések érvényesítését kérte számon a SZEF-től, amelyek az ágazati szakszervezet feladatai lettek volna.
A konföderáció Ügyvivő Testülete úri módon vette tudomásul az EDDSZ azonnali kilépést tudató közlését.
A SZEF azonban az egészségügyi és szociális területen dolgozók érdekeinek hatékony képviseletére
törekszik a jövőben is. Ezért vár a soraiba minden ebben a körben működő szakszervezetet. Már felvételre
jelentkezett a májusban nyilvántartásba vett Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete. (A SZEF
Szövetségi Tanácsa november 3.-i ülésén látványos többséggel szavazta meg a felvételt.)
XI. 4. Ma a munkavállalók féltik az állásukat. Ettől egy szakszervezet nem tekinthet el, ezért felelőtlen
módon nem szervezhet tiltakozó akciókat, nem jelenthet be sztrájkokat, -- válaszolta egy a SZEFtagszervezetek sztrájkhajlandóságát firtató kérdésre Fehér József. A kérdés a SZEF Szövetségi Tanácsa
előző napi ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón hangzott el, a választ a Népszabadság ismertette.
XI. 18. Politikailag rossz üzenet, fenyegető és érthetetlen a kormánynak az a terve, hogy felmérnék az
államigazgatás központi és területi szerveinél dolgozó köztisztviselők lojalitását, -- jelentette ki a Magyar
Nemzetben Árva János. Az elnök szerint a köztisztviselők elkötelezettségének egyetlen objektív mércéje
van: az, hogy eleget tesznek-e az esküjüknek. A szakszervezetek hivatalos érdekegyeztető fórumokon
akarják elérni, hogy a kormány vonja vissza elképzelését. Azért is meghökkentő a kormány szándéka, mert
az elmúlt évek költségvetési hiányt csökkentő lépései leginkább a közszférát, s benne a heti 40 helyett
túlóradíj nélkül 48 órát dolgozó köztisztviselőket sújtották.
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XI. 19-21. A MÁK OSZT XIII. Szakszervezeti Akadémiáját rendezte Budapesten. Árva János az MKKSZ
érdekképviseleti munkájának -- az utóbbi években minden szempontból megnehezült feltételek ellenére elért
-- eredményeiről és további feladatairól tartott előadást. Balázs Péter MAKASZ referens az MKKSZ-tagokat
megillető új szolgáltatásokról, Tornyi Lajosné, az MKKSZ PEB elnöke a alapszervezeti pénzgazdálkodás
elvi és gyakorlati kérdéseiről tájékoztatta a résztvevőket. Kis Ágnes, a MÁK elnöke az Államkincstár
működésének az ott dolgozó 4200 alkalmazottat is érintő vonatkozásairól beszélt. Egyebek között
bejelentette: noha rossz évet zár 2009-ben a MÁK, 2010-ben a Kincstárnál nem lesz létszámcsökkentés, sőt
25 fős létszámbővítést terveznek. A személyzeti munka és a juttatások részleteiről Müllerné Dénes
Zsuzsanna humánpolitikai főosztályvezető szólt. Dr. Lóczi Péter, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezető
helyettese a Ktv. változásainak a köztisztviselőket érintő hatásairól, egyebek között a versenyvizsgákkal és a
teljesítményértékelési rendszer módosításával kapcsolatos kérdésekről beszélt. Mivel az UNICA beolvadt az
Aegon Nyugdíjpénztárba, amelynek a MÁK kiemelt partnere, érdeklődés kísérte Heinrich Viktorné
értékesítési menedzser előadását. A 3. napon a MÁK OSZT tartott ülést, amelyen aktuális szakszervezeti
feladatokról volt szó.
XI. 25. A közszolgálat munkajoga – a múlt kérdőjelei, a jövő esélyei címmel közös konferenciát tartott
Budapesten a Magyar Munkajogi Társaság és az MKKSZ. Dr. Verebélyi Imre professzor, a Magyar
Közigazgatási Kar elnöke a közszolgálat jogpolitikai vonatkozásairól tartott előadásában egyebek között a
magyar közigazgatás három alapproblémájáról beszélt. 1. A jogállamiságot súlyosan sérti, hogy politikusok
kontroll nélkül neveznek ki, minősítenek, vagy küldenek el köztisztviselőket. 2. A közigazgatási dolgozók
nem megfelelő bérezése miatt igen erőteljesen érvényesülhet a korrupció. 3. A magyar rendszernek is sajátja
a karriermodellre jellemző hatékonysági probléma. Fehér József, az MKKSZ főtitkára a közszolgálat
munkaügyi kapcsolatait taglaló előadásában egyebek között arról beszélt, hogy az ágazati-tárcaszintű
érdekegyeztetés mára kiüresedett, s a közszolgálat jelenleg nincs megfelelő alkupozícióban, mivel a
valósággal szemben általánosan kialakult társadalmi felfogás, hogy ez a szféra a központi költségvetésből
több forrást visz el, mint amennyit megtermel. A konfliktusok kezelésében alapvető szerepet betöltő
sztrájktörvény elavult, több ponton változtatásra szorul, de az is elfogadhatatlan, hogy a döntőbíráskodást
kizárja a közigazgatásból.
XI. 26. Az MKKSZ vezetői értekezletén dr. Lőrik Erzsébet ügyvédnő – aki 2001-től látja el
szakszervezetünk jogi képviseletét – tagjaink egyéni jogvédelme és a szakszervezet kollektív jogai érvényre
juttatása ügyében indult peres eljárásokról szólt. Arra hívta fel a figyelmet, milyen hátrányosan befolyásolja
a pert, ha helyi szakszervezeti vezetők előzetes egyeztetés nélkül tesznek érvekkel, bizonyítással alá nem
támasztott nyilatkozatot, tanúvallomást egy-egy bírósági eljárás során. Fehér József arra hívta fel a
figyelmet: jogi személyiséggel csak az MKKSZ országos szervezete rendelkezik, ezért megkerülhetetlen,
hogy az MKKSZ Országos Irodája minden jogesetről pontos és idejében érkezett bejelentést kapjon. A
főtitkár arra is emlékeztetett, hogy a VIII. kongresszus módosította az MKKSZ alapszabályát, s új szervezeti
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és működési szabályzat (SZMSZ) is készült. A munkahelyi szervezeteknek ehhez 2010 májusáig írásban
hozzá kell igazítani a maguk működési szabályzatát. A szakszervezet tagjainak és helyi tisztségviselőinek
jogvédelme szempontjából is nagyon fontos precízen dokumentálni az alapszervezet működésének minden
mozzanatát, beleértve a taggyűlések hiteles jegyzőkönyveit és a taglétszám naprakész nyilvántartását is.
A vezetői értekezlet napirendjén szerepelt az MKKSZ Akadémia 2009. évi záró konferenciájának
szervezésével, az MKKSZ megalakulása 20. évfordulóról az OV kibővített ünnepi ülése keretében december
11.-én sorra kerülő megemlékezéssel kapcsolatos előkészítő munka és több más aktuális feladat. Egyebek
között az MKKSZ 2010. évi költségvetésének készítése, és az országos érdekképviseleti reprezentativitás
megállapításához – foglalkoztatási jogviszonyok szerint szükséges taglétszám-felmérés.
XII. 5. Nyílt levelet írt a záhonyi képviselő-testülethez a város Polgármesteri Hivatalában működő MKKSZalapszervezet a hivatalban végrehajtandó létszámleépítés miatt. A képviselő testület ugyanis november 30-án
úgy döntött, hogy január 1-jétől legfeljebb 27-en dolgozhatnak a záhonyi polgármesteri hivatalban. A
szakszervezeti levél emlékeztet arra: az önkormányzat a 2006-os költségvetési rendeletében az engedélyezett
álláshelyek számát még 35,5 főben határozta meg. A mostani döntés azt jelenti, hogy a köztisztviselői
álláshelyek 23 százaléka szűnik meg a hivatalban az utóbbi három év alatt. Közben pedig az ügyek száma
nem csökkent a múlt évhez képest, sőt, többletfeladatok is jelentkeztek, mert a hivatal körzetközponti
feladatokat lát el – ez megközelítőleg 21 ezer lakost érint –, emellett körjegyzőségi és a kisebbségi
önkormányzattal kapcsolatos feladatok is hárulnak rá. A szakszervezet úgy véli, hogy 27 fővel nem lehet az
eddigi színvonalon ellátni a feladatot, ezért a határozat visszavonását.
XII. 8. Az MKKSZ Akadémia 2009. évi rendezvénysorozatának záró konferenciájára az Országház
Főrendiházi termében került sor. A meghívott előadók – a magyar közigazgatás meghatározó személyiségei
és elismert szakértői – egy jobb és hatékonyabb közigazgatás megteremtésének lehetőségét próbálták
felvázolni különböző nézőpontból. Mandur László, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg a konferenciát.
Mint mondta, a közszféra iránti bizalom helyreállítása az egyik legfontosabb feladat. Dr. Kovács Árpád, az
Állami Számvevőszék elnöke „Korszerű és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhető
reformok tükrében” címmel tartott előadásában hangsúlyozta: ma Magyarországon a közmegegyezés hiánya
a legfőbb akadálya a nagyobb és átfogóbb reformoknak. Dr. Stumpf István volt kancelláriaminiszter, a
Századvég Alapítvány elnöke „Eszmény vagy álom? Gondolatok a jó közigazgatásról, valamint a felelős
kormányzásról a kihívások, valamint az előretekintés jegyében” címmel tartott előadást. Dr. Kilényi Géza
professzor a jó közigazgatás eszményét a méltó közigazgatási eljárás és elbánás felöl közelítette meg. Dr.
Vass László, a Budapesti Kommunikációs Főiskola rektora az OECD egyik közigazgatást érintő, európai
szintű vizsgálatáról beszélt. Dr. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke intézménytörténeti
szemszögből közelítette meg a jó közigazgatás eszményét, a Magyary-iskola máig ható érékei alapján
vizsgálta a jelenlegi rendszert. Kifejtette: jelenleg Magyarországon az állami szervek sok esetben nem
joghoz kötötten működnek, ezért a politikának önmérsékletet kellene gyakorolnia. Dr. Dudás Ferenc, a
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KözigPress főszerkesztője előadásában hibának nevezte a közigazgatási államtitkári tisztség megszűnését,
sajnálatát fejezte ki, hogy az elmúlt években leértékelődött a közigazgatási szaktudás. Dr. Kiss Sándor, az
MKKSZ első elnöke szerint csupán a benne dolgozókon múlik, hogy a közigazgatás még működik.
Előadásában hangsúlyozta: az MKKSZ 20 éves fennállása alatt folyamatosan síkra szállt a közigazgatás
átgondolt, a munkát fejlesztő reformjáért. Ehelyett azonban a személyi és dologi kiadások visszafogását, a
szervezeti struktúra ötletszerű átalakítását jelentő reformokat tudtak felmutatni az egymást váltó kormányok.
A konferenciát Fehér József vezette. Összefoglalójában kiemelte: 2009-ben az MKKSZ Akadémia 10
rendezvényt tartott 5 helyszínen, s a szakszervezet több mint 2000 közszolgálatban dolgozó tisztségviselője
hallgathatta meg 15 előadó különféle témákat körüljáró előadásait.
XII. 10. Kibővített ülésen emlékezett meg az Országos Választmány az MKKSZ megalakításának 20.
évfordulójáról. A jubileumi ünnepségen részt vett Bert van Caelenberg, a Független Szakszervezetek
Európai Szövetségének (CESI) igazgatója, dr. Szabó Endre, a SZEF alapító elnöke, a KSZSZ örökös
tiszteletbeli elnöke, Varga László, a SZEF jelenlegi elnöke, s az MKKSZ több alapító tagja. Dr. Kiss
Sándor, a szakszervezet alapító elnöke emlékezett meg a két évtized szakszervezeti tevékenységének főbb
eseményeiről, sikereiről és a törekvések megvalósításának gondjairól, az érdekképviseleti munka
feltételeinek nehezebbé válásáról. Bert van Caelenberg olvasta fel Helmut Müllers levelét, amelyben a CESI
főtitkára köszönti a 20 éves MKKSZ-t. Varga László, a SZEF elnöke üdvözlő beszédében azt a reményét
fejezte ki, hogy a következő 20 év igazolni fogja várakozásainkat, törekvéseinket. Dr. Zsiga Imre, a
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének titkára a társszakszervezetek képviseletében üdvözölte az
ünnepség résztvevőit. Az akadályoztatása miatt távol levő Michalkó Péter, az ADOSZT elnöke és dr. Agg
Géza, a KSZSZ elnöke a jubileum alkalmából levélben köszöntötte az ünneplőket, az MKKSZ tagságát. Dr.
Szabó Endre a felszólalók sorát zárva nagy elismeréssel méltatta az MKKSZ érdekképviseleti munkáját,
külön kiemelve Fehér József főtitkári tevékenységét.

Árva János és Fehér József az ünnepi ülésen

nyújtotta át az MKKSZ 2009-ben alapított kitüntetéseit. A Szakszervezeti Munkáért Aranygyűrű kitüntetést
kapta dr. Kiss Sándor, az MKKSZ alapító elnöke és Kakukk János, a szakszervezet alapító PEB elnöke. A
Szakszervezeti Munkáért Emlékérem kitüntetésben posztumusz részesült Vereczkey Mihály, az MKKSZ
alapítóinak egyike, a szakszervezet néhai országos titkára, alelnöke (a kitüntetést az özvegye vette át).
Szakszervezeti Munkáért Emlékérem kitüntetést kapott: Timkó József, az MKKSZ alapítója, országos
szervező titkára, Leiner Imre alapító tag, az MKKSZ Vas-Veszprém-Zala megyei titkára, Békési József, a
MÁK OSZT alelnöke, Galambos Ferencné alapszervezeti vezető, Hupucziné Györki Julianna OV tag,
Horváth Sándorné alapító tag, az MKKSZ Baranya megyei titkára, Kemenczei Károlyné alapító tag, az
MKKSZ Országos Iroda munkatársa, Legeza Zoltánné alapszervezeti vezető, dr. Orosz Zoltánné OV tag és
Szűcs Alánné alapító tag.
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XII. 14. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülésén a GDP növekedésétől függő külön
juttatás szabályozási javaslatáról tárgyalva Fehér József a munkavállalói oldal álláspontját ismertette.
Kifejtette: mivel 2010-ben a prognózisok szerint csökken a GDP, most nincs értelme külön tárgyalni a
nemzeti bruttó össztermék növekedésétől függő külön juttatásról. Viszont 2011-re már a bérek jelentősebb
emelése is indokolt lesz. Ezért az oldal javasolja, hogy januárelején alakuljon háromoldalú szakértői
munkacsoport az egyes bérpolitikai elemek (a 13. havi illetmény visszaállítása, illetve a GDP növekedésétől
függő külön juttatás bevezetése, a 2011-es bérfejlesztési lehetőségek) komplex áttekintésére. Az oldal
törekvése, hogy átlátható, automatizmus-szerű bérpolitikai rendszer működjön a közszférában. Az
önkormányzati és a kormányzati oldal egyaránt elfogadta ezt a javaslatot, s úgy döntött, hogy január 10-ig
megalakul a szakértői munkacsoport, amely január végéig elkészíti az OKÉT számára a szakértői anyagot.

2010
I. 12. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete közös nyilatkozatban reagált a köztisztviselők béren kívüli
juttatásairól a médiában nyilvánosságot kapott pontatlan, a közvéleményt megtévesztő, esetenként
tendenciózus politikai tartalmú megállapításokra. A Fehér József MKKSZ-főtitkár és dr. Agg Géza KSZSZelnök aláírásával kiadott közlemény a valós adatokat ismerteti a 2006 és 2009 közötti időszak köztisztviselői
elbocsátásairól, az illetményalap háromszori befagyasztásáról, a közigazgatásból történt forráskivonásokról,
arról, hogy a közigazgatásban várhatóan nem teljesülhet az OÉT-megállapodás, amely szerint 2010-ben már
egyetlen ágazatban és egyetlen dolgozónál sem csökkennek a reálkeresetek. A nyilatkozat szerint szakmai és
politikai felelősség terheli azokat, akik az elmúlt években túlpolitizálták a közigazgatást, s emlékeztet arra,
hogy a köztisztviselői kart eskü és törvény kötelezi a mindenkori kormányhoz, önkormányzathoz való
lojalitásra, ezért a köztisztviselők nem egy adott kormányt, hanem az országot, az állampolgárokat
szolgálják.
I. 14. Vezetői értekezleten folytatódott a 2009. november 26-i vezetői értekezleten már elkezdett
konzultáció, kötetlen eszmecsere az MKKSZ helyzetéről. A véleményüket, tapasztalataikat közreadók reális
képet festettek a munkahelyeken zajló érdekképviseleti, érdekvédelmi munka körülményeinek drasztikus
romlásáról, a szakszervezeti jogosítványok büntetlenül maradó megsértéseiről. A dolgozók félnek az
elbocsájtástól, ezért sok esetben megmukkanni sem mernek a munkáltató ilyen jellegű törvénysértései
esetén. Fehér József a kedvezőtlen anyagi és egyéb feltételek közepette szükséges lépéseket taglalta
összefoglalójában. Szó esett a vezetői értekezleten 2010 kiemelt feladatairól, az MKKSZ 2010-es
költségvetésének előkészítéséről, és a munkahelyi szervezetek szervezeti és működési szabályzatának
készítésével kapcsolatos tennivalókról.
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I. 15. Árva János a Népszabadság online kiadásának kérdéseire válaszolva határozottan cáfolta azt a
feltételezést, hogy politikai csatározások középpontjába kerülhet a közszféra bruttó 98 ezer forintos keresetkiegészítése, amelyet a januári és a márciusi bérekkel utalnak. Még 2009 októberében állapodott meg a
kormány és az OKÉT arról, hogy a közszféra dolgozói 2010-ben bruttó 340 ezer forintos havi
illetményhatárig bruttó 98 ezer forintos kereset-kiegészítést kapnak. A támogatás a 640 ezer alkalmazott 80
százalékát érinti. A 340 ezer forintos határt egyrészt azért húzták, mert egyrészt az idei adóváltozásokkal az
alacsonyabb keresetűek rosszul járnak, másrészt mert a kialkudott keretből ennyire futotta. Arra a kérdésre,
vajon azért kerül-e sor a kifizetésekre még a választások előtt, hogy a jelenlegi kormány szimpatizánsokat
szerezzen magának, Árva János egyértelmű nemmel felelt. Nevetséges feltételezés, hogy bruttó 98 ezer
forinttal, aminek adott esetben még a felénél is kevesebb marad az érintetteknél, bárki szavazatát meg
lehetne „venni”,- mondta. A szakszervezet azt szerette volna, ha az érintettek már januárban megkapják a
teljes összeget, de tekintettel arra, hogy az év első hónapjában szinte üres az államkassza, az a megállapodás
született, hogy két részletben utalják a pénzt, amiből a járulékokat természetesen levonják.
II. 1. A Közterület-felügyeleti OSZT Budapesten rendezett konferenciáján dr. Teke András nyugállományú
határőr ezredes a rendszerszerű munkavégzés elvi-elméleti követelményeiről, a probléma-megoldás
kívánatos folyamatáról tartott előadást és konzultációt. Dr. Lóczy Péter, a Miniszterelnöki Hivatal szakmai
főtanácsadója, aki annak idején részt vett a felügyeleti törvény előkészítésében, a közterület-felügyelők
jogállásával (a BM-ből az önkormányzatokhoz kerülésével) összefüggő kérdések rendezetlenségéről, a
felügyeleti törvény módosításának szükségességéről beszélt és tartott vitafórumot. A konferencia bezárása
után az aktuális tennivalókról és a következő időszak feladatairól tanácskozott az OSZT.
II. 2. A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa Munkavállalói Oldalának Ügyvivőjeként Fehér
József levélben kérte dr. Gulyás Kálmántól, a szociális és munkaügyi tárca szakállamtitkárától a KOMT
plenáris ülésének összehívását. Több településről, közalkalmazottakat képviselő szakszervezettől ugyanis
jelzés érkezett, hogy közalkalmazottakat foglalkoztató intézmények vezetői önkormányzati, polgármesteri
intézkedésre hivatkozva – esetenként törvénysértő módon – felmondják a hatályos kollektív szerződést. A
KOMT Munkavállalói Oldala ezért azt javasolja, hogy a plenáris ülés közös állásfoglalásban, nyilatkozatban
erősítse meg: a kollektív szerződések fenntartása a munkabéke fontos feltétele, s az önkormányzatok
költségvetési helyzetéből adódó finanszírozási hiányok nem, vagy nem minden esetben indokolják a
kollektív szerződések egészének felmondását. Ehelyett legyenek tárgyalások a juttatások mértékének,
formájának módosításáról. A KOMT II. 11.-én tartott plenáris ülése elfogadta a javaslatot, s III. 3.-án dr.
Gulyás Kálmán (kormányzati oldal), Fehér József (munkavállalói oldal), és dr. Gémesi György
(önkormányzati oldal) aláírásával megjelent az ajánlott tartalmú közös nyilatkozat.
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II. 2. A Munkaügyi OSZT ülésén Haág Tibor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium mb. gazdasági
főigazgatója a cafeteria rendszerrel kapcsolatos problémákról, megoldási módokról tartott tájékoztatót.
Elismerte a változtatással járó hátrányokat, anomáliákat, de a tárcákat is kész helyzet elé állította a
költségvetés. Szemánné Bredács Anna OSZT elnök kijelentette: a 2011-es költségvetés tervezése előtt a
szakszervezet mindent elkövet, hogy sor kerüljön egyeztetésre az egységes cafeteria rendszer miatt is. Fehér
József azt a reményét fejezte ki, hogy „a meccs még nincs lefutva”. Az MKKSZ főtitkára összefoglalta,
milyen igényekkel ült tárgyalóasztalhoz a szakszervezet az OKÉT-on a 2010-es bérekről, juttatásokról, mi
volt a kormány – jobbára elutasító – álláspontja. A kormány képviselői január 5.-én még a cafeteria rendszer
teljes megszüntetésének álláspontján volt. Ezt ugyan sikerült kivédeni, de ami lett belőle, az nagy érvágás az
érintetteken. Pirisi Károly, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója a hivatal 2010-es feladatairól,
az ott dolgozókat érintő bér- és juttatási lehetőségekről beszélt, s a résztvevők sok konkrét kérdésére
válaszolt.
II. 4. Első olvasatban tárgyalt az Elnökség a szakszervezet 2010. évi költségvetésének OV elé menő
tervezetéről. Fehér József az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítőjében arra emlékeztetett, hogy mivel
három éve nem változott a tagdíjmaximum, 2009-ben nem sikerült a költségvetés stabilizálása. Ezért a 2010es költségvetési terv veszteségre épül. Ezzel lényegében elkezdődött a vagyon felélése. A megyék jelentős
hányada is hiányt tervezett, mindössze két megye és a főváros hozta a tervezési többletet. Mindez szigorúan
takarékos gazdálkodás szükségességét vetíti előre. Emiatt 2010-ben nincs lehetőség bérfejlesztésre az
apparátusban. Csökkenteni szükséges az oktatási-képzési alap és az üdültetési alap felhasználását is. A
tervezet vitájában több hasznos észrevétel hangzott el. Ezeket a főtitkár beépíti a költségvetés második
olvasatának elnökségi tárgyalására készülő anyagba. Tornyi Lajosné ismertette, hogy a PEB egyetért a 2010es költségvetés tervezési elveivel, de a bevételi oldalon lát néhány bizonytalansági tényezőt. # Csonka Béla
előterjesztése alapján a tagszervezési pályázatok szintén az OV elé kerülő szabályozásáról tárgyalt az
Elnökség # Gozman Józsefné tett javaslatot a munkahelyi szervezetek Szervezési és Működési
Szabályzatának – elismerést kiváltott - ajánlás jellegű változatára. # Timkó József tájékoztatta az Elnökséget
a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány kuratóriumának működéséről. Az Elnökség
úgy döntött, hogy az OV legközelebbi ülésére készüljön előterjesztés az Alapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának kiegészítésére. # Tárgyalt az Elnökség az „Alkossunk Együtt Programot” című
internetes akció indításáról is.
II. 16. Módszertani szakszervezeti taggyűlést kezdeményezett -- az országban egyedüliként -- a SzabolcsSzatmár- Bereg megyei Kislétán az MKKSZ megyei titkára. A megye l3 szociális és gyermekvédelmi
intézményében van munkahelyi MKKSZ-szervezet. Közülük 9 – a hatásos tagszervező munka
eredményeként -- 2009-ben alakult. A 13 intézmény képviselői létrehozták a Szociális és Gyermekvédelmi
Megyei Tagozatot. A zömmel új alapszervezeti titkárok és elnökök érdekvédelmi munkáját segítő
módszertani taggyűlést Kisléta Ápoló Gondozó Otthonában, a megye legfiatalabb munkahelyi MKKSZ-
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szervezetében tartották. Az összejövetelen modellezték a testületi ülés levezetését, a beszámolók teljesítését,
a legfontosabb munkahelyi szabályzatok és iratminták megszavazását. A rendezvény kitűnő fórum volt a
fontos foglalkozási kör helyzetének megbeszélésére is. Ezért vendégként részt vett a rendezvényen a megyei
közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamennyi intézmény igazgatója, az MKKSZ főtitkára, megyei
titkára és elnöke, a Szociális és Gyermekvédelmi Megyei Tagozat két társelnöke és több mint száz
érdeklődő.
II. 25. Megvédte az MKKSZ azt a három szakszervezeti tisztségviselőt, akiktől a 14 fős létszámcsökkentés
keretében akart megszabadulni a szekszárdi önkormányzat. Az MKKSZ megbízásából dr. Lőrik Erzsébet
ügyvéd védte a tisztségviselőket, akiknek az elbocsájtásához az MKKSZ helyi alapszervezete nem járult
hozzá. A bíróság első fokon pótolta az érdekképviseleti nyilatkozatot, a megyei bíróság azonban a
szakszervezet érvelését fogadta el: az alapszervezet komoly és személyhez kötött érdekvédelmi munkát
végez, amihez szükség van a titkár jogi végzettségére, és a tagság bizalmát bíró másik két vezetőségi tag
nyílt kiállására a munkáltatóval folytatott vitában. A jogerős ítélet alapján a három szakszervezeti
tisztségviselőnek nem mondhat fel az önkormányzat.
III. 1. Áprilisra megszülethet a közszféra egységes etikai kódexe. Az Országgyűlés egy határozata ugyan
2010. február végét jelölte ki a megalkotás határidejének, de nem lett kész. A kormány szóvivője szerint
azért, mert „a kormány egy részletes szabályozáson dolgozik, nem egy lózunggyűjteményen. A kormány
által elképzelt szövegről hamarosan elkezdődhetnek a tárgyalások a szakszervezetekkel is, és március végén,
vagy április elején elfogadhatják azt.” A Kossuth Rádió Krónikájának erről nyilatkozó Árva János, az
MKKSZ elnöke kijelentette: a szakszervezet nyitott a javaslat megtárgyalására, de nem értik, miért csak
most kerül erre sor. Egy-két tárgyalási fordulóval egy ilyen fontos dokumentumnak nem lehet a végére járni,
mivel először a koncepcióban kellene megegyezni. Lövétei István alkotmányjogász szerint nincs jogi
következménye annak, hogy a kormány nem tartotta be az előírt határidőt, hiszen a parlament határozatban
saját magán kívül senkit sem kötelezhet semmire.
III. 2.

Csekély könnyítés a közszolgáknak. A kormány módosította a közigazgatási versenyvizsgára

vonatkozó előírásokat, így mentesülhetnek a vizsga letétele alól azok, akik közszolgálati jogviszonyuk alatt
legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek, - értesült a Magyar Hírlap. Árva János, az MKKSZ
elnöke a lapban előrelépésnek minősítette a módosítást. A bevezetés óta többen is sérelmezik, hogy a
vizsgára való felkészülés költségeit – amely a vizsgadíjjal együtt akár a százezer forintot is elérheti – a
munkavállalóknak kell állniuk.

III. 9. A közszférát már nem kellene tovább sanyargatni létszámcsökkentéssel, mert már annyira
megfogyatkozott az állomány, hogy ez veszélyezteti a működést, -- jelentette ki a MÁK OSZT ülésén Árva
János. Az MKKSZ elnöke szólt arról is, hogy a parlamenti választás nem okoz gondot a közigazgatásban
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dolgozók számára, tisztességgel, szakértelemmel ellátják vállalt feladataikat. Gondot a közigazgatás
struktúra-váltása -- a régiók további térvesztése és a megyék újbóli felértékelődése – okozhat majd. Az ülés
napirendjén szerepelt a MÁK informatikai szervezetének átalakítása is, amelynek során a fejlesztéssel
foglalkozó munkatársak átkerülnek központi állományba.
III. 11. Az MKKSZ Elnöksége Fehér József előterjesztésében második olvasatban tárgyalta a szakszervezet
2010. évi költségvetésének az Országos Választmány ülése elé terjesztendő javaslatát. Tornyi Lajosné PEB
elnök a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a költségvetési tervről eddig kialakult – még nem végleges –
véleményét ismertette. Az ülésen Boros Péterné főtitkárhelyettes vitaanyagot terjesztett elő arról, hogy mit
vár az MKKSZ a parlamenti választások után hivatalba lépő kormánytól, milyen javaslatai vannak a
szakszervezetnek a kormány programjához. Ezt a dokumentumot is az OV ülése elé terjeszti az Elnökség.
III. 15. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma az Országos Választási Bizottsághoz benyújtott és ott
hitelesített népi kezdeményezésével azt szeretné elérni, hogy ne emeljék 65 évre a nyugdíjkorhatárt, mivel
nem volt érdemi egyeztetés a korhatáremelésről. Az Országos Érdekegyeztető Tanács rendkívül gyorsan,
több szempontot figyelembe sem véve tárgyalták meg a módosítást. A 2009 tavaszán megszavazott törvény
szerint 2016-tól folyamatosan emelkedik a nyugdíjkorhatár, 2027-ben már 65 év lesz. A népi kezdeményezés
indokoltságáról a Kossuth Rádió Krónika című műsorának nyilatkozó Fehér József elmondta: számos olyan
munkakör, olyan foglalkozás van, amelyben elképzelhetetlen, hogy 65 éves korban dolgozzon valaki. Ilyen
például bölcsődében, óvodában vagy szociális területen, de egy mindennap komoly megpróbáltatást követelő
okmányirodában végzett munka is. A SZEF tagszervezeteinek ötvenezer aláírást kell összegyűjteniük ahhoz,
hogy az Országgyűlés újratárgyalja a nyugdíjkorhatár 62-ről 65 évre emelését.
III. 22. A közszolgálati bérek reálértéke ma a 2002-es szintre zuhant vissza. 2001-ben bevezették ugyan a
köztisztviselői életpályamodellt, 2002-ben pedig emelték a béreket a közszférában, de az utána következő
nyolc évből négyben nem volt illetményalap-emelés. Ráadásul az elmúlt években nagyarányú elbocsátási
hullám is érintette a közszolgálatot, ennek is főként a lakossági szolgáltató részét. Az átalakításokat sokszor
szakmaiatlanság jellemezte. Mindeközben a kormányzat számtalanszor a közszolgálati béremelést nevezte
minden bajok fő forrásának. Ezért anyagilag és erkölcsileg egyaránt tönkretett közszolgálata van ma az
országnak, -- nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József, az MKKSZ főtitkára.
III. 25. Az MKKSZ OV Boros Péterné főtitkárhelyettes előterjesztésében tárgyalt a „Mit ajánl az MKKSZ
az új kormány programjához?” című dokumentum-tervezetről és az azzal kapcsolatos tagsági vita tartalmi
elemeiről. Az alapszervezetektől és a tagoktól egyénileg érkezett javaslatokból összeállítandó dokumentumot
az MKKSZ 2010. májusában megküldi a miniszterelnök-jelöltnek. # Az OV a Képzési Alap Felhasználását
Irányító Bizottság elnökévé választotta Csonka Béla elnökségi tagot, a szakszervezet Komárom-Esztergom
megyei titkárát. A bizottság titkára Paulics Alíz, tagja Barcsik Tiborné, Halász Sándor, Kovács György,
Mihalovits Ervin és Rácz Györgyi lett.
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IV. 2. Az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének tisztségviselői és a megyét képviselő
Országos Választmányi tagok az MKKSZ választott tisztségviselőinek és alapszervezeteinek csatlakozását
kérik alábbi vállalásukhoz: „Mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országos tisztségviselők vállaljuk, hogy –
egyenként – a következő kongresszusig évente 10 fővel gazdagítjuk az MKKSZ családját. Vállaljuk azt is,
hogy az alapszervezetek tisztségviselői pedig – alapszervezetenként – évenkénti 5 fős taglétszám növelés
vállalásával csatlakozzanak ehhez a felhíváshoz. Ez évente -- országos szinten – akár ezer új tagot is
jelenthet. Vállalásunkat 2009. április 2-a napjától számoljuk.” A felhívást közzé tette: az MKKSZ Országos
Választmányának ülésén Bodó József OV tag, az MKKSZ Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal munkahelyi
szervezet vezetője.
IV. 13. Minden korábbinál nagyobb átrendeződés várható a közszférában, mivel a következő kormány más
felállásban és más emberekkel akarja megvalósítani elképzeléseit. A közszférában dolgozók is komolyabb
átrendeződésre számítanak. Ezt jelzi, hogy már hónapokkal ezelőtt elkezdtek a lehetséges állások után
tapogatózni, - írja a Népszabadság. Árva János, az MKKSZ elnöke a lapnak nyilatkozva elmondta: az egyes
tárcáknál dolgozóknak nincsenek illúziók, mivel Magyarországon zsákmányrendszer uralkodik, ezért a
fontos helyeken biztosan kicserélődnek az emberek. Az viszont már komoly problémát okoz, ha a szakmai
apparátuson is nagy érvágás esik, olyan szakembereket küldenek el, akik több kormányt is kiszolgáltak már.
IV. 16. Közszolgálati párbeszédet kezdeményező felhívással fordult az MKKSZ Országos Választmánya a
közszféra munkavállalóihoz. A közelgő parlamenti választások után 2010 májusától új összetételű
Országgyűlés kezdi meg munkáját és új kormány lép hivatalba. Szakszervezetünk az elmúlt 20 év során
alapkövetelménynek és megőrzendő értéknek tekintette a szigorú pártpolitikai semlegességet. Az MKKSZ a
mindenkori kormányt, helyi szinten a mindenkori önkormányzati vezetést tekintette partnerének. Jelenleg is
ez vezérli magatartásunkat, - áll egyebek között a felhívásban. A dokumentum utal arra, hogy az MKKSZ
által képviselt munkavállalók közössége - és az a több mint 200 ezer közalkalmazott, köztisztviselő és
közszolgálati dolgozó, aki ma az MKKSZ-hez való tartozásával példamutató szolidaritást mutat, - képes arra,
hogy javaslatait, elvárásait, kezdeményezéseit komplex módon megfogalmazza és azt a leendő kormány
programjához felajánlja. Az OV ehhez kér javaslatokat, gondolatokat, ajánlásokat a közszolgálatban állóktól.
S azt is kéri, hogy minél többen kapcsolódjanak be az MKKSZ honlapján folyó „Alkossunk együtt
programot” című disputába is, mert ez a közös munka lehet a „belépőnk” a következő időszak közszolgálati
érdekegyeztető terébe.
IV. 29. Szakmai és társadalmi közmegegyezéssel a modern, versenyképes nemzeti és európai közszolgálatért.
Ezzel a témacímmel folytatódott az MKKSZ Akadémia 2009-ben elkezdett programsorozata. Dr. Kiss
László professzor, alkotmánybíró „A jogállamiságról kicsit másként, különös tekintettel az állam (a
közigazgatás) és a társadalom kapcsolatrendszerére” címet adta előadásának. Fehér József, az MKKSZ
főtitkára az elengedhetetlen szakmai és társadalmi közmegegyezés tükrében vázolta fel a közszolgálati és a
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közigazgatási rendszer megújításának követelményeit. Boros Péterné, az MKKSZ Önkormányzati OSZT
elnöke arról beszélt, mit vár el, mit remél a közigazgatás, az önkormányzatok személyi állománya az új
kormányzati ciklustól. Dr. Dudás Ferenc, a KözigPress főszerkesztője „Egy szakma újjászületésének esélyei
egy formabontó kezdeményezés tükrében” címmel tartott előadást. A konzultációra is lehetőséget adó
programot Árva János, az MKKSZ elnöke vezette.
V. 12. Az Elnökség ülésén Fehér József, Boros Péterné és Árva János érdekképviseleti tárgyalásokról adott
tájékoztatást. Mint elhangzott, nem egyedi, magyar jelenség, hogy a kormány bekeményítve kezeli a
közszolgálati rendszer átalakítását. A spanyol, a görög, a francia, a német közszolgálatban is hasonló
tendencia tapasztalható. Erre figyelemmel is az Elnökség egyetértett azzal az állásponttal, hogy a tárgyalásos
együttműködésnek nincs alternatívája. Ugyanakkor fontos, hogy az MKKSZ ne adja a nevét a módosított
közszolgálati törvények olyan szabályaihoz, amelyek sérelmesek, hátrányosak a közszolgálatban dolgozók
számára. # Az Elnökség Csonka Béla előterjesztésében tárgyalt a Képzési Alap Felhasználását irányító
Bizottsághoz beérkezett pályázatokról, s a képzésre rendelkezésre álló 3,5 millió forintot felemelte maximum
5,5 millióra. Ennek alapján új felhasználási javaslatot készít a bizottság elnöke. # Gozman Józsefné
előterjesztésében az Elnökség tagsági vitára elismerést érdemlően alkalmasnak minősítette az MKKSZ
Alapszabályának módosítási javaslatát, s jóváhagyta a szakszervezet megyei és területi szerveinek működési
szabályzatát.
V. 18. Az MKKSZ Országos Választmányának ülésén Fehér József előterjesztésében került napirendre a
szakszervezet 2009 júniusa és 2010 májusa közötti érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységéről készült
írásos jelentés. Az OV 55 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót. # Az
MKKSZ 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról tárgyalva az előterjesztő Fehér József egyebek között
elmondta: a szakszervezet bevételeinek döntő része a tagdíjakból származik. A befolyó összeg közel felét öt
területi szerv fizeti, a másik fele a többi 15 területi szervtől érkezik. A pályázatokból nyerhető pénzösszegek
pótolták a tervezettnél kevesebb tagdíjbevételt. Tornyi Lajosné, a PEB elnöke arról számolt be, hogy az
ellenőrző testületen kívül könyvvizsgáló is átnézte az MKKSZ 2009. évi gazdálkodásáról készült jelentést, s
hitelesítette azt, megerősítette a PEB – évközben többször is végzett vizsgálata alapján kialakított –
álláspontját. Az ellenőrző testület megállapítása: az MKKSZ 2009. évi gazdálkodása összességében
eredményes és szabályszerű, a pénzfelhasználás hatékony és célszerű volt. Az OV 54 igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül fogadta el a jelentést. # Tárgyalt az OV a 2009. május 7.-én kiadott
felhívással elindított tagszervezési kampányról is, amelynek során eddig több mint 1000 – eddig nem
szakszervezeti tag – lépett be az MKKSZ-be, és 15 új munkahelyi szervezet alakult. Az OV felkérte az
Elnökséget, hogy a tagszervezés folytatására dolgozzon ki javaslatot. # A testület megválasztotta az 1999 óta
működő Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány 5 tagú Kuratóriumát és 3 tagú
Felügyelő Bizottságát, s módosította az alapítvány alapító okiratát. (Később kiderült: formai okok miatt a két
testület vezetői összetételét újra kell majd választani.)
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V. 21. A közszolgálat négy szakszervezeti vezetője, Varga László, a SZEF elnöke, Fehér József, az MKKSZ
főtitkára, dr. Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára és dr. Agg Géza, a KSZSZ elnöke közleményben fejezték ki
megdöbbenésüket, mert a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénytervezet az érdekképviseletek
megkerülésével, előzetes tájékoztatás nélkül, önálló képviselői indítványként került 2010. május 20-án a
parlament elé. Még nincs új kormánya az országnak, ugyanakkor a jelenlegi parlamentnek az egyik első
intézkedése lenne ez a törvény, amely lehetőséget teremtene arra, hogy indokolási kötelezettség nélkül,
maximum két hónapi felmentési idővel bárkit az utcára tegyenek. A képviselői indítvány azonnali tárgyalása
azt a látszatot keltheti, hogy azok alkotóinak nem áll szándékában a szociális partnerekkel, a
szakszervezetekkel való egyeztetés. A közleményt aláíró négy szakszervezeti vezető arra szólítja fel az
Országgyűlést, hogy vegye komolyan a saját döntését, a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről szóló
nyilatkozatot. A média nagy figyelmet szentelt a SZEF-vezetők közleményének. Több lap, internetes
hírportál, rádió és TV állomás külön cikkben is foglalkozik a témával. Az Országgyűlésben a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatról május 25.-én lefolytatott vitához is kapcsolódva
Kiss Sándor közigazgatási szakember, az MKKSZ egykori elnöke a Népszavának (V. 26.) elmondta: szükség
lett volna a szakszervezetekkel való egyeztetésre. Az egyes munkakörök betöltéséhez előírt képesítés
feltételeinek lazítása súlyos szakmai hiba, indoka egyedül az lehet, hogy a Fidesz saját embereinek készíti
elő a terepet úgy, hogy a nekik nem tetszőket indoklás nélkül kirúghassa.
V. 24. Alkotmányellenes és nemzetközi egyezményekkel is ellentétes a kormánytisztviselők jogállásáról
szóló törvénytervezet, mert az lehetővé tenné a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását, - áll egyebek
között a SZEF felhívásában, amely azt kéri az Országgyűléstől és a házelnöktől, hogy ne fogadják el a
"statáriális" gyorsasággal tárgyalt javaslatot. Ha az Országgyűlés május 28.-án mégis elfogadja a
törvényjavaslatot, alkotmányos normakontrollt kérnek a közszolgálati érdekképviseletek, de az esetleges
sztrájklehetőséget sem vetik el. Az ezt bejelentő sajtótájékoztatón Fehér József úgy fogalmazott: nemcsak az
időzítés, hanem a módszer is meglepő, hiszen egyáltalán nem egyeztettek az érdekképviseletekkel. Pedig a
törvény nemcsak a célzott kört, a 8-10 ezer kormánytisztviselőt, hanem a 65 ezer fős köztisztviselői réteget is
érinti. Az MKKSZ főtitkára szerint egyáltalán nincs szükség erre a törvényre, mert a jelenlegi szabályok
kellő mozgásteret adnak a személyi feltételek változtatásához. Ha indoklás nélkül fel lehet menteni egy
kiképzett, 20 év alatt a munkájával bizonyított, és az esküjét a kormányoktól függetlenül teljesítő dolgozót,
akkor a kormánytisztviselők a mindenkori politikai rendszernek lesznek kiszolgáltatva.
V. 25. Ha a parlament elfogadja a kormánytisztviselőkről szóló törvénytervezetet, az érdekképviseletek az
Alkotmánybírósághoz fordulnak, - jelentette ki Fehér József a Kossuth Rádió Krónika műsorában. A
szakszervezetek számára elfogadhatatlan, hogy a javaslat szerint a köztisztviselőket indoklás nélkül is el
lehetne bocsátani az eddiginél jóval rövidebb, kéthónapos felmondási idővel. Ezzel a módosítással az új
kormány a gyors személycseréket készíti elő. Ez nem más, mint egy nagyon durva politikai
zsákmányrendszernek a bevezetési lehetősége, – fogalmazott a főtitkár.
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V. 26. Az MKKSZ Prémiumévesek Tagozat Elnökségének ülésén Árva János elnök tartott tájékoztatót az
MKKSZ helyzetéről, aktuális feladatairól. Fekete György, a tagozat alelnöke a PT 2009. december – 2010.
április hónapok között végzett munkájáról, Pókó Zoltán elnökségi tag és Lukács Vera elnök a most indult
munkaügyi

perek

állásáról

tartott

tájékoztatót.

Dr.

Márkus

István

főtanácsos

az

MKKSZ

Alkotmánybírósághoz írt leveléről és az arra kapott válasszal kapcsolatos teendőkről beszélt. Szó volt az
ülésen egy új beadvány elkészítéséről is az AB részére
V. 27. A SZEF, a BRDSZ, a KSZSZ, az MKKSZ, az ÉSZT és az FRDÉSZ közös sajtótájékoztatón
tiltakozott a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénytervezet ellen. Abban ugyanis az szerepel, hogy a
kormánytisztviselővé átminősítendő köztisztviselőket indokolás nélkül, kéthónapos felmondási idővel
meneszthetnék, ami a központi közigazgatásban körülbelül hatvanezer embert érinthet. A jelenlegi
szabályozás szerint a köztisztviselőt csak alapos indokkal lehet elbocsátani, a felmondási idő pedig elérheti
akár a nyolc hónapot is. A hat munkavállalói érdekképviselet arra szólította fel az országgyűlési
képviselőket, hogy ne fogadják el a törvénytervezetet, amely törvényes munkavállalói jogokat fenyeget, de
nemzetközi egyezményt is sért és diszkriminatív elemei is vannak. Ezért elfogadása esetén az érdekvédők
alkotmányos normakontrollt kérnek, és a sztrájk lehetőségét sem vetik el.
VI. 2. Szabad az út az elbocsátásokhoz. Horváth Zsolt fideszes képviselő visszavonta azt a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványát, amely
munkáltatói indokláshoz kötötte volna a Fidesz számára megbízhatatlan köztisztviselők elbocsátását. Így ha
a törvényt elfogadja az Országgyűlés, akkor indoklás nélkül két hónapos felmondási idővel lehetne
elbocsátani bárkit is. Fehér József a Népszavának ezzel kapcsolatban kijelentette: a tervezet ellen tiltakozó
szakszervezetek megvárják a végszavazást, és amennyiben változtatás nélkül fogadják el a törvényt, a
köztársasági elnökhöz fordulnak. Rétvári Bence KDNP-s képviselő korábban úgy nyilatkozott, hogy
„egyeztettek az érdekvédőkkel”. Ezzel szemben az igazság az, hogy a foglalkoztatási bizottság múlt heti
ülésén bár elmondhatták a véleményüket a szakszervezetek, de felvetéseikre a kormánypártok érdemben nem
reagáltak. Az MKKSZ főtitkára szerint komoly gondot jelez, ha az új kabinet ezt tekinti érdekegyeztetésnek.
VI. 3. A MÁK OSZT ülésén Árva János, az MKKSZ elnöke időszerű szakszervezet-politikai kérdésekről
tartott tájékoztatót. Példátlan munkajogi intézkedésnek minősítette a kormánytisztviselők indoklás nélküli
kirúgását lehetővé tevő törvényjavaslatot. Az MKKSZ tiltakozására a kormány eddig nem reagált, nem
tárgyal az érdekképviseletekkel. Az OSZT és az alapszervezetek aktuális feladatainak megtárgyalása után
került sor a tisztségviselők megválasztására. Ismét dr. Dobóczky Károly lett az OSZT elnöke és Békési
József az alelnöke.
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VI. 8.

Amennyiben a köztársasági elnök aláírja a kormánytisztviselőkről szóló törvényt, legkésőbb

augusztus elejétől be sem tehetik a lábukat korábbi munkahelyükre az indoklás nélkül kirúgott
köztisztviselők. Miután a kabinet sürgősségi kihirdetést kért, Sólyom László köztársasági elnöknek öt nap áll
rendelkezésére, hogy döntsön a jogszabályról. A Népszavának erről nyilatkozó Fehér József szerint így
július elsején a köztisztviselők napjára kollégái ajándék helyett kirúgást kaphatnak a kormánytól. Ezért a
szakszervezet azt igényli a köztársasági elnöktől, hogy kérjen alkotmányos normakontrollt, mivel ha nincs
indoklási kényszer, nincs jogorvoslati lehetőség sem, ez pedig alkotmányellenes.
VI. 9. A Közterület-felügyeleti OSZT a Városrendészeti Bizottság által kidolgozott ajánlásokat fogadott el a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény módosításához. Az OSZT, – a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvénnyel összhangban – a közterület-felügyelők és közterületfelügyeletek munkamódszerének egységesítését, az egyenruhában munkát végző, rendészeti feladatokat is
ellátó köztisztviselők eltérő feladatkörének és eltérő munkaidejének megnyugtató szabályozását, az
egységesség követelményének megfelelő ellenőrzési mechanizmusok kiépítését, a rendőrség „idegen” ügyek
miatti terheinek mentesítését szeretné elérni ezzel a módosító javaslattal.
VI. 10. A kormánytisztviselői törvény végleges szövegének elfogadása után is tovább tiltakoznak a
szakszervezetek a törvény azon rendelkezése ellen, amely szerint az állam indoklás nélkül, két hónapos
felmondási idővel megszüntetheti a kormánytisztviselővé váló köztisztviselők munkaviszonyát. A várhatóan
június második felében hatályba lépő törvényről Árva János a Népszavának elmondta: a törvény június 8.-án
megtörtént elfogadása előtt az ügyben levelet írtak az Országgyűlés elnökének, valamint a köztársasági
elnöknek. Utóbbitól azt kérik az érdekvédők, hogy kezdeményezzen előzetes normakontrollt az
Alkotmánybíróságnál, mivel a törvény véleményük szerint nem állja ki az alkotmányosság próbáját, idegen a
magyar munkajogtól és teljesen kiszolgáltatottá teszi az állami igazgatásban dolgozókat.
VI. 14. Sólyom László köztársasági elnök meggondolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt. Az államfő szerint az indokolás nélküli elbocsátás ellentétes
az Európai Unió alapjogi chartájával, s emlékeztetett az Alkotmánybíróság azon korábbi döntésére is,
miszerint: „a közszolgálat zárt rendszerének törvényi szabályozása során a jogalkotó nem tekinthet el a
stabilitás elvének érvényesítésétől. Nyilvánvalóan ezzel ellentétes lenne az, ha valamely közszolgálati
jogviszonyt minden törvényi korlátozás nélkül lehetne megszüntetni”, - érvel az államfő. Sólyom László
vétójával kapcsolatban a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Fehér József szerint Sólyom megerősítette a
szakszervezetek törvénnyel kapcsolatos kifogásait. Az érdekvédők nem a közszolgálati foglalkoztatás
jelenleginél rugalmasabbá tétele ellen vannak, hanem szeretnék elérni, hogy a jogviszony megszüntetése a
jövőben is világos indokláshoz legyen kötve.
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VI. 17. A közigazgatásról kicsit másként! A KözigPress ezzel a címmel rendezett fórumot, amelyen dr.
Dudás Ferenc főszerkesztő, közigazgatási szakértő kérdezte a vendégként meghívott Fehér Józsefet. Az
MKKSZ főtitkára a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény vitatott alkotmányosságáról beszélt, és
arról, az államigazgatásban dolgozókat foglalkoztató kérdésről fejtette ki a véleményét, hogy mi mindent bír
még el a mai magyar közigazgatás?
VI. 21. A Fidesz nem vette figyelembe az államfő érveit és ismét úgy fogadta el a kormánytisztviselőkről
szóló törvényt, hogy abban benne marad az indoklás nélküli elbocsátás lehetősége. Sőt még ki is terjesztette
azt a közigazgatási és a helyettes államtitkárokra, akik a jövőben „szakmai vezetők” lesznek, és így – a
kormánytisztviselőkhöz hasonlóan – adott esetben indoklás nélkül elbocsáthatók. Az Országgyűlés végül
254 szavazattal 96 ellenében megszavazta a törvényt.
VI. 22. Alaptörvénybe ütközőnek tartja az MKKSZ a parlament által VI. 21.-én elfogadott törvényt, amely
lehetővé teszi a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátását. A szakszervezet ezért a jogszabály
felülvizsgálatát kéri majd az Alkotmánybíróságtól. A Kossuth Rádiónak az ügyről nyilatkozó Fehér József
bízik benne, hogy az Ab érdemben foglalkozik majd a kérdéssel, amire esélyt ad egy 2003-as
alkotmánybírósági döntés is. Ebben az alkotmánybírák kimondják, hogy a közszolgálat zárt rendszerével
ellentétes lenne, ha a közszolgálati munkavállalókra - a mostani esetben a köztisztviselőkre - vonatkozóan a
munkáltató bármikor indoklás nélkül megszüntethetné a jogviszonyt. A főtitkár közölte: ha a magyar
igazságszolgáltatás számukra nem megfelelően foglal állást, az érdekképviselet kötelessége lesz
továbbmenni az Európai Bírósághoz Luxemburgba. (A köztisztviselőket aggasztó témáról a Figyelő
internetes kiadásának is interjút adott az MKKSZ főtitkára.)
VI. 23. Az Alkotmánybíróságon támadják meg a szakszervezetek a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
törvény indoklás nélküli elbocsátást lehetővé tevő passzusát, de készek akár az Európai Közösségek
Bíróságáig is elmenni. A Népszabadságnak erről nyilatkozó Fehér József szerint a jogszabály ilyen formában
való elfogadásával a munkavállalók számára a legsötétebb és legnagyobb kiszolgáltatottságot jelentő 1930-as
évek gyakorlata, a cselédtörvény időszaka tér vissza. Az érdekvédők nem értik, a kormány hogyan beszélhet
a nemzeti együttműködés rendszeréről, miközben nem hívja össze az OÉT-et, negligálja a szociális
párbeszéd intézményét és kiszorítja a szakszervezeteket. Az MKKSZ főtitkára elmondta: eddig már három
levelet írt Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek, de választ még egyikre sem nem
kapott. Az érdekvédő fontosnak tartotta kiemelni, hogy mindez nemcsak a 65 ezer köztisztviselő belügye,
hanem az ügyeikkel hozzájuk forduló állampolgároké is. A szakszervezetek ezért valamennyi elbocsátott
köztisztviselőnek azt javasolják, hogy kezdeményezzen pert, és a szakszervezet felkészült rá, hogy ehhez
segítséget nyújtson. (Június 28-án megjelent a Magyar Közlönyben a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
törvény, amely a kihirdetését követő nyolcadik napon, tehát július 6-án lép hatályba. Akkortól a
kormánytisztviselők munkaviszonyát az állam indoklás nélkül, kéthónapos felmondási idővel megszüntetheti.)
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VI. 24. Árva János a kormánytisztviselők jogállását jogfosztó módon szabályozó új törvényről a
Népszavának azt mondta: nem hinné, hogy a jogalkotó célja a teljes közigazgatási gárda lecserélése lenne.
Az viszont biztos, hogy a törvény életbe lépése után a lehető legkönnyebben lehet majd bárkitől
megszabadulni. Tisztázatlan még, hogy a rendelkezés csak a vezetői szintet érinti-e, vagy azt a közel
hatvanezer embert, aki a közigazgatásban az alsó szinteken dolgozik. Zsellér-sorsba akarják taszítani az
államigazgatásban dolgozókat, - fogalmazott az MKKSZ elnöke, aki szerint az sem elképzelhetetlen, hogy
ilyen feltételek mellett majd a saját embereiket sem fogják tudni felvenni. A törvény rendkívül szigorú. A
halálraítéltnek is van kérvényezési lehetősége, a köztisztviselőknek nem lesz. Már évek óta csapkodják a
köztisztviselőket különböző megszorításokkal, éppen elég félelem van mindenkiben. Ha ez így marad,
állandósul az aggodalom, hogy ki mikor kerül a rostába.
VII. 1. A Köztisztviselők Napja alkalmából a 168 Óra interjút közöl Répássy Róbert igazságügyi
államtitkárral, aki szerint a közszolgálati alkalmazás feltételeinek kialakítása „tradicionálisan nemzeti
belügy”. Ezért nem tartja problémának, hogy a kormánytisztviselők indoklás nélküli elbocsátása sérti az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkelyét. A szakszervezetekkel való egyeztetés hiányát felrovó
riporteri kérdésre így válaszolt: „Valójában a szakszervezetek saját fontosságukat szeretnék ezzel
alátámasztani”, s a parlamenti bizottságokban szerinte az érdekvédők el tudták mondani a véleményüket. A
lap megkérdezte Fehér Józsefet is. Az MKKSZ-főtitkára lesújtó véleményt mondott: a jelenlegi győztesek
arroganciája a látszatra sem ad, a szakmai logikát felváltja a közszolgálatban a hatalmi logika. Attól lehet
tartani, hogy a jövőben az állami vezetők után az önkormányzatoknál is elbocsátások lesznek.
VII.

1.

Hat

szakszervezet

és

érdekképviseleti

konföderáció

kéri

az

Alkotmánybíróságtól

a

kormánytisztviselői törvény teljes megsemmisítését. A Független Hírügynökségnek erről nyilatkozó Fehér
József szerint a törvény több passzusa a magyar alkotmányba ütközik, illetve nemzetközi jogi normákat sért.
Az Unió Alapjogi Chartája tételesen tartalmazza azt a garanciát, amely szerint a tagállamok
munkavállalóinak joguk van az indokolatlan elbocsátások elleni fellépéshez. A kormány ezzel szembe megy
és lehetővé teszi a "munkáltatói önkény korlátlan érvényesülését". Nem lehet majd megtudni, hogy valakit
miért küldenek el: a rossz szakmai tevékenysége vagy éppen életkora, vallási meggyőződése, esetleg
politikai véleménye miatt. Az MKKSZ főtitkára szerint a törvény elfogadása is alkotmányellenes volt: a
jogalkotó nem egyeztetett sem a munkáltatói, sem a munkavállalói érdekképviseletekkel.
VII. 1. A Navracsics Tiborral való találkozó után – amelyen a közigazgatási és igazságügyi miniszter
kijelentette, hogy nem terveznek elbocsátásokat a közszolgálatban, de „átcsoportosítások” lesznek – több
közszolgálati szakszervezeti vezető közösen tartott sajtótájékoztatót. Ezen az érdekvédők kijelentették: az
Alkotmánybírósághoz fordulnak a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatban, mivel
kifogásolják annak az indoklás nélküli elbocsátást lehetővé tevő passzusát. Az MKKSZ főtitkára kiemelte,
hogy a törvény nem felel meg a közös európai alapelveknek (stabilitás, szakmaiság, stb.) és a hazai
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alkotmányosság próbáját sem állja ki. Fehér József a Duna TV-nek nyilatkozva pontosította Navracsics
Tibor szavait: „Miniszter úr egész pontosan a státuszok megtartásáról beszélt, és ez nem teljesen ugyanaz,
mint, hogy minden személy a helyén marad”.
VII. 2. A közszolgálatban mindenkit érint a büntető adó. A kormány határozott arról, hogy a költségvetési
szektorban 98 százalékos rendkívüli személyi jövedelemadót vezetnek be a hatvan napon túli
végkielégítésekre. Ez azonban nem csak a minisztériumokból elbocsátandó kormánytisztviselőket, hanem a
pedagógusokat, az orvosokat, az ápolónőket, de még a rendőröket is sújtja majd. Fehér József a
Népszabadság kérdésére válaszolva kijelentette: az intézkedés összességében 683 ezer embert hozhat a
korábbinál sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe, s így ami látszólag jó a költségvetésnek, az emberek ezreinek
az egzisztenciáját fenyegeti. A 98 százalékos különadó ráadásul visszamenőleges hatályú, tehát azokra is
érvényes, akik az év első felében távoztak végkielégítéssel a közszolgálatból, s nem csak a végkielégítésekre,
hanem a felmondási időre kifizetett összegekre és a szabadságmegváltásra is vonatkozik. Ezért a
szakszervezet az Alkotmánybírósághoz fordul.
VII. 6. Az MKKSZ Elnöksége zárt ülésen tárgyalt a testület 2011. májusig szóló munka- és üléstervéről, a
szakszervezet

2010-es

költségvetésének

módosításáról,

s

konzultációt

folytatott

az

MKKSZ

gazdálkodásának átalakításáról. Az Elnökség meghallgatta Fehér József tájékoztatóját kormányzati
kapcsolatfelvételről, érdekegyeztető tárgyalásokról, várható konferenciákról, rendezvényekről. Írásos
beszámolót vitatott meg a testület a 2009. május 5- 2010. május 31. között megvalósult tagszervezési
kampány pályázati programjainak eredményeiről, s előzetes konzultációt folytatott a kampány
továbbviteléről. Gozman Józsefné, a Szervezési és Ügyrendi Bizottság (SZÜB) elnöke tájékoztatást adott a
testület elemző munkájáról.
VII. 8. Július 5. óta indoklás nélkül fel lehet mondani a köztisztviselőknek, ám ezzel még nem ért véget az
állami alkalmazottak megfélemlítése: a jogalkotói ámokfutás következő állomása a közel egymillió dolgozót
fenyegető 98 százalékos különadó – áll a friss HVG címlap-sztorijában. A kormány az idén 2 milliárd forint
bevételt vár a különadótól. A lapnak nyilatkozó Fehér József kijelentette: „Lehetetlen megbecsülni, mekkora
költségvetési bevételt hozhat a különadó, de ha a Fidesz ki tudta számolni, az jelzi, hogy nyílt politikai
tisztogatás folyik”.
VII. 9. Első ülését tartotta az MKKSZ Fiatalok Képviseletének megalakítását előkészítő bizottság, amelyet a
közelmúltban összehívott ifjúsági találkozón résztvevők választottak meg. A megbeszélésen részt vett Fehér
József főtitkár és Boros Péterné alelnök is. A bizottság egy-egy három tagú munkacsoportot alakított a
szervezeti és működési szabályzat, a program, és a kommunikációs feladatok kidolgozására.
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VII. 14. Alkotmánybírósághoz fordulnak a szakszervezetek, ha az Országgyűlés elfogadja a végkielégítések
98 százalékos megadóztatásáról szóló javaslatot. A közszféra dolgozóit érintő módosítás értelmében
kétmillió forint feletti összeg esetén sújtanák ilyen adóval a juttatást. Fehér József a Kossuth Rádió Esti
Krónikájában azt mondta: a törvény betűje és szellemisége is elfogadhatatlan a szakszervezetek számára.
VII. 14. Forró őszt ígért a kormánynak Fehér József a Hírszerzőnek adott interjújában. A közszféra
dolgozóit képviselő szervezetek a korábbi kormányok munkája kapcsán úgy hitték: „ennél rosszabb, már
nem jöhet”. De jött. Az új kormány már májusban „orrba vágta” őket. Első intézkedésként megszüntették az
elbocsátáshoz szükséges indoklást. Emellett 98 százalékos különadóval „fenyegetik” a közszféra több éve
dolgozó munkavállalóit. Eddig még minden kormány valamilyen módon belerúgott a közszférába, de példa
nélküli, hogy a miniszterelnök tolvajnak nevezze az ott dolgozókat. Annak ellenére, hogy a Fidesz "Nemzeti
Együttműködést" hirdetett, a közszférában dolgozókat érintő változtatások elfogadása előtt nem egyeztetett a
kormány az érdekvédőkkel. S bár a kormány többször ígéretet tett arra, hogy nem lesznek tömeges
elbocsátások, sorra érkeznek a kirúgásokról szóló hírek. Az MKKSZ főtitkára szerint hamarosan eljön az a
kritikus pont, amikor utcára vonulnak, de ezután is csak törvényes keretek között kívánnak fellépni.
VII.

19.

Suttyomban

elvették

a

jutalmat

a

köztisztviselőktől.

Megszüntette

a

kormány

a

teljesítményértékelést a köztisztviselői körben, így aki az eddigi teljesítménye alapján kiérdemelte volna a
jutalmat, már nem fogja megkapni a bónuszt. Jobban jártak azok, akik elhagyták eddigi munkahelyüket, mert
prémiumuk időarányos részét a törvénymódosítás elfogadása előtt még hazavihették. Az Index internetes
hírportál információi szerint a szigorítás akár tízmilliárdokat is hozhat a költségvetésnek.
VII. 29. A Figyelő internetes portálja arról ír, hogy a minisztériumok kommunikációja szerint nem lesznek
tömeges leépítések a közszférában. Más források szerint viszont már megkezdődtek a tömeges elbocsátások
a közszférában. Az összeállításban Fehér József beszédes tényeket sorolt arról, hogy a rendszerváltás utáni
kormányok általában a közszolgálatban állók létszámán takarékoskodtak, de a feladatok legtöbbször nem
változtak. Így a közszolgálat minősége, a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság szenvedett kárt.
VIII. 6. Az ár- és belvízkárosultak megsegítése érdekében indított támogatási akciót a megyében az MKKSZ
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Alapszervezete. Dr. File Beáta megyei szakszervezeti titkár, az
oroszlányi munkaügyi kirendeltség vezetője arról adott tájékoztatást, hogy az akcióban a hét munkaügyi
kirendeltségen dolgozó ügyintézők vettek részt. A szakszervezet augusztusban 180 ezer forint értékű melegétkezési utalványokat juttat el támogatásként a megyei károsultaknak.
VIII. 7. A Népszabadság a köztisztviselők elbocsátásáról közöl terjedelmes írást, amelyben megszólal Fehér
József is. A főtitkár szerint a kirúgásokat meglehetősen etikátlanul, a humánum minimumát is nélkülöző
módon intézik az új hivatalokban. Sokan hónapokig lógtak a levegőben, semmiféle tájékoztatást nem kaptak
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a sorsukról. Tapasztalt köztisztviselőknek esélyt sem adtak arra, hogy bizonyítsa szaktudását, vagy az új
hatalommal szembeni lojalitását. A szándék egyértelmű volt: hely kellett a Fidesz híveinek.
VIII. 26. Az MKKSZ vezetői értekezletén Árva János elnök tájékoztatóként ismertette a szakszervezet
Elnökségének a 2010 júniusa és 2011 júliusa közötti időszakra tervezett munkaprogramját, amelyet az
Elnökség 2010. július 6.-án fogadott el. A vezetői értekezleten Boros Péterné főtitkárhelyettes tájékoztatót
tartott az MKKSZ Ifjúsági Képviseletének létrehozásáról, a VII. Kongresszuson elfogadott fiatalítási
program eddigi végrehajtásáról, és az ezzel kapcsolatos további feladatokról. Ugyancsak Boros Péterné
tájékoztatta a vezetői értekezlet résztvevőit az MKKSZ részvételéről a Közigazgatási Hatósági Eljárási
Törvény (KET) módosításában. Gál András Levente közigazgatási államtitkár levélben kérte fel erre
szakszervezetünket. Az MKKSZ helyi szervezeteitől sok konstruktív javaslat érkezett, ezeket összegezve
megküldtük az államtitkárnak, aki igényesnek, szakmailag elfogadhatónak minősítette és megköszönte
azokat. Fehér József a szakszervezet 2010. évi költségvetésének elkerülhetetlen módosításáról adott részletes
tájékoztatást. Erre kényszeríti a szakszervezetet a tagdíjbevételek tervezettnél nagyobb arányú csökkenése. A
főtitkár végül örömmel számolt be arról, hogy az árvízkárosultak megsegítésére indított MKKSZ-akció
eredményes volt: a szakszervezet tagjai és alapszervezetei összesen 940.355 forintot fizettek be a
segélyszámlára.
IX. 10. Minden eddiginél szigorúbb megbízhatósági vizsgálatra számíthatnak a hivatásos állományúak, de
még a kormánytisztviselők, köztisztviselők is, ha a parlament elfogadja a rendészeti törvénycsomagot. A
Népszabadság cikke szerint az ellenőrzést az egész közszférára kiterjedően a rendőrség belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési szervezetének tagjai végzik majd. Ők indokolt esetben titkosszolgálati eszközöket is
alkalmazhatnak. A lapnak erről nyilatkozó Fehér József meglepőnek tartja, hogy a köztisztviselői kar
egészére születtek ilyen elképzelések, hiszen – az egyes munkakörökre érvényes kockázati tényezőket
figyelembe véve – eddig is voltak biztonsági ellenőrzések. Feltételezhetően az érintett kör bővítésének az
lehet a célja, hogy bizonyos esetekben valamilyen ürügyet találjanak az újabb személycserékre.
IX. 16. Az MKKSZ Elnöksége az Abonyi 31 Kft jövőbeni működtetésének és tulajdoni viszonyainak
lehetséges változtatásáról tanácskozott és döntött. Ezzel összefüggésben az Elnökség bejelentette: a jogi
procedúra lezajlása után az MKKSZ tulajdonába kerülő gazdasági társaság az Abonyi 31 társasház
működtetését át kívánja venni. # A továbbiakban az Elnökség a szakszervezet megalakulásának 21.
évfordulója alkalmából adományozandó kitüntetések és elismerések odaítéléséről, majd az MKKSZ 2011.
évi költségvetésének előkészítésével összefüggő személyi kérdésekről tárgyalt, s döntést hozott az Országos
Választmány ülésének 2010. november 19.-re történő összehívásáról. # Az érdekegyeztető tárgyalásokról,
kormányzati kapcsolatokról szóló tájékoztatójában Fehér József kiemelte: a kormányváltás óta a makroszintű
érdekegyeztető fórumok nem működnek. Kivételesnek mondható a KÉT-OÖKÉT bizonyos jellegű
funkcionálása, hisz három alkalommal is volt találkozó. Ezek az egyeztetések azonban nem elégítették ki a
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szakszervezeti igényeket, de legalább a kapcsolatfelvétel megtörtént. Ennek tudható be, hogy a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium több – törvényalkotással, vagy törvénymódosítással kapcsolatos
-- szakmai anyagot is megküldött a szakszervezetnek. Ezekre az MKKSZ érdemben, konstruktív szellemben
kidolgozott ajánlásokkal, javaslatokkal válaszolt. Az államtitkári kabinet elismeréssel köszönte meg
részvételünket a tárca szakmapolitikai tevékenységében. A főtitkár tájékoztatója alapján az Elnökség
felhatalmazta Fehér Józsefet, hogy kezdeményezze a KÉT munkavállalói oldalának megbeszélését és a KÉT
plenáris ülésének összehívását.
IX. 17. A KÉT munkavállalói oldala ülést tartott és kezdeményezte a Tanács plenáris ülésének összehívását.
IX. 19. Közigazgatási ösztöndíj programot hirdetett a kormány, mert mint Navracsics Tibor bejelentette,
négy év alatt európai szintű közigazgatást akarnak teremteni. A program keretében 300 fiatal diplomás
szerezhet

tapasztalatot

EU-tagországokban.

Az

ATV-ben

erről

nyilatkozó

Fehér

József

jó

kezdeményezésnek tartja a karrier expót, de attól tart, hogy ez csupán kormányzati imázs-kampány. A 300
főnél ugyanis jóval több új közszolgálati diplomásra lenne szükség, mert ha a parlament megszavazza, hogy
a 40 év szolgálati időt elérő nők nyugdíjba mehetnek, akkor néhány éven belül jelentős létszámhiány lesz a
közszférában.
IX. 21. Az önkormányzati választások után megismétlődhet az a nagyarányú személycsere, ami a
kormányváltás után bekövetkezett. Erről az önkormányzati köztisztviselőket, közalkalmazottakat aggasztó
témáról ír a Világgazdaság. A lapnak nyilatkozó Fehér József nem cáfolja a félelmeket, mert a hatalomváltás
idején mindig feszült a hangulat a közigazgatásban. A győztes pártok gyakran és tévesen úgy gondolják, a
politikai győzelem legalizálja a zsákmányszerzést, a fejcseréket. Pedig Magyarországon nincs két teljes
értékű közigazgatási garnitúra. Ezért kockázatos lépés elbocsátani a nagy tapasztalatú önkormányzati
köztisztviselőket.
IX. 22. Összeomlott a magyar közigazgatás, a kormányváltás óta a minisztériumi működés gyakorlatilag
teljesen lebénult, mivel az összevont tárcáknak mai napig nincsenek meg a szervezeti és működési
szabályzatuk, nincsenek meg az ügyrendek, a feladatok, csupán improvizálás folyik. A kormányzati
feladatok nagy részét jelenleg a pártirodákban végzik, - nyilatkozta a 168 Órának Fehér József. A népszerű
hetilap úgy értesült: a Fidesz 40%-os fejcserére készült a minisztériumokban. Ez azonban az MKKSZ
főtitkára szerint nem létszámcsökkentést jelent, hanem az egyik ember helyett egy másik kezdett el dolgozni.
A kormánytisztviselők leváltása egyrészt pofára ment, másrészt a vezető beosztásúakat menesztették,
harmadrészt pedig a „zsákmányrendszer” lett a tisztviselők veszte. Szerinte példátlan, hogy a helyettes
államtitkárok döntő többsége, több mint 70%-a politikai kötődéssel, pártkönyvvel rendelkező köztisztviselő,
mivel ez sokáig nem volt jellemző a közigazgatásban.
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X. 7. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldala megbízásából az
OKÉT plenáris ülésének összehívását kéri Fehér József, az OKÉT munkavállalói oldalának ügyvivője. A
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez küldött kezdeményező levélben Fehér József azt javasolja,
hogy a 2011. évi állami költségvetés előkészítésével összefüggésben – a közszolgálati alkalmazottak
összességét érintő – költségvetési, bérezési és foglalkoztatási helyzet alakulását tűzze napirendjére a plenáris
ülés.
X. 11. Sajtóértesülések szerint a költségek ötszázalékos csökkentése mellett a költségvetési szerveknél öt, a
háttérintézményeknél tízszázalékos leépítést kell végrehajtani 2011-ben. Az illetékes minisztérium Fehér
József kérdésére reagálva nem cáfolta az érdekképviselet hétfőn felvetett értesülését. A Kossuth Rádiónak
erről nyilatkozva az MKKSZ főtitkára kijelentette: nincs szakmai alapja a 2011-es költségvetés tervezési
köriratában szereplő általános létszámcsökkentésnek. Nem állítom, hogy egyetlen hivatal egyetlen státusza
sem mozdítható, de azt igen, hogy nincs jelentős létszámtartalék. Ötszázalékos vagy tízszázalékos
létszámcsökkentés igen komoly működési zavarokat okozhat, az egyébként is túlterhelt munkatársak
nehezen tudják így szakszerűen ellátni a feladataikat.
X. 12. Az MKKSZ közleményben tiltakozott a közszolgálatokban várható újabb elbocsátások ellen. Az
elmúlt három-négy évben sorozatos megszorítások kényszerű elviselése után elfogadhatatlan bármilyen
létszám-csökkentés. Félő, hogy az elbocsátás sorsára jutók nem találnak képzettségüknek megfelelő
munkahelyet a versenyszférában, - áll egyebek között az MKKSZ közleményében. A tiltakozásra az
késztette az érdekképviseletet, hogy a minisztériumokban már köröztetés alatt áll a 2011-es költségvetési
körirat. Ebben a Nemzetgazdasági Minisztérium azt vetíti előre a minisztériumoknak és az igazgatási
szerveknek, hogy jövőre az állami takarékoskodás jegyében ötszázalékos létszámcsökkentést kell
végrehajtaniuk, a háttérintézményeknek pedig munkatársaik tíz százalékától kell megválniuk. A kormány
ajánlása egyelőre csak a központi költségvetési intézményekre vonatkozik, mert a kabinetnek erre a körre
van közvetlen befolyása. A közszolgák nagyobbik része - körülbelül 450 ezer közalkalmazott, köztisztviselő
és más jogállású alkalmazott - az önkormányzatok irányítása alá tartozó intézményeknél dolgozik. A
kormány ugyan nem utasíthatja a helyi közigazgatási szerveket, de a normatívák csökkentésével képes hatni
a gazdálkodásukra. Ha a helyhatóságok is a központi költségvetési intézményekhez hasonló leépítésre
kényszerülnek, akkor további sok ezer ember kerülhet ki a közszférából.
X. 13. A közszféra várható jelentős létszámcsökkentésével foglalkozó újabb cikkében a Világgazdaság azt
jelzi, hogy több százmilliárd forintot tervez megtakarítani a kormány az államigazgatás működésén 2011ben. Ezért öt százalékkal csökkentik a központi költségvetéshez tartozó intézményekben dolgozók számát,
de szűkítik a dologi kiadásokat és a jutalmakat is. A háttérintézményeknél még ennél is nagyobb mértékű, 10
százalékos létszámlefaragás lesz kötelező. A költségvetés tervezési köriratában szereplő létszámcsökkentési
tervek mintegy 15-20 ezer munkavállaló elbocsátását vetítik előre. Ez akár százmilliárd forintos
megtakarítást is hozhat a büdzsé számára, azonban a felmondási időre járó bér és az elbocsátásokkal
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elmaradó jelentős szja- és tb-járulék bevételek mellett a végkielégítés is csökkenti a megtakarítás értékét (bár
a költségvetés itt komoly bevételeket remélhet az e kifizetésekre bevezetett 98 százalékos „büntetőadótól”).
A Világgazdaságnak a kirúgási elképzelésekről nyilatkozó Fehér József elmondta: a jelenlegi munkaterhelés
mellett nem csökkenthető tovább a létszám.
X. 13. A költségvetési intézményeknél 2011-re előírt létszámcsökkentésről az ATV-nek adott interjúban
Fehér József arról beszélt, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az elbocsátott közszolgálati alkalmazottak
több mint fele már soha nem kerül vissza a munkaerőpiacra, így az egymillió munkahely ígérete csak
politikai ígéret. A főtitkár nehezményezte, hogy az érdekképviseletek csak a sajtóból értesülhetnek a
közszolgálati munkavállalókat érintő kormányzati lépésekről. Annak ellenére, hogy az OKÉT ügyvivőjeként
már két levelet is írt Matolcsi Györgynek, az OKÉT működéséért felelős miniszternek, a kormány máig nem
hívta össze a testület ülését.
X. 14. Nem lehet tovább fogyókúráztatni a közszférát! Egyebek között ez a jajkiáltás kapott hangsúlyt azon a
sajtótájékoztatón, amelyen Varga László, a SZEF elnöke, valamint Galló Istvánné, Fehér József és Lázár
András alelnökök elfogadhatatlannak nevezték a közszférában várható további 5-10 százalékos
létszámcsökkentést, és érdekegyeztetést sürgettek a kormánnyal. A 680 ezer fős közszféra már nem alkalmas
további

"fogyókúráztatásra"; az

újabb létszámleépítésekkel

vagy forráskivonásokkal

lényegében

kiéheztetnék a közszférát, az elbocsátások feladat-ellátási, működőképességi problémákat is okozhatnak
egyes ágazatokban. Fehér József elmondta: mint a kormányalakítás óta eltelt hónapokban már többször
kérték, most ismét kérik Matolcsy György nemzetgazdasági minisztertől, hívja össze az Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot, mivel a képviselt munkavállalók is sikeres kormányzásban és
országban érdekeltek.
X. 14. Mi fenyegeti a közszolgálatban dolgozókat? Erről ír a Népszavában Fehér József. A főtitkár szerint az
érdekvédők tavasszal még nem számoltak azzal, hogy a kormányváltás után a közszféra minden komparatív
előnyét, kedvezményét megkurtítják, megkérdőjelezik, elveszik, és célkeresztbe kerül a közszolgálat. Nincs
ma a közigazgatásnak egyetlen olyan területe, ága sem, ahonnan forrást lehet kivonni, és a tervezett
adóváltozások 2011-es bevezetése a közszolgálat személyi állományának 80 százalékát valószínűleg
hátrányosan érinti. De mi a lehetséges szakszervezeti magatartás ilyen körülmények között? A helyzet nehéz,
mivel a közszférában dolgozók közül sokan nemhogy demonstrálni, de még egy útkereső, a fenyegető
veszélyeket elemző tanácskozáson is félnek megjelenni, mert bárkit minden indoklás nélkül azonnal ki lehet
rúgni az állásából”. Szakszervezeti vezetőként szinte naponta adott közre különböző hangulatú és tartalmú
nyilatkozatokat, kezdeményezéseket, az új kormányzati vezetőknek írt leveleket, amelyekben kérte az OKÉT
összehívását, választ azonban legtöbbször nem kapott. Egyedül Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási miniszter reagált a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az ennek megfelelő
önkormányzati érdekegyeztető testület (OÖKÉT) munkavállalói oldala nevében tett megkeresésre. Már négy
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hivatalos „egyeztetést” tartottak is. De ezekre felkészülni nem hagyott elég időt a kormány. Volt olyan eset,
hogy 120 oldalas, a szakszervezetek által nem teljesen ismert tartalmú törvénytervezetről kértek azonnal
szóbeli véleményt.
X. 19. Az MKKSZ vezetői értekezlete támogatta a napirend előtt felszólaló dr. Gyaraki

Ferencnek,

Békéscsaba polgármesteri hivatala szb-titkárának ajánlását, hogy az MKKSZ szervezetei indítsanak a
devecseri, a kolontári és a somlóvásárhelyi iszapkárosult köztisztviselők és közalkalmazottak családjai
számára segítségnyújtási akciót. # A vezetői értekezlet napirend szerint egyebek között tájékoztatót hallgatott
meg a köztisztviselői érdekegyeztető fórumok (a KÉT és az OÖKÉT) tevékenységéről és az MKKSZ
szakmapolitikai munkájáról. Fehér József helyzetelemzésében a szeptember 16-i elnökségi ülésen
elhangzottakon túlmenően arra is kitért, hogy a kormányzati oldal képviselői hol nyíltabban, hol közvetett
módon a szakszervezetek értésére adják: a klasszikus érdekképviseleti kérdésekkel (jövedelem- és
bérpolitika, ösztönző rendszerek, létszámhelyzet, munkafeltételek) nem kívánnak foglalkozni. Ezeket a
témákat kizárólagos kormánykompetenciának tartják, nem az érdekegyeztetés tárgykörébe tartozó ügyeknek
tekintik. Ez jogsértő magatartás, de ha a szakszervezet erre hivatkozna, bizonyosan nem hívnák össze a
fórumok üléseit. Ezért újra kell gondolni, módosítani szükséges a szakszervezet érdekképviseleti munkáját.
A közigazgatás működésének kormányzati megítélésében elsődleges az állampolgár-központú szolgáltató
szerep demonstratív hirdetése. Ezt a paradigmaváltást nem hagyhatja figyelmen kívül az MKKSZ sem. Ezért
a szakszervezet szakmapolitikai tevékenységébe integrálva kell érvényre juttatni az érdekképviseleti,
érdekvédelmi munka tartalmi elemeit! Ennek módjait és lehetőségeit a vezetői értekezleten több felszólaló is
érintette, kimondatlanul is azt az álláspontot képviselve, hogy ez a szemléletváltás korszakos jelentőségű és
elkerülhetetlen a szakszervezet életében. # A vezetői értekezlet résztvevői a továbbiakban konzultációt
folytattak bértárgyalásokról, a köztisztviselői életpálya-modell jövőjéről, a 2011-ben is folytatandó
tagszervezési kampányról, s tájékoztatót hallgattak meg a szakszervezeti munka több más fontos kérdéséről.
X. 27. Az MKKSZ elnökségi ülésén Fehér József a 2011-re vonatkozó bértárgyalások esélyeiről adott
részletes tájékoztatást. A felvázolt kép nem ígér jót a közszférának, kiváltképpen nem a közigazgatásban
dolgozóknak. A főtitkár immár az egész közszférára vonatkoztatva megerősítette az október 19.-ei vezetői
értekezleten elmondottakat: a közszolgálati kormányfilozófia nem ad mozgásteret a hagyományos
szakszervezeti érdekképviseleti funkció érvényesülésére, esélyt sem teremt arra, hogy bér- és
foglalkoztatáspolitikai kérdésekről tárgyalni lehessen az érdekegyeztető fórumokon. Ugyanakkor a
fenyegetettség légkörében élő közszolgálati dolgozóktól nehezen várható el nyílt kiállás a szakszervezet
demonstratív érdekérvényesítő fellépései, kezdeményezései mellett. Ilyen helyzetben csak a kormány
közszolgálattal kapcsolatos szakmapolitikai terveihez kapcsolódva lehet reális esélyre számítani a
szakszervezet érdekérvényesítő törekvései során. Az MKKSZ Elnöksége ezt a valóságot figyelembe vevő
helyzetkép alapján kíván cselekvési javaslatokat tenni az OV legközelebbi ülésén. Az Elnökség a
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továbbiakban főtitkári előterjesztés alapján arról folytatott konzultációt, hogy a szakszervezet miként tudná
segíteni hazai és nemzetközi szintéren a 2011-es magyar EU-elnökség sikerét.
XI. 3. Több szakszervezeti vezető részt vett azon az információcserén, amelyet Lázár János Fideszes
frakcióvezető kezdeményezett, és szakszervezetenként külön-külön folytatott le a 98 százalékos különadóról
szóló törvénytervezetről. Fehér József (MKKSZ), Galló Istvánné (PSZ), dr. Kis Papp László (FDSZ),
Pataky Péter (MSZOSZ) és Varga László (SZEF) közös nyilatkozatban fejezte ki egyetértését abban, hogy
1. A hatályos törvények, kollektív megállapodások alapján a jogviszony megszűnésekor a munkavállaló
részére járó juttatásokra nem vonatkozhat semmilyen különadó. 2. A törvénytervezettel kapcsolatos további
egyeztetéseket a minden érintett jelenlétét biztosító országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban és a
párbeszéd egyéb intézményes fórumain kell folytatni. A témáról a Népszava online kiadásának nyilatkozva
az MKKSZ főtitkára kitért arra is, hogy az elbocsátások után a feladatok csökkentése nélkül lehetetlen
megőrizni a közszolgálat szakmai színvonalát. Az is kérdés, kik jönnek majd az elbocsátottak helyére, mert
Magyarországon nincs két kiképzett közigazgatási garnitúra. Fehér József a nyilatkozatban élesen bírálta azt
a rendszeressé vált gyakorlatot, hogy a kormány semmilyen érdekegyeztetést nem folytat a
szakszervezetekkel.
XI. 4. Az MKKSZ Képzési Alap Felhasználását Irányító Bizottság alakuló ülésén a résztvevők elfogadták a
testület ügyrendjét és tárgyaltak a szervezeti és működési szabályzat javaslatáról, amelyet az Országos
Választmány elé terjesztenek majd. A bizottság ajánlást fogadott el a pályázati felhívás szövegére, amely
szintén az OV napirendjére kerül.
XI. 5. A Világgazdaság online változata munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek vezetőitől kért
véleményt a 2011-es költségvetési törvényjavaslatról, amely az adómértékek megváltoztatásával jelentős
jövedelem-átcsoportosítást irányoz elő. Fehér József a költségvetés közszférát zsugorító jellegét emelte ki. A
szakszervezet ezt elhibázottnak tartja. Az utóbbi öt év során kétszázezerrel csökkent a közszolgálatban
dolgozók száma. A létszám tovább nyírbálása már a szolgáltatások színvonalának rovására és a
munkavállalók még nagyobb mértékű kizsigerelésére megy. Az indoklás nélküli felmondástól félő dolgozók
azonban összeszorított fogakkal is tűrik a túlmunkával járó terheket. Amit még az inflációval megegyező
illetmény-emelés sem ellensúlyoz, pedig a közszféra bérei már elérték a történelmi mélypontot.
XI. 9. Minden korábbihoz képest nagyobb válságba kerülhet a közszolgálat –mondta Fehér József
Szekszárdon egy közszolgálati tanácskozáson. A kollégákat létszámcsökkentés fenyegeti, ráadásul – ismerve
a 2011-es költségvetési tervezetet – várhatóan béremelésre sincs remény, maradnak immár negyedik éve
befagyasztva a bér-tarifák. Mindemellett különböző törvénymódosítások lehetővé teszik a munkavállalók
indoklás nélküli elbocsátását, illetve a közszolgálati törvény átírását. Ismét megfogalmazódnak olyan,
korábban is hallott vélemények, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetéért elsősorban a közszolgálat tehető

MKKSZ X. KONGRESSZUS

87

felelőssé. Hiszen 2002-ben úgymond indokolatlan méretű, óriási bérkiáramlás történta közalkalmazotti
körben. A főtitkár hozzátette: pár évvel ezelőtt 800 ezret meghaladóan dolgoztak a közszolgálatban, ma már
csak 642 ezren. A leépítéseken túl több százmilliárd forintot kivontak a közszféra költségvetési kereteiből.
XI. 10. A debreceni városháza dolgozói is csatlakoztak a vörösiszap-károsult kolontári lakosok
megsegítésére szervezett akcióhoz, amelyet az MKKSZ Fiatalok Képviselete kezdeményezett. Az eddig
összegyűlt, több mint 200 ezer forint értékű adományt (sálak, sapkák, tisztítószerek, konzervek, befőttek,
gyümölcslé) a kolontári polgármesterrel egyeztetve november 13.-án juttatják el a súlyos kárt
szenvedettekhez.
XI. 16. A MÁK OSZT ülésén – amelyen jelen volt az Államkincstár teljes vezérkara -- dr. Dobóczky Károly
elnök a körülményeket vázolva egyebek között elmondta: nincsenek könnyű helyzetben a munkáltatók, de a
munkavállalók sem. Sajnálatosnak mondta, hogy minden vezetőváltáskor sok munkatárstól kellett megválni.
Kotán Attila, a Magyar Államkincstár elnöke tájékoztatójában emlékeztetett rá, hogy a kormány –
függetlenül a költségvetés helyzetétől – 5 százalékos létszámcsökkentésről döntött. A Kincstár a legkisebb
emberveszteséggel szeretne ebből kijönni. Ezen még dolgozunk, tette hozzá az elnök. Mint mondta, nem
fűnyíró-elv szerint tervezik megoldani a létszámcsökkentést. Vannak olyan szakterületek, amelyek most is
emberhiánnyal küzdenek, ezekhez kell átcsoportosítani a máshol nélkülözhető létszámot. Fontos szempont
lesz, hogy munkaszervezési döntésekkel az alapfeladatok ellátóit mentesítik a létszámcsökkentés alól. Cél az
is, hogy a regionális struktúrát megyeivé szervezik vissza. Fehér József felszólalásában kiemelte: üzenetértékű az, hogy a Kincstár teljes vezérkara eljött az értekezletre. Európai színvonalú a munkaadói hozzáállás
a létszámcsökkentéshez. Az MKKSZ álláspontja, hogy a munkahely biztonsága mindent felülír, még a sok
túlmunkát és azt is, hogy lesz-e bérfejlesztés, vagy nem. A létszámért bért megoldásba viszont nem lehet
belemenni. A kormányváltással 2002 nem jött vissza, de annak vissza kell jönnie, hogy legyen egy
elfogadott, tisztességes magyar közigazgatási állomány. 2011-ben kedvező változásokat nem várhatunk, de a
szakszervezet érdemi tárgyalásokat szorgalmaz a prémium év kiterjesztése ügyében 2 évre, a cafetériarendszerben nagyobb biztonság szavatolására, az illetménytábla fokozatainak változtatására, s a jubileumi
jutalom témakörében is meg kell állapodnunk. A fő cél, hogy 2011-ben ne csökkenjen a keresetek reálértéke.
A kérdésekre adott válaszok után a MÁK OSZT tevékenységével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak a
szakmai tanács tagjai.
XI. 19. Az MKKSZ Országos Választmányának ülésén Árva János elnök, Fehér József főtitkár és Boros
Péterné főtitkárhelyettes érdekegyeztető tanácskozásokról, kormányzati egyeztetésekről számolt be. A
főtitkár elmondta: a kormányváltásra abban a tudatban készült az MKKSZ, hogy a 2006 és 2009 közötti
időszaknál, -- amikor egyszerre volt létszámcsökkentés, bérbefagyasztás, a közszolgálat bűnbaknak
kikiáltása – rosszabb már nem jöhet. De jött. Egyik napról a másikra eltörölték a versenyvizsgát, a kötelező
pályázatot, új jogállási törvényt fogadtak el, köztisztviselőkből kormánytisztviselők lettek a központi
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közigazgatásban az érdekegyeztetés teljes kikerülésével. Nagy küzdelmet vívott az MKKSZ az
érdekegyeztetés újraindításáért, ami nem volt teljesen eredménytelen, mert az MKKSZ volt az egyetlen
szakszervezet, amellyel már 2010 júliusában megkezdődött egyfajta érdekegyeztetés. Nem csak informális
szinten, hanem formalizált módon is a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az Országos
Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) keretében. Tény azonban, hogy ezek az
alkalmak nem jelentettek érdemi párbeszédet, hiszen a kormány mereven elzárkózott a foglalkoztatással és a
bérügyekkel kapcsolatos tárgyalásoktól. A főtitkár részletesen szólt arról a valóságos küzdelemről, amelyet
ügyvivőként kellett vívnia az OKÉT és a KOMT összehívásáért, a készülő 2011-es állami költségvetés
közszolgálatokat sújtó elképzelései ellen. A téma másik ágáról, az önkormányzatoknál dolgozókat fenyegető
veszélyekről és a lehetséges ellenlépésekről Boros Péterné főtitkárhelyettes, OÖKÉT ügyvivő számolt be a
testületnek. A tanácskozás levezető feladatait is ellátó Árva János elnök a Fővárosi Önkormányzatnál
tapasztalható jelenségekkel egészítette ki a két előadásban elhangzott tényeket, megállapításokat, majd
szóbeli előterjesztésként tájékoztatta a testületet az Elnökség két OV ülés közötti munkájáról. Boros Péterné
főtitkárhelyettes beszámolt az „MKKSZ Fiatalok Képviselete létrehozásának előkészületeiről, a Képviselet
alakuló értekezletének összehívásáról.
XI. 19. Sajtótájékoztatón jelentették be: kibővült a SZEF demonstrációs bizottsága. Mivel az Országos
Érdekegyeztető Tanács november 15.-i ülésén kiderült, hogy a kormány semmilyen elmozdulást nem akar a
2011-es költségvetési tervezethez képest, - ami azt jelenti, hogy jövőre az idei szinten maradna a nominális
kereset, így a bérek reálértéke visszazuhan a 2002 előtti szintre, - a SZEF demonstrációs bizottságához
közszolgálati tagszervezeteivel együtt csatlakozott az MSZOSZ és az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége.
Fehér József a demonstrációs bizottság bővülését bejelentő sajtótájékoztatón elmondta: a tervezett tüntetésen
a 2007 óta befagyasztott közszolgálati bértáblák jövőre is változatlanul maradása, az indoklás nélküli
elbocsátások, a 98 százalékos különadó, és az ellen tiltakoznak majd, hogy az elmúlt évek drasztikus
létszámleépítései után megint meg akarják nyirbálni a teljesítőképessége határán lévő, végletekig kizsigerelt
közszféra létszámát. Ahogyan Varga László, a SZEF elnöke fogalmazott: a munkavállalóknak elegük van
abból, hogy a mindenkori politika pazarlónak mondja a közszféra egészét, és elegük van abból is, hogy olyan
jogszabály-módosítások zajlanak, amelyek nem csak anyagi, hanem erkölcsi értelemben is megalázzák a
munkavállalókat.
XI. 20. Megalakult az MKKSZ Fiatalok Képviselete, amelynek elnökéül a békéscsabai dr. Gyaraki Ferencet
választották. A Képviselet egyebek között arra törekszik, hogy tevékenységével segítse a fiatal – 41 éven
aluli – közszolgálati dolgozók összefogását, szakmai fejlődését, a hatékony párbeszéden alapuló
érdekképviseletet, a fiatal kollégák munkakörülményeinek és életminőségének javítását.
XI. 25. A Szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága (amelynek tagja a SZEF, az Autonóm Szakszervezeti
Szövetség, az MSZOSZ és e konföderációk egyes tagszervezetei) ülést tartott és kiáltványban fordult a
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bizottságban résztvevő szakszervezetek tagjaihoz, a magyar munkavállalókhoz. A dokumentum arra kérte
őket: amennyiben elegük van abból, hogy megint róluk döntenek nélkülük, fejezzék ki elégedetlenségüket a
2010. december 4-én 11 órakor a budapesti Roosevelt térre meghirdetett demonstráción. Fehér József a
bizottság ülése után úgy fogalmazott a Népszavának: kizárólag a kormányon múlik, megtartjuk-e a
demonstrációt december 4-én. Ha a szakszervezetek olyan ajánlatot kapnak, amely biztosítja, hogy
elkerülhető jövőre a munkavállalók életszínvonalának romlása (vagyis legalább az inflációt követő lesz a
béremelés), akkor leállhat a készülődés. A demonstrációhoz azonnal csatlakozott több, a versenyszférában
szerveződő szakszervezet is, mivel meggyőződésük, hogy ha az indoklás nélküli elbocsátást a közszféra
esetében megvalósítják, akkor ezt később a versenyszférára is kiterjeszthetik.
XI. 26. A szakszervezetek keveslik Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek azt az ajánlatát, hogy
azoknak a közszolgálati dolgozóknak, akiknek 2011-ben csökkenne a nettó bére, annyi pluszjuttatást, „extra
fizetésemelést” ad, amellyel a 2010-es szinten tartja a keresetüket. Fehér József a Magyar Nemzetben úgy
reagált a bejelentésre: üdvözlik a miniszter szavait, de ha a kereseteket pótolják is a 2010-es nominális
szintig, a 3,5 százalékos infláció még akkor is sújtja a közszolgálatban dolgozókat. Ezért véleménye szerint
csak az illetménytábla arányos emelésével lehetne garantáltan megoldani, hogy a munkavállalók ne
szenvedjenek reálkereset-csökkenést. Habár tovább akarnak tárgyalni a kormánnyal, de nyomásgyakorlás
gyanánt december 4-ére demonstrációt szerveznek.
XI. 26. Készül a december 4-ére meghirdetett demonstrációra az MKKSZ Somogy megyei szervezete is. A
megyéből mintegy 60-an, 80-an vesznek részt a fővárosban tervezett tüntetésen, - közölte a kaposvári
sajtótájékoztatón Utasi Tamás megyei elnök. Leszögezte: nem hagyhatják szó nélkül a köztisztviselőket és
közalkalmazottakat

érintő

kedvezőtlen

változásokat.

Amennyiben

„nem

lesz

elmozdulás

az

érdekegyeztetésben”, készek tüntetni. Elfogadhatatlannak tartják, hogy nem működik az érdekegyeztetés. A
közszférában tervezett jelentős számú elbocsátás, a 98 százalékos különadó visszamenőlegessége, valamint a
magán-nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos intézkedések ellen is tiltakoznak. Utasi Tamás közölte: a 700 fős
megyei tagság nevében levelet írt a megye egyéni mandátumot szerzett országgyűlési képviselőinek, azt
kérve: ne támogassák a közszolgálati dolgozókat hátrányosan érintő törvényjavaslatokat.
XI. 30. A KÉT és az OÖKÉT együttes ülésen tárgyalt a 2011. évi köztisztviselői bérpolitikáról és a béren
kívüli juttatásokról. A kormányzat a kötelező cafetéria juttatás megszüntetését tervezte. Az MKKSZ
képviseletében Boros Péterné a vita során nem értett egyet azzal a kompromisszumos kormányzati ajánlással
sem, hogy helyi döntésen alapuló, helyileg megállapított mértékű juttatás adható legyen. A főtitkárhelyettes
ragaszkodott ahhoz, hogy a közigazgatás teljes szervezetrendszerében maradjon meg a kötelező cafetéria
juttatás, és annak összegét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. (További tárgyalásokon ezt
sikerült elérni.)
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XI. 30. Az OÖKÉT plenáris ülése elvetette a köztisztviselői törvény olyan módosítását, amely lehetővé teszi
a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását. (A módosítás ennek ellenére 2011. január 1.-én hatályba
lépett. Az MKKSZ 2011. január 8.-i beadványának helyt adva az Alkotmánybíróság 2011. V. 31.-i
hatálybalépéssel megsemmisítette a módosítás vonatkozó részét.)
XII. 4. Az MKKSZ tagjai jelentős számban vettek részt a közszolgálati szakszervezetek fővárosi
demonstrációján. A többezres tömeg határozott hangon tiltakozott a jogbiztonságot, a munkavállalói jogokat,
érdekeket, az érdekegyeztetés szabályait súlyosan sértő törvények, kormányzati lépések ellen.
XII. 4. Fehér József közleményben cáfolta a Magyar Nemzet 2010. december 4-i számában Bákonyi Ádám
„Saját pénzükért demonstrálnak” című írásának azt az állítását, hogy: „Megtudtuk, az Aegon ellenőrző
bizottságában ül és több milliós díjazásban részesül Fehér József (…)". Az MKKSZ főtitkára a
közleményben kijelenti: „A fenti állítás nem felel meg a valóságnak. 2008. július 1-e óta vagyok tagja az
Aegon Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának. Kijelentem, hogy nyugdíjpénztári
tisztségemért semmilyen juttatásban, díjazásban, költségtérítésben nem részesültem. A Nyugdíjpénztár
Alapszabályának X. rész 23. pontja szerint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai díjazásban nem
részesülnek”.
XII. 12. Fehér József, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalának
ügyvivője vasárnapi sajtótájékoztatóján az OKÉT azonnali összehívását sürgette. A szakszervezetek szerint
ugyanis mielőbb napirendre kell venni a jövő évi közszolgálati bérfejlesztési kérdéseket, valamint a
törvénykezési gyakorlat megváltoztatásának ügyét. A jövő évi közszolgálati bérfejlesztésről szólva
elmondta: mostanáig nem rendelkeznek semmilyen érdemi információval a kormány által vállalt 21,7
milliárd forintos kompenzációs keret elosztásának módjáról, arról, hogy kiket érint, milyen módon történik
annak kifizetése, és milyen részletszabályokat tervez a kormány. A szakszervezetek attól tartanak, hogy a
közel 22 milliárd forintos forrás nem lesz elegendő a célra. Emellett továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a
mintegy 680 ezer munkavállalót érintő közszféra egészében a reálkeresetek szinten maradjanak, és nem
szeretnék, ha a munkateljesítmény után járó díjazást és a gyerekek után járó adókedvezményeket
összekevernék.
XII. 15. A Képzési Alap Felhasználását Irányító Bizottság felhívta az MKKSZ megyei szervezeteit,
Országos Szakmai Tanácsait, rétegszervezeteit a 2011. évi képzési célok, elképzelések kialakítására. A
bizottság nyomatékkal hívta fel a pályázók figyelmét, hogy jövő évi képzési céljaik tervezésénél tanúsítsanak
mértéktartást, szorgalmazzák az önerő hozzáadását, valamint szponzorációs források feltárását és elnyerését.
A pályázatok beadásának határideje 30 nap.
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2011
I. 1. Mától lehet indoklás nélkül kirúgni a köztisztviselőket a Kjt. három Fideszes képviselő (Kósa Lajos,
Tarlós István, Kovács Zoltán) által beterjesztett és december 23.-án elfogadott módosítása szerint. A
hivatalos indoklás szerint a felmondásnak ez az „egyszerűsítése” lehetőséget ad a minőségi szakembergárda
kialakítására, és a közszolgálati munka színvonalának emelésére. Az ATV-nek erről nyilatkozó Fehér József
szerint azonban az egész egyébről sem szól, mint a megfélemlítésről, a munkaügyi vita lehetőségének
kiirtásáról. A főhatóságoknál dolgozó köztisztviselők 2010. júliusi átnevezése kormánytisztviselőkké
gyakorlatilag megszüntette az egységes köztisztviselői kart.
I. 5. Nem lesz elbocsátási hullám, - állítja a Magyar Nemzet. A lap szerint alaptalannak bizonyult az a hír,
hogy a kormány az indoklás nélküli felmentés kiterjesztésével nagy elbocsátásokat tervez 2011-ben a
közszférában. A szerkesztőség megkapta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatóját,
amelyből

kiderül,

hogy

a

központi

költségvetési

intézményeknél

meghirdetett

5

százalékos

létszámcsökkentés 2900 fős, a háttérintézményeknél meghirdetett 10 százalékos pedig 340 fős leépítést
jelent, s nem fogja érinteni például az egészségügy és az oktatás területét. A lap idézi Fehér Józsefet, aki
üdvözölte, hogy a kormány nem döntött normatív létszámleépítésről a közszférában, és szakmainak nevezte
a kormányzati átszervezések irányát, mivel azok közül több egyezik a szakszervezet javaslataival.
I. 6. Évnyitó vezetői értekezletet tartott az MKKSZ Budapesten. Fehér József tájékoztatójában emlékeztetett
arra, hogy 2011 szakszervezeti szempontból az előző évhez hasonlóan gazdag lesz eseményekben és
kihívásokban. 2010-ben a kormány rendre válasz nélkül hagyta a közszférát, a közszolgálati dolgozókat
hátrányosan

érintő,

az

érdekegyeztetés

megkerülésével

született

döntések

elleni

legerélyesebb

tiltakozásainkat is. Emiatt több esetben az Alkotmánybírósághoz kellett fordulnunk. Az MKKSZ anyagi,
vagyoni, pénzügyi helyzetét stabilnak minősítette a főtitkár, hiszen a 2010-es gazdálkodás miatt jelentősebb
adósságot nem kell tehertételként magunk előtt görgetnünk. Az MKKSZ 2011-es tevékenységének fő
prioritásai között említette Fehér József az EU soros magyar elnökségéhez kapcsolódó lehetőségek
hasznosítását. Fontos szervezeti érdek lesz ráirányítani figyelmünket a közszolgálat kormányzati
reformkoncepciójára, s lényeges és felelősségteljes tennivalónk lesz az MKKSZ működésének és
programjának minden bizonnyal elkerülhetetlen újradefiniálása. A továbbiakban a 2011 első felére tervezett
MKKSZ-rendezvényekről, programokról szólt a főtitkár, majd arra emlékeztetett, mennyire fontos feladat
figyelni a megyei kormányhivatalok kialakításának és működésének kezdeti tapasztalataira, valamint arra,
hogy az ezzel kapcsolatos szervezeti változások miként hatnak ki a szakszervezeti működésre és a
munkáltatói jogokat gyakorló helyi vezetőkkel alakuló kapcsolatainkra.
I. 8. Az MKKSZ beadványban kifogásolta az Alkotmánybíróságnál, hogy a köztisztviselői törvény 2011.
január 1.-én hatályba lépett módosítása lehetővé teszi a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását. (Az
Alkotmánybíróság 2011. V. 31.-i hatályba léptetéssel helyt adott a szakszervezet kifogásának.)
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I. 10. Fehér József szerint nem teljesül a kormány ígérete, 2011-ben a meghirdetett kompenzáció ellenére is
sokan járnak rosszabbul a közszférában az adóváltozások miatt. A szakszervezet számításai szerint a tavalyi
nettó kereset nominálisan sem őrződik meg annál, aki nem vehet igénybe gyerekkedvezményt, mivel a
kormány nem számolja azt a 98 ezer forintos bérkiegészítést, amit idén már nem kapnak meg a közszolgák.
A kompenzáció nem veszi figyelembe az idén a kormány által 3,5 százalékosnak várt inflációt sem. Az
MKKSZ főtitkára a Figyelőnet internetes hírportálnak erről nyilatkozva kifogásolta, hogy a magas keresetű
családosok duplán jól járnak az új adórendszerrel – részben az adókulcs, részben a családi kedvezmény
változása miatt -, az alacsony és közepes keresetű családosoknak azonban már nem járhat dupla előny, mivel
a családi kedvezménnyel csökkenteni kell a kompenzációt.
I. 15. A közintézményeknek máig kellett felmérniük, hogy a 299 ezer forint alatt kereső dolgozóik közül
kiket és milyen mértékben érint hátrányosan a 16 százalékos szja-kulcs bevezetése. Mint emlékezetes,
szakszervezeti jelzés alapján a kormány vállalta, hogy kompenzálja az adókulcs változása miatt keresetveszteséget elszenvedő közszolgálati alkalmazottakat. A Napi Gazdaságnak erről nyilatkozó Fehér József
becslése szerint a közszféra dolgozóinak több mint kétharmadát illeti majd meg a különböző mértékű
kompenzáció. Az MKKSZ főtitkára szeretné elérni, hogy valamennyi humán közfeladatot ellátó dolgozóra,
tehát a közalkalmazotti státuszból kiszervezett egészségügyi és szociális intézmények orvosaira, ápolóira, az
egyházi intézmények tanáraira is kiterjedjen a kompenzáció. A szakszervezet azt is kifogásolja, hogy csak a
2010-es illetményalap szerinti bér nominális szinten tartásához ad kompenzációt a kormány, de ebbe nem
számítja bele az alacsony fizetésűeknek a 13. havi bér elvonása miatt 2010-ben két részletben adott pótlás
összegét.
I. 19. A Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI), amelynek tagja az MKKSZ is, a magyar EU
elnökséghez kapcsolódva üzenetben szólítja fel a magyar kormányt, hogy hagyjon fel a közszolgálat-ellenes
politikával, és váljon úttörővé a szakszervezeti jogok védelmében. Az üzenet kifejti: míg a rendszerváltás
idején Magyarország valódi úttörő volt az emberi jogok és a szabadság védelmében, manapság egyértelmű
visszalépés az, ahogyan a magyar kormány kezeli a közszolgálati dolgozókat és szakszervezeteiket.
II. 3. Együttes elnökségi és vezetői ülést tartott az MKKSZ. A szakszervezet 2011. évi költségvetését 2.
olvasatban tárgyalva az előterjesztő Fehér József utalt arra, hogy csak nagyon takarékos gazdálkodásra
adnak lehetőséget a tavalyinál jóval szűkebb bevételi források. A tanácskozás résztvevői az MKKSZ-től
függetlenül kialakult helyzetet megértve egyhangulag elfogadták a beterjesztett költségvetési javaslatot. Az
ülésen Gozman Józsefné OV elnök, a Szervezeti és Ügyrendi Bizottság (SZÜB) vezetője az Alapszabály
elemző felülvizsgálatáról, az OV tagok módosítási kezdeményezéseiről adott tájékoztatást, s előterjesztette
az Alapszabály tartalmi és koncepcionális módosításának az 2011. OV március 24.-i ülésén megtárgyalandó
változatát. A vita során Fehér József vázolta az Alapszabály változtatásának további menetrendjét: az április
15-16.-án Hajdúszoboszlón tartandó képzési rendezvényen célszerű kialakítani a módosítás tagsági vitára
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bocsátandó tervezetét. A tagsági vitára a május 15. és szeptember 15. közötti időtartamban kerülhetne sor.
Az Elnökség felkérése alapján a SZÜB 2011. október végéig ad tájékoztatást a tagsági vita tapasztalatainak
összegzéséről, s a 2011. IV negyedévi OV ülésre terjeszti elő az Alapszabály szövegszerű módosításának
javaslatát. Ez lenne a kongresszus napirendjére kerülő dokumentum.
II. 4. Van védelem! A közszolgálatban állók indoklás nélküli elbocsátását lehetővé tevő (az érdekegyeztetés
kikerülésével elfogadott) törvény nem más, mint lelki terror, aminek érvényesülésével nem lehet helye a
belső kritikának, - nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József. Az MKKSZ főtitkára azzal összefüggésben
beszélt erről, hogy az indoklás nélküli elbocsátás miatt eddig csaknem harminc kormánytisztviselő fordult
már a Fővárosi Bírósághoz, s az ügyek egy részében a szakszervezet is segített a kirúgottaknak. A 2010
nyarán sebbel-lobbal elfogadott kormánytisztviselői törvény egy passzusa ugyanis kimondja: bizonyos
esetekben a Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni, így akár azt is, amely a Munka Törvénykönyvének a
munkáltató írásbeli intézkedésére vonatkozó általános indoklási kötelezettségére utal. Az erre hivatkozó
perben a bíró mérlegelheti, hogy érvényesnek tekinti-e az Mt. elvileg valamennyi munkavállalóra érvényes
alapelveit, vagy a speciális szabályok szerint jár el. De hivatkozni lehet az EU alapjogi chartájára is, amely
kimondja: „minden munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez”.

II. 5. Az MKKSZ most az alkotmánybíróság döntésére vár. A szakszervezet abban bízik, hogy a testület
alkotmányellenesnek nyilvánítja a jogszabályt. Ha ez így is lesz, a már elbocsátott köztisztviselők így sem
kaphatnák vissza az állásukat. Nagy Anna kormányszóvivő néhány száz elbocsátásról tud, az érdekképviselet
főtitkára szerint viszont 2010 novemberéig mintegy 800 köztisztviselőtől köszöntek el a munkáltatók.
Közülük néhányan munkaügyi vitát kezdeményeztek, mert egy munkajogász szerint, ha az indoklás nélküli
felmondással a munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, akkor a kirúgott
kormánytisztviselőnek van esélye a bíróságon.
II. 7. A köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását lehetővé tevő törvény megsemmisítését várom az
Alkotmánybíróságtól, - jelentette ki az ATV Jam című műsorában Fehér József. Elmondta: azért is bízik a
köztisztviselők számára kedvező döntésben, mert az Európai Alapjogi Chartában is szerepel a munkavállalók
indoklás nélküli elbocsátással szembeni védelme. A főtitkár szerint a közszolgálatban dolgozók erőteljes
megfélemlítése ellenére van értelme a szakszervezeti ellenállásnak. Emlékeztetett arra, hogy az MKKSZ
2006 és 2010 között ötször vonult az utcára, és minden demonstrációnak volt eredménye. A 2010. december
4.-én rendezettel sikerült elérni, hogy a kormány kompenzálja a közalkalmazottaknak az adóváltozás miatt
bekövetkezett nettó keresetcsökkenését.

II. 9. Az MKKSZ Munkaügyi OSZT kibővített ülésén konzultáció és kölcsönös tájékoztatás hangzott el a
megyei kormányhivatalokba beintegrálódás következtében a munkavállalókat hátrányosan érintő
illetménycsökkenésről, a kirendeltségek esetében az illetménykiegészítés elvonásáról. A helyzetértékelést
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követően Szemánné Bredács Anna OSZT-elnök vezetésével az érdekképviseleti feladatok meghatározásáról
tárgyaltak a résztvevők.
II. 16. A SZEF, az MKKSZ, a BRDSZ, az FDSZ és az FRDÉSZ képviselői sajtótájékoztatón fogalmazták
meg álláspontjukat: közös levélben kérik Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy azonnali moratóriummal
függessze fel május 31.-éig a kormánytisztviselők indoklás nélküli menesztését. A SZEF elnöke elmondta: a
szakszervezetek egyetértenek azzal, hogy alkalmatlan munkavállaló ne dolgozzon a közszolgálatban. De ezt
az alkalmatlanságot szakmai alapon kell bizonyítani. Semmiképpen se az szolgáltassa az alapot az
alkalmatlanságra, hogy az adott munkavállaló egy más politikai színezetű kormány, önkormányzat idején is
ellátta feladatait. Varga László a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a SZEF a nagyjából 35 ezer,
javarészt az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselő indoklás nélküli elbocsátása ügyében is az
Alkotmánybírósághoz fordult. Az érdekképviselet ezért az önkormányzatoktól is moratóriumot kér az
indoklás nélküli felmondásra május 31-ig.
II. 22. Titkosszolgálati eszközökkel is vizsgálhatják a rendvédelmi szerveknél és néhány más hivatalban az
egyenruhások, illetve a civil közszolgák megbízhatóságát. Erről már tavaly törvény született, de az érintettek
egy része most szembesült vele, amikor írásos beleegyezésüket kérték az ellenőrzésekhez. Akár a
köztisztviselők családi nyaralását, vagy az otthon töltött hétvégéjüket is megfigyelhetik a titkosszolgálati
adatgyűjtés keretében. Ha ehhez a dolgozók nem járulnak hozzá, akkor elveszítik az állásukat. A
Népszavának erről nyilatkozó Fehér József, az MKKSZ főtitkára, Michalkó Péter, az ADOSZT elnöke és
Bárdos Judit, a BRDSZ főtitkára szerint elfogadhatatlan, hogy akár a családtag által elkövetett
bűncselekmény miatt is szankcionálhatják a dolgozókat, és arra figyelmeztettek, hogy a módszer
megfélemlítésre alkalmas.
II. 22. A titkos megfigyelés lehetővé tétele, a bércsökkentés, és a közszférában dolgozókat sújtó más
hátrányos intézkedések jelzik: az Orbán-kormány rosszul bánik a közszolgálati munkavállalókkal, nem jó
üzeneteket küld nekik. Erről beszélt Fehér József az ATV Egyenes Beszéd c. műsorában. Kiemelte: egy
rendszert nem lehet félelemre építeni. Helyette inkább életpálya-törvényt kellene kidolgozni, és a bizalomra
építkezni. Az MKKSZ főtitkára utalt arra: levélben kérik Orbán Viktortól, hirdessenek elbocsátási
moratóriumot, hogy a közszférából ne lehessen senkit indoklás nélkül kirúgni. Sajnálattal és felháborodással
reagált a főtitkár egy fájdalmas levélre: a közszolgálati dolgozók között akad, akinek 50 százalékkal
csökkent a keresete a kormányváltás óta. Hiába ígérték ugyanis, mégsem működik megfelelően a
kompenzációs rendszer a közszolgálatban.
II. 22. A munkaügyi központok kirendeltségein dolgozók eddig középfokú végzettség esetén 10 százalék,
felsőfokúnál pedig 30 százalék illetménykiegészítést kaptak. Január elsejétől ezt a kiegészítést a felsőfokú
végzettségűeknél 10 százalékra csökkentették, a középfokú végzettségűeknél pedig teljesen megszüntették.
Van olyan felsőfokú végzettségű kolléga, akinek több mint 45 ezer forinttal csökkent az illetménye, és van
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olyan középfokú végzettségű munkatárs, aki eddig 130 ezer forint bruttó fizetést kapott, most pedig 25 ezer
forinttal kevesebbet fog kapni. Ez nagyon brutális bércsökkentés, miközben ugyanazt a munkát látja el, mint
korábban, - nyilatkozta a Szolnok megyében megjelenő Új Néplapnak Boros Péterné. A történtek ellen
tiltakozó MKKSZ a Gazdasági Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal
kezdett egyeztetést az ügyben.
II. 22. A köztisztviselői keresetek alapos megnyirbálásáról közölt riportot az RTL Klub. A munkaügyi
központok megszólaltatott dolgozói bírálták, hogy a kormányhivatalok vezetői elvonták tőlük az eddig
kapott bérpótlékot. A hivatalvezetők szerint ugyanis jogszerűtlen volt annak kifizetése. Az elvonás miatt
háromezer ember január 1.-ig visszamenőleg a megszokottnál jóval kevesebbet keres. Ludman Lajos, az
MKKSZ Elnökségének tagja a riportban elmondta: havi illetménye 110 600-ról 105 ezer forintra apadt. De
sokan még nagyobb veszteséget szenvedtek el. A felsőfokú végzettségűeknél átlagosan bruttó 45 ezer forint
a keresetcsökkenés. Nagy Anna kormányszóvivő a műsorban azt mondta: ez átmeneti állapot. Úgy fogják
újrarendezni a pótlékokat, hogy ne legyenek ilyen bérkiesések. A szintén megszólaltatott Fehér József
kijelentette, hogy a szóvivői ígéret ellenére a szakszervezet nem hagyja annyiban az ügyet.
II. 23. A különadóval kapcsolatos tavalyi vitákban többször is elhangzott, hogy a nyugdíjasokat nem terheli
meg a kormány. Sokaknak csak most, az adóhivatal nemrég publikált tájékoztatójából derült ki
egyértelműen, hogy a mentesség nem minden nyugdíjasra vonatkozik. Az ezzel foglalkozó 168 órának
nyilatkozó Fehér József kalkulációja szerint több tízezren lehetnek érintettek: azok, akik az elmúlt öt évben
mentek nyugdíjba, 2 illetve 3,5 millió forintot meghaladó összeget kaptak, és a nyugdíj mellett valamilyen
munkaviszonyt is fenntartottak. Tényleges mentességet csak azok kapnak, akik a munkaviszonyuk
megszűnését követő naptári naptól kapnak nyugdíjat és nincs mellette semmilyen munkaviszonyuk. Azok,
akik a nyugdíj mellett tovább dolgoztak részmunkaidőben, vállalkozóként, megbízási szerződéssel vagy
máshogy és meghaladják az adóköteles jövedelemplafont, elesnek a mentességtől és visszamenőleg
különadózniuk kell.
II. 25. Az MKKSZ Munkaügyi OSZT titkári megbeszélésén Fehér József arról tájékoztatta a résztvevőket,
hogy amióta csökkentették, illetve megvonták a munkaügyi központ kirendeltségi munkavállalóinak
illetménykiegészítését, a szakszervezet több formában is határozott lépésekkel tiltakozott a durva
keresetcsökkentés ellen. A főtitkár elmondta: február 9. óta 57 média megjelenés volt az illetménycsökkentés
ügyében. Az MKKSZ levelet írt két miniszternek (Navracsics, Matolcsi), és Czomba Sándor államtitkárnak,
de érdemben csak az államtitkár válaszolt, akivel személyes megbeszélés is volt. A nemzetgazdasági tárca
képviselője szimpátiával reagált a tiltakozásunkra, de bevallotta: most nem tudnak semmit tenni. A
közigazgatási tárca hivatalosan nem válaszolt, szóban úgy foglaltak állást, hogy nem látják értelmét a
tárgyalásnak, mert szerintük jogszerűen jártak el a kormánymegbízottak. Navracsics kijelentette: nincs miről
tárgyalni, mert a jogszabály jó, eddig értelmezték rosszul. Több személyes találkozó után kiderült, hogy a
kormánymegbízottak nagy része sem tartja jogosnak a tiltakozásunkat. A helyzet mai állása: azok szerint,
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akik előkészíthetnek valamilyen megoldást, a kereseteltérítés így jogszerű, de látják az ellenállást és az
ellentmondást, s az MKKSZ érvei alapján szükségesnek ítélik a kompenzálást. Ami politikai akarat esetén
2011-re meg is oldható, mert az elvont összegek benne voltak az idei költségvetésben, tehát azok ott vannak
a kormányhivataloknál. A lehetséges érdekképviseleti lépések között Fehér József a sztrájk szervezését is
felvetette, de a vita során egyértelművé vált: a dolgozók elégedetlenek, ugyanakkor félnek is komoly
lépéseket tenni. Végül az a döntés született, hogy az MKKSZ jogásszal vizsgáltassa meg a jogvita
kezdeményezésének esélyeit, az esetleges sztrájk ügyében pedig várjuk meg a KIM előterjesztését az
illetményeltérítési törvény módosításáról. Ennek szavazása március 7.-én esedékes, ezért az OSZT március
25.-ére tervezett ülésén érdemes visszatérni a további lépésekre.
II. 28. Januártól megvonták a köztisztviselőktől azt a jogszabályban garantált illetmény-kiegészítést, amely
korábban a középfokú végzettségűeknél 10, a diplomásoknál 30 százalék lehetett. Emiatt és abból kifolyólag,
hogy a munkahelyi vezetők az idén nem éltek a bérek teljesítmény alapján történő eltérítésének (általában
növelésének) lehetőségével sem, a közigazgatás dolgozói drasztikus keresetveszteséget szenvedtek el az év
eleje óta. Fehér József a Népszabadságnak erről nyilatkozva hozzátette: a kinevezések egyoldalú módosítása
miatt például a munkaügyi közigazgatásban legalább háromezer ember fizetése több tízezer forinttal csökken
az idén. Az MKKSZ főtitkára kijelentette: az érdekképviselet legalább azt szeretné elérni, hogy gyors
segítséget kapjanak a megszorító intézkedés vesztesei. A kormány illetékesei egyelőre nem látnak tennivalót
az ügyben, a szakszervezet azonban nem adja fel. Még folyik az egyeztetés. Az érdekképviselet ragaszkodik
ahhoz, hogy legalább a 2010-es nettó jövedelmét 2011-ben is kapja meg minden pórul járt.
III. 3. Kibővített elnökségi ülést tartott az MKKSZ. A testület második olvasatban – a február 3.-i ülésen
elhangzott észrevételek, korrekciós javaslatok figyelembe vételével – tárgyalta a szakszervezet 2011. évi
költségvetésének tervezetét. Az előterjesztő Fehér József utalt arra, hogy a javaslatnak vannak
bizonytalansági tényezői, kockázati elemei, miként az előző év sem volt mentes ezektől. A stabilitás
érdekében a szigorú takarékosság szemléletével kell minden lépésünket megítélni. A megyei kiadásokat
egyes irodák megszüntetésével, személyzeti leépítéssel tovább kell szűkíteni, mert a pályázatok révén
elnyerhető összegek is drasztikusan csökkennek. Végül az elnökségi tagok egyhangú szavazással határozattá
emelték a szakszervezet 2011. évi központi költségvetését. Ezt követően Gozman Józsefné OV-elnök, a
Szervezeti és Ügyrendi Bizottság (SZÜB) vezetője az Alapszabály elemző felülvizsgálatáról, SZÜB-höz
eljuttatott módosítási javaslatokról, a változtatások koncepcionális és tartalmi kérdéseiről tartott tájékoztatót.
Az ülés elismeréssel méltatta a SZÜB ezzel kapcsolatos körültekintő, alapos munkáját, s meghatározta a
módosítás kidolgozásának további menetrendjét. Csonka Béla elnökségi tag, a Képzési Alap felhasználását
irányító bizottság elnökének előterjesztése alapján az Elnökség állást foglalt a 2011. évi képzési keret
felhasználásáról és a képzési programokról. # Az Elnökség soron kívül döntött arról, hogy – a

munkaügyi kirendeltségeken kialakult válságos kereseti helyzetre tekintettel – az MKKSZ szociális
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Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány szintén 1.000.000 forint összegű
rendkívüli segélyalapot hozott létre az érintett MKKSZ tagok anyagi támogatására.
III. 15. Mit kíván a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete? Ezt fogalmazta meg 12 pontban az MKKSZ Elnöksége a nemzeti ünnep
alkalmából. A kiáltvány a közszolgálatban dolgozók legfontosabb kívánságait sorolva követeli,
hogy a készülő új alkotmány garantálja a közszféra valamennyi területének kizárólag a szakmai
követelmények szerinti, a politikai befolyástól független működését, azt, hogy közszolgálati
dolgozók lássák el a törvényben megszabott közfeladatokat, s azt is, hogy szűnjenek meg a
közszolgálat szabályozásában meglévő ellentmondások. A követelés-listán olvasható az is, hogy ne
költségvetési döntések, hanem az ellátandó feladatok határozzák meg a közszférában dolgozók
számát, az állam, vagy az önkormányzatok legyenek a munkáltatók a közszolgálatban. A kiáltvány
követeli, hogy teljes körűen ismerjék el a közszférában a kollektív szerződéseket, s azonnal kezdjék
meg a közszolgálati életpálya kidolgozását valamennyi hivatásra, szakmára kiterjedően. A
közszféra stabilitásának és az elvégzett munkával arányos díjazásnak a garantálását, s azt is követeli
a dokumentum, hogy a kormány haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az elvszerű alapokon, a
feladatok és a források összhangján nyugvó közszolgálat felépítéséről.
III. 23. Az MKKSZ bírálja, hogy a közszolgákra is kiterjesztették a megbízhatósági vizsgálatot. Azt a
feltételezést sugallja ez, hogy a közszolgálatban állóknak módjuk van "kenőpénzt" elfogadni. Ez megalázó
rájuk nézve, ráadásul a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv ilyen élethelyzetet mesterségesen is
létrehozhat. A valóságban a korrupció gyanúja elsősorban nem a beosztott kormánytisztviselők,
köztisztviselők, közalkalmazottak körében merülhet fel, hanem valamilyen hatalom gyakorlásakor.
Sajnálatos, hogy a jogszabályok végrehajtóit büntetik ezzel a törvénnyel, amely a magánéleti szférában is
kutakodást engedélyez, - mondta Árva János a Human Resurs portál kérdéseire válaszolva.
III. 24. Az MKKSZ Országos Választmányának ülésén Árva János elnök, Fehér József főtitkár és Boros
Péterné főtitkárhelyettes adott szóbeli tájékoztatást a 2010. november 19.-i OV ülés óta végzett munkáról.
Gozman Józsefné OV elnök, az MKKSZ Szervezési és Ügyrendi Bizottságának vezetője az Alapszabály
elemző felülvizsgálatáról, az OV tagok által beküldött módosítási kezdeményezésekről adott tájékoztatást, és
szóbeli előterjesztésként tett javaslatot az Alapszabály-módosítás koncepcionális tartalmi kérdéseire. # Az
OV végleges döntést hozott a „Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért” Alapítvány Kuratóriumának
és Ellenőrző Bizottságának összetételére. # Fehér József írásos előterjesztésben tett javaslatot az MKKSZ
2011-2012. évi tagszervező kampányára. A testület döntést hozott a meghirdetendő pályázat tartalmáról,
finanszírozásáról, és a Tagszervező Pályázati Bizottság személyi összetételéről. # Boros Péterné
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előterjesztésében állásfoglalást fogadott el az OV a SZEF VI. Kongresszusával kapcsolatban az MKKSZ-t
érintő személyi jelölésekről.
III. 24. Az MKKSZ Elnöksége – mivel az Abonyi 31 Kft-ben 55 százalékos tulajdonrésszel rendelkező
MKKSZ és a 45 százalékos tulajdonrészt birtokló KSZSZ egyaránt úgy határozott, hogy mindketten
kiválnak a Kft-ből – az Országos Választmány tanácskozásának szünetében tartott rendkívüli ülésen arról
döntött, hogy a kiválással egyidejűleg MKKSZ Kft néven saját tulajdonú önálló szervezetet alapít a
működtetés feladatainak ellátására.
III. 25. A Munkaügyi OSZT ülésén dr. Horváth István ügyvéd beszámolt arról, hogy az előző (II. 25.-i)
ülésen hozott döntéseknek megfelelően áttanulmányozta a jogszabályokat, s azt állapította meg, hogy
érdeksértő, de jogszerű a kirendeltségi dolgozók illetmény-kiegészítésének csökkentése illetve megvonása.
Ezt a sérelmes helyzetet csak jogszabály-módosítással lehet orvosolni, s a szükséges döntés mielőbbi
megszületése

sürgethető

egy sztrájk

meghirdetésével.

A

sztrájkköveteléseket

azonban nem a

kormánytisztviselőkről szóló törvény ellen kell megfogalmazni, hanem az érintettek érdeksérelme, szociális
helyzetüknek a keresetcsökkentéssel okozott romlása miatt. A sztrájk bizonytalan ideig tarthat, de annak
időtartamára nem jár illetmény. Fehér József az előző ülés óta a témában levélváltások révén lezajlott
egyeztetésekről számolt be, s elmondta: április 30.-án lesz egy újabb egyeztetés a megoldásokról Csonka
Ernő államtitkárral. A főtitkár javaslatokat kért, milyen ajánlásokat tegyen a szakszervezet az államtitkárnak.
Az OSZT javaslata: a teljesítményértékelés alapján történő eltérítés során minden érintett 2011. január 1-től
minimum az illetmény-csökkentés 75 %-át kapja vissza. Fehér József erről levelet ír a kiemelt megyék
kormánybiztosainak, s ennek az elvnek az érvényesülését képviseli az április 30.-i egyeztetésen. A
kormányhivatalokban lefolytatott egyeztetések tapasztalatait ismertetve Árva János, az MKKSZ elnöke
elmondta: valamennyi kormányhivatalnál költségvetési problémák vannak. Egységes bértömegből kell
gazdálkodniuk, s a személyi juttatásból át lehet csoportosítani a működési kiadásokra.
III. 25. Az MKKSZ közleményben jelentette be: a Munkaügyi Szakigazgatásban Dolgozók Országos
Szakmai Tanácsához (OSZT) tartozó 11 munkahelyi szervezet képviselői megalakították az MKKSZ
Munkaügyi OSZT Sztrájkbizottságát. A Sztrájkbizottság azzal a céllal jött létre, hogy a munkaügyi
szakigazgatásban dolgozók – kiemelten a megyei munkaügyi központok kirendeltségi munkatársai körében –
2011-ben megvalósult bér- és jövedelemcsökkenést megakadályozza és a rendkívüli leterheléssel járó
munkavégzés feltételeit megváltoztassa. A Sztrájkbizottság tárgyalásokat kezdeményez az illetékes
kormányzati szervekkel. Tevékenységét 2011. március 31-ét követően kezdi meg. Felhívja a
Sztrájkbizottsághoz jelenleg nem tartozó munkahelyi szervezetek tagságát, hogy csatlakozzanak a
Sztrájkbizottsághoz és együttes fellépéssel teremtsék meg a sztrájkbizottsági követelések teljesítésének
lehetőségét.
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IV. 5. Az Alkotmánybíróság közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a kormánytisztviselők után a
köztisztviselők esetében is alkotmányellenesnek minősítette az indoklás nélküli felmondást. Az Ab nem
vitatta, hogy az állam hatékonyabb működése indokolhatja a köztisztviselők felmentési szabályainak
könnyítését, de a munkáltató joga a munkavállalók felmentésére nem lehet korlátlan. Az indoklás nélküli
felmentés lehetősége a testület szerint sérti a jogállamiság elvét, a munkához való jogot, a közhivatal
viseléséhez való jogot, a bírósághoz fordulás jogát, valamint az emberi méltósághoz való jogot is. A
közleményt kommentáló Fehér József szerint a polgármesteri hivatalokat vezető jegyzők (ők körülbelül
ezernyolcszázan vannak) mintegy egyharmadát cserélték le a tavaly októberi önkormányzati választás óta. A
hivatalok többi dolgozója felett a jegyzők gyakorolják a munkáltatói jogokat, vagyis az új jegyzők az alsóbb
szinteken is végrehajthatták a személycseréket. (Origo.hu)
IV. 5. Az MKKSZ az MTI-hez eljuttatott közleményben üdvözölte az Alkotmánybíróság döntését. Az
indoklás nélküli elbocsátás törvénybe iktatásával ugyanis teljesen súlytalanná vált az az életpálya-rendszer,
amelyet 2001-ben, az első Orbán-kormány idején fogadott el az Országgyűlés.
IV. 6. A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az Országos Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanács (OÖKÉT) együttes plenáris ülésén a munkavállalói oldal szóvivőjeként Fehér József napirend előtt
kifogásolta a két érdekegyeztető fórum működésének rendszertelenségét. Ezért javasolta éves munkaterv
összeállítását. A kormány Széll Kálmán tervének részeként előkészített Magyary programról tárgyalva
hiányolta a felmentésekre vonatkozó szabályozás írásos előterjesztését. Bejelentette: az alkotmánybírósági
döntésekkel érintett felmentési szabályok normaszövegéről a szakszervezetek folyamatosan egyeztetni
kívánnak, a közszolgálati életpálya program részleteit pedig már az előkészítés fázisában a KÉT-OÖKÉT
keretein belül meg kívánják ismerni és vitatni. Mivel a szakszervezetek is érdekeltek a Magyary program
sikerében, közös célok megfogalmazását igényelte. Az önkormányzati oldal képviselője azt jelezte, hogy
álláspontjuk szerint a kormánytisztviselői törvény mellett a köztisztviselői törvényben is indokolt a
felmentési szabályok új rendszerének kidolgozása, és a szakmai alkalmatlanság felmentési okként
megjelölését

továbbra

is

szükségesnek

tartják.

Álláspontjuk

szerint

kiemelt

jelentőségű

az

illetménykiegészítések jelenlegi rendszerének átalakítása, a hozzá szükséges források biztosítása, és az, hogy
az életpályában ez a bérelem az önkormányzatok esetében is legyen alanyi jogú. Bérügyekről tárgyalva
Fehér József a munkavállalói oldal nevében úgy foglalt állást, hogy a területi kormányhivatali integráció
sikerességében a szakszervezetek is érdekeltek, de kifogásolják az egyes kormányhivatalok közötti kereseti,
ellátási, stb. különbségtételt. Az illetménykiegészítések és alapilletmény-eltérítések egyösszegű levonását
jogszabályellenesnek

és

előkészítetlennek

tartják,

mert

egyes

köztisztviselőknél

30-60

%-os

keresetcsökkenést okozott. Az ügy rendezésére egységes kormányzati intézkedések szükségesek. Válaszként
a kormányzati oldal képviselője bejelentette: a keresetcsökkenéseket törvényi keretek között kompenzálni
kívánják, ezért a Ktv. jelenlegi módosításával április 30.-ig meghosszabbították az alapilletmény-eltérítések
határidejét. A KIM főosztályvezetője azt az információt közölte, hogy a 23 ezer fős kormányhivatali
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szervezetből 15 ezer főnél emelkedett a kereset, és csak a munkaügyi kirendeltségeknél csökkenhetett, de ezt
a kormányhivatalok kompenzálják.
IV. 7. Az MKKSZ Munkaügyi OSZT kibővített ülésén Fehér József tájékoztatót tartott arról a konzultációról,
amelyet március 30.-án folytatott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban a Munkaügyi Központ
kirendeltségi munkatársainak illetményéhez kapcsolódó kiegészítő források ügyében. Tájékoztatót hallgattak
meg a résztvevők a KÉT előző napi üléséről is, elsősorban a megyei (fővárosi) kormányhivatalok
kormánytisztviselőinek illetménykiegészítésével kapcsolatos kérdésekről, s az ügyben lehetséges további
lépésekről.
IV. 9. MKKSZ-tagok sokasága is részt vett azon a hatalmas erejű és impozáns, mindvégig békés
demonstráción, amelyet az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívására rendeztek Budapesten a
szakszervezeti és munkavállalói jogok védelmében, a megszorítások ellen. A Népszabadság hétfői ( IV. 11.)
tudósítása szerint 40-50 ezren vonultak fel a 83 európai szakszervezeti konföderáció 60 millió tagját
képviselők. Szólt az egybegyűlt tömeghez mind a hat magyar konföderáció vezetője. A felszólalók
döbbenettel reagáltak a magyar kormánynak arra a bejelentésére, miszerint ők a szakszervezetek oldalán
állnak, hiszen ellenzik a megszorításokat. Erre a képtelen állításra utalt Varga László, a SZEF elnöke, amikor
a demonstráció színpadán azt kérdezte: ha a kormányfő a szakszervezetek oldalán áll, akkor miért nem volt
velük a különadók bevezetésekor, az iskolák bezáratásakor, az indoklás nélküli kirúgásokkor.
IV. 20. Hatalmas ellenérzéseket váltott ki a közszférában dolgozó munkavállalókból, illetve az őket
képviselő szakszervezetekből, hogy a kormány előzetes tájékoztatás, egyeztetés nélkül eldöntötte és a
konvergencia-programban rögzítette: 2014-ig befagyasztja a közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét.
Fehér József a Népszavának elmondta: elfogadhatatlan, hogy az Orbán-kabinet még arra sem méltatta a
közszférában dolgozókat, hogy minimális tájékoztatást adjon a jövőjükkel kapcsolatos tervekről. Így a
közalkalmazottak – az egészségügyben, az oktatásban, más költségvetési intézményeknél dolgozók -- a
fegyveres testületeknél szolgálók és a köztisztviselők körében bizonytalanság és félelemmel teli légkör
alakult ki. Az MKKSZ főtitkára hozzátette: a párbeszéd hiánya, az érdekegyeztetés teljes kerülése óriási
veszélyeket hordoz magában. A szakszervezet ezért továbbra is megpróbál megbeszéléseket kezdeményezni
a kormánnyal. Kudarc esetén a demonstráció több formáját is kész bevetni. Aggodalomra ad okot, hogy a
közszolgálatban foglalkoztatott 642 ezer ember életkörülményei észrevehetően romlottak az utóbbi években.
Ezért a versenyképes tudással rendelkezők közül – kényszerűen vagy önként -- mind többen távoznak a
közszférából, sokan külföldre.
IV. 20. A kormány bérbefagyasztási tervéről a Klubrádió hírműsorának is nyilatkozott Fehér József. Hangot
adott annak, hogy a szakszervezetek nem hagyhatják szó nélkül ezt az érdekegyeztetés nélkül bejelentett
kormányzati lépést. Készek vagyunk tárgyalóasztalhoz ülni a kormánnyal, de ha a megbeszéléseken nem
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tudunk eredményt elérni, vagy nem hajlandó tárgyalásra a kormány, akkor minden lehetséges törvényes
eszközt igénybe véve fellépünk a jogaink csorbítása ellen, - mondta a főtitkár.
V. 2. Folytatódott a szakszervezetek erőteljes tiltakozása a kormány bérbefagyasztási programja ellen. Az
érdekképviseletek újabb akciókat is kilátásba helyeztek a Brüsszelnek megküldött konvergencia-program
miatt. Kitartóan kifogásolják, hogy csak a sajtóból értesültek arról, hogy még évekig marad a százezreket
érintő bérbefagyasztás. Ráadásul sokak elbocsátása is napirendre kerülhet. A részleteiben csak most
megismert tervekről semmiféle egyeztetés nem volt - nyilatkozta a bérbefagyasztásról a Klubrádió szokásos
hétfői érdekképviseleti műsorában Fehér József. Az főtitkár ismét a kormány értésére adta: továbbra is
készek tárgyalni a kormánnyal, de ha ez nem vezet sikerre, akkor többféle eszközt is bevetnek céljaik
érdekében. Hangsúlyozta: szinte biztos, hogy tarthatatlanok a jelenlegi bérszintek a közszférában. Ez a
bérszínvonal nemhogy 2015-ig, hanem már jövőre is tarthatatlan lesz.
V. 4. A KÉT és az OÖKÉT együttes plenáris ülésén a kormánytisztviselők és a köztisztviselők jogállását
szabályozó törvény módosításának kormányzati tervéről tárgyalva Fehér József az OKÉT szakszervezeti
oldal álláspontját ismertette. Közölte: az oldal igényli, hogy az életpálya-program komplex szövegét
megvitassa; szükségesnek tartja a szakszervezeti javaslatok beépítését a normaszöveg tervezetébe; indokolt a
felmentési szabályok szigorúságának ellentételezése; a normaszöveg tartalmával kapcsolatban az oldalnak
továbbra is tartalmi és szabályozási kifogásai vannak; az etikai szabályok tartalmát a szakmai szervezeteknek
kell meghatározniuk; kevés a tervezetben szereplő garanciális elem a kormánytisztviselői jogvédelemre. A
munkavállalói oldal szerint a Kormánytisztviselői Döntőbizottság kormányzati szervnek minősíthető, ezért
nem objektív fórum. Fehér József kifogásolta, hogy a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat
(MKDSZ) szerepe nem jelenik meg a tervezetben. A szakszervezeti oldal azt is nehezményezte, hogy a
kormánytisztviselők és köztisztviselők keresete az illetményalap befagyasztása, a cafetéria keretösszeg és az
illetménykiegészítés csökkentése miatt évről évre csökken. A felmentési jogcímek esetében az ok-okozati
összefüggéseket hiányoznak. Amennyiben a szakszervezeti javaslatokat a kormányzati oldal nem fogadja be,
az érdekképviseleti egyeztetések válhatnak értelmetlenné. Boros Péterné az OÖKÉT munkavállalói oldal
képviseletében a hivatásetikai normák részletezését, a Döntőbizottság objektivitását, a felmentési szabályok
szigorúságának ellentételezését hiányolta. A közigazgatási államtitkár viszontválaszában jelezte, hogy a
szakszervezeti javaslatok – azok indokoltsága esetén – módosító indítványokkal beépíthetőek a
törvénytervezetbe, de az ellentételezésre csak 2012-ben szigorú költségvetési keretek között van mód.
V. 12. Az Elnökség ülésén Árva János, Boros Péterné és Fehér József érdekképviseleti tárgyalásokról
tájékoztatta a jelen lévőket, majd Csonka Béla előterjesztése alapján döntött a Képzési Alap Felhasználását
Irányító Bizottsághoz beérkezett pályázatokról és képzési programokról. # A testület Gozman Józsefné
előterjesztésében a 2011. III. 24.-i OV ülés határozatának megfelelően véglegesítette az Alapszabály
módosítási javaslatát. Az előterjesztést az Elnökség 2011. április 15.-én véleményezte, s a mostani döntés
után küldik tagsági vitára. # Gozman Józsefné terjesztette elő az MKKSZ megyei és területi szervezeteinek
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szabályzatát, valamint a 2011-2013. évi tagszervezői kampány pénzügyi hatásairól készült tájékoztatót és
számítási anyagot is. # Az Elnökség előzetes konzultációt folytatott a 2011. június és 2012. május közötti
elnökségi munkatervről.
V. 18. Az ÖDOSZT az MKKSZ megyei titkáraival kibővített ülésén az Országos Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) tárgyalásairól számolt be Boros Péterné, az OÖKÉT munkavállalói
oldalának ügyvivője és Zseli Imre, az OÖKÉT tagja. Az ülésen egyeztető megbeszélés volt a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi
felülvizsgálatának koncepciójáról készítendő kormány-előterjesztés tervezetéről. A téma megbeszélését
Boros Péterné vezette. Ezt követően konzultáció folyt az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos
információkról, majd Fehér József tartott tájékoztatót az MKKSZ tagszervező kampányáról és az ehhez
kapcsolódó pályázatokról. Az MKKSZ Alapszabály módosításához kapcsolódó tagsági vitáról dr. Marosi
János, az MKKSZ Elnökségének tagja, a SZÜB tagja tájékoztatta a résztvevőket. Az MKKSZ Fiatalok
Képviseletét dr. Gyaraki Ferenc, a Képviselet elnöke mutatta be.
V. 22. Az ÖDOSZT ülésén döntés született: az OSZT aktívan bekapcsolódik az önkormányzati rendszer
átalakításáról folyó szakmai-politikai vitába, amelynek tapasztalatait az MKKSZ állásfoglalásban összegzi és
megküldi a belügyminiszternek.
V. 26. Az Országos Választmány ülésén Árva János és Boros Péterné számolt be az Elnökség egy éves
munkájáról, érdekegyeztető tárgyalásokról. Fehér József tett javaslatot az OV ülések napirendjére kerülő
gazdasági, pénzügyi előterjesztések tárgyalásának és jóváhagyásának rendjére, valamint a 2010-es központi
költségvetés végrehajtásáról, s a 2011-es költségvetésre. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság álláspontját a 2010.
évi költségvetés végrehajtásáról és a 2011-es költségvetés tervezetéről Tornyi Lajosné PEB elnök ismertette.
A Képzési Alap Szabályzatának módosítására Csonka Béla, a Képzési Alap Felhasználását Irányító
Bizottság elnöke tett javaslatot. A 2010-es üdültetésről Tóthné Mert Bernadett, az Üdülési Alapot Kezelő
Bizottság vezetője, az MKKSZ Szociális Alapjának igénybevételéről dr. Németiné Bozsoki Zsuzsa, a
Szociális Alapot Kezelő Bizottság vezetője számolt be. A Választmány tájékoztatót hallgatott meg a
Közalkalmazottak, Köztisztviselők Egymásért Alapítvány 2010-es gazdálkodásáról, valamint az Abonyi 31
Kft 2010-es gazdálkodásáról és az MKKSZ Kft alapításáról. Az OV az előterjesztéseket elfogadta, a
tájékoztatókat tudomásul vette.
VI. 3. A SZEF VI. Kongresszusa ismét a konföderáció alelnökévé választotta Fehér Józsefet. A
tanácskozáson felszólalt Árva János, Boros Péterné és Timkó József.
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VI. 8. Együttes ülést tartott Gyulaházán az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Titkári Tanácsa és a
SZEF megyei koordinációja. A tanácskozáson Varga László, a SZEF elnöke a konföderáció helyzetéről és
érdekképviseleti törekvéseiről szólva egyebek között arról számolt be, hogy az utóbbi években – az ország
helyzetéből adódóan – csak a közszolgálatban dolgozókat érő hátrányok mérsékelésére volt lehetőség. De a
SZEF és tagszervezetei nem adták fel alapvető törekvéseiket sem bér-, sem létszám-ügyekben. Fehér József
a szakszervezeti érdekképviseleti munka megnövekedett fontosságáról, minden eddiginél rosszabb
munkahelyi és országos feltételeiről beszélt. Timkó József a megyei MKKSZ szervezetek előtt álló
tagszervezői feladatok fontosságát emelte ki felszólalásában. Az ülésen jelen volt Gyulaháza polgármestere
is.
VI. 10. Szakmai-érdekvédelmi konferenciát rendezett az MKKSZ a „Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Programról”. A tanácskozást Boros Péterné főtitkárhelyettes nyitotta meg. Dr. Kökényesi József
tudományos főmunkatárs (ECOSTAT) „Egy élet üzenete és az aktuális pályakorrekciók” címmel tartott
előadást Magyary Zoltánról, a professzorról. Dr. Horváth István c. egyetemi docens (ELTE ÁJK) a köz- és
kormánytisztviselői jogállás június 1. és 2012. január 1. utáni változásairól, Dr. Tánczos Rita bíró (Fővárosi
Bíróság) az új közszolgálati szabályok (pl. bizalomvesztés, hivatali méltatlanság) normatív tartalmáról
beszélt. Fehér József „Új helykeresés” címmel arról tartott előadást, hogy mi a szakszervezetek szerepe a
közszférában, ami szükséges (lenne) a hatékonyabb érdek-érvényesítéshez. A konferencián elhangzott főbb
gondolatokat Árva János foglalta össze.
VI. 11. A Szakszervezetek.hu – egyre többet látogatott – internetes hírportál Fehér Józseftől kért interjút a
Magyary Zoltán nevét viselő közigazgatási programról. A főtitkár elmondta: Az nem tartható, hogy a
kormány soha semmilyen javaslatunkat nem fogadja el. Ezért az MKKSZ tíz pontban foglalta össze a
Magyary Programmal, az úgynevezett kormánytisztviselői életpálya-modellel kapcsolatos érdekképviseleti
elképzeléseket. Ezek között meghatározó az élethosszig tartó foglalkoztatás, az elbocsátás korlátozása, a
többletjuttatások, mint speciális szabályok egy valódi életpályához. A tisztviselők kiválasztását nyílt
pályáztatással javasolja az MKKSZ. A szakszervezet határozott álláspontja, hogy a közszolgálati
foglalkoztatás különleges viszony, amelyben az államot és a tisztviselőt is többlet-kötelezettségek terhelik, és
ennek ellentételezésére többletjogok illetik meg. Ma a közigazgatási vagy a köztisztviselői pálya nem
hivatás, hanem foglalkozás. Ezen pedig változtatni kell, - szögezte le a főtitkár.
VI. 14. Megalázott, megfélemlített emberekkel nem lehet közszolgálatot csinálni, - mondta Fehér József az
ATV Egyenes Beszéd műsorában azzal kapcsolatban, hogy a kormány meg sem kérdezte a
szakszervezeteket a nemrég elkészült Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program nyilvánosságra
hozatala előtt. Az MKKSZ főtitkára megdöbbenését fejezte ki, hogy a kormány a köztisztviselőkkel szemben
olyan fogalmakat iktatott törvénybe, mint a méltatlanság, a bizalomvesztés, a vezetői értékrendhez történő
feltétlen alkalmazkodás, ahelyett, hogy a kiszámíthatóság, a stabilitás, a foglalkoztatási biztonság
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követelményeit erősítette volna. A közigazgatásban működő szakszervezetek érdekeltek abban, hogy a
mindenkori kormány sikeres legyen, mert sikere vagy sikertelensége a hivatalnokokon csapódik le. Sok
kormány nekifutott az úgynevezett deregulációnak, az egyszerűsítésnek, és ebből mindig bonyolultabb
jogszabályok keletkeztek. A tisztviselő nem érdekelt abban, hogy bonyolult legyen a jogszabály. És a
köztisztviselők anyagi kondíciójának javítása is elengedhetetlen a jó közigazgatáshoz. Ehhez viszont Meg
kell szüntetni az öt éve tartó bérbefagyasztást, a költség- és létszámcsökkentést. Bérügyekben ma már drámai
helyzet. A közszolgálat 2011-ben jó, ha meg tudja őrizni a kormányzat a 2010. évi kereset nominál-szintjét.
VI. 14. A közfoglalkoztatás szakszervezeti megítéléséről terjedelmes összeállítást közöl a Napi Gazdaság. A
lap

megszólaltatja

Fehér

Józsefet

is,

aki

a

közfoglalkoztatásban

résztvevők

munkavállalói

érdekképviseletének rendezetlenségét vetette fel. Gondolkodnak a szakszervezetek azon, - mondta, - hogyan
lehetne csökkenteni annak az újabb több százezres tömegnek a kiszolgáltatottságát, amely a kormány
szándékai szerint belép a munkaerőpiacra a korkedvezményes, korengedményes nyugdíjak és a
rokkantnyugdíjas rendszer átalakítása nyomán. Eddig ugyanis a közszolgálati szakszervezetek csak az
általános jogosultság keretében tudták képviselni a közfoglalkoztatottak érdekeit a munka világát érintő
törvényváltozások esetében. Az önkormányzati közfoglalkoztatásnál a közmunkások gyors cserélődése és a
területi eloszlás miatt nem tudják elérni személyesen a munkavállalókat. A közfoglalkoztatási rendszer eleve
kizárja a klasszikus szakszervezeti érdekképviselettel elérhető előnyöket, mint amilyen a bértárgyalás vagy a
kollektív szerződés.
VI. 30. Az MKKSZ és a KSZSZ a Köztisztviselők Napján közös levélben köszöntötte a
kormánytisztviselőket és a köztisztviselőket. A köszöntőt aláíró Fehér József és Agg Géza a levélben szóvá
tette azt is, hogy az Országgyűlés – a már „szokásos módon” önálló képviselői indítvány alapján (az
érdekképviseletekkel történő egyeztetés nélkül) – módosította a kormánytisztviselők jogállásáról szóló
törvényt, és az ügyfélszolgálton dolgozókat diszkriminatív módon megfosztották attól, hogy ünnepeljék
hivatásuk napját.
VII. 1. Állásfoglalást dolgozott ki és fogadott el az ÖDOSZT elnöksége az új önkormányzati törvény
tervezetéről. A tanulmány színvonalú állásfoglalás nagyon sok érdemi – nemcsak kritikai jellegű –
észrevételt, zömmel tárgyszerű javaslatot fűz az önkormányzati törvény tervezetéhez.
VII. 5. Az MKKSZ Elnöksége egyhangú szavazással úgy határozott, hogy szakszervezetünk elnöke, Árva
János töltse be az MKKSZ-t megillető SZEF ügyvivői feladatkört, s az MKKSZ képviseletében a következő
négy évben is Tornyi Mária legyen a SZEF Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának tagja, a SZEF Szövetségi
Tanácsában pedig dr. Marosi János legyen szakszervezetünk szavazati jogú állandó küldötte. # Az Elnökség
az érintett Hetényi Ferencné szakszervezeti tisztségviselő kérésére tudomásul vette, hogy munkáltatója
megszünteti – nyugdíjasként betöltött – munkaviszonyát. # Az ülésen nyílt, - olykor szenvedélyes – vita folyt
a szabályszerű és a körülményekhez igazodó tevékenység ellentmondásairól, adott kérdések eltérő
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megítéléséről az Elnökségen belül. Bírálat hangzott el arról, hogy a testületi – OV, elnökségi – üléseken a
szervezeti belső működés, például a gazdálkodás, a költségvetés kérdéseiről sok esetben élénkebb vita folyik,
mint a lényegesebb szakmapolitikai, szakszervezeti érdekvédelmi ügyekről.
VII. 19. Július 18-tól augusztus 21-ig igazgatási szünet van a minisztériumokban, a központi hivatalokban, a
megyei kormányhivatalokban és a kormány irányítása alá tartozó szerveknél. Megint az ügyintézők járnak
rosszul,- mondta ezzel kapcsolatban a Népszabadságnak Fehér József. Ők ugyanis legfeljebb csak két hét
szabadságra mehetnek, mivel az ügyintézést, az ügyfél-forgalmat fenn kell tartani az igazgatási szünet alatt
is. Ők húzták a rövidebbet a köztisztviselők napján is. Július 1. mindenki számára munkaszünet volt, ám az
ügyintézők jó részének dolgoznia kellett, és ezért a túlmunkáért még szabadnapot sem adtak senkinek. Pedig
a főtitkár szerint kézenfekvő lenne a megoldás: a közigazgatásban is a bírósági ítélkezési szünethez hasonló
rendszert kellene kialakítani. Ha a polgárok halaszthatatlan ügyeit ügyeleti rendszerben intéznék el, a
közszolgák zöme hosszabb ideig pihenhetne.
VII. 22. Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság a közalkalmazotti szféra három ágazatában
nyilvánította országosan reprezentatívnak az MKKSZ-t a 2011-es szakszervezeti taglétszám alapján. A
konföderációk közül egyedül a SZEF kapott országosan reprezentatív minősítést.
VII. 28. 2012 már nem lehet az az év, amikor immár hatodik éve nem változtatnak a köztisztviselői
illetményalapon és a közalkalmazotti bértételeken, - jelentette ki Fehér József az ATV Start

reggeli

műsorában. Ma a közszolgálatban hét százalékkal kevesebb a nettó kereset, mint volt 2010-ben. Ha
hozzászámoljuk ehhez a négy százalékos inflációt, akkor a reálkereset-veszteség tíz százalék. Sajnos
szemmel látható, hogy bérfejlesztésre sem pénze, sem szándéka nincsen a kormányzatnak. Helyette további
létszámcsökkentések terveivel szembesülhetünk. De ezt a közszolgálat már csak a közszolgáltatások
színvonalának újabb drasztikus rombolásával élheti túl. Ezért bérstop helyett minimálisan a reálkeresetek
megőrzését követeli az MKKSZ 2012-re a közszférában.
VIII. 1. A Munka Törvénykönyvének tervezett módosítása a munkavállalók jogait védő garanciák közül
számosat megszüntet, több koncepcionális hibát és önellentmondást tartalmaz, - nyilatkozta a Napi Gazdaság
internetes kiadásának Fehér József. Az MKKSZ főtitkára kifogásolta, hogy a kormány egyáltalán nem tette
egyértelművé a jogszabály megalkotása előtt, hogy ezt egy általános munkajogi kódexnek, vagy csak a
versenyszféra munkáltatóira vonatkozó jogszabálynak szánja-e. Ráadásul a nemzetgazdasági tárca úgy adott
szűk határidőt a társadalmi egyeztetésre, és a tervezettel kapcsolatos álláspontunk ismertetésére, javaslataink
megtételére, hogy még mindig nem ismerjük a közszféra dolgozóira vonatkozó, a közigazgatási
minisztériumban készülő közszolgálati életpálya modell részleteit.
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VIII. 4. Állásfoglalást fogadott el és hozott nyilvánosságra az MKKSZ az új Munka Törvénykönyv
tervezetéről. A dokumentumban szakszervezetünk nagyon határozottan utasítja el, hogy az új szabályozás
kizárólagos, vagy meghatározó módon vonatkozzék a közszolgálati munkavállalókra is. Az állásfoglalás
tételesen bírálja a törvénytervezetnek mindazon pontjait, amelyek a jelenleginél hátrányosabb helyzetet
teremtenek a munkavállalók számára, követeli, hogy iktassák ki a szövegből a munkahelyi szakszervezetek
jogosítványainak csorbítását, s a Kormány üljön tárgyalóasztalhoz az érdekképviseletekkel, így az országos
szakszervezetek képviselőivel, és érdemében tárgyalja újra a teljes törvénytervezetet.
VIII. 5-7. Az MKKSZ Fiatalok Képviseletének Vezető Testülete Darnózselin tartotta kibővített ülését,
amelyen megválasztották a főváros és nyolc megye képviselőt (titkárait), de bőségesen jutott idő a
környékkel ismerkedésre is.
VIII. 23. Érthetetlen, miért van szükség arra, hogy a kormánytisztviselők és a köztisztviselők új önéletrajzot
adjanak le, mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Fehér József. Elfogadhatatlan például, miért
kell megkérdezni a rendszerváltás után 20 évvel, hogy valaki tagja volt-e korábban erőszakszervezetnek. Az
önéletrajz mintában a titkos társasági tagságra vonatkozó kérdés is szerepel, igaz csak az "opcionálisan
kitöltendő" elemek között. Érthetetlen az is, hogy mit nevezünk például titkos társaságnak. Az MKKSZ
főtitkára szerint az új önéletrajz bekérése a bizalmatlanságot építi a bizalom helyett. Furcsa az is, hogy
önértékelési tesztet kell kitöltetni a dolgozóknak, több mint tíz témakörben.
VIII. 23. Szeptembertől visszaállítja a kormány a közigazgatási alapvizsgát, amelynek költségeit a
munkáltató állja. Az erről szóló rendelettervezet szerint az alapvizsgák fő célja, hogy az eltérő iskolai
végzettséggel rendelkező köztisztviselők, ügykezelők a munkájuk ellátásához szükséges általános
közigazgatási alapismereteket megszerezzék, és olyan tudással gazdagodjanak, amely nélkülözhetetlen
munkájuk mindennapi ellátásához, és a közigazgatási „alapműveltség” megszerzéséhez. A témáról a Magyar
Hírlapnak nyilatkozó Árva János üdvözölte és hasznosnak mondta a kormány elhatározását.
IX. 12. Az MKKSZ tagjai jelentős számban voltak jelen a négy együttműködő szakszervezeti konföderáció
(Autonómok, ÉSZT, MSZOSZ, SZEF) budapesti demonstrációján. Az Országház előtt összegyűlt sokadalom
azok ellen a parlamenti döntések ellen tiltakozott, amelyek súlyos hátrányt okoztak a magyar
munkavállalóknak, s határozott hangon felemelte szavát az őszi ülésszakon elfogadni tervezett új Munka
Törvénykönyve ellen is. A szakszervezeti vezetők beszédei és a pártok frakcióvezetőinek szóló petíció
átadása után a résztvevők élő láncot alkotva vették körül a Parlament épületét.
IX. 13. A KÉT és az OÖKÉT együttes ülésén dr. Gál András Levente, az Igazságügyi és Közigazgatási
Minisztérium közigazgatási államtitkára az év hátralévő részében meghozandó törvényekről, hangsúllyal az
önkormányzati rendszer átalakításáról beszélt. (A 2010-es kormányváltás óta ez volt az első alkalom, ahol a
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szakszervezet tisztségviselői szakmai konzultáció, párbeszéd keretei között, közvetlenül tanácskozhattak első
számú kormányzati vezetővel.) A témával kapcsolatos eszmecsere során Fehér József a KÉT munkavállalói
oldala nevében kifogásolta, hogy a szakszervezetek csak a médiából tájékozódhatnak a készülő
jogszabályokról, és hogy a Magyary-program kihirdetése előtt is helyénvaló lett volna szóba állni a
munkavállalói érdekképviseletekkel. (Az államtitkár elismerte: illetlenség volt, hogy a szakszervezeteket nem
hívták meg a Magyary-program bemutatására.) Boros Péterné, az OÖKÉT szóvivője üdvözölte a
beszélgetést az államtitkárral, de kijelentette: sajnálatos, hogy az OÖKÉT nem tudja gyakorolni
véleményezési jogkörét. Az államtitkár megígérte: a közszolgálati érdekvédelmi rendszer átalakítása előtt
folyamatos konzultáció lesz.
IX. 23. Az MKKSZ soron kívüli vezetői értekezletén a főtitkár, a megyei titkárok és a szakmai tanácsok
vezetői egyeztetést folytattak a 2011. október 1-jére tervezett szakszervezeti tiltakozó nagygyűlésen való
részvételről és az Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (ÖDOSZT) október 4-i üléséről.
IX. 26. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának sajtótájékoztatóján az államigazgatás különböző
ágaiban működő szakszervezetek több vezetője szóvá tette: a szeptember 29-re tervezett Kossuth téri
demonstrációra a munkavállalók közül sokan nem mernek elmenni. Ultimátumot kaptak ugyanis a
főnöküktől: ha ott lesznek a tüntetésen, kirúgják őket. Mint Fehér József az FN.hu internetes hírportálnak
elmondta, több önkormányzattól hallották a délelőtt folyamán, hogy szívesen mennének a Kossuth térre a
dolgozók, ám nem mernek. Az történt ugyanis, hogy a polgármester több helyen is közölte a
munkatársakkal: „El lehet menni szombaton tüntetni, de akkor hétfőn már nem kell bejönni”. Azok pedig,
akiknek a demonstráció és a munkahely között kell választani, inkább meggondolják, hogy részt vesznek-e
az eseményen, - fűzte hozzá a főtitkár.
X. 1. Az MKKSZ tagjai is jelentős számban voltak jelen a Parlament előtt a különböző konföderációkhoz
tartozó szakszervezetek demonstrációján, amelyen a résztvevők a demokráciáért, a szociális biztonságért, az
emberi- és munkavállalói jogokért tüntettek. A hatalmas tömeget vonzó demonstrációt száznál is több
érdekvédelmi és társadalmi szervezet támogatta.
X. 4. Az Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsának kibővített ülésén Boros Péterné
főtitkárhelyettes, ÖDOSZT elnök előterjesztésében szakmai konzultációt folytattak a résztvevők az
önkormányzati rendszer átalakításáról, ehhez kapcsolódóan az önkormányzati hivatalokban dolgozó
köztisztviselők helyzetéről. Dr. Gál András Levente, a KIM közigazgatási államtitkára a magyar
közigazgatás átalakítását célzó Magyary programról és a személyi állományt érintő változásokról tartott
előadást. Ezt követően egyebek között tájékoztató hangzott el az OÖKÉT 2011. szeptember 13-ai üléséről és
a KET módosítással kapcsolatos MKKSZ állás-pontról.
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X. 4. A MÁK OSZT ülésén dr. Dobóczky Károly OSZT elnök az előző ülés óta végzett munkáról beszámolva
sajnálattal szólt arról, hogy a taglétszám nem a törekvéseiknek megfelelően alakult, de újra belefogtak a
tagszervezési kampányba. A tanácskozás délutáni szakaszában részt vett az ülésen dr. Thuma Róbert, az
Államkincstár 2011. januártól hivatalban lévő elnöke is, akit üdvözölve az OSZT elnök elmondta: az
átszervezésre kerülő munkatársak szorongva várják az elnök úr tájékoztatóját. A szakszervezet bírálta az
előző, a régiósítással kapcsolatos átszervezést is, amelyet később visszaállítottak. Az érdekképviselet ezért
nem érti ezt a mostanit sem. Az Államkincstár elnöke kifejtette: törekszik arra, hogy szakmailag
megalapozott, az ország egyik legjobb tudással rendelkező állománya legyen a MÁK, és a munkavállalók
érdekében igyekszik dolgozni.

Az értekezleten felszólaló Fehér József kijelentette: a kormány által

elkövetett hibákat azokon a kollégákon verik le, akikkel az ügyfelek találkoznak. Ez a közösség abban
érdekelt, hogy a MÁK a legjobban teljesítő, a legszínvonalasabb munkát nyújtó szervezet legyen. A
szakszervezet támogatni akarja ezeket a törekvéseket, és hogy maga az elnök is sikeres legyen.
Szakszervezeti szempontból rendkívül lényeges a munkahely. Nem voltunk hozsannázó kormánypartner, de
partnere akarunk lenni a kormánynak, - mondta a főtitkár.
X. 5. Találkozó volt az LMP és az MKKSZ képviselői között. Az LMP kezdeményezte a megbeszélést,
amelyen Szilágyi Péter, a párt országgyűlési képviselője közölte: számos nagy szakszervezetet, minden
konföderációt megkeresnek az együttműködés céljából. Az LMP a szakszervezeti jogok korlátozását
hadüzenetnek tartja a szakszervezetek ellen, látják a szociális biztonság csorbítását, de hiányolták a
szakszervezeti aktivitást az Alaptörvény munkavállalókat hátrányosan érintő tartalma miatt. Az LMP
tárgyaló delegációja kifejezte készségét, hogy parlamenti munkájukkal segítik a szakszervezeti törekvések, a
munkavállalói érdekek megjelenítését. Ehhez kérnek témákat, ötleteket az MKKSZ-től is. Szakszervezetünk
nevében Árva János részletes tájékoztatást adott az érdekképviseleti munka kormányzati megnehezítéséről,
az MKKSZ várható akcióiról, bérköveteléseiről, a közszolgálati létszámcsökkentésekből adódó rossz
munkahelyi hangulatról. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Árva János kijelentette: az MKKSZ ugyan
távol tartja magát a pártpolitikai tevékenységtől, de a szakszervezetek és az LMP közötti eszmecserét a
jövőben is érdemes folytatni.
X. 6. Az MKKSZ Fiatalok Képviselete nevében dr. Gyaraki Ferenc elnök nyilatkozatban tudatta: már
érzékelhető némi eredménye annak, hogy a Fiatalok Képviselete is szembeszállt a kormány egyes
képviselőinek a közszolgálatban dolgozókat becsmérlő megnyilatkozásaival. Ennek jele, hogy megritkultak
ezek a méltatlan kijelentések. A Fiatalok Képviselete azonban töretlenül folytatni kívánja a becsületkampányt.
X. 7. A Tisztes Munka Világnapján az MKKSZ aktív részvételével rendezte meg a SZEF A Tisztes
Közszolgálatért fórumot, amelyre meghívást kapott több kormánytag is, de közülük egy sem tartotta
fontosnak, hogy éljen a párbeszéd lehetőségével. Pedig ott a közszolgálat, az államigazgatás legfájóbb
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gondjairól beszéltek a résztvevők. Fehér József, a fórum egyik moderátora például azt kérdezte volna
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettestől – de csak az elnöki asztalnál látható kinagyított fotójához
szólhatott, - hogy a kormány 2012-ben is folytatja-e a közszolgálati bérek 2009 óta tartó jegelését, vagy csak
megint létszámcsökkentéssel lehet valamicskét javítani a szégyenteljesen alacsony kereseteken? Vagyis
végveszélybe kerül-e 2012-ben a közszolgáltatások tisztességes ellátása? Árva János arról osztotta meg
gondolatát, hogy 2000-ben, az első Orbán-kormány idején már megtapasztalta az érdekegyeztetés
lebecsülésének, kiüresítésének mára „kiteljesedett” kormányzati politikáját. Az MKKSZ elnöke azt kérdezte
a kormánytagok kinagyított bábuitól: tudják-e az urak, mit jelent minden nap összeszorult gyomorral
bemenni a munkahelyre, mert mindenki fél az indoklás nélküli elbocsátástól?
X. 10. Fehér József és Boros Péterné főtitkárhelyettes nyilatkozatban köszönte meg annak a mintegy 50
MKKSZ-tagnak a részvételt, akik jelen voltak a közszféra szakszervezeteinek A Tisztes Közszolgálatért
fórumán.
X. 20. Az Elnökség Árva János, Boros Péterné és Fehér József előterjesztésében az Országos Választmány
legközelebbi ülése elé kerülő kérdésekről tárgyalva beszámoló-tervezetet és helyzetértékelést hallgatott meg
az elmúlt időszakban történt érdekegyeztető tárgyalásokról, érdekvédelmi akciókról, konzultációt folytatott
időszerű tennivalókról, demonstrációkban való részvételről, a 2012-re szóló közszolgálati bértárgyalásokon
lehetséges szakszervezeti álláspontról. # A testület Csonka Béla előterjesztése alapján az OV ülésen
átadandó MKKSZ-kitüntetésekről döntött. # Árva János előterjesztésében tárgyalt az Elnökség az MKKSZ
X. Kongresszusát megelőző munkahelyi, megyei, és OSZT szintű beszámoló értekezletek, a munkahelyi
szervezetek és az OSZT-k választó értekezletei időkeretének meghatározásáról. A témáról az OV dönt.
Ugyancsak az OV napirendjére kerül az a javaslat, amelyet Fehér József terjesztett elő az MKKSZ X.
Kongresszusának előkészítéséhez kapcsolódó testületi ülések időrendi ütemezéséről és a tárgyalásra tervezett
témákról. # Az MKKSZ Országos Választmánya legközelebbi ülésének összehívására és a tanácskozás
napirendjére Gozman Józsefné tett javaslatot az Elnökségnek.
X. 26. Az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Titkári Tanácsának konferenciáján. a megyeháza
dísztermében három előadó mondta el álláspontját és jövőképét a magyar közigazgatásról. Vinnai Győző
kormánymegbízott a Kormányhivatal működéséről és tapasztalatairól számolt be, és ismertette az átalakuló
megyei irányítás jövőbeni feladatait. A szakszervezetekkel való együttműködést példaértékűnek nevezte. A
tanácskozáson felszólalt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, és Fehér
József, az MKKSZ főtitkára is.
XI. 10. Az Országos Választmány ülésén Boros Péterné, Árva János és Fehér József számolt be a 2011. V.
26.-án tartott választmányi ülés óta végzett munkáról, az érdekegyeztető tárgyalásokról és a további
tennivalókról. Az MKKSZ Alapszabályának módosításáról folyt tagsági vita tapasztalatait dr. Marosi János
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elnökségi tag, a Szervezési és Ügyrendi Bizottság tagja ismertette. Az MKKSZ X. Kongresszusának 2012.
V. 10. és 20. közötti időre történő összehívására Fehér József tett javaslatot. Árva János elnök, az Országos
Választási Bizottság elnöke a X. Kongresszust megelőző munkahelyi, OSZT és megyei beszámoló
értekezletek és választások előkészületeiről terjesztett elő javaslatot. Az OV tudomásul vette az Abonyi 31
Kft szétválasztását és a székház társasházzá alakítását.
XI. 16. A Prémiumévesek Tagozata elnökségének ülésén Árva János, az MKKSZ elnöke tartott tájékoztatót
aktuális szakszervezet-politikai feladatokról. Lukács Vera elnök a tagozat 2011 áprilisa és novembere közötti
tevékenységéről számolt be. A vita során érintették a tagozat működésének jövőjét is. A résztvevők azt a
javaslatot fogadták el, hogy az MKKSZ X. kongresszusáig marad a jelenlegi működési forma. A
továbbiakban Pokó Zoltán elnökségi tag és Lukács Vera a munkaügyi perekről adott tájékoztatást.
XI. 21. Kiáltványban hívta fel az MKKSZ a szakszervezet tagjait, tisztségviselőit, és minden szimpatizánsát,
hogy minél többen vegyenek részt a Nemzeti Közszolgálatmentő Akcióban, az Akadémia elé december 3-ra
meghirdetett közszolgálati demonstráción. Az érdekképviseletek így tiltakoznak az ellen, hogy a kormány
tervei szerint a közszolgálati illetménytételek (köztisztviselői illetményalap, közalkalmazotti illetménytábla
összegek) 2012-ben is – immár negyedik éve – változatlanul a 2008. évi szinten maradnak, s a 2012. évi
költségvetési terv szerint a kormány irányítása alá tartozó szervezeteknél újabb nagyarányú
létszámcsökkentést kell végrehajtani. Az is tiltakozásra készteti a közszféra szakszervezeteit, hogy a
személyi jövedelemadó törvény változása miatt a bruttó 200 ezer forintnál kevesebbet keresők nettó
jövedelme (2011-hez képest is) csökken, s több százezer közalkalmazottnak – a korábbi évekhez hasonlóan –
egyetlen fillér béren kívüli juttatást sem terveznek 2012-re. Nem egyszerűen bérharcról van szó, mert a
költségvetés nehéz helyzetére hivatkozással – tovább csökken 2012-ben a hivatalok, az intézmények, dologi
költségkerete. Ez veszélyezteti a közigazgatás, a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás
normális munkáját, lehetetlenné teszi a közszolgáltatások normális biztosítását az állampolgárok számára.
Mindez az ország működőképességét veszélyezteti. A magyar közszolgálat veszélybe kerülő jelenéről és
jövőjéről van tehát szó! – áll az MKKSZ kiáltványában.
XI. 21. Újabb 5500 alkalmazottat bocsátanak el az államigazgatásból, - közölte a HVG.hu. Az internetes
hírportál információjára reagálva Fehér József kijelentette: úgy tudjuk, már elkészültek a halállisták, minden
miniszter fiókjában ott van a lista a kirúgandókról, már csak az engedélyre várnak. Az MKKSZ ennek
ellenére tart még egy egyeztetést a kormány személyügyi államtitkárával, Gál András Leventével, de hogy
ennek sikerében mennyire bíznak, azt jelezheti az is, hogy december 3-ra már demonstrációt hirdettek a
szakszervezetek a Magyar Tudományos Akadémia elé a közszolgálat védelme érdekében.
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XI. 22. A KÉT és az OÖKÉT együttes plenáris ülésén Fehér József kifogásolta, hogy az érdekképviselet a
sajtóból és a költségvetési törvényből értesült a kormány újabb jelentős, mintegy 5500 fős
létszámcsökkentési szándékáról. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény tervezetéről tárgyalva a
főtitkár szóvá tette: a szakszervezet nem ért egyet a Kormánytisztviselői Kar létrehozásával, mert az
megkettőzi az érdekképviseleti rendszert, párhuzamosságot teremt. Boros Péterné az OÖKÉT munkavállalói
oldal ügyvivőjeként nem értett egyet azzal, hogy kötelezővé tennék a kamarai tagságot, s vele a tagdíjat,
amelyre külön költségvetési keret biztosítását kérte.
XI. 22. Az ÖDOSZT az MKKSZ megyei titkáraival kibővített ülést tartott, amelyen dr. Vass György, a
Belügyminisztérium főtanácsosa tájékoztatót és konzultációt tartott az önkormányzati rendszer átalakításáról.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezető tisztségviselője „A megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek

átvételéről”

szóló

törvényjavaslatban

foglaltak

végrehajtásával

kapcsolatban

a

munkavállalókat érintő intézkedésekről tartott tájékoztatót, s konzultáció volt a munkáltatók és az
érdekvédelmi szervezetek közös feladatairól. Boros Péterné főtitkárhelyettes, az ÖDOSZT elnöke beszámolt
az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) legutóbbi üléséről.
XII. 3. Ilyen rossz mentális állapotban még nem volt a magyar közigazgatás, - jelentette ki a
Népszabadságnak adott interjúban Fehér József. A főtitkár azzal indokolta megállapítását, hogy az empátia
minimumát

is

nélkülöző elbocsátások történtek,

s még

további leépítések és

átszervezések,

intézménybezárások lehetőségét lebegteti a kormány, ami nem más, mint pszichoterror. Miközben nagyon
rossz szakmai és anyagi körülmények között végzik felelősségteljes munkájukat a közigazgatásban
dolgozók. 2008 óta nem volt fizetésemelés a közszférában, ráadásul 2011-ben a különféle pótlékok és
juttatások lefaragása miatt még csökkent is az ágazatban dolgozók jövedelme. Ez a helyzet készteti a
közszolgálatban dolgozókat arra, hogy ma tüntessenek Budapesten, munkavállalói jogaik tiszteletben tartását
követeljék a kormánytól.
XII. 3. Szakszervezetünk tagjai szép számban és látványos külsővel vettek részt a SZEF-hez és más
konföderációkhoz tartozó közszolgálati szakszervezetek demonstrációján a Magyar Tudományos Akadémia
budapesti központja előtt. A résztvevők petícióval tiltakoztak a kormány közszférával kapcsolatos politikája,
az érdekegyeztetést kiüresítő, semmibe vevő lépései ellen.
XII. 5. Az MKKSZ országos vezetői – Árva János elnök, Fehér József főtitkár, Boros Péterné
főtitkárhelyettes – levélben mondtak köszönetet és fejezték ki a szakszervezet megbecsülését annak a több
száz MKKSZ-tagnak, akik részt vettek a SZEF december 3.-án rendezett budapesti tüntetésén. Ők nem csak
magukért álltak ki a részvételükkel, hanem munkatársaikért, a közszolgálat minden munkavállalójáért, s
megmutatták, hogy mi az igazi szolidaritás,- állt a levélben.
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XII. 9. A SZEF négy tagszakszervezete (MKKSZ, KKDSZ, PSZ, BDDSZ) levélben tiltakozott Orbán
Viktornál a Munka Törvénykönyvének módosításáról három szakszervezeti konföderációval (MSZOSZ,
Liga, Munkástanácsok) 2011. december 2.-án aláírt „Megállapodás” ellen. A levélíró szakszervezetek
határozott, álláspontja, hogy ez a másik három konföderáció kirekesztésével létrejött egyezség nem felel meg
az érdekegyeztetés törvényes követelményeinek. Az aláírók nem képviselik a magyar szakszervezetek
összességét, sőt a szakszervezeti tagság felét sem, és a kormány által önkényesen kiválasztott hármak nem
kaptak felhatalmazást a megállapodásra a munkavállalói oldal egészétől. Hibája a megállapodásnak az is,
hogy nem érinti azokat a megszorításokat, amelyek alapvetően sértik a munkavállalói érdekeket, így
egyoldalú. Ezért a levél írói azt kérik a miniszterelnöktől, hogy a hat magyarországi konföderáció
mindegyikének részvételével folytatódjanak a tárgyalások a Munka Törvénykönyvének egészéről, s
követelik, hogy a tárgyalások lezárásáig az Országgyűlés függessze fel az új Munka Törvénykönyve vitáját.
A miniszterelnöknek címzett levélre - 2012. I. 23. dátummal – dr. Czomba Sándor foglalkoztatás
politikáért felelős államtitkár válaszolt. Elutasító álláspontját így indokolta: a módosító törvényjavaslat
munkaanyagának társadalmi vitája során lehetőség nyílt a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteknek,
illetve más gazdasági és civil szervezeteknek, a gyakorlat és a tudomány képviselőinek véleményük
nyilvánítására. „A szakmai tervezetre több mint 300 észrevétel érkezett, amelyeket figyelembe vettünk”. Az
államtitkár úr szerint „a munkavállalók kiszolgáltatottságára utaló megjegyzések nem értelmezhetőek”, hiszen
a munkaidőre és a munkaidő-keretre, stb. vonatkozó új szabályok megfelelnek az uniós irányelveknek. A
törvény régi szabályai „hosszú évek óta nem járulnak hozzá a foglalkoztatások növeléséhez…A magyar
munkavállalók érdekeit ezért az szolgálja, ha korszerű és rugalmas szabályozás megteremtésével a
vállalkozások minél nagyobb számban teremtenek új munkahelyeket”. Az OÉT kivégzésével kapcsolatos
szakszervezeti kifogásokra Czomba úr egyszerű választ ad: az OÉT helyébe lépő Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanács „kellően rendezi az országos érdekegyeztetés kérdését”.
XII. 17. Az Elnökség az OV legközelebbi ülésének napirendjére kerülő témáról tárgyalva meghallgatta
Fehér József szóbeli előterjesztését a X. Kongresszus előkészítésével kapcsolatos feladatokról és Tornyi
Lajosné PEB elnök tájékoztatóját a tagdíjbevételek alakulásának ellenőrzéséről, az alapszervezetek
tagdíjfizetésének és tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának vizsgálatáról. Az MKKSZ 2012. évi
költségvetésének koncepciójára, sarokszámaira Fehér József tett javaslatot. # Boros Péterné beszámolt az
Elnökségnek a főtitkár-helyettessé megválasztása óta végzett munkájáról. # Csonka Béla írásos előterjesztést
tett a testületnek a 2009-2011. évi tagszervező kampányt összegező értékelésről, Árva János pedig a Sztrájk
és Demonstrációs Alapot Kezelő Bizottság beszámolóját terjesztette az Elnökség elé.
XII. 29. A Munkaügyi OSZT szervezésében dr. Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkárral
találkoztak a foglalkoztatáspolitikai igazgatásban működő MKKSZ szervezetek titkárai. Az államtitkár sem

értett egyet azzal a vélekedéssel, hogy túl sokat keresnek a munkaügyi dolgozók, és hogy nem jár a
kirendeltségeknek a teljesítményértékeléshez kapcsolódó illetményeltérítés.
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I. 8. Az MKKSZ évnyitó vezetői értekezletén Fehér József arról beszélt, hogy igen sokat dolgoztunk az
elmúlt évben. Számos rendezvényünk volt, köztük sok az utcán. Mégis alig értünk el eredményt, a
közszférában dolgozókat az apátia jellemzi. Minden tisztelet azoknak, akik eljöttek a december 3-i
demonstrációra, de a létszám a megszokottnál kevesebb volt. A tanácskozáson Boros Péterné
főtitkárhelyettes tájékoztatást adott a 2012. évi bérkompenzációról, amely szerint 216 ezer Ft-os keresetig
mindenki kap kompenzációt. Ennek szabályozása azonban igen bonyolult, mindenkinek nyilatkoznia kell a
saját helyzetéről, legkésőbb március 15-ig. Eredmény, hogy a gyermekkedvezményt némileg figyelembe
veszi a rendelet. Tájékoztatás hangzott el az értekezleten arról, hogy a megyei önkormányzatoktól az
intézmények államhoz kerülése miatt elkerült köztisztviselők nem mindegyikét vették át, néhányukat
felmentési idő nélkül küldték el. Ennek érdekében még törvényt is módosítottak. Volt ahol – a törvényi
előírás ellenére – nem fizették ki az utolsó munkanapon a munkabért és a végkielégítést. Néhány megyei
titkár szóvá tette, hogy igen nehéz az együttműködés a kormányhivatallal, jó példa alig akad. Árva János
elnök szóbeli tájékoztatást tartott az Elnökség 2011. december 17.-i üléséről.
I. 11. Az MKKSZ 2012. IV. 14.-re meghirdette a szakszervezet XXVI. amatőr sakkversenyét, amelyhez
jelentős hagyomány kötődik. 1973 és 1989 között (az akkori Magyar Hírlap közreműködésével)
Magyarország legnagyobb amatőr sakkversenye volt. A munkahelyi selejtezőket, válogatásokat beszámítva
évi 7-8000 főre becsülték az indulók számát. Hosszú szünet után, a régi hagyomány felélesztésével, először
2004. április 3-án, azóta újra évente kerül megrendezésre a verseny, amelynek helyszíne az idén Budapest
VI. ker. Benczúr u. 45. A vetélkedés formája: 13 fordulós egyéni, svájci rendszerű, 10-10 perc játékidővel.
Az előzetes nevezési határidő 2012. III. 31.
I. 12. A BRDSZ, a KSZSZ és az MKKSZ közös közleményben ítélte el az újabb kormányzati
létszámcsökkentést. A közigazgatás munkavállalói megdöbbenéssel olvasták a 1004/2012. (I.11.) számú
kormányhatározatot a kormányzati létszámcsökkentésről. A szakszervezetek az elmúlt hetekben különböző
hivatalokból már kaptak vészjelzést, amely szerint titokban készülnek a „halállisták”, azok a névsorok,
amelyek az elbocsátandó munkavállalók nevét tartalmazzák. A BRDSZ a KSZSZ és az MKKSZ – a hatályos
jogszabályokra hivatkozással – a közelmúltban többször kezdeményeztek egyeztetést ebben a témában, de a
kormányzat mindig elhárította azzal, hogy még kormányon belül folyik az egyeztetés. A döntés nem
váratlan, de teljességgel elfogadhatatlan. Érthetetlen, hogy a kormány miért üldözi saját apparátusát. Az
elmúlt másfél év során a közigazgatásban dolgozók elszenvedték a megalázó, alkotmányellenes indoklás
nélküli elbocsátást. Méltatlanság, vagy bizalomvesztés címén azonnal felmenthetőek a közt szolgálók.
Jelentősen csökkentették a „kirúgottak” felmentési idejét, járandóságait, visszamenőleges adófizetési
kötelezettséget állapítottak meg, az illetmények egy fillérrel sem növekedtek, immár negyedik éve a
közszféra egészében nincs bérfejlesztés, minimálisra csökkentették a béren kívüli juttatásokat, szinte minden
munkahelyen „rendszerszerűvé” tették a 10-12 órás munkanapot. Mindezek miatt a közigazgatási
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munkahelyek légkörét a rettegés és a félelem uralja. A 2012. január 1-jén hatályba lépett új Alaptörvény és a
hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények egész sora beláthatatlan mértékű többletfeladatot ró a
közigazgatásban dolgozókra. Elfogadhatatlan a döntés, mert jellemzően az „először vág, aztán mér”
gyakorlatát követve, most sem került sor a feladatok és hatáskörök szakszerű áttekintésére. Az elmúlt
években az elbocsátások főleg a beosztott munkatársakat érintették, ennek következtében ma már „a
közigazgatás frontvonalában” szinte nincs közkatona. A munkatársak az elvégezhetetlen mennyiségű
feladatok miatt táskában „hazalopják a munkát”. A BRDSZ, a KSZSZ és az MKKSZ azonnali egyeztetést
követel. A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy a döntést megalapozó helyzetértékelésről, illetve a
létszámcsökkentés végrehajtásának részleteiről, – különös tekintettel az elbocsátottakat támogató rendszer
működéséről – érdemi egyeztetés történjen. Az érdekképviseletek támogatnak mindent, ami a munkavállalók
érdekeit szolgálja, de az elbocsátottak megsegítésére hivatott Karrier Híd Programot elégtelennek tartják. A
szakszervezetek követelik azt is, hogy az elbocsátások végrehajtása során a szakmai, jogi és szociális
szempontokat vegyék figyelembe a munkáltatók, és a helyi döntésekbe érdemi módon vonják be a
munkahelyi érdekvédelmi szervezeteket ott, ahol még engedik azokat működni, - áll a közleményben.
I. 13. A kormánytisztviselők majdnem tizedét elbocsátják. Ezt a lakosság is megérzi majd - mondta Fehér
József az FN.HÍR24.hu-nak. 73-75 ezer kormánytisztviselő dolgozik az államigazgatásban, közülük kerülnek
ki azok, akiket január 18-áig el kell bocsátani. A főtitkár szerint törvénysértő volt a döntés, ugyanis a
kormány nem egyeztetett a szakszervezetekkel. Nem ez az első nagy elbocsátás a közszférában. 2006-ban
például 12 ezer álláshely szűnt meg, ám akkor nagyon sok betöltetlen pozíciót számoltak fel, illetve rengeteg
ember mehetett korhatár előtt nyugdíjba, részt vehettek a "Prémium Évek " programban. Ez ma nem
lehetséges, a most megszűnő 7000 álláshely 80 százaléka valós, aktív dolgozók megélhetését adja. Sok
esetben ezek az emberek az egyetlen keresők egy családban. Nonszensz azt feltételezni, hogy a
versenyszférában el tudnak majd helyezkedni ezek az emberek, hiszen ez még egy jól működő gazdaságban
sem sikerülhet. Felhívta a figyelmet: a 2003-as nagy közszféra-leépítés idején a magyar gazdaság még sokkal
erősebb volt, akkor is nehezen tudtak állást találni a volt állami alkalmazottak. Új álláshelyeket nem
teremtenek, és Fehér szerint hiába adnak járulékkedvezményt annak a munkaadónak, aki a most
elbocsátottak közül vesz fel valakit - a munkaerőpiac nem bővül. Érthetetlen ez a döntés, hiszen a kormány
új munkahelyek teremtését, nem pedig megszüntetését ígérte. Valószínűleg a "közkatonákat", a beosztottakat
fogják elbocsátani. Ennek hatására azoknak a munkája fog megnövekedni, akik maradnak, aránytalanul nagy
lesz a terhelés rajtuk. A hatás nem azonnal fog jelentkezni, hanem néhány hét vagy hónap elteltével, például
elhúzódhat majd az ügyintézés, az ügyek elbírálása.
I. 16. Országos szakszervezeti titkári értekezletet tartott az MKKSZ a január 11.-én bejelentett kormányzati
létszámcsökkentés következtében kialakult helyzetről. Az értekezleten részt vett Varga László SZEF-elnök
és dr. Agg Géza, a KSZSZ elnöke is. Fehér József az értekezleten elmondta: nem volt teljesen váratlan a
létszámcsökkentés, erről már a 2012. évi költségvetés során lehetett hallani, de ahogy ez történt, az
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szokatlan. Mindenképpen egyeztetni kellett volna előtte a szakszervezetekkel, ami nem történt meg. Jogsértő
a jogalkalmazás is, hiszen a szakszervezet esetleges nyilatkozataira sem marad meg a törvényes 8 nap.
Teljesen sötét ló a Karrier-híd program. Tagjaink védelmében tárgyalást kezdtünk a Manpower munkaerőpiaci céggel, mely az elhelyezkedési esélyeket tudja majd növelni. A titkári értekezleten többen elmondták,
hogy a csökkentés magasabb a kommunikált 5 százaléknál. A kormányhivataloknál jellemző a 10 %, de van
olyan terület (egyes földhivataloknál) ahol 15 %, sőt a környezetvédelmi felügyelőségnél 32 %. Hamis az a
kormányzati kommunikáció, hogy csökkentek a feladatok, inkább tovább növekedtek, főleg a munkaügyi
központoknál. Nagyon kevés kormányhivatalnál történt valamiféle egyeztetés a szakszervezettel (pl.
Szabolcs megye, Budapest), a legtöbb helyen szóba se állnak a munkahelyi érdekképviselettel (pl. Somogy-,
Fejér-, Borsod-, Pest megye) Külön gondot okoz, hogy a dologi költségeket is lefaragták (van ahol 40
százalékkal) és a bérköltséget is tovább kell csökkenteni.
I. 17. Az MKKSZ követelésére együttesen tanácskozott a KÉT és az OÖKÉT. A szakszervezeti oldal
legalább az utólagos egyeztetést követelte a kormányzati létszámcsökkentés ügyében. Az MKKSZ
képviselői a titkári értekezlet tapasztalatai alapján kijelentették: elfogadhatatlan a kormányzat lépése. A
kormány képviselői megígérték, hogy tanulmányozzák az elbocsátott kormánytisztviselők segítésére tett
szakszervezeti javaslatokat.
I. 18. Anyagi és nem elvi segítséget kérnek a nagy hirtelen elbocsátott közszolgák, - mondta Árva János a
közszolgálati rádió 180 perc című műsorában. Az érdekképviseletek megkerülésével bejelentett elbocsátások
miatt az MKKSZ sürgős tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal. A január 11-i kormányhatározatban
6700 ember elbocsátása szerepelt, közben kiderült, hogy több mint 2400 üres státusz van. Árva János szerint
január 18.-ig mintegy ötezer ember vált ki a kormánytisztviselői körből, ami rendkívül fájó. A minisztérium
által kiadott közleményben jelezték, hogy november 11-én tárgyaltunk ezekről a kérdésekről. Ez nem
egészen így van, mert január 17-én ugyan volt erről „érdekegyeztetés”, de akkor már inkább csak
kármentéssel lehetett foglalkozni – mondta az MKKSZ elnöke. A szakszervezet humánus eljárást kért, de a
kormányzat ennek a kívánságnak nem tett eleget. A Karrier Híd Program ugyan valamennyi segítséget jelent
azoknak, akik a munkaerőpiacon „még életképesek lehetnek”, de nagyon sok elbocsátott több mint
ötvenéves, nekik pedig semmi esélyük új állásra. Azoknak, akik az utcára kerülnek, nem elvi segítség kell,
hanem olyan, amelynek anyagi alapja is van. Ráadásul félő, hogy az elbocsátásoknak még nincs vége,– tette
hozzá Árva János.
I. 23. Az MKKSZ és a KSZSZ közösen rendezett konferenciát a közszolgálati tisztviselőkről szóló új
törvényről.

A tanácskozáson dr. Hazafi Zoltán, a KIM főosztályvezetője elmondta: a törvény egy

folyamatba illeszkedik, hátra van még egy "saláta" törvény és várható csaknem 20 kormányrendelet is.
Cél volt egy egységes törvény létrehozása, és a különböző életpályák (rendvédelmi, katonai és
közszolgálati) átjárhatóságának megteremtése. Létrehozták a Kormánytisztviselő Kart (MKK), hogy a

116

MKKSZ X. KONGRESSZUS

hivatásetikai szabályokat megfogalmazza. Ez kényszer-tagsággal jár. Távlatként szólt a munkakör alapú
bérezésről, amely majd felváltja a jelenlegi illetményrendszert. Minden munkakör értékét meg fogják
állapítani. Elismerte, hogy a közszolgálati keresetek mintegy 34 százalékkal alacsonyabbak a
versenyszférához képest. Bár nincs többletpénz jelenleg, de majd bevezetik a munkaköri pótlékot,
kezdetben csak szűk körben. Változni fog a teljesítményértékelés jellege is, és nagyobb rugalmasság
lesz a keresetek évközi eltérítésére is. Az érdekvédelem szabályozása Hazafi szerint megfelelő. Úgy
vélte, a közszolgálatban szinte minden a felsőbb szinteken dől el, igen kicsi a szerepe a helyi
érdekegyeztetésnek.

A vitában többen sorolták a jelen problémáit: a munkaügyi területen levették a

fizetéseket, nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek a munkához. Aki tud, elmegy a közszférából.
Többen mondták, hogy igenis van szerepe a helyi érdekegyeztetésnek, ehhez képest korlátozták a
szakszervezeti munkára fordítható időt, és a jogszabály nehezen értelmezhető. Elhangzott, hogy az
elmúlt másfél évben jogi-tartárjárás folyt a közszférában, ezt jelezte az indoklás nélküli felmentés, a két
hónapra csökkentett felmentési idő a kormánytisztviselői körben, majd az indoklás nélkül felmentés
kiterjesztése a köztisztviselőkre is. Mindez félelemben tartja a közszolgákat.

A tanácskozás második

részében Fehér József elmondta: az elmúlt másfél évben vesszőfutás van a közszférában, jelenleg igen
rosszkedvű a közigazgatás. Az új törvény minden tekintetben szigorít, szűkíti a kollektív jogokat, folyik
a közigazgatás militarizálása. Intézményesül a politikai zsákmányrendszer, a főnök bizalma fontosabb a
szakmaiságnál. A törvény alkalmazhatósága rosszabb lesz, több lesz a kormányrendelet. A munka
törvénykönyve szerinti feltételnél jobbat vártunk, nem rosszabbat. Az életpályából egyelőre nem
valósult meg semmi. A hivatásetikai normák összegzése nem lesz más, mint egy fegyelmi szabályzat,
átlátszó, hogy ezért kellett létrehozni a MKK-t. Azt látjuk, hogy a követelmények nőnek, a juttatások
csökkennek. Nem lesz jó a munkaköralapú rendszer, ha a bevezetésére kevés idő lesz. A franciáknak
erre 15 év kellett. Az MKK létrehozásának célja az volt. hogy kiüresítsék a szakszervezetet, - jelentette
ki az MKKSZ főtitkára.
II. 2. Sajnálom, hogy igazam lett, - jelentette ki a Népszabadság internetes kiadásának (nol.hu) Fehér József
azzal kapcsolatban, hogy a 2012-es közszolgálati kereset-kiegészítés nagyon bürokratikus szabályai és a
késedelmes ügyintézés miatt a februári fizetés sokaknak igen kellemetlen meglepetést okozhat a
közszférában. Az alacsonyabb fizetési fokozatokba sorolt – a bruttó 240 ezer alatt kereső – közszolgák
februárban kevesebb pénzt visznek majd haza. A szakszervezetek kiharcolták ugyan a bérkompenzációt, ám
az erről szóló kormányrendelet csak 2011. december 31.-én jelent meg a Magyar Közlönyben. Az MKKSZ
jó előre figyelmeztetett mindenkit az ebből adódó gondokra. A szakszervezetek azt kezdeményezték, hogy a
közszolgálatban foglalkoztatott valamennyi dolgozó januárban is kapja meg a tavalyi nettó fizetését, s ha a
kormány már mindenáron ragaszkodik egy áttekinthetetlen és nehezen magyarázható csavarokat tartalmazó
rendszerhez, számítsák ki utólag, kinek mekkora ellentételezés jár. Ha ezt elfogadják, senki nem kap
kevesebbet, mint tavaly, vagyis: nem kell megelőlegeznie egyetlen forintot sem a költségvetésnek. Az
ugyanis sokak számára súlyos gondot jelent, ha akár csak egy-két hónapig is a korábbinál több mint tíz
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százalékkal kevesebb pénzből kell megélnie. Hiába kapja vissza valaki majd áprilisban egyszerre a havonta
elvett 15-20 ezer forintot, ha addig nem tud kijönni a kisebb fizetésből – emelte ki a főtitkár.
II. 16. Átverés és megtévesztés a létszámcsökkentés áldozatául esett közhivatalnokoknak indított Karrier Híd
program, - mondta a Figyelő internetes kiadásának (FN24) Fehér József azon a sajtótájékoztatón, amelyen az
Orbán Viktorhoz írt levelet ismertették a SZEF vezetői. (A levél kifogásolja, hogy a kormány sorozatosan az
érdekegyeztetést negligálva terjeszt elő és hozat a közszolgálatban foglalkoztatottakat közvetlenül érintő
törvényeket, a szakszervezeteket semmibe véve dönt újabb és újabb létszámcsökkentésekről, s negyedik éve
egyetlen fillér bérfejlesztés sem volt a közszférában. Ezért a SZEF azt kéri a miniszterelnöktől, hogy ezekről
a témákról szóló eszmecserén fogadja a SZEF választott vezetőit.) Az MKKSZ főtitkára példa nélkülinek
nevezte, hogy a közszférából elbocsátottak 20-25 százaléka szakszervezeti tisztségviselő volt. Ráadásul a
gazdaság állapota szerint az elküldöttek megtévesztése, hogy a Karrier Híd program révén majd munkához
jutnak az állami cégek betöltetlen álláshelyeinek elfoglalásával.
II. 23. Az MKKSZ Elnöksége Fehér József előterjesztésében a szakszervezet 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló írásos tervezetéről tárgyalt első olvasatban. Napirenden szerepelt a
Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) Alapszabály tervezetéről készült javaslat, amelynek előadója dr.
Marosi János volt. A testület meghallgatta Árva János, Boros Péterné és Fehér József tájékoztatóját,
beszámoló jelentését érdekegyeztető tanácskozásokról, kormányzati egyeztetésekről. A továbbiakban az
MKKSZ X. Kongresszusa előkészítésének aktuális feladatairól tárgyalt az Elnökség Fehér József
előterjesztésében.
III. 2. Az MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Tanácsa (ÖDOSZT) a szakszervezet megyei
titkáraival és választmányi tagokkal kibővített ülést tartott Budapesten. A testület meghallgatta dr. ZöldNagy Viktória, a KIM területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkárának tájékoztató előadását a
járások kialakításával összefüggő aktuális kérdésekről. Fehér József a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény hatályba lépésével kapcsolatosan a helyi és az országos érdekegyeztetést érintő változásokról
tájékoztatta a résztvevőket. Az ülésen Boros Péterné OSZT elnök előterjesztése alapján megválasztották az
ÖDOSZT küldötteit az MKKSZ X. Kongresszusára.
III. 8. Regionális szakmai konferenciát rendezett Timkó József, az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
titkára a megyei, valamint a Hajdú-Bihar és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalok és ezek
szakigazgatási szervei, a helyi önkormányzatok és intézmények vezetői és munkavállalói, MKKSZ
tisztségviselői részére. A konferenciát dr. Vinnai Győző megyei kormánymegbízott nyitotta meg. Dr. Hazafi
Zoltán, a KIM közszolgálati főosztályvezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199. törvényt
mutatta be. Dr. Horváth István ügyvéd, címzetes egyetemi docens (ELTE ÁJK) az új Munkatörvénykönyve
közszolgálatot érintő kérdéseiről tartott tájékoztatót. Fehér József a két törvénnyel kapcsolatos
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szakszervezeti álláspontot ismertette, kiemelten a hatályba lépett közszolgálati tisztviselői törvény helyi és
országos érdekegyeztetést érintő változásairól beszélt. Az előadók a tájékoztatások után konzultációs
kérdésekre és más időszerű témákra válaszoltak.
III. 8. A közszférában dolgozókat hátrányosan érintő kormányzati lépéseket bírálta a Klubrádió
hírműsorának adott nyilatkozatéban Fehér József.
III. 10. Az MKKSZ Elnöksége Fehér József írásos előterjesztése alapján második olvasatban tárgyalt a
szakszervezet 2011. évi központi költségvetésének végrehajtását ismertető beszámolóról. A gazdálkodás
mérlegéről készült jelentés az Országos Választmány legközelebbi ülésének napirendjére kerül. A X.
Kongresszus előkészítésével kapcsolatos aktuális feladatokról tárgyalva a testület megvitatta dr. Marosi
János javaslatát az MKKSZ Alapszabályának módosítására, amely a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
paragrafusainak változása miatt szükséges. A Kongresszus ügyrendjére, valamint a tisztségviselők jelölését
előkészítő bizottság vezetőjére és tagjaira Fehér József tett javaslatot. Gozman Józsefné, az Országos
Választmány elnökének előterjesztése alapján döntött az Elnökség az OV március 31.-re történő
összehívásáról.
III. 19. A köztisztviselők és a közalkalmazottak idei bérkompenzációjának még megoldatlan ügyeiről beszélt
a Klubrádió Szolidaritás címmel sugárzott szokásos hétfői érdekvédelmi műsorában Fehér József.
III. 20. Tízezernél is több lehet a bérkompenzációból kimaradt közszolgálati dolgozók száma. Az év első két
hónapjának tapasztalatai alapján ugyanis nem valósult meg teljes körűen a bérkompenzáció a közszférában.
Erről beszélt Fehér József a Kossuth Rádió 180 perc című reggeli műsorában annak kapcsán, hogy március
19.-én járt le a bérkompenzáció végső határideje a költségvetési szférában. Az MKKSZ főtitkára szerint a
teljes bérkompenzáció elmaradásának egyik oka, hogy a rendszer száz forintos kerekítést alkalmaz, emiatt
sokan néhány száz forinttal kevesebbet visznek haza 2011-hez képest. Ez az összeg ugyan nem tűnik
nagynak, de nettó 70-80 ezres bér esetén egy liter tej vagy egy kiló kenyér ára is tud hiányozni. A leginkább
fájó azonban a gyermekes családokat érintő változás. A közszférában ugyanis – eltérően a versenyszférától –
a gyermekek után igénybe vehető adókedvezmény beszámít a kompenzációba, vagy adott esetben el is törli
azt. Ha egy házaspár egyik tagja a versenyszférában dolgozik, és ott veszi igénybe az adókedvezményt,
előfordulhat, hogy összességében több ezer forinttal kevesebb kerül a családi kasszába, bár a kormányzat azt
állítja, hogy ez év végére kiegyenlítődik a veszteség. További probléma, hogy akik 2011-ben az adójóváírást
nem havonként vették igénybe, hanem csak 2012-ben kapják meg az ezzel járó összeget egyben, a rendszer a
visszatérítés nélküli nettó keresetet veszi figyelembe a múlt évre. A főtitkár hozzátette: a rendezésből
kimaradt kollégák helyzete még megoldható. A szakszervezet és a kormányzat ugyanis abban állapodott
meg, hogy március végén vagy április közepén visszatérnek az érdekképviselet által jelzett problémákra. Ha
beigazolódik, hogy szükség van a korrekcióra, a kabinet várhatóan nem zárkózik el a módosításoktól. A
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műsorban szintén megszólaló Banai Péter költségvetésért felelős helyettes államtitkár kijelentette: aki a
megadott dátum után jelzi igényét, az a következő havi bérével együtt kapja meg az adott hóra járó
kompenzációt, mert a januárig terjedő visszamenőlegesség rá nem vonatkozik.
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