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IV. 24
24. Az MKKSZ VII. Kongresszusának elsõ –
nem nyilvános – tanácskozási napja. Boros Péterné
alelnök fûzött szóbeli kiegészítést az elõzõ kongresszuson elfogadott program végrehajtásáról készült írásos beszámolóhoz, amelyet több felszólalás után egyhangúlag fogadott el a kongresszus.
Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a küldöttek a
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság írásos jelentését és
Tornyi Lajosné PEB elnök szóbeli kiegészítését, valamint Fehér József fõtitkár összefoglalóját az
MKKSZ vagyoni helyzetérõl és a vagyongazdálkodás tapasztalatairól. A küldöttek arról is állást foglaltak, hogy most ugyan nincs kényszerítõ körülmény
a szakszervezet alapszabályának módosítására, de
a Kongresszus második napi tanácskozása után
kezdõdjék meg az Alapszabály felülvizsgálatával
kapcsolatos elõkészítõ munka.
IV. 29. Az EU-csatlakozás elõkészületei során
Magyarország figyelemre méltó eredményeket ért el
a közösségi joganyag átvételében, de a közösségi
jog hazai alkalmazása az önkormányzatoknál további
teendõket igényel. Ezekrõl a helyi közigazgatási szolgáltatások szempontjából fontos ügyekrõl és az ezekkel kapcsolatos érdekvédelmi feladatokról volt szó
az MKKSZ — a SZEF, a BM Közigazgatásszervezési
és Közszolgálati Hivatala és a BM Európai Integrációs Hivatala közremûködésével rendezett — szakmaiérdekvédelmi konferenciáján. „A magyar önkormányzatok az EU-csatlakozás küszöbén” címmel tartott tanácskozáson dr. Szabó Endre SZEF-elnök megnyitója után dr. Dudás Ferenc a nemzeti közigazgatást érõ európai kihívásokról, dr. Hazafi Zoltán a
magyar közigazgatás teljesítõ képességének problémáiról, dr. Nagy Viktória az önkormányzatokra háruló jogharmonizációs feladatokról, Fehér József „Az
önkormányzati munkavállalók érdekvédelme az EUban, — az MKKSZ kezdeményezései, javaslatai” címmel tartott elõadást.
V. 15
15. Az MKKSZ VII. Kongresszusának második
— nyilvános — tanácskozási napja. Részt vett a kongresszuson Lamperth Mónika belügyminiszter, a munkaügyi tárca képviseletében Csizmár Gábor politikai államtitkár és Herczog László helyettes államtitkár, Vadász János, a közszolgálati reformért felelõs
kormánymegbízott, dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke
és több más szakszervezeti, közéleti vezetõ. Az MKKSZ
2000-2004 közötti tevékenységérõl és a következõ
négy év szakszervezeti munkájának céljairól, feladatairól Fehér József fõtitkár tartott referátumot. A 20042008 évekre szóló – írásban elõterjesztett – programhoz Gozman Józsefné alelnök, a Programszer-

kesztõ Bizottság elnöke fûzött szóbeli kiegészítést. A
vitában felszólalt Lamperth Mónika belügyminiszter
és Szabó Endre, a SZEF elnöke is. Mind a ketten
nagy elismeréssel szóltak az MKKSZ tevékenységérõl. A Kongresszus egyhangúlag fogadta el a fõtitkári referátumot és az MKKSZ következõ négy évre
szóló programját. Mivel dr. Kiss Sándor visszavonult
az aktív szakszervezeti munkától és nem vállalta az
újabb jelölést az elnöki posztra, a küldöttek Árva
János eddigi alelnököt választották az MKKSZ elnökévé. Fehér József imponáló szavazataránnyal újjáválasztott fõtitkár meleg szavakkal mondott köszönetet Kiss Sándor sokéves, magas színvonalú elnöki
munkájáért.
V. 21
21. Burány Sándor miniszter nyitotta meg a
munkaügyi dolgozók 13. országos sporttalálkozóját, amelyet az MKKSZ több díjjal, szakszervezetünk
munkaügyi OSZT-je pedig tevõleges szervezõ munkával is segítette.
V. 25
25. Erkölcsi kötelességünk a közszolgálati
sztrájkbizottság felfüggesztett mûködésének visszaállítása, — nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér
József. Az MKKSZ fõtitkára azért tartja szükségesnek
ezt, mert nem teljesült a kormánnyal kötött megállapodás. Miközben a központi költségvetés intézményeiben 6 százalékkal nõtt a közalkalmazottak keresete, az önkormányzatok által fenntartott szociális és
egészségügyi intézményekben szinte nulla a növekedés. A fõtitkár ugyanakkor óvatosságra intett: az
esetleges szakszervezeti megmozdulást élesen el kell
határolni a politikai eseményektõl.
VI. 1
1. Az MKKSZ vezetõi értekezletén (az OSZT
elnökök, a megyei titkárok és a PEB elnöke részvételével) tájékoztató hangzott el a szakszervezet Elnökségének alakuló ülésérõl, az OKÉT május 28-i ülésérõl. Napirenden volt az OV alakuló ülésének elõkészítése, az MKKSZ megalakulása 15. évfordulójának (2004. november 18.) megünneplési terve, és a
szakszervezet 2004. június – 2005. május közötti
idõszakra szóló munkaprogramja.
VI. 10
10. Az MKKSZ 1992 óta hangoztatott törekvése eredményre vezetett: létrejött a Közszolgálati
Pénzügyi Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács. Az alapítók — a PM Szakszervezete, az ADOSZT, a Vám- és
Pénzügyõrség Független Szakszervezete, az Államkincstár, a KVI, valamint a PSZÁF dolgozóit képviselõ MKKSZ és a PM — megállapodását Draskovics
Tibor pénzügyminiszter és Fehér József is aláírta. Az
MKKSZ fõtitkára az eseményrõl a Népszavának elmondta: rövidesen teljes körû lehet a tárcaszintû érdekegyeztetés a közszférában, mivel korábban már
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a belügyi, a honvédelmi, a földmûvelésügyi és a
környezetvédelmi tárcánál, valamint az egészségügyi
és szociális területen is létrejöttek hasonló ágazati
érdekegyeztetõ fórumok.
VI. 15
15. Az MKKSZ Elnökségének (alakuló) ülése
döntött az Országos Választmány 2004. június 24.re történõ összehívásáról, tárgyalt az OV napirendjére javasolt témákról. A testület konzultációt folytatott
az Elnökség 2004. június – 2005. május 31.-ig terjedõ idõszakra szóló munkatervérõl, s kötetlen eszmecserét folytatott az Elnökség munkamódszerérõl.
VI. 15
15. A közszférában végrehajtandó újabb létszámcsökkentésekrõl hallható híresztelésekkel kapcsolatban a Magyar Nemzet hasábjain Fehér József
kijelentette: az EU-tagság miatt is megnövekedett
közigazgatási kötelezettségek magasabb közalkalmazotti létszámot igényelnek, ezért a további elbocsátások indokolatlanok. És a 2003-as létszámcsökkentésekkel sem sikerült számottevõ megtakarítást
elérni. Az MKKSZ fõtitkára ugyanerrõl a témáról a
Szabadság c. lapnak (VI. 18.) nyilatkozva megerõsítette: a szakszervezet változatlanul elutasítja a közszolgálati feladatokat figyelmen kívül hagyó létszámcsökkentéseket. Az államigazgatási költségek mérséklésének nem egyedüli útja a létszámcsökkentés.
VI. 24
24. A több mint százezer köztisztviselõ közül
csak nagyjából ezren küldtek sms-t arra a segélyvonalra, amelyen keresztül az elbocsátott társakat kívánta anyagi segítséghez juttatni az MKKSZ, — nyilatkozta csalódottan Fehér József az Origo.hu
internetes lapnak. A hívások alapján mindössze 53
forint segély jutna egy-egy kirúgott köztisztviselõnek.
Az összegyûlt szerény összeget a Köztisztviselõk, közalkalmazottak Egymásért Alapítványnak továbbítja a
szakszervezet. Az MKKSZ fõtitkára szerint közel háromezer elbocsátott köztisztviselõ van olyan helyzetben, hogy szüksége lehet a szakszervezet segítségére.
VI. 24
24. Az MKKSZ Országos Választmányának a
VII. Kongresszus utáni alakuló ülése Fehér József javaslatára 11 állandó és 1 alkalmai (ad-hoc) bizottságot választott. Ezek részben elõkészítõ, elemzõ,
döntés-elõkészítõ feladatokat végeznek, részben pedig az MKKSZ-tagság egy-egy meghatározó rétegének képviseletét látják el. Az állandó bizottságok: 1.
Jelölõ (elnök: dr. Dobóczky Károly), 2. Szavazatszámláló (elnök: dr. Marosi János), 3. Mandátumvizsgáló (elnök: Csatári Béla), 4. Nyugdíjas (elnök:
Mihalovits Ervin), 5. Ifjúsági (elnök: késõbb választják), 6. Ügyrendi (elnök: Dr. Kovárik Erzsébet), 7.
Képzési (elnök: Gozman Józsefné), 8. Szociális Alap
Mûködését Irányító Testület (elnök: Dr. Németiné
Bozsoki Zsuzsa), 9. Sztrájkalap Mûködését Irányító
Testület (elnök: késõbb választják), 10. ÜT-KT választási bizottság (elnök: Árva János), 11. Jegyzõi
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(elnök: késõbb választják). Alkalmi bizottság: az
MKKSZ megalakulásának 15. évfordulóját elõkészítõ bizottság (elnöke: Dr. Kiss Sándor).
Az MKKSZ Elnökségének alakuló ülésérõl Árva
János elnök, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) 2004. május 28-i ülésérõl pedig Fehér József fõtitkár számolt be a testületnek.
VI. 28. A közigazgatásban dolgozók létviszonyairól nyilatkozott a Klubrádió szokásos hétfõi érdekvédelmi mûsorában Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára bejelentette: a szakszervezet kezdeményezi a köztisztviselõi törvény olyan módosítását, amely korlátozná a közigazgatási pálya politikai függõségét, a
politikai elkötelezettséget. Az érdekképviselet változatlan igénye, hogy a vezetõi megbízatásokat ne lehessen indoklás nélkül megszüntetni, s minden közigazgatási állást csak széleskörû és nyílt pályázat útján töltsenek be. Fehér József szóvá tette: ma a korábbinál hierarhizáltabb a közigazgatás, több a döntési szint. Az a 12 millió ügy, amelyet a közigazgatásnak évente intéznie kell, az indokoltnál több kézen megy keresztül.
VII. 3. A közigazgatásban legyen vége a politikai
zsákmányszerzésnek! — nyilatkozta a Kossuth Rádió
16 óra c. mûsorának Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára a közigazgatásban dolgozókat foglalkoztató
egzisztenciális kérdésekrõl szólva kifogásolta, hogy
közigazgatási vezetõi posztok betöltésekor a politikai megbízhatóság sok esetben fontosabb, mint a
szakmai felkészültség. Az MKKSZ nem ellenzi, hogy
a politikai szerepet betöltõ miniszter, államtitkár,
polgármester kabinetjében politikailag elkötelezett
közvetlen munkatársak, tanácsadók dolgozzanak, de
ezeket ne köztisztviselõként alkalmazzák.
VII. 28
28. Csalódást okozott, hogy a kormány nem
adott jogi és pénzügyi garanciát az önkormányzati
szférában dolgozó közalkalmazottak 2004-re szóló
6 százalékos béremelésének kifizetésére, amelyhez
csak 1 százalékot ad a központi költségvetés, — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József.
VIII. 2
2. Stúdióvitát rendezett a Klubrádió
Szolidaritás.hu címû érdekvédelmi mûsora arról,
hogy ma sokan dolgoznak-e a közigazgatásban
Magyarországon. A vitában részt vevõ Fehér József
tényekkel bizonyította: a köztisztviselõk számát sokalló vélemények megalapozatlanok. A rendszerváltáskor 112-113 ezren dolgoztak az államigazgatásban, ma pedig 107-108 ezren. Másfél évtized alatt
azonban nagy változás ment végbe a magyar közigazgatásban. 1990-ben még ismeretlen volt a tömeges munkanélküliség, amelynek a kezelésére létrehozott munkaügyi központokban ma mintegy ötezren dolgoznak. Az ingatlanok magántulajdonának
kiterjedésével alaposan megszaporodott a tulajdon
nyilvántartást végzõ földhivatalok munkája, a föld-
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hivatalokban dolgozók létszáma azonban nem növekedett ilyen arányban. 1990 elõtt nem volt annyira szerteágazó és kiterjedt a környezetvédelmi-természetvédelmi igazgatás, mint napjainkban és a szociális munkások száma és feladatköre sem volt a
maihoz fogható. A helyi közigazgatás is lényegesen
kiterjedtebb a korábbinál. Az államigazgatásban
dolgozók száma azonban nem több, hanem kevesebb a 15 évvel ezelõttinél, - érvelt az MKKSZ fõtitkára.
VIII. 31
31. Az MKKSZ vezetõi értekezletén tájékoztató hangzott el a júliusi-augusztusi érdekegyeztetõ,
kormányzati, minisztériumi tárgyalásokról, a 2005.
évi állami költségvetés elõkészítésérõl, a közalkalmazottak, köztisztviselõk következõ évi várható keresetérõl, a bértárgyalásra felkészülésrõl. Véleménycsere, egyeztetés folyt a közalkalmazotti, üzemi tanácsi választások elõkészítésérõl, konzultáció volt az
önkormányzati OSZT megalakításáról, a szakszervezet 2005-ös költségvetésének elõkészítésérõl, valamint az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár önkéntes és magánágazatában esedékes
küldöttválasztásról.
IX. 7
7. Félõ, hogy a pénzügyi megfontolások háttérbe szorítják a szakmai szempontokat a közszféra
2005. évi létszámának alakításában, - nyilatkozta a
Világgazdaságnak Árva János azzal kapcsolatban,
hogy 2005-ben a kormány 6,5 százalékos béremelést tervez a közigazgatás dolgozóinak, de ehhez nem
ad költségvetési támogatást. Így csak elbocsátások
árán lehet több bért fizetni az állásban maradóknak, — húzta alá az MKKSZ elnöke.
IX. 14. Kevesebben látnak majd el a korábbinak
megfelelõ, illetve az EU-csatlakozás miatt továbbra
is növekvõ feladatmennyiséget, s emiatt az állampolgárok ügyeit hosszabb idõ alatt és várhatóan romló minõségben fogják intézni, — nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Fehér József azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a PM 40 milliárdot tesz félre az újabb
államigazgatási létszámcsökkentésekre. Az MKKSZ
fõtitkára a 40 milliárdból arra következtet, hogy mintegy 18-25 ezer elbocsátásról lehet szó.
Ugyanerrõl a témáról a Népszabadságnak adott
nyilatkozatában Fehér József emlékeztetett arra, hogy
a 2003-as elbocsátások után nagyon sok magasan
kvalifikált, speciális ismeretekkel rendelkezõ köztisztviselõ képtelen volt álláshoz jutni a versenyszférában. Csúfosan megbukott az a program, amely az
elbocsátott köztisztviselõk civil szférában történõ elhelyezkedését volt hivatott segíteni.
IX. 14. Az MKKSZ Elnöksége meghallgatta Fehér
József tájékoztatóját a nyári érdekegyeztetõ és egyéb
érdekképviseleti tárgyalásokról, s eszmecserét folytatott a 2005. évi bértárgyalásokon képviselendõ
MKKSZ álláspontról. Véleményt alakított ki a testület

„A magyar közszolgálat megújításáról” szóló kormány-elõterjesztés tervezetérõl, s a közszférában
várható „szervezési intézkedések” (elbocsátások, átszervezések) hatásainak kezelésére vonatkozó kormányzati javaslatról.
Árva János elõterjesztésében tárgyalt és állást foglalt az Elnökség a 2004. évi közalkalmazotti és üzemi tanácsválasztásról, majd koncepciót alakított ki
az MKKSZ 2005. évi központi költségvetésérõl, s
meghallgatta Ivánfai László gazdasági ügyvezetõ
beszámolóját szakszervezeti ingatlanok eladásáról,
s a hajdúszoboszlói üdülõépítésrõl, a készülõ üdülõ
hasznosításának feltételérõl.
IX. 30. „Reformtörekvések a magyar közigazgatásban” címmel tartott elõadást a SZEF Budapesten
rendezett nemzetközi fórumán Fehér József. Az Európa több országának közszolgálati szakszervezeteit
képviselõ résztvevõk elõtt az MKKSZ fõtitkára arról
beszélt, hogy a rendszerváltás óta minden kormánynak kiemelt programja volt a közszolgálat, — benne természetesen a közigazgatás — modernizálása,
de mindegyik csak éppenhogy elkezdett valamit, és
egyik sem valósította meg reformcéljait, még a megkezdett változtatásokat sem fejezte be. Sajnos egyik
próbálkozás sem teremtett eredményesebb közigazgatást. A modernizációs kísérletek általában sikertelenek voltak, mert mindegyik nélkülözte a szakmaitudományos megalapozottságot és a reformhoz szükséges pénzügyi forrásokat. Fehér József határozottan állást foglalt: a versenyszférában jól bevált teljesítménymérés a közigazgatásban nem érvényesíthetõ, s közfeladatot közintézményben, közszolgálati
munkavállalók által lehet eredményesen ellátni.
X. 5. A költségvetési szférában 6,8, a közigazgatásban 9,3 százalékos béremelkedést regisztrált a
KSH 2004 elsõ felében. Ezzel kapcsolatban a Népszabadságnak nyilatkozó Fehér József kijelentette: a KSH adatai alkalmatlanok a bértárgyalások
elõkészítésére, mert azok tartalmazzák a politikai
tanácsadók, az önkormányzati elnökök és a rendõrkapitányok jelentõs összegû jutalmát is. A karrier
közszolgák, a köztisztviselõk keresetnövekedése nem
éri el a 6 százalékot sem.
X. 5. A kormány a vállalkozói lobbi nyomásának
engedve továbbra is a közszolgálat mûködését és
biztonságát áldozza fel a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az olcsó állam demagóg jelszavának követése szétveri a közszolgálatot, bizonytalanná teszi a közintézmények normális mûködését,
az állampolgárokat megilletõ közszolgáltatásokat. —
Egyebek között ez hangzott el az MKKSZ Országos
Választmányának ülésén, amelyen állásfoglalás született a szakszervezet 2005. évi bérkövetelésérõl.
Az állásfoglalásban az MKKSZ azt igényli, hogy
2005. január 1-jétõl a közalkalmazotti pótlékalap
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legyen 19.200 forint, a köztisztviselõi illetményalap
emelkedjen 35.500 forintra. A köztisztviselõi ruházati költségtérítés adómentes évi összege 71 ezer
forint legyen és terjedjen ki a közalkalmazottak teljes
körére is. Az étkezési hozzájárulás adómentes összege
6 százalékkal emelkedjék és alanyi jogon járjon minden közszolgálati dolgozónak, s a közalkalmazottak
is állami kezességvállalással kaphassanak lakáscélú
bankkölcsönt. Az állásfoglalásban az MKKSZ törvényi szintû garanciát kér a keresetnöveléshez. A szakszervezet elutasítja a „béremelést létszámért” megoldást, mert a közszolgálati intézményekben már
nincs létszámtartalék. Ezért a keresetnövekedés forrásaként legalább 5 százalékos központi költségvetési támogatást tart elfogadhatónak.
X. 7. Gyurcsány Ferenc a Magyar ATV kamerája
elõtt (X.5.) arról beszélt, hogy a minisztériumok apparátusaiban vannak, akik pártoknak szivárogtatnak
ki információkat, köztisztviselõként pártpolitikai érdekeket érvényesítenek. A mainál lényegesen nagyobb önkorlátozó magatartást várunk el a köztisztviselõktõl, — mondta a miniszterelnök. Ezzel kapcsolatban a Népszabadság hasábjain Fehér József
jogosnak minõsítette azt az elvárást, hogy a köztisztviselõ tanúsítson politikai önkorlátozást. De az
MKKSZ arra számít, hogy a hatalom is ezt teszi, és
nem tekinti politikai zsákmánynak a köztisztviselõi
vezetõi állásokat.
Az MKKSZ fõtitkára a Magyar Nemzetnek is ezt a
gondolatot válaszolta a témával kapcsolatos kérdésX. 8
re. (X.
8.)
X. 19
19. A kormány ne maradjon szótlan, ha közszolgálati munkahelyeken egyes fõnökök nem akarnak tudomást venni a szakszervezetrõl, korlátozzák
a törvényes érdekképviseleti jogokat, keresztbe tesznek a szakszervezeti tisztségviselõnek. — Egyebek
között ezt tette szóvá Fehér József a SZEF Ügyvivõ
Testületének azon az ülésén, amelyen konföderációnk vezetõi megbeszélést folytattak Csizmár Gábor
új munkaügyi miniszterrel. Az MKKSZ fõtitkára bírálta, hogy a költségvetési törvényben van elrejtve — a
közszolgálat illetékes érdekegyeztetõ fórumainak kikerülésével — a köztisztviselõi törvény igen jelentõs
módosítása, például a besorolási szabályzat, a nyelvpótlék és más fontos elõírások változtatása. Fehér
József felvetette annak szükségét, hogy mielõbb kezdjék meg a munkaügyi ágazati érdekegyeztetõ tanács
megalakításának elõkészületeit.
X. 28
28. Az MKKSZ 10 ezerre becsüli azok számát,
akiknek valószínûleg távozniuk kell a 67 ezer fõs
központi közigazgatásból. Egy ekkora karcsúsítás
súlyos mûködési zavarokat okozhat a közigazgatásban, — nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Fehér József az egyes közigazgatási intézményeknél már
megkezdett, s meglehetõs pánikhangulatot keltett
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elbocsátási készülõdésekrõl Az MKKSZ fõtitkára kifogásolta, hogy több munkahelyen elmulasztották az
ezzel kapcsolatos érdekegyeztetést az ott mûködõ
szakszervezettel.
XI. 2. Bár a közigazgatási létszámcsökkentés elõkészítése során kormányzati nyilatkozók azt hangoztatták, hogy nem a helyi és a területi szervek, hanem
a minisztériumok és a tanácsadó testületek létszámát szándékozzák csökkenteni, mára kiderült: inkább
négy-öt ügyintézõt bocsátanak el, mint egy politikai
tanácsadót, — jellemezte a helyzetet a Népszabadságban Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára szerint elõször fel kellene mérni a feladatokat, és annak alapján találni ésszerû, gazdaságos mûködési megoldásokat. Egyre többen gondolják ugyanis, hogy az állásban maradók is rosszul járnak, mert elviselhetetlenül sok lesz a munkájuk.
XI. 4
4. Az MKKSZ vezetõi értekezletén fõtitkári beszámoló hangzott el az OKÉT október 29.-i (zártkörû) tárgyalásáról. Az OSZT-elnökök, megyei titkárok
tájékoztatást adtak a munkahelyi szervezetek egyeztetõ megbeszéléseinek tapasztalatairól, s véleménycsere folyt egy MKKSZ érdekérvényesítõ akció esélyeirõl.
XI. 8. Elhamarkodottnak és megalapozatlannak
minõsítette a Népszabadság hasábjain Fehér József
azt a 2005-ös költségvetéshez benyújtott javaslatot,
amely szerint a köztisztviselõknek alanyi jogon járó
nyelvpótlék megszûnne, s a jövõben a munkáltató
dönthetne a pótlékról. Az MKKSZ fõtitkára szerint a
tényen kívül az is aggályos, hogy a javaslatban nincs
meghatározva, milyen feltételekkel dönt a nyelvpótlékról a munkáltató.
XI. 9. Árva János a Népszabadságnak adott nyilatkozatában bírálta azt a költségvetési törvényhez
benyújtott képviselõi indítványt, amely 62 éves korban megszüntetné a közszolgálati jogviszonyt. Az
MKKSZ elnöke szerint a közigazgatásban dolgozó
62 éven felüliek olyan hatalmas ismeretet halmoztak fel, amit kár lenne elveszíteni azzal, hogy a nyugdíj-korhatárt elérõk elveszítik köztisztviselõi jogviszonyukat. Végig kellene gondolni a javaslat következményeit, azt, hogy mi fontosabb: a színvonalas közigazgatás fenntartása, vagy a pályakezdõk elhelyezkedése.
XI. 10
10. Az MKKSZ Elnöksége soron kívüli ülésen
tárgyalt Dancs Norbert OV-tag, az Ifjúsági Tagozat
vezetõje közszolgálati jogviszonyának felmentéssel
történõ megszüntetésérõl A testület nem értett egyet
Dancs Norbert munkaviszonyának megszüntetésével, mert a felmondás zavarokat okozna a munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ellátásában. Az
Elnökség ezen kívül szóbeli tájékoztatót hallgatott
meg három közszolgálati érdekegyeztetõ tanács –
az OKÉT, a KÉT és az OÖKÉT – üléseirõl.
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XI. 16
16. Az MKKSZ országos szakmai tanácsainak
és a szakszervezet vezetõinek értekezlete. A 2005.
évi — mintegy öt hónapja tartó — bértárgyalásokon
kialakult helyzetrõl Fehér József és Árva János tájékoztatta a résztvevõket.
XI. 21
21. Keveselljük a bérek és a nyugdíjak most 9
százalékos különbségébõl 2005-ben lefaragásra tervezett 1-2 százalékot. Szorgalmazzuk, hogy változzon a nyugdíjemelési index: a jelenlegi számítás (fele
részben a bérkiáramlás, fele részben az infláció alapján) helyett a nettó keresetek alakulását vegyék alapul, — nyilatkozta a Vasárnapi Hírek c. hetilapnak
Mihalovits Ervin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnökeként.
XI. 23
23. Az MKKSZ számára elfogadhatatlan, hogy
a 2005-ös béremelés ára 10 ezer alkalmazott elbocsátása legyen, - nyilatkozta a béremelési tárgyalásokról a Népszabadságnak Fehér József. Az MKKSZ
fõtitkára változatlanul szorgalmazza, hogy 33-ról 35
ezer forintra emelkedjék a köztisztviselõi illetményalap.
XI. 25
25. A „Prémium évek” nevet viselõ program
nem desszert, hanem keserû pirula. Az MKKSZ egyáltalán nem örül e sajátos „prémiumnak”, csupán
kényszerûségbõl támogatja, mert ez talán kevésbé
drasztikus módja a közszféra karcsúsításának. A lépés azonban ellentétes a kormányzat egyik legfõbb
célkitûzésével, a foglalkoztatottság növelésével. Két
év alatt – 2004-2005-ben – összesen több mint 20
ezer munkahelyet számol fel a kormányzat a központi költségvetési szerveknél. A versenyszféra ezt nem
tudja ellensúlyozni munkahelyek teremtésével, - nyilatkozta a Heti Válasz c. lapnak Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára az interjúban ismertette a szakszervezet hatpontos indítványát, amellyel a „Prémium
évek” program módosítását javasolja.
XI. 30
30. Az MKKSZ Országos Választmánya elõtt
Fehér József fõtitkár és Árva János elnök számolt be
a 2004. október 5-ei OV ülés állásfoglalásában foglaltak érvényesítésérõl, a közalkalmazottakat, köz-

tisztviselõket érintõ 2005. évi bértárgyalásokról. Az
aláíráshoz közel jutott rendkívül nehéz megbeszélések nem voltak eredménytelenek, de nem is mondhatók mindenben kielégítõnek. Sikerült elérni, hogy
a 100 és 150 ezer forint közötti sávba tartozók havi
nettó keresete átlagosan 3.095 forinttal több lesz
2005-ben a szja-elõírások változása következtében.
Az étkezési hozzájárulás hideg étkezés esetén 3.500
forintról 4.000 forintra, meleg étkezésnél pedig
6000-rõl 8000-re emelkedik. A közalkalmazottak
2005. január 1-jétõl 8, szeptember 1-jétõl további
4 százalék (éves szinten több, mint 9 százalék) táblaemelést kapnak. A pótlékalap 18.900 forintra (4 százalékkal) emelkedik. A köztisztviselõi illetményalap
4 százalékkal, 34.300 forintra nõ, további 2 százalékos emelést az intézményi költségvetések tartalmaznak.
XII. 16. Az MKKSZ Elnöksége rendkívüli ülésen
tárgyalt Andona Sándorné OV-tag, az MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT tagja közszolgálati jogviszonyának felmondásáról. Munkahelye, az Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelõség igazgatója, a környezetvédelmi miniszter
által utasításban elrendelt létszámcsökkentéssel indokolta a felmondást Andonánénak. Az MKKSZ Elnöksége érdekképviseleti érdekekre hivatkozva nem
fogadta el a felmondást.
XII. 19
19. „A közigazgatás modernizációja az európai uniós kihívások tükrében” címmel rendezett
konferenciát Nyíregyházán az MKKSZ megyei szervezete. A témáról dr. Dudás Ferenc, a BM
Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalának
vezetõje és helyettese, dr. Hazafi Zoltán tartott elõadást. Dr. Bencze Katalin, a BM EU Integrációs Hivatalának fõtanácsosa az önkormányzatok EU-s jogharmonizációjából fakadó követelményekrõl, rendeletalkotási feladatokról, Fehér József az önkormányzati munkavállalók uniós érdekvédelmérõl, az MKKSZ
ezzel kapcsolatos kezdeményezéseirõl, javaslatairól
tartott elõadást és konzultációt.

2005
I. 6. Az MKKSZ Elnöksége ülést tartott, s állásfoglalásban fogalmazta meg véleményét a közigazgatás személyi állománya teljesítõ-képességének
növelésérõl (a köztisztviselõi rendszer fejlesztésének
koncepciójáról) készült kormány-elõterjesztésrõl. Az
Elnökség támogatja a koncepcióban foglaltakat, mert
az kiáll a köztisztviselõi életpálya, mint intézményesült érték mellett, s azt erõsíti, hogy a közigazgatás
átfogó modernizálása nem lehetséges a személyi
állomány feltételrendszerének hosszabb távra harmonikus viszonyokat teremtõ rendezése nélkül. Az

állásfoglalás vitathatónak tartja, hogy a köztisztviselõk átláthatóbb, egyszerûbb díjazási rendszerére áttéréshez nem szükséges többletforrás. Az MKKSZ azt
ajánlja a kormánynak, hogy az olcsó állam frázisa
helyett a szükségesnél nem drágább közigazgatás
jelszavát tegye magáévá, mert a jó közigazgatás
költségigényes ugyan, de a gyenge hatásfokú még
drágább. A szakszervezet szerint a kormánynak egyértelmûvé kell tennie, hogy a közigazgatási feladatellátás az állam közhatalmi funkcióinak gyakorlását
jelenti, s ez a köztisztviselõk jogállásának továbbra
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is elkülönült szabályozását teszi indokolttá. Ezért nem
elfogadható a különbözõ közszolgálati jogviszonyok egybemosása. Az Elnökség az állásfoglalásban
ismételten kiáll amellett, hogy a közalkalmazottak is
kaphassanak olyan béren kívüli juttatásokat, kedvezményeket, amelyek kiküszöbölik a közszféra különbözõ területein foglalkoztatottak közötti indokolatlan és méltánytalan különbségeket. E jogintézmények
harmonizációja azonban nem teszi szükségessé a
foglalkoztatási jogviszonyok egy kódexbe foglalását.
I. 13
13. Vezetõi értekezletet tartott az MKKSZ Budapesten szakszervezeti tisztségviselõknek. Fehér
József fõtitkár a 2005. évre szóló bérmegállapodásról, a 13. havi bérek kifizetésének módosításával
kapcsolatos MKKSZ-álláspontról és a közigazgatás
kormányzati, személyzetpolitikai stratégiájának fejlesztésével kapcsolatos BM-munkaanyagról kialakított szakszervezeti állásfoglalásról adott tájékoztatást.
A tanácskozáson szó volt az Önkormányzati Dolgozók Szakmai Tanácsa (ÖOSZT) megalakításával
kapcsolatos feladatokról, valamint a Kjt. Hatálya alá
tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával összefüggõ aktuális kérdésekrõl.
I. 17. Rossznak, elhibázottnak minõsítette Fehér
József a Népszavában a 13. havi bérek nulladik
havivá átalakítását, mert így ténylegesen megvonták
sok közszolgálati dolgozó 2004-re járó juttatásának
11 havi részét, de ellentmondásos az 1/12-ed rész
kifizetése is. Az anomáliák rendezését a kormány
vállalta a közszolgálati sztrájkbizottsággal 2004. februárjában aláírt megállapodásban, de a rendezés
nem történt meg.
I. 18. A szakszervezetek tiltakozása ellenére átalakított — 0. havira átkeresztelt —, és változatlanul
vitatott 13. havi fizetésrõl kérdezte a korábban Roma
Rádióként ismert Rádió C. munkatársa Fehér Józsefet. Az MKKSZ fõtitkára megerõsítette: az MKKSZ nem
azt bírálja, hogy a törvény egységesítette a kifizetés
idõpontját, noha az sem aggályok nélküli. A legsúlyosabb gond az, hogy megváltoztak a kifizetés jogosultságának feltételei. Ez a pénz egyértelmûen az
elvégzett munkához kapcsolódó különjuttatás. A változtatás zavarossá tette, eltüntette ezt az alapvetõ
jellegét. A szakszervezeti oldal már 2004. februárjában jelezte ezt a visszásságot a kormánynak, amely
a közszolgálati sztrájkbizottsággal február 24-én aláírt megállapodásban vállalta, hogy 2004. június
végéig a szakszervezetekkel együtt áttekinti és pontosítja a szabályozást. Ez nem történt meg, ebbõl
vannak most az ellentmondások. Ezért az MKKSZ
szorgalmazza az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) mielõbbi összehívását, s az ügynek az érintettek számára elfogadható, méltányos
rendezését.
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I. 24. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának elnöksége a 2004. évi érdekvédelmi munka tapasztalatairól és a 2005-ös feladatokról, a nyugdíjak
értékének 1990. és 2003. közötti alakulásáról és a
nyugdíjas tisztségviselõk továbbképzésének programjáról, valamint kitüntetési elõterjesztésekrõl tárgyalt.
I. 26. A szakmai szempontokat nélkülözõ, pusztán pénzügyi megfontolású létszámcsökkentésekkel
teljesítõképessége határához ért a közszféra — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára szerint az elbocsátásokkal nem a
bürokrácia, hanem a lakossági szolgáltatások színvonala csökken.
I. 26. A Magyar Rádió Déli Krónika c. mûsorában Fehér József részletesen taglalta a 13. havi bérek kifizetésének megváltoztatása miatt keletkezett
igazságtalanságokat, és sürgette a kérdésnek az
Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
(OKÉT) napirendjére tûzését.
I. 31. Az MKKSZ az Alkotmánybírósághoz intézett
beadványban kéri megsemmisíteni a költségvetési törvény 65 éven felüliek közszolgálati jogviszonyát megvonó paragrafusát. A szakszervezet a törvényhely alkotmányosságának vizsgálatát és annak megállapítását kéri, hogy a jogszabály sérti az Alkotmány 70/A.
§ (1), és a 70/B. § (1) bekezdésében meghatározott
alapjogot. A beadvány a kérés indokai között említi
azt is, hogy a kormány ezt a paragrafust nem küldte
meg véleményezésre a szakszervezetnek, megszegve
ezzel az egyeztetési kötelezettségét.
I. 31. A közigazgatás és a rendvédelem területén
mûködõ 22 szakmai és munkavállalói érdekképviselet — köztük az MKKSZ, a KSZSZ, a Magyar Közigazgatási Kar — Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz intézett levélben fogalmazta meg, hogy nem tartják elfogadhatónak az egységes közszolgálati törvény megalkotására vonatkozó szabályozási elgondolásokat és módszereket. Fontosnak tartják, hogy
megszûnjenek a közszolgálatban dolgozók béren
kívüli juttatásban és más kedvezményekben fennálló
indokolatlan és méltánytalan megkülönböztetései, de
ezek harmonizációja nem teszi szükségessé — az
össze nem hasonlítható munkavégzési körülmények,
az egyformán nem érvényesíthetõ követelmények, az
eltérõ teljesítményelvárások pedig nem teszik lehetségessé — a foglalkoztatási létszámcsökkentésekkel
teljesítõképessége határához ért a közszféra jogviszonyok egyetlen, egységes törvénybe foglalását.
II. 22. Az MKKSZ Békés megyei szervezete és a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal közösen rendezett szakmai-érdekvédelmi konferenciát „A magyar
közigazgatás modernizációja Maastricht után” címmel. A témával kapcsolatos hazai adaptációs lehetõségekrõl és követelményekrõl dr. Dudás Ferenc, a
BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hiva-
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talának vezetõje tartott bevezetõ elõadást. Helyettese, dr. Hazafi Zoltán a köztisztviselõi rendszer továbbfejlesztésérõl, a közigazgatás teljesítõképességének
erõsítésérõl, a személyi állományt érintõ jogszabályi
változásokról, Móré László, a BM fõosztályvezetõje
az önkormányzatok versenyképességét erõsítõ uniós
pályázati lehetõségekrõl, Fehér József a közalkalmazottak és köztisztviselõk kereseti helyzetét javító szakszervezeti javaslatokról, a Ktv módosításának javaslatáról, a prémium-évek programról és az egységes
közszolgálati törvénnyel kapcsolatos MKKSZ-álláspontról tartott elõadást és konzultációt.
Ugyanilyen tematikával és ugyanezekkel az elõadókkal rendezett szakmai-érdekvédelmi konferenciát az MKKSZ Vas megyei szervezete III. 1.
1.-én,, Tolna megyei szervezete III. 4.
4.-én, Heves megyei szervezete III. 16
16.-án, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
szervezete III. 30
30.-án.
III. 1. Az MKKSZ az Alkotmánybírósághoz fordult, mert sérti a jogbiztonságot a 13. havi juttatás
jogosultsági szabályainak megváltoztatása. Elfogadhatatlan, hogy ne illesse meg a 13. havi — új nevén
§. Havi — fizetés azt, aki végigdolgozta az évet, de
december 31-én (akár nyugdíjazás miatt) elhagyta
a közszolgálatot. Azt is kifogásolja az MKKSZ, hogy
a szociális partnerek ellenkezése ellenére hatályba
léptetett törvény megszünteti az állományban lévõ,
de 65. évüket betöltött köztisztviselõk köztisztviselõi
jogviszonyát, de meghagyja az Állami Számvevõszéknél dolgozókét. Ez nyílt diszkrimináció, indokolatlan
és méltánytalan megkülönböztetés egyazon foglalkozási csoporton belül — nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József.
III. 2. Az MKKSZ — a SZEF-fel közösen — közszolgálati fórumot rendezett Budapesten. A fórumon
dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár ismertette a közigazgatás szervezeti reformjára kormánybiztosként
eddig kidolgozott javaslatait. Ezekrõl még nem tárgyalt a kormány, jelenleg folynak róla a szakmai viták, egyeztetések.
A bevezetõt tartó Szabó Endre az olcsó állam
helyett az ésszerûen takarékos és hatékony államot
tartotta lehetséges célnak. Sárközy professzor elõadásából kiderült: az általa kidolgozott reformkoncepcióra építve még 2005-ben elkészül ugyan egy
átfogó javaslat a kormányzati struktúrára, ennek
megvalósításához, a kormányzat teljes átépítéséhez
azonban már csak a 2006-os parlamenti választások után lehet hozzáfogni. A közviszonyok csillapodása kell ugyanis ahhoz, hogy átalakítható legyen a
teljes államszervezet. De a reform nem vihetõ végbe
humánpolitikai reform, elektronikus közigazgatás és
állam-finanszírozás nélkül.
A fórumot záró szavaiban Fehér József megerõsítette: sem a SZEF, sem az MKKSZ soha nem ellenezte

a közszolgálatot jobbító, korszerûsítõ reformot, de ellenezzük az improvizációt, a foglalkoztatási és a létbiztonságot veszélyeztetõ, politikai indíttatású, vagy a
költségvetés korlátjaira hivatkozó indokolatlan változtatásokat. Nemcsak az EU-csatlakozás, hanem a
magyar belsõ fejlõdés gyorsítása miatt is szükség van
a közszolgálat korszerûbbé válására. Azt azonban
nehezen tudjuk tolerálni, hogy a gazdasági szféra
mondja meg, mi legyen a magyar közszolgálat feladata, struktúrája, hányan dolgozzanak benne.
III. 2. Megállapodást írt alá a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Érdekegyeztetõ Tanács (FOMÉT)
létrehozásáról Csizmár Gábor munkaügyi miniszter
a köztisztviselõket, közalkalmazottakat és a munkavállalókat a munkaügyi szakigazgatás területén képviselõ szakszervezetekkel. A tárcaszintû érdekegyeztetõ fórum munkavállalói tárgyaló csoportjában helyet kapott a minisztérium szakszervezete, valamint
az MKKSZ 3 és a KSZSZ 2 képviselõje.
III. 9-12. Kihelyezett elnökségi ülést és vezetõi
értekezletet tartott az MKKSZ Hajdúszoboszlón. A
vezetõk értekezletén dr. Dudás Ferenc, a BM közjogi helyettes államtitkára a magyar közigazgatás
modernizációjával összefüggésben az európai közigazgatás fejlõdési irányairól, dr. Hazafi Zoltán, a
BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalának helyettes vezetõje a köztisztviselõi rendszer
továbbfejlesztésének elképzeléseirõl, a közigazgatás
személyi állományát érintõ aktuális jogszabályi változásokról, Szathmári Gábor sajtómenedzser a szakszervezeti munka nyilvánosságának szervezésérõl, a
médiakapcsolatok kialakításának, ápolásának módszereirõl tartott elõadást és konzultációt.
A kihelyezett elnökségi ülés az MKKSZ 2005. évi
költségvetésének kialakításáról és más aktuális szakszervezet-politikai kérdésekrõl tárgyalt.
III. 16
16. Nem teljesült az a kormány és a közszolgálati sztrájkbizottság között egy évvel ezelõtt létrejött megállapodásban rögzített közös szándék, hogy
2004-ben legalább szinten maradjanak a reálkeresetek a közszférában. A Népszabadságnak errõl nyilatkozva Fehér József szóvá tette: fõleg a közalkalmazottak körében, az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben sokan nem kapták meg a megállapodás
szerinti 6 százalékos bruttó béremelést. Az állami
köztisztviselõk esetében sikerült szinten tartani a fizetéseket. Nem teljesült a sztrájkbizottsággal kötött
megállapodásnak az a pontja sem, amely szerint
megkezdõdnek a tárgyalások a munkaidõ csökkentésérõl, és az sem, amely kilátásba helyezte egy, a
kormányzati ciklus egészére szóló megállapodás
kötését.
IV. 2. Az MKKSZ ismét megrendezte Budapesten
(a szakszervezet Puskin utcai székházában) a köz-
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tisztviselõk és közalkalmazottak hagyományos sakkversenyét.
IV. 7. Az MKKSZ Elnöksége rendkívüli ülésen tárgyalt Palecska Mihály OV-tag közszolgálati jogviszonyának megszüntetését kilátásba helyezõ munkáltatói döntésrõl. Az Elnökség a felmondás körülményeinek alapos áttekintése után — élve a választott szakszervezeti tisztségviselõt megilletõ jogvédelem lehetõségével — nem adta egyetértését Palecska Mihály
tótkomlósi szb-titkár közszolgálati jogviszonyának
felmondásához.
IV. 13-15. Az MKKSZ szervezetek SzabolcsSzatmár-Bereg megyei tisztségviselõinek képzése
Hajdúszoboszlón. Dr. Kiss Sándor fõiskolai docens
„Érdekvédelmi jogosítványok a munkahelyeken¨ címmel, dr. Lõrik Erzsébet ügyvéd a munkaügyi jogviták
tapasztalatairól, Fehér József fõtitkár „Aktuális érdekvédelmi teendõk munkahelyi és országos szinten”
címmel tartott elõadást és konzultációt.
IV. 15-16. Az MKKSZ III. Ifjúsági Találkozóján
(Szolnok, Újszász) dr. Hazafi Zoltán, a BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalának helyettes vezetõje „A magyar közszolgálat jövõképe európai dimenzióban”, dr. Kiss Sándor fõiskolai docens
„Szakszervezeti jogok és érdekképviseleti mûködés
a munkahelyen”, dr. Hoffman István (Ifjúsági, Családügyi, szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium)
„Fiatalnak lenni Magyarországon 2005-ben” címmel tartott elõadást. Fehér József fõtitkár a szakszervezet fiatalokat érintõ munkájáról, a fiataloknak a
szakszervezethez fûzõdõ viszonyáról, az érdekképviseleti munka iránti érdeklõdésérõl mondta el gondolatait. A találkozó befejezõ napján Újszász Kastély Otthonát és parkját látogatták meg, és a Szolnoki szigligeti Színház mûvészeinek mûsorát tekintették meg a fiatalok.
IV. 17. Kibõvített elnökségi ülést tartott az MKKSZ.
A testület az Országos Választmány május 31.-re
tervezett ülésének napirendjére javasolt témákkal
összefüggõ kérdésekrõl tárgyalt.
IV. 18-20. Az MKKSZ Környezetvédelmi és Természetvédelmi OSZT képzést tartott Hajdúszoboszlón és Debrecenben szakszervezeti tisztségviselõk
részére. Dr. Kiss Sándor fõiskolai docens a munkahelyi szakszervezetek érdekvédelmi jogosítványairól,
dr. Lõrik Erzsébet ügyvéd a munkaügyi jogviták tapasztalatairól, Csiki György humánpolitikai fõosztályvezetõ-helyettes a területi szervek személyzetpolitikájával összefüggõ szabályzatokról beszélt. Árva
János elnök az MKKSZ érdekérvényesítési lehetõségeirõl, Tarró Péter, a Vízügyi Országos Szakszervezet elnöke a területi vízügyi igazgatás átszervezésének érdekegyeztetési folyamatáról, Õri István, a környezetvédelmi tárca közigazgatási államtitkára a
zöldhatóságokról, Rakics Róbert helyettes államtit156

kár a környezetvédelem fejlesztési koncepciójáról,
Kosztolányi György társelnök az OSZT és a munkahelyi szakszervezetek érdekképviseleti feladatairól
tartott elõadást és konzultációt.
IV. 25
25. Az MKKSZ rendkívüli vezetõi értekezletén
a szakszervezet 2005-ös költségvetésének krízishelyzetérõl, kiadáscsökkentések lehetõségeirõl, takarékossági intézkedésekrõl, egyes kifizetések átütemezésérõl, a központi költségvetési terv véglegesítésérõl, a 2006. januárjától bevezetendõ tagdíjfizetési
rendszerrõl, tagszervezési teendõkrõl, az EDC (Euro
Discont Club) kártya tagsági igazolványként használatának tapasztalatairól, és a munkáltatóknál
mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapítását szabályozó kormányrendelet egységes
értelmezésérõl és sürgõs végrehajtásáról. Tájékoztató hangzott el az OKÉT április 18.-i ülésérõl (a
közszolgálati jogviszony megszûnése 65 éves kor
után, a 13. havi bér 0. havivá átalakítása.)
IV. 26-28. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa képzést rendezett nyugdíjas szakszervezeti
tisztségviselõk részére Hajdúszoboszlón. Dr.
Szurovszky Oszkár, a Külügyminisztérium fõtanácsosa az Európai Unió Alkotmányának tervezetérõl, Fehér József fõtitkár az MKKSZ Programjáról,
dr. Márkus István, az MKSZ fõtanácsosa „Idõszerû
humánpolitiai kérdések a közigazgatásban” címmel, Mihalovits Ervin, az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának elnöke a szakszervezet nyugdíjasokat érintõ érdekvédelmi-érdekképviseleti tevékenységérõl, dr. Dudás Ferenc, a BM közjogi helyettes államtitkára a magyar közigazgatás modernizációjáról, dr. Barát Gábor fõigazgató „Az Európai Unió hatása a hazai nyugdíjrendszerre” címmel, Ritzl Ferenc, az MKKSZ Országos Nyugdíjas
Tanácsának alelnöke a régiók, kistérségek EU-beli
szerepérõl tartott elõadást és konzultációt. A képzési program keretében rövid bemutatkozó beszámolók hangzottak el a Veszprém megye, Borsod
megye és Szeged nyugdíjas köztisztviselõit, közalkalmazottait szolgáló szakszervezeti munkáról.
V. 19-20. Az MKKSZ Közigazgatási Hivatali Dolgozók OSZT továbbképzést rendezett szakszervezeti
tisztségviselõk részére Balatonlellén. Dr. Balázs István, a BM Önkormányzati Hivatal vezetõje a közigazgatás, a közigazgatási hivatalok fejlesztésének
irányairól, dr. Korbuly András, a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács titkára a BÉT tevékenységérõl, a köztisztviselõk szociális helyzetérõl és munkakörülményeinek javítására vonatkozó hatályos BM-rendeletekrõl, utasításokról, dr. Kovács Mihály elnök az OSZT
munkájáról és a szakszervezeti tagdíj módosításának elképzeléseirõl, Árva János elnök az MKKSZ
2005. évi feladatairól és érdekvédelmi tevékenységérõl tartott elõadást és konzultációt.

Tények, események az MKKSZ VII. és VIII. Kongresszusa közötti négy évben

V. 20. Az MKKSZ-t hideg zuhanyként érte, hogy
a Legfelsõbb Bíróság semmisnek ítélte azt a megállapodást, amelyet a közigazgatásban mûködõ szakszervezetek kötöttek a kormánnyal a Köztisztviselõi
Érdekegyeztetõ Tanácsban (KÉT) a csaknem hétezer
köztisztviselõ elbocsátását 2003-ban elõíró kormánydöntés humánus végrehajtásáról. (Az egyezségben
a kormányoldal vállalta, hogy nem mondhatnak fel
az 50 év feletti nõknek, az 55 évnél idõsebb férfiaknak, és a gyermeküket egyedül nevelõ szülõknek.) A
Legfelsõbb Bíróság szerint a Ktv. nem ad felhatalmazást ilyen megállapodás kötésére a KÉT-nek. A
döntést a Magyar Nemzet hasábjain furcsálló Fehér
József hozzátette: ha a megegyezés nem kötné az
aláíró feleket, akkor nem lehetne jogbiztonságról
beszélni. Ha a kabinet tudta, hogy nincs jogértéke
az általa aláírt megállapodásnak, akkor nem kellett
volna tárgyalnia a témáról. Így az a látszat, hogy
csak az érintettek elégedetlenségének mérséklése volt
a semmis megegyezés célja.
V. 20-22. a Munkaügyi Dolgozók XIV. Országos
Sporttalálkozója Fonyódligeten. Az MKKSZ jelentõs
támogatást adott az MKKSZ-tagok részvételi költségeihez.
V. 21. A Nemzetközi Közszolgálati Sportnapot
létrehozó alapító megyék köztisztviselõibõl, közalkalmazottaiból összeállított válogatottak III. Sporttalálkozója Salgótarjánban. Az MKKSZ közremûködésével és támogatásával szervezett rendezvényen a Fõvárosi Közigazgatási Hivatal, Bács-Kiskun, JászNagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megye válogatottjai vettek részt.
V. 31. Az MKKSZ Elnöksége az Országos Választmány elé kerülõ témák közül a szakszervezeti
tagdíjfizetési rend átalakításának tervezetérõl tárgyalt.
V. 31. Az MKKSZ Országos Választmánya Fehér
József fõtitkár elõterjesztésében arról tárgyalt, hogy
mit válaszolhat a szakszervezet a közszolgálatot egyre
sûrûbben érõ támadásokra (kisebb, olcsóbb legyen
az állam), a meg-megújuló létszámcsökkentési rohamokra. Arra is választ keresett a beszámoló, mi
legyen az álláspontunk azok magatartásával kapcsolatban, akik kilépnek a szakszervezetbõl, mert az
érdekképviseleti munka gyengeségeként fogják fel,
hogy a kormány a közszolgálat karcsúsításával, létszámcsökkentésekkel próbálja „kezelni” a költségvetési gondokat.
Az OV ülésén Árva János elnök beszámolt a 13.
havi bérek kifizetési rendjét módosító, és a 65. éven
felüliek közszolgálati jogviszonyát megszüntetõ rendelkezések elleni tiltakozó lépésekrõl, és érdekképviseleti tárgyalásokról.
A testület tanulságos vitát folytatott a szakszervezeti tagdíj mértékérõl, és az érdekvédelmi-érdekképviseleti munka anyagi hátterérõl.

A Választmány elfogadta az MKKSZ 2004. évi
központi költségvetésének végrehajtásáról készült
beszámolót, és jóváhagyta a szakszervezet 2005. évi
központi költségvetésének tervét, s tájékoztatót hallgatott meg a szakszervezeti tagok kedvezményes
üdülési lehetõségeinek bõvítésérõl. (MKKSZ Üdülõ
Hajdúszoboszlón, Hotel Lelle Balatonlellén, Hotel
Hortobágy Hajdúszoboszlón, Pedagógus Üdülõ
Balatonbogláron.)
VI. 4
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási szervei és az MKKSZ Nyíregyházán tíz sportágban rendezte meg a Közszolgálati Dolgozók XVI.
Nemzetközi Sportnapját.
VI. 8-10. Az MKKSZ Családsegítõ OSZT továbbképzést rendezett szakszervezeti tisztségviselõk részére
Hajdúszoboszlón. Fehér József fõtitkár az MKKSZ
érdekképviseleti tevékenységérõl, dr. Kiss Sándor
fõiskolai docens a szakszervezet helyi érdekérvényesítõ szerepérõl és lehetõségeirõl, dr. Lõrik Erzsébet
jogász a munkaügyi, munkajogi szabályok érvényesülésérõl és érvényesítésérõl, Árva János, az MKKSZ
elnöke a szakszervezeti reprezentativitás szerepérõl,
Szabó Sándorné helyettes államtitkár (ISZCSEM) a
szociális szolgáltatás várható strukturális változásairól tartott elõadást és konzultációt.
VI. 22
22. Be kell fejezni a bûnbak-keresést a közigazgatásban, amelyrõl rendre kijelentik, hogy
rosszul, mindössze 20 százalékos hatékonysággal
mûködik, és az ország versenyképesség-növekedésének a gátja — nyilatkozta a Népszabadságnak
Fehér József. — Az MKKSZ értetlenül figyeli azt a
keresztes hadjáratot, amely az utóbbi hetekben –
hónapokban a kormány egyes képviselõinek nyilatkozatai tükröznek. Olyan kijelentések látnak napvilágot, hogy a döntéseket végrehajtó köztisztviselõk
nemtörõdömsége akadályozza a közigazgatás hatékony mûködését. A rendszerváltás óta egyik kormány sem vállalta fel, hogy pontosan meghatározza
az állami feladatokat, és az ezekhez szükséges létszámot. Ezért mindig egyfajta politikai, vagy választási kampány részévé válnak a közhivatalokban dolgozók. A szakszervezetek elszántak arra, hogy véget
vessenek a köztisztviselõk büntetlen gyalázásának.
Tárgyalóasztalhoz kell ülni, és a kormánynak világosan a szakma értésére kell adnia, hogy mi a baja
a saját apparátusával — jelentette ki az MKKSZ fõtitkára.
VI. 23. Az MKKSZ vezetõi értekezletén Fehér
József értékelte az OV 2005. május 31.-i ülését, s a
megyei szervezetek, az OSZT-k feladatairól beszélt.
Árva János a 2005. június-2006 május közötti idõszak teendõirõl szólt, Boros Péterné az Önkormányzati OSZT programtervezetét ismertette.
VI. 30. Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a közigazgatási államtitkári értekezleten további munkára

Tények, események az MKKSZ VII. és VIII. Kongresszusa közötti négy évben

157

visszaadták a készülõ egységes közszolgálati törvényt,
a Népszabadság Fehér József álláspontját ismerteti.
Az MKKSZ fõtitkára kifejtette: az MKKSZ továbbra sem
támogatja az egységes közszolgálati törvény megalkotását, inkább a közalkalmazotti és a köztisztviselõi
törvény módosítását, a juttatások egységesítését, harmonizálását szorgalmazzák. Nem fogadják el, hogy
a közalkalmazottaknak nem alanyi jogon jár az étkezési hozzájárulás, indokoltnak tartják, hogy a köztisztviselõköz hasonlóan a közalkalmazottak is törvényben garantált módon kapjanak ruházati költségtérítést, s 35 évi közszolgálati jogviszony után õket is illesse meg jubileumi jutalom.
VII. 1. Rossz üzenet a Köztisztviselõk Napjára,
hogy a tervezett adócsökkentés okozta állami bevétel-kiesést a kormány a minisztériumok költségvetésébõl kívánja megspórolni — fogalmazott a Magyar
Nemzetnek nyilatkozva Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára képtelenségnek nevezte, hogy 2006-ban százmilliárd forintot vonjanak el a közigazgatástól. Az
elmúlt években történt, fõként a lakossági szolgáltatásokat érintõ elbocsátások miatt a terület már most
teljesítõképessége határán van. Nem biztos, hogy
az emberek örülnének annak, ha a közhivatalokban
egyre több várakozásra kényszerülnének, ha a lakossági szolgáltatások visszaesnének.
VII. 2. A Köztisztviselõk Napja szolnoki központi
ünnepségérõl beszámolva a Népszava idézi Fehér
Józsefnek azt a véleményét, hogy egyes politikusok
és az üzleti szféra hangadói a közigazgatásban dolgozók ellen igyekeznek hangolni a közvéleményt. A
közigazgatásban emiatt bizonytalanság és feszültség
uralkodik, a köztisztviselõk rosszkedvûek. Azt is cáfolja az MKKSZ fõtitkára, hogy a köztisztviselõk jobban keresnének a versenyszféra hasonló képzettségû alkalmazottainál, és sürgeti a középfokú végzettséggel rendelkezõ, és az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó közszolgák bérének emelését.
VII. 7. A közigazgatás korszerûsítési elképzeléseirõl a Világgazdaság hasábjain megjelent összeállításban Fehér József annak a véleményének adott
hangot, hogy 2008-ig a köztisztviselõi kar létszáma
természetes módon is csökkenni fog. 2008-ig mintegy 30 ezren érik el a nyugdíjkorhatárt. A téma kapcsán a lap úgy foglal állást, hogy a közigazgatási
kiadások minimalizálása, a létszám, illetve a munkafolyamatok és szervezés racionalizálása, a bevételek optimalizálása, a szervezeti és a mûködési kultúra átalakítása nélkülözhetetlen a változásokhoz.
VII. 8. „A fûnyíró-elv veszélyes a közszféra dolgozóira” — ezt a címet adta a készülõ közszolgálati
reformról szóló cikkének a Világgazdaság. Az összeállításban megszólaló Fehér József egyértelmûvé tette: az MKKSZ érdekelt a közszolgálat versenyképességének és rugalmasságának növelésében, ezért
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egyetért vele. Ez azonban csak differenciált és decentralizált humánpolitika segítségével képzelhetõ el.
Az eltérõ teljesítményelvárások nem teszik lehetségessé a különbözõ közszolgálati jogviszonyok egységesítését.
VII. 20. A rendszerváltás óta ez az év az elsõ,
amikor 100 ezernél kevesebben dolgoznak a közigazgatásban. Ezzel összefüggésben a Népszabadságnak nyilatkozó Fehér József annak ad hangot,
hogy az elbocsátásokkal járó létszám-takarékossági
intézkedéseknek sem szakmai indítékuk, sem költségvetési megtakarításuk, sõt hatékonyságnövelõ
hatásuk sem volt. Az MKKSZ fõtitkára szerint nehezen értelmezhetõ a miniszterelnöknek az a kijelentése, amely szerint az adócsökkentés miatti 200 milliárd forintos költségvetési bevétel-kiesést a minisztériumokon kell megspórolni.
VII. 27. A rendszerváltás óta 2005-ben elõször
százezer fõ alá csökkent a köztisztviselõk száma, noha
a feladatok inkább növekedtek — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára
hozzátette: a KSH adatai szerint a közszférában végbement 1,4 százalékos, mintegy 10 ezer fõs létszámcsökkentés leginkább a közigazgatásban dolgozókat érintette. A köztisztviselõk munkaidõalap kihasználása jelenleg 120 százalékos. Az MKKSZ tárgyalásokat tart szükségesnek, hogy a kormány világossá tegye, mi a baja a saját apparátusával, miért õket
tartja bûnbaknak a költségvetési gondok miatt. A
szakszervezet ezért levélben kért találkozót Kóka János gazdasági minisztertõl.
VIII. 11
11. A budapesti Puskin utcai patinás szakszervezeti székház eladása elkerülhetetlen volt, mert
a felújítása vállalhatatlan kiadással járt volna. Csak
a tetõszerkezet rendbe tétele 250-300 millió forintba kerülne. Az épület 600 millió forintos vételára a
tulajdonos szakszervezetek között oszlik meg. Az
MKKSZ-nek 28 százaléknyi a részesedése az ingatlanvagyonból — válaszolta a Népszabadság kérdésére Árva János, az MKKSZ elnöke.
VIII. 18. Az állami szférából elbocsátottakat jóval kevesebb program segíti, mint a versenyszférában dolgozókat. A közigazgatásból 2003-ban elbocsátott 6945 ember számára ugyan támogató
programot dolgozott ki a kormányzat, de a civil szervezetek — szûkös anyagi lehetõségeik miatt — csak
elvétve tudtak élni a foglalkoztatási támogatás lehetõségével. A témáról a Figyelõ c. gazdasági lap
internetes változatának nyilatkozó Fehér József arra
emlékeztetett, hogy a közigazgatásban soha nem volt
szakmai vagy költségvetési eredménye a létszámcsökkentéseknek, mert a munka jelenlegi mennyisége
megköveteli a 100 ezer körüli létszámot. Ezért az
elküldötteket elõbb-utóbb új alkalmazottakkal kénytelenek pótolni a hivatalok.
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VIII. 31
31. Az MKKSZ megkezdte átköltözését a
budapesti Puskin utcai székházból új székhelyére, a
VI. kerületi Benczúr utca 45. számú épület (a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Székházának) I. emeletére.
IX. 5
5. A Hír TV Naptár címû reggeli mûsorában
Fehér József tényekkel, számokkal bizonyította, hogy
a sorozatos létszámcsökkentések miatt a közigazgatásban dolgozók csak rendszeres ingyen-túlórákkal
tudják megoldani feladataikat, a további zsugorítás
pedig a közigazgatás mûködõképességének határát súrolja. Az MKKSZ fõtitkára ismét felvetette, hogy
ha a kormányzat illetékesei soknak tartják a közigazgatásban dolgozók számát, akkor az érdekképviseletekkel közösen tekintsék át a kérdést a feladat-szervezet-létszámköltség összefüggésében. Ezzel kapcsolatban Fehér József emlékeztetett arra is, hogy a
2001-ben elfogadott köztisztviselõi életpályatörvény
befejezetlen maradt. A költségvetési megszorítások
és az adókiesések várhatóan a közigazgatási intézmények mûködését nehezítik majd.
IX. 12. A közszféra szakszervezetei 2006-ban 5
százalékos béremelést várnak el a kormánytól. Errõl
nyilatkozva Fehér József a Népszabadságban megismételte: a kormány 2 százalékos ajánlata nem elfogadható. Az MKKSZ azt is szorgalmazza, hogy
harmonizáják a közalkalmazottak és a köztisztviselõk béren kívüli juttatásait, de legalábbis kezdjék meg
a közalkalmazottak juttatásainak közelítését a köztisztviselõkéhez.
IX. 15-16. A Szakszervezeti Tisztségviselõk Akadémiájának X. jubileumi rendezvénye Hajdúszoboszlón. Az MKKSZ MÁK OSZT gondozásában tartott
továbbképzésen dr. Kiss Sándor fõiskolai docens, az
MKKSZ korábbi elnöke „Munkahely - szakszervezet
- érdekképviselet” címmel, dr. Lõrik Erzsébet ügyvéd
aktuális munkajogi kérdésekrõl beszélt. Sikó Péterné
fõosztályvezetõ és Vinnai Szilárd fõosztályvezetõ-helyettes a Kincstár és a Területi Igazgatóságok humánpolitikai helyzetérõl és távlati koncepciójáról, dr.
Király Katalin fõosztályvezetõ-helyettes a Kincstár és
a MÁK OSZT együttmûködésének tapasztalatairól,
Fehér József fõtitkár az MKKSZ közszolgálati bérköveteléseirõl és azok teljesítésének kilátásairól tartott
elõadást és konzultációt.
IX. 15-17. Az MKKSZ Munkajogi OSZT Sárospatakon rendezett tisztségviselõi továbbképzésén
Szabó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Munkaügyi Központ igazgatója a központ tevékenységérõl, dr. Tarcsi Gyula, a Foglalkoztatási Hivatal miniszteri biztosa „Szolgáltató minisztérium, szolgáltató szervezet. Feladatok, kihívások” címmel, Kenyeres Judit fõigazgató-helyettes az Állami Foglalkoztatási Szolgálat informatikai program-fejlesztésének
irányairól, dr. Héthy Lajos, a munkaügyi tárca köz-

igazgatási államtitkára a foglalkoztatási szolgálat
jövõképérõl, Dömötör Tibor gazdasági fõigazgató
(FMM) a munkaügyi központok gazdálkodásának
aktuális kérdéseirõl, Pirisi Károly, a Foglalkoztatási
Hivatal fõigazgatója a foglalkoztatási szolgálat idõszerû feladatairól, dr. Kiss Sándor fõiskolai docens
„Érdekképviseleti jogosítványok a munkahelyeken.
Tárgyalástechnikai módszerek” címmel, Fehér József
fõtitkár az MKKSZ érdekképviseleti tevékenységérõl,
dr. Lõrik Erzsébet ügyvéd a köztisztviselõk munkavállalói érekei képviseletének legfontosabb feladatairól tartott elõadást és konzultációt.
IX. 16. Az MKKSZ még tárgyalási alapnak sem
tekinti a Pénzügyminisztérium 2006-ra szóló közszolgálati béremelési ajánlatát. A szakszervezet szeretné
elérni, hogy reálisabb legyen a kormány ajánlata, s
a közalkalmazottak törvényi garanciával kapják meg
ugyanazokat a béren kívüli juttatásokat, mint ami a
köztisztviselõknek alanyi jogon jár. Errõl nyilatkozott
a FigyelõNet-nek (a Figyelõ internetes változatának)
Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára arról is szólt a nyilatkozatban, hogy a 2004-ben elmaradt 13. havi
illetmény csatáját csak részben nyerték meg a szakszervezetek a kormánnyal szemben. Az Alkotmánybíróság döntése elismerte ugyan a kifizetés változtatásának diszkriminatív jellegét, de nem tette egyértelmûvé, hogy mindenkinek jár-e 2004-re az elmaradt 13. havi bér. A szakszervezet küzdeni fog azért,
hogy minden érintett megkapja a 2004-re járó, de
ki nem fizetett teljes havi bért.
X. 3. Az MKKSZ Lampert Mónika belügyminiszterhez küldött levélben fogalmazta meg azt az álláspontját, hogy jelenleg indokolatlannak és idõszerûtlennek tartja az egységes közszolgálati törvény megalkotását. A levél pontokba szedve összefoglalja a
szakszervezet szakmai érveit.
X. 4. A közigazgatásban mûködõ több szakszervezet — köztük az MKKSZ is — a kormányfõhöz, a
kancelláriaminiszterhez, a pénzügyminiszterhez és a
belügyminiszterhez írt levélben kérte: ne támogassák az egységes közszolgálati törvény megszületését. A Népszabadság részletesen ismerteti a levelekben foglalt érveket.
X. 13. Azzal összefüggésben, hogy a kormány a
következõ ciklusra halasztotta a közszolgálati és a
közigazgatási reformot, Fehér József a Magyar Nemzetben kijelentette: az MKKSZ megnyugvással veszi,
hogy a kormány együttesen kívánja majd kezelni a
közszolgálat és a közigazgatás reformját. A fõtitkár
hangsúlyozta: a tervezett közszolgálati törvény ügyében a szakszervezet csupán azzal a koncepcióval nem
értett egyet, hogy a köztisztviselõk és a közalkalmazottak jogállását azonos szabályozás alá vegyék.
X. 17. Az MKKSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szövetsége szakmai-érdekvédelmi fórumot rendezett
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Újszászon. A KET célrendszerérõl dr. Dudás Ferenc,
a BM közigazgatási államtitkára, a KET bevezetésének gyakorlati kérdéseirõl dr. Kökényesi József, a
Magyar Közigazgatási Intézet fõigazgató-helyettese,
a KET végrehajtási hatásvizsgálatához kapcsolódó
modellkísérleti és monitoring programról dr. Hazafi
Zoltán, a BM hivatalvezetõ-helyettese, a KET bevezetésével összefüggõ munkavállalói elvárásokról
Fehér József tartott elõadást.
Ugyanezekrõl a témákról ugyanezekkel az elõadókkal rendezett szakmai-érdekvédelmi fórumot X.
28
28.-án az MKKSz Békés megyei szervezete és a Békés megyei Közigazgatási Hivatal.
X. 19. Az MKKSZ elutasítja a kormány 2006-ra
szóló közszolgálati bérajánlását, mert a szeptember
1-tõl ígért bruttó 4,5 százalékos emelés éves szinten
mindössze 1,5 százalékos bérjavítást jelent, — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára kijelentette: a szakszervezet ragaszkodik az éves szintû 4 százalékos reálbér-növeléshez, s ahhoz is, hogy az emelésnek ne csak jogi,
hanem pénzügyi garanciája is legyen.
X. 19. A szükségszerû takarékosság és a bürokrácia csökkentésének jogos igénye sem indokolja a
közigazgatás azzal büntetését, hogy a kormány megalázó, elfogadhatatlanul alacsony béremelést ajánl
2006-ra a köztisztviselõknek — nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára kijelentette a szakszervezet nem kifogásolja, hogy a
szolgálati viszonyban lévõk jövõre kiemelt béremelést kapjanak, s lát esélyt arra, hogy a következõ lépcsõben az egészségügyi dolgozók, azt követõen a
pedagógusok, majd a közigazgatás alkalmazottai is
sorra kerüljenek.
X. 24. Az MKKSZ Elnöksége (az OSZT elnökök,
a tagozatvezetõk, a megyei titkárok részvételével)
kibõvített ülést tartott. Árva János elnök és Fehér József fõtitkár beszámolt az érdekegyeztetõ fórumokon
folytatott közszolgálati bértárgyalásokról, az MKKSZ
2006. évi bérköveteléseinek kormányzati fogadtatásáról és más idõszerû szakszervezeti feladatokról.
XI. 4
4. A közigazgatás átalakítása során várható
változásokról, a dr. Sárközy Tamás professzor által
kidolgozott javaslatokról rendezett közös szakmaiérdekvédelmi konferenciát Budapesten az MKKSZ és
a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ).
Bevezetõjében Fehér József utalt a közigazgatás teljesítményének egyoldalú megítélését érzékeltetõ nyilatkozatokra, újságcikkekre. Feltette a kérdést: miként lehet a közigazgatásban jól dolgozni, ha a közvéleménybe naponta azt sujkolják, hogy ott sokan
vannak, rosszul végzik a munkájukat, lógnak, a közigazgatás úgy rossz, ahogy van. Mihez képest vannak sokan a közigazgatásban? Az utóbbi évtizedben 36 ezer állás szûnt meg a közigazgatásban, és
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ugyanennyi keletkezett, mert a létszámcsökkentések
soha nem a feladatokkal összehangoltan történtek.
Mi a garancia arra, hogy a mostani elképzelések
végrehajtása nem a régi módszer szerint történik?
Sárközy professzor ezekre, és más kérdésekre válaszolva részletesen vázolta a kormányzati szervezet reformjának általa javasolt — az eddigi konzultációk, vélemények, javaslatok alapján kiegészített — elképzeléseit, amelyeknek a lényege: némileg
korrigálva érdemes megtartani a rendszerváltáskor
kialakult államszervezet alapvetõ elemeit. A jogállamot azonban — az EU-tagság, a globalizáció miatt
is — eredményes, hatékony államszervezetté kell tenni. Valóságosan is szolgáltató állammá, hogy helyt
tudjon állni az államok versenyében. Az államszervezet átalakításának fõ iránya: kevesebb szerv legyen fent, és több legyen lent, a településeken, s a
hivatalokban kevesebb legyen a vezetõi poszt, és több
a felelõs, érdemi ügyintézõ. Az átalakítás tehát nem
elsõsorban létszámcsökkentést jelent, hanem a meglévõ közigazgatási létszám racionális átcsoportosítást.
Az eszmecserét lezárva Fehér József arra figyelmeztetett, hogy a 2006-os parlamenti választások
utánra maradó reformnak nyilvánvalóan lesznek
nyertesei, de vesztesei is, s a szakszervezetnek a veszteségek minimalizálására kell koncentrálnia. Fontos
érdek, hogy a közigazgatási apparátus megszabaduljon a politika túlzott rátelepedésétõl, s hogy a
közigazgatási, közszolgálati munka rangja, megbecsülése legyen arányban a feladat fontosságával.
XI. 5. A Ktv. és a hivatásos szolgálati viszonyról
szóló törvény újabb módosításáról szóló kormányelõterjesztés tervezetét az MKKSZ elfogadhatatlannak és mind a szûkebb szakmai kört, mind a közvéleményt irritálónak tartja. A Lampert Mónika belügyminiszterhez errõl küldött levélben a szakszervezet
azt az álláspontját fejti ki, hogy a közigazgatás mûködésének pártpolitikai semlegessége alapvetõ érték. Ezért az MKKSZ szerint a miniszter vagy a polgármester tevékenységét közvetlenül segítõ politikai
munkatársnak nem köztisztviselõi státuszban, nem
közszolgálati jogviszonyban, hanem határozott idejû munkajogviszonyban, vagy szerzõdéses megbízási viszonyban kellene ellátnia sajátos feladatát, amíg
fõnökének a megbízatása tart. Az MKKSZ a kormányelõterjesztésnek azzal a paragrafusával sem ért egyet,
amely szerint a meghatározott feladatra és idõtartamra alkalmazni szándékolt — különleges szakértelemmel rendelkezõ — munkatárs köztisztviselõi státuszban lehetne, mert a köztisztviselõi státusz meghatározó jegye az életpályaként funkcionáló professzionális hivatás.
XI. 9. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának elnöksége a magyar nyugdíjak felzárkóztatásá-
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nak kormányzati tervérõl és a demográfiai öregedésrõl szóló Zöld Könyvre adott FERPA-válaszról tárgyalt (FERPA = az Európai Szakszervezeti Szövetség
nyugdíjas szervezete).
XI. 10. Az MKKSZ Országos Választmánya állásfoglalásban nyilvánította ki, hogy elfogadhatatlannak tartja a kormány 206-ra szóló közszolgálati bérajánlatát, amely szakmailag megalapozatlan, a finanszírozási háttér hiánya miatt a közintézményekben végrehajthatatlan a közszolgálat mûködését
pedig az elmúlt évtized legnagyobb veszélyével fenyegeti. Az MKKSZ ragaszkodik ahhoz, hogy 2006ban a reálkereset emelkedése a közszférában ne legyen kevesebb a versenyszférának megajánlott mértéknél, s legyen azonos a GDP várható éves növekedésével. A köztisztviselõk számára elfogadhatatlan a kormány által ajánlott 1,5 százalékos keresetemelkedés. Az MKKSZ-OV elfogadja, hogy 35 ezerrõl 36800 forintra emelkedjen 2006-ban a köztisztviselõi illetményalap, de ez ne szeptember 1-tõl,
hanem január 1-tõl lépjen hatályba, s a béremelésnek ellenõrizhetõ módon legyen biztosított a pénzügyi fedezete, mert a „bérért létszámot” elv alkalmazása a szakszervezet számára elfogadhatatlan. Az
MKKSZ szakmailag indokolatlanul nagynak tartja a
diplomás és az érettségivel rendelkezõ köztisztviselõk illetményszorzói közötti különbséget, elengedhetetlen az utóbbiak szorzójának növelése.
XI. 11
11. A köztisztviselõi törvény módosításának
tervezetében több olyan változtatás is olvasható,
amely ellen tiltakozik az MKKSZ. Fehér József a Népszabadságnak adott nyilatkozatában kifogásolja,
hogy a módosítás szerint a politikai fõtanácsadói,
tanácsadói munkakört betöltõ köztisztviselõk párttisztséget is viselhetnének. Ez ellenkezik a köztisztviselõk pártpolitikai semlegességének elvével. Az
MKKSZ fõtitkára szerint természetes, hogy a közigazgatás politikai vezetõi — miniszterek, államtitkárok,
polgármesterek — számára nélkülözhetetlenek a
politikai fõtanácsadók, tanácsadók. Mivel azonban
õk az adott politikai vezetõk személyéhez kötõdnek,
megbízatásuk idõtartama is meghatározható. Ezért
nekik nem közszolgálati, hanem általános munkajogviszonyban célszerû végezni a munkájukat. Fehér József a nyilatkozatban ellenzi azt is, hogy egy
miniszter által speciális feladattal megbízott alkalmazott javadalmazása eltérhessen a köztisztviselõi
illetményalaptól. Az MKSKZ fõtitkára a nyilatkozatban szóvá teszi. A köztisztviselõi illetményrendszer
legnagyobb hibája, hogy a helyi szinten, az ügyfelekkel foglalkozó, középfokú végzettségû szakemberek díjazása alig éri el a havi nettó 70 ezer forintot.
XI. 16. Az élet dönti majd el, hogy a kormány
száz lépés programja keretében a közszolgálatban
is alkalmazható rugalmas foglalkoztatás hogyan válik

be — nyilatkozta a FigyelõNet-nek (a Figyelõ c. gazdasági hetilap online változatának) Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára kiemelte: az egyoldalú létszámcsökkentés elõtt vagy mellett alternatívát kínál a munkahelyek megõrzésére az, ha a minisztériumokban, az
önkormányzati apparátusokban és intézményekben
is lehetõvé válik a részmunkaidõs foglalkoztatás. A
különbözõ munkakörök megvizsgálásával kiderülhetne, melyik alkalmas arra, hogy többen lássák el részmunkaidõben. Ebben a lehetõségben azonban az is
benne van, hogy az érintett dolgozókat kényszerválasztás elé állítják: vagy elvesztik a munkahelyüket,
vagy osztoznak az álláson egyik kollégájukkal. Fehér József a nyilatkozatban üdvözölte a prémiumévek program kiszélesítését (2006. elejétõl azok is
bekapcsolódhatnának a programba, akik õt évvel
állnak a nyugdíjazás elõtt, s az eddigi 60 helyett korábbi illetményük 70 százalékát kapnák.) A 70-75
százalékot már olyan határesetnek minõsítette a fõtitkár, amely nagyobb érdeklõdést kelthet, mint a korábbi 60 százalék.
XI. 17
17. Az MKKSZ és a KSZSZ — a Köztisztviselõk Szakmai Szervezeteinek Szövetségével és a Magyar Közigazgatási Karral együtt — szakmai-érdekvédelmi tanácskozásra hívta meg Kóka János gazdasági minisztert, aki több nyilatkozatában is kritikai
éllel minõsítette a közigazgatás teljesítményét. A „tetemre híváson” Fehér József részletesen szólt a közigazgatásban dolgozók rossz hangulatának okairól.
Szabó Endre SZEF-elnök is azt emelte ki felszólalásában, hogy a meg-megújuló elbocsátások miatt a
közigazgatás alkalmazottai fenyegetettségben élnek,
s nincs fedezet a kiemelkedõ teljesítmények anyagi
elismerésére. Kóka János elismerte, hogy nincs elég
pénz a közigazgatás hatékony mûködtetésére. A fórum résztvevõi Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz
címzett petícióban fogalmazták meg, hogy indokolatlanul alacsonynak tartják a kormány 2006-ra tett
közszolgálati bérajánlatát, s azt kérték, hogy a 35
ezer forintos köztisztviselõi illetményalapot 36800
forintra emeljék fel 2006-ban. (A Kossuth Rádió Krónikája aznap, a politikai napilapok másnap beszámoltak az eseményrõl. A Szabadság címû hetilap XI.
25-én megjelent számában Szabó Endre és Fehér
József fotójával illusztrált terjedelmes tudósítást közölt a fórumról.)
XI. 24. Az MKKSZ kibõvített elnökségi ülésen alakította ki a közszolgálati bértárgyalásokkal kapcsolatos álláspontját. A testület elfogadta az MKKSZ
2005. évi költségvetésének módosítására tett fõtitkári javaslatot, majd tájékoztatót hallgatott meg közös tulajdonú ingatlanok értékesítésérõl, hasznosításáról, új székház vásárlásának elõkészítésérõl. Szó
volt az ülésen MKKSZ tagsági kártya rendszeresítésérõl, szolgáltatói kedvezmények érvényesítésérõl,
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ehhez kapcsolódóan új tagnyilvántartó rendszer bevezetésérõl, s a 2006. évi oktatási és üdültetési programról.
XII. 15. Ismét Alkotmánybírósághoz fordul az
MKKSZ, mert sérti a jogbiztonságot, és az egyenlõ
elbánás elvét a Ktv-nek az a módosítása, amely szerint a szakirányú végzettséget adó tanulmányaik elvégzése után csak azokat sorolják magasabb fizeté-

si osztályba, akik tanulmányi szerzõdés alapján jártak iskolába. Akik viszont tanulmányi szerzõdés nélkül szerezték meg a szakirányú végzettséget, nem
számíthatnak a magasabb fizetési osztályra. Azt is
kifogásolja az MKKSZ, hogy a hátrányos módosítás
tanulmányaik folytatása közben érte a hallgatókat,
nem mérlegelhették, hogy ilyen feltételek mellett is
tanulni kezdenek.

2006
I. 13
13. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a közigazgatási államtitkári értekezleten arra kérte a köztisztviselõket, hogy a választási elõkészületekre is tekintettel tartózkodjanak mindenféle pártpolitikai aktivitástól, kampány-szerepléstõl, a tárcák illetékesei
pedig akadályozzanak meg minden olyan vezetõi
magatartást, amely esetleg a pártpolitikai beállítottságot teszi a lojalitás, a hûség feltételévé. A Magyar
Nemzet ezzel kapcsolatban megszólaltatja Fehér
Józsefet, aki emlékeztetett rá, hogy a miniszterelnök
kérése lényegében megegyezik a köztisztviselõi eskü
tartalmával. Ez alapján a köztisztviselõk a szolgálati
és az államtitkot megtartják, ugyanakkor a közérdekû adatot kötelesek kiadni.
I. 19. Az MKKSZ-hez több közszolgálati munkahelyrõl panasz érkezett amiatt, hogy a január 16-án
kifizetett 13. havi bérbõl nem az idei 36, hanem a
tavalyi 38 százalékos szja-t vonták le a munkáltatók,
— nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára azt is közölte: az MKKSZ-ben azt
fontolgatják, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak azok érdekében, akiknek 2005. december 31.
elõtt megszûnt a jogviszonyuk, s emiatt nem kapták
meg a plusz egy havi pénzt.
I. 19
19. Évnyitó vezetõi értekezleten foglalta össze
Fehér József a 2005. év szakszervezeti munkájának
tapasztalatait és a 2006-os teendõket. A tanácskozás végeztével elismeréseket, jutalmakat kaptak a legeredményesebb szakszervezeti tisztségviselõk. Árva
János elnöki zárszava után állófogadás volt a résztvevõk tiszteletére.
I. 20. A Magyar Nemzet arról tudósít, hogy az
MKKSZ várhatóan az Alkotmánybírósághoz fordul
azok érdekében, akik közszolgálati jogviszonyban
dolgoztak 2005-ben, de még december 31. elõtt
megszûnt az állásuk, így elvesztették jogosultságukat a 13. havi fizetésre.
I. 26. A Kossuth Rádió Reggeli Krónika címû
mûsorában a 13. havi fizetések rendezetlen ügyeirõl
nyilatkozott Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára kifogásolta, és nemcsak méltánytalannak, hanem jogtalannak is minõsítette, hogy akik 2005-ben ugyan
hosszú idõt dolgoztak, de december 31.-én már nem
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voltak jogviszonyban, azoknak nem jár a 13. havi
fizetés.
I. 27. A 13. havi bérek téves adólevonásának
korrigálásáról — vagy ahol még ezt nem tették meg,
a mielõbbi intézkedés szükségességérõl — nyilatkozott a Népszabadságnak Fehér József.
II. 6. Reméljük, hogy a választások után az új Országgyûlés megváltoztatja a 13. havi bérek kifizetését
szabályozó, jelenleg érvényes rossz rendelkezéseket,
és elfelejthetjük a körülötte keletkezett botránysorozatot — nyilatkozta a Klubrádió érdekvédelmi mûsorában Fehér József. Az MKKSSZ fõtitkára arra alapozta
ezt a reményét, hogy a kormányzat és az önkormányzatok képviselõivel folytatott megbeszélésen egyezség
született: nagyon rövid idõn belül létrehoznak egy szakértõi bizottságot, amely feltárja az üggyel kapcsolatos
ellentmondásokat, rossz megoldásokat, elhibázott
rendelkezéseket. Reményre jogosít az is, hogy a szakértõk között nincs nagy véleménykülönbség a megoldandó problémák megítélésében, s a tárgyalóasztalnál mindenki egyetértett abban, hogy a 13. havi bérek rendezésével foglalkozni kell. Ez a vitás ügy nem
görgethetõ tovább évrõl évre.
II. 10
10. Az MKKSZ levélben jelezte dr. Dudás Ferenc BM közigazgatási államtitkárnak, hogy kezdeményezi a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. Rendelet módosítását. A szakszervezet a kezdeményezéssel azt szeretné elérni, hogy
az igazságügyi ügyintézõi képesítést felsõfokú végzettségként lehessen elismerni, és az ilyen oklevéllel rendelkezõk a Ktv. illetménytáblája I. besorolási osztálya
szerint kaphassák meg illetményüket.
II. 20. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának elnöksége Egerben tartott kihelyezett ülésén a
Tanács 2005. évi munkáját összegezte, és a 2006os feladatokról tárgyalt. A testület tájékoztatót hallgatott meg arról, hogy mit várnak a nyugdíjasok a
pártok választási programjától. Napirenden szerepelt egy-egy tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület, valamint az Idõsügyi Tanács tevékenységérõl. Végül a Heves megyei Önkormányzat nyugdíjas bizottságának munkájáról folytatott tapasztalatcserét a testület.
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III. 8-10. Kihelyezett vezetõi értekezletet és elnökségi ülést tartott az MKKSZ Hajdúszoboszlón.
Az Elnökség (III. 9.-én) elsõ olvasatban tárgyalt
az MKKSZ 2006. évi központi költségvetésének tervjavaslatáról. Elõterjesztést hallgatott meg a testület az MKKSZ Üdültetési Szolgálatának megszervezésérõl és mûködésérõl, s konzultációt folytatott a
kormányzati szervekkel kötendõ megállapodás tartalmáról. Javaslatot fogadott el az Elnökség az
MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa alapító küldöttértekezletének idõpontjáról, és a tanácskozás lebonyolításának szabályairól. Az Elnökség egyeztetést folytatott az MKKSZ Alapszabálya módosításának elõkészítésérõl is.
A vezetõi értekezlet (elnökségi tagok, PEB-elnök,
OSZT elnökök, tagozat-vezetõk, megyei titkárok részvételével) az MKKSZ 2006. évi központi költségvetésének tervjavaslatáról, a tagszervezési tapasztalatokról és tennivalókról, az új tagdíjrendszer bevezetésének, érvényesítésének gyakorlati teendõirõl, a
munkahelyi szakszervezeti jogokról, a munkahelyi
szakszervezetek szabályszerû mûködésének dokumentációs kötelezettségeirõl, a munkaügyi jogviták
tapasztalatairól, az MKKSZ által nyújtott szolgáltatások bõvítésének lehetõségeirõl tárgyalt. A résztvevõk tájékoztatót hallgattak meg az Önkormányzati
OSZT alapító küldöttértekezletének elõkészületeirõl,
valamint az MKKSZ Alapszabálya módosításának
témakörérõl.
III. 23. Az MKKSZ és a KSZSZ közös felhívással
fordult a 2006. évi parlamenti választások lebonyolításában részt vevõ köztisztviselõkhöz és közhivatali
vezetõkhöz. A két szakszervezet a választási feladatok során is lelkiismeretes, szakmailag igényes, szolgáltatásorientált munkavégzésre kéri tagságát. A
közhivatali vezetõktõl azt igényli a felhívás, hogy biztosítsák a pártatlan, politikailag semleges, pártpolitikai befolyástól mentes tevékenység feltételeit. A
Köztisztviselõi törvényben rögzített engedelmességi
kötelezettség nem haladhatja meg a lojalitást. Azt is
elvárja a két szakszervezet, hogy a hivatalvezetõk a
választásokkal járó túlmunkát a törvényi szabályok
maradéktalan betartásával rendeljék el, és tisztességesen honorálják.
III. 30. Megtartotta alapító küldöttértekezletét
Budapesten az MKKSZ Önkormányzati OSZT, amelynek elnökévé Boros Péternét (Újszász), alelnökévé
Csonka Bélát (Oroszlány), és Zseli Imrét (Szombathely) választották. Az Elnökség tagja lett rajtuk kívül
dr. Németiné Bozsoki Zsuzsa (Gyõr), Pátai Erzsébet
(Székesfehérvár), dr. Tarai Klára (Bükkösd) és Tiba
József (Füzesabony).
IV. 1. Budapesten az MKKSZ szervezésében rendezték meg a Köztisztviselõk és Közalkalmazottak
Szakszervezetének jubileumi XX. Sakkversenyét.

IV. 4. A Magyar Nemzet híre: a környezetvédelmi tárca helyettes államtitkárának a hatáskörükbe
tartozó intézményekhez küldött levele szerint az április 1.-tõl esedékes köztisztviselõi, közalkalmazotti
béremelésrõl az intézményeknek saját hatáskörben
kell intézkedniük, amihez szükség esetén elõrehozott támogatás igényelhetõ. Fehér József a lap hasábjain erre reagálva kijelentette: reméli, hogy csak
pénzügytechnikai kérdésrõl van szó. A kormánnyal
kötött bérmegállapodás kimondja, hogy a törvényben rögzített köztisztviselõi illetményalap-emelés nem
járhat létszámcsökkentéssel.
V. 2. Az MKKSZ Elnöksége tárgyalt a szakszervezet 2006. évi költségvetési javaslatáról, beszámolót hallgatott meg az MKKSZ 2005-ös központi költségvetésének végrehajtásáról, javaslatot fogadott el
az Országos Választmány ülésének összehívásáról,
az MKKSZ leendõ székhelyével kapcsolatos ingatlanközvetítés, ingatlanvásárlás ügyvédi megbízásáról, a közszolgálati szakszervezetek közös tulajdonát
képezõ ingatlanok eladásáról. Napirenden szerepelt
a Fonyód-Bélatelepen lévõ közös tulajdonú ingatlan ügye, s a testület javaslatot hallgatott meg az
MKKSZ üdültetési szolgálatának mûködésérõl.
V. 30. Az MKKSZ Országos Választmánya az
utóbbi egy év szervezeti és érdekképviseleti tevékenységét értékelte. Az Elnökség és a Választmány munkájáról beszámolva Árva János elnök kiemelte: az
eltelt esztendõt a szakszervezet szervezeti erejének a
korábbinál aktívabb növelését szolgáló, — de nem
kielégítõ eredményt hozó — törekvések jellemezték.
Az érdekképviseleti tevékenység körülményeit taglaló beszámolójában Fehér József fõtitkár szenvedélyes szavakkal szólt a közigazgatás elleni hangulatkeltések fokozódásáról, a drasztikus létszámcsökkentések várható következményeirõl, arról, hogy nehezebb feltételek között kell ellátni az érdekvédelmi,
érdekképviseleti feladatokat. A két beszámolót az OV
egyhangúlag elfogadta.
Az Országos Választmány az érdekvédelmi, érdekképviseleti munka anyagi terheinek arányosabb
viselése érdekében megszüntette a szakszervezeti
tagdíjmaximum eddigi évenkénti megállapítását, s
úgy döntött, hogy 2006-ban a havi bruttó fizetés 0,7
százaléka (maximum 1200 forint), 2007-ben 0,8
százaléka (maximum 1600 forint), 2008-ban pedig
0,9 százaléka (maximum 2000 forint) legyen a szakszervezeti tagdíj.
Az MKKSZ 2005. évi pénzgazdálkodásáról és
2006. évi költségvetésérõl Fehér József és Tornyi
Lajosné PEB-elnök számolt be. Az OV mind a két elõterjesztést egyhangúan elfogadta. A testület jóváhagyta
az Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsának megalakulását, és az Elnökség vagyongazdálkodási kérdésekrõl szóló elõterjesztését.
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VI. 2. Az MKKSZ közremûködésével rendezték
meg Salgótarjánban a XVIII. Nemzetközi Közszolgálati Sportnapokat.
VI. 6. A kormányprogram vádirat a közigazgatás
ellen — nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára elhibázottnak, szakmailag
megalapozatlan döntésnek minõsítette a közigazgatási államtitkári poszt megszüntetését. Nem látható
a fõtisztviselõi kar megszüntetésének oka sem. A
kormányprogram a gazdaság mûködési zavarait próbálja a közigazgatásra áthárítani. A gazdasági szférának nem érdeke, hogy jól mûködjön az adóellenõrzés, a fogyasztóvédelem, a munkaügyi felügyelet,
vagy a környezetvédelem, — tette hozzá a fõtitkár.
VI. 6. A közigazgatási államtitkári poszt megszüntetésével felerõsödhet a politikai befolyásolás a köztisztviselõi apparátusban, mert a miniszter helyetteseként csak a politikai államtitkár funkcionál. Ráadásul a megszüntetés egyáltalán nem jár érdemi költségcsökkentéssel, — állt ki a közigazgatási apparátus politikai semlegessége mellett Fehér József a
Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában.
VI. 7. Az államigazgatás karcsúsításáról és a létszámcsökkentésekrõl keringõ sajtóhírekkel kapcsolatban a FigyelõNet-nek (a Figyelõ internetes változatának) nyilatkozott Árva János. Az MKKSZ elnöke
nehezményezte, hogy a kormány ismét úgy kezd
hozzá az államapparátus átalakításához, hogy semmiféle hatásvizsgálatot nem végzett. Az elnök azt is
szóvá tette, hogy a kormány túlbecsüli a tervezett
létszámcsökkentések költségvetési hasznát. A magyar
államigazgatás létszáma nem nagy, nemzetközi
összehasonlításban pedig az átlag alatti.
VI. 10. Az MKKSZ közremûködésével Kecskeméten rendezték meg a XVII. Nemzetközi Közszolgálati Sportnapot, amelynek egyik fõvédnöke az
MKKSZ fõtitkára volt. A résztvevõk asztalitenisz, atlétika, bowling, nõi kosárlabda, kispályás labdarúgás, sakk, tenisz és úszás sportágakban mérték össze
tudásukat.
VI. 13. Ilyen mértékû elbocsátásra a rendszerváltás óta még nem volt példa a közigazgatásban.
A kormányprogramban megjelölt 12500 helyett valójában 14000 közigazgatási dolgozót ereszt szélnek a kormány, mert 1900 minisztériumi alkalmazottnak még a héten felmondanak. Ezzel a drasztikus lépéssel 14000 biztos és tisztességes adózót veszít a költségvetés, — jelentette ki a Magyar Nemzetben Fehér József.
VI. 14. A Népszava és a Magyar Nemzet részletes tudósítást közöl arról az elõzõ napi budapesti
tanácskozásról, amelyen a közigazgatásban mûködõ szakszervezetek közös álláspont kialakításáról
tárgyaltak a köztisztviselõk kilátásba helyezett nagyarányú elbocsátása ügyében. Állásfoglalásuk kétség164

be vonta a miniszterelnöknek azt a prognózisát, hogy
az elbocsátásokkal 20 milliárd forint takarítható meg.
Becslésük szerint ennek még az ötöde sem.
VI. 15-18. A Munkaügyi Dolgozók XV. Országos Sporttalálkozóját az MKKSZ támogatásával és a
Somogy megyei Munkaügyi Központ MKKSZ szervezetének közremûködésével rendezték meg
Fonyódligeten. A résztvevõk asztalitenisz, horgászat,
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, tenisz és
túrázás sportágakban vetélkedtek egymással.
VI. 19. Az önkormányzati törvény módosításának tervezetével kapcsolatos szakszervezeti álláspontot ismertette a Klubrádió érdekvédelmi mûsorában
Boros Péterné, az MKKSZ alelnöke, az Önkormányzati OSZT elnöke. Bírálta, hogy az elõterjesztés gyakorlatilag érdemi érdekegyeztetés nélkül kerül az
Országgyûlés elé, s a változásokban az önkormányzati feladatok ellátását veszélyezteti a túlzott mértékû
létszámcsökkentés.
VI. 20. A köztisztviselõi elbocsátásokkal kapcsolatos szakszervezeti álláspontról tájékoztatta
Navracsics Tibort, a FIDESZ parlamenti frakcióvezetõjét Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára szakmailag
megalapozatlannak, komoly munkaszervezési gondokat generálónak minõsítette a nagyarányú létszámcsökkentést. Navracsics kijelentette: amennyire tudják, a köztisztviselõk képviseletét is megjelenítik a
parlamenti munkában. A tárgyalásról VI. 21-i számában tudósító Magyar Nemzet idézte Fehér József,
valamint Navracsics Tibor és Mesterházy Attila (MSZP)
véleményét a témáról.
VI. 21. A közigazgatási létszámcsökkentésrõl kérdezte Barkó Judit a Duna TV DunaReggel címû mûsorában Fehér Józsefet. Az MKKSZ fõtitkára az
interjúban megerõsítette a szakszervezet álláspontját: semmiféle szakmai szempont nem indokolja ezt
a fûnyíró-elvû létszámcsökkentést. Nem igaz az Új
Egyensúly-programnak az az állítása, hogy a kormány magán kezdi a karcsúsítást, mert az elbocsátások fõleg a lakossággal közvetlen kapcsolatban
álló ügyintézõ tisztviselõket fenyegetik. Tehát a lakosság ügyeit csak az eddiginél hosszabb idõ alatt
intézhetik el a hivatalok.
Azzal kapcsolatban, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács ülésén ezen a napon
tárgyalnak a közszolgálati törvények módosításáról,
Fehér József kifejtette: a közszolgálati érdekképviseltek számára elfogadhatatlan, hogy az intézményvezetõk szakmai szempontok figyelembe vétele nélkül dönthessenek létszámcsökkentésrõl, s a változtatások több más eleme is a szerzett jogokat, a munkavállalói érdekeket csorbító jellegû. A kérdésre, hogy
sikertelen tárgyalás esetén sztájkolnak-e a közszolgálati dolgozók, az MKKSZ fõtitkára határozottan
kijelentette: elõre nem fenyegetõzünk, mert tárgyal-
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ni és megállapodni akarunk. Célunk a közszolgáltatások biztonságának fenntartása.
VI. 22. Az MKKSZ — a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségével és a Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezetével együtt — közszolgálati
érdekvédelmi fórumot rendezett Budapesten. A szenvedélyes hangulatú tanácskozáson, amelynek fõ témája a várható drasztikus közigazgatási létszámcsökkentésekkel kapcsolatos szakszervezeti álláspont kialakítása volt, a résztvevõk állásfoglalást fogadtak
el. Ebben kifogásolják, hogy az érdekképviseletek a
tömegtájékoztatásból tudták meg, hogy a kormány
jelentõs elbocsátásokra készül a közigazgatásban.
Az aláíró három szakszervezet emlékezteti a kormányt
az érdekegyeztetésre vonatkozó törvényes kötelezettségeire, s azokra a kormányfõi ígéretekre, hogy nem
lesz fûnyíró-elvû a létszámcsökkentés. Az állásfoglalás követeli, hogy szülessen megállapodás az érdekképviseletek és a kormány között az elbocsátás módjáról, az elbocsátottak kárpótlásáról, és az állásukat
elvesztõk munkaerõpiacra való visszasegítésérõl. Azt
is a megállapodásban kívánja rögzíteni a fórum állásfoglalása, hogy az 50 évnél idõsebbeket, a nagycsaládosokat és a gyermeküket egyedül nevelõket
csak szakmailag rendkívül indokolt esetben bocsássák el, s a megállapodást jogszabályban hirdesse ki
a kormány. (A tanácskozásáról a Kossuth Rádió a
Déli Krónikában, a Duna TV az esti híradóban még
aznap, az országos politikai napilapok másnap, a
hetilapok megjelenésük szerint tudósítottak.)
VI. 28. Árva János, az MKKSZ elnöke a Népszabadságnak arról nyilatkozott, miért nem sikerült
megállapodni a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács
ülésén a közigazgatási létszámcsökkentéssel kapcsolatos szakszervezeti igényekrõl. Az ötven éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelõk és a nagycsaládosok elbocsátási mentességének jogszabályba foglalása helyett a kormányoldal csak olyan szöveget
akart vállalni, amely szerint „indokolt törekedni a
köztisztviselõ esetlegesen kedvezõtlen szociális és
munkaerõ-piaci helyzetének figyelembevételére”. A
szakszervezeti oldal ezt a felpuhítást nem fogadta el.
VI. 29. Tiltakozó demonstrációt tartott Gyulán a
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi OSZT
a szakterület hivatalaiban folyó indokolatlanul nagy
létszámcsökkentések miatt. Az eseményrõl elõzetes
információt adó Népszabadságnak nyilatkozva Fehér József arra figyelmeztetett, hogy beláthatatlan
következményekkel járhat a vízügyi és környezetvédelmi felügyeletek megcsonkítása. Az MKKSZ fõtitkára a nyilatkozatban visszautasította a szakminiszternek azt az érvét, hogy a felügyeleteket létre sem
kellett volna hozni a hetvenes években.
VI. 30
30-i számában a Magyar Nemzet azt emelte
ki Fehér József Gyulán elhangzott beszédébõl, hogy

a reformok ellen nincsen kifogásuk a közszolgálatban dolgozóknak, az új egyensúly program azonban nem tartalmaz reformot, s a fõtitkár visszautasította azt a kormányprogramban is megfogalmazott
kijelentést, miszerint a versenyképességet a túlméretezett, gyengén teljesítõ közigazgatás hátráltatja.
VII. 1. Mi olyan munkavállalókat képviselünk, akiknek alacsony az érdekérvényesítõ képességük, akik
nem remélhetnek nagy társadalmi támogatottságot,
miközben minden hatalomnak szüksége van erre az
államgépezetet mûködésben tartó állományra, —
mondta a HVG-nek a Köztisztviselõk Napja alkalmából, róla készült portréinterjúban Fehér József.
VII. 1. A közigazgatásban elrendelt létszámcsökkentés miatt a köztisztviselõk gyásznapjává vált a
Köztisztviselõk Napja, — jelentette ki a Népszabadságban Fehér József. Az elbocsátottak között nagy
számban találhatók szakszervezeti tisztségviselõk és
tagok. Sok munkahelyen a munkaadók mintha elérkezettnek látnák az idõt arra, hogy most verjék szét
a szakszervezeteket, — tette hozzá az MKKSZ fõtitkára. Ha a kormány hétfõre nem dolgoz ki a szakszervezetek számára is elfogadható és garanciát is
vállaló megállapodás-tervezetet a közigazgatásból
elbocsátottak méltányos távozására és a felmondási
mentességben részesülõk körérõl, akkor az érdekképviselet nem írja alá a készülõ megállapodást, —
szögezte le Fehér József
VII. 3. Az államigazgatás átalakításának nyugodt
körülmények között történõ végrehajtásához elengedhetetlen, hogy az elbocsátás sorsára jutók helyzetét
a szakszervezetek és a kormány megállapodásaival
enyhítsék. Az MKKSZ alapvetõ igénye, hogy az 50
éven felülieket csak szakmailag indokolt esetben
küldjék el, s az állam hozzon létre egy 500 millió
forintos segélyalapot azok számára, akik egy éven
belül nem találnak munkát, — nyilatkozta a Népszavában Árva János elnök.
VII. 4. Az MKKSZ a tegnapi — megegyezésig még
nem jutott — tárgyalások után is folytatja a megbeszéléseket a kormányzat képviselõivel a közigazgatási elbocsátások miatt utcára kerülõk részére létesítendõ segélyalapról, — nyilatkozta a Népszavának
Fehér József.
VII. 5. Megállapodást írt alá a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács (KÉT) munkavállalói oldala a
kormány képviselõivel a közigazgatási létszámcsökkentés végrehajtásának feltételeirõl, az elbocsátások
kedvezõtlen hatásainak lehetséges mérséklésérõl. A
szakszervezeti oldal képviseletében Fehér József írta
alá az egyezséget, amely az érdekképviseletek által
változatlanul kifogásolt létszámcsökkentés egységes
végrehajtását szolgálja, segít az elbocsátottaknak
abban, hogy mielõbb új munkahelyhez jussanak,
lehetõvé teszi, hogy a létszámcsökkentésben érintet-
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tekkel a munkáltatók külön beszélgetést folytassanak, és azon a szakszervezet képviselõje is részt vehessen. A megállapodást a KÉT-ben részt vevõ szakszervezetek dolgozták ki, s az érdekképviseleti követelések döntõ többségét a kormány elfogadta.
VII. 5. Fehér József és Szemánné Bredács Anna,
az MKKSZ Munkaügyi OSZT elnöke a szociális párbeszédért is felelõs Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez írt levélben kifogásolta, hogy a szakszervezet a sajtóból értesült a közigazgatási létszámcsökkentést elrendelõ kormánydöntésrõl. Az MKKSZ a levélben bírálta, hogy a kormány nem hozta nyilvánosságra, milyen információk, háttérszámítások alapján hozta meg ezt a jelentõs feszültségeket okozó döntését. A szakszervezet azt kérte a minisztertõl, kezdeményezze, hogy a
kormány függessze fel a megyei és a fõvárosi munkaügyi központoknál elrendelt létszámcsökkentés
végrehajtását.
VII. 6. A köztisztviselõi létszámcsökkentésben érintettek helyzetének könnyítése ügyében aláírt megállapodásról tudósító Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában Fehér József kiemelte: bár az egyezségbe több szakszervezeti javaslatot sikerült beépíteni, amelyek a törvényi minimumnál jobb feltételeket biztosítanak, a szakszervezet továbbra sem fogadja el az elbocsátások indoklását és mértékét. A
létszámcsökkentések költségvetési hatása ugyanis
jelképesnek tekinthetõ. A Népszabadság viszont ezzel a megtévesztõ címmel közölte a korrekt szövegû
tudósítást: „Megállapodás a köztisztviselõk leépítésérõl”. A Népszava terjedelmes tudósításban, a Világgazdaság és a Magyar Hírlap rövidebb információban adott tájékoztatást az egyezségrõl.
VII. 6. Az MTV Napkelte címû mûsorában Fehér
József megerõsítette a szakszervezetnek azt a véleményét, hogy a közigazgatási létszámcsökkentés nem
indokolt, költségvetési hatása sok szempontból megkérdõjelezhetõ, nagyon sok morális kárt, és mûködési zavarokat is okozhat.
VII. 7. A hat szakszervezeti konföderáció július
8.-ra tervezett fõvárosi demonstrációjának elõkészületeirõl nyilatkozott a Népszabadságnak Fehér József. A tüntetés, — mondta — nem a közszolgálatról szól, hanem a megszorító intézkedések ellen zajlik. Megismételte a hatok üzenetét a pártoknak: a
politikai botrányt akarók maradjanak távol a demonstrációtól.
VII. 7. Az MKKSZ a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács (KÉT) munkavállalói oldala nevében helyreigazítást kért azoktól a lapoktól, amelyek félrevezetõen adtak hírt a KÉT munkavállalói oldala és a
kormány képviselõi között a közigazgatási létszámcsökkentés végrehajtásának feltételeirõl, az elbocsátások kedvezõtlen hatásainak lehetséges mérséklé166

sérõl 2006. augusztus 5-én kötött megállapodást. A
kifogásolt híradások azt a látszatot keltették, mintha
az elbocsátások tudomásul vételét foglalta volna írásba a megállapodás, holott a közigazgatási szakszervezetek a létszámcsökkentés tényét és mértékét továbbra is egyértelmûen elutasítják.
VII. 21. Megéri-e még a szigorítás elõtt elhagyni
a közszolgálati pályát? A Népszavának erre a körkérdésére Fehér József így válaszolt: „Azok számára, akiket kirúgnak, csak az a kérdés, hogy nagyon,
vagy kevésbé vesztesek a kormányzati agresszív lépések miatt.”
VII. 21. A közszférában dolgozók jogállásáról
szóló törvények lényegében a közszolgálat munkavállalóinak kollektív szerzõdése. A kormány most
ennek a másfél évtizede érvényes megállapodásnak
fordít hátat, — nyilatkozta a Népszavában Fehér
József a jogállási törvények módosításának kormányzati elképzeléseirõl, amelyek a közszolgálati szakszervezetek számára elfogadhatatlanok.
VII. 25. Sztrájkbizottság megalakításáról döntött
rendkívüli ülésén a Munkaügyi OSZT. Az elhatározás azért született, mert a munkaügyi tárca az MKKSZ
2006. június 12.-i kérése ellenére nem hívta össze a
tárcaszintû érdekegyeztetõ tanács ülését, s a miniszter nem válaszolt az OSZT július 5.-i levelére, amelyben a munkaügyi központoknál elrendelt létszámcsökkentés felfüggesztését kérte a szakszervezet. A
döntésrõl levélben értesítette az OSZT Kiss Péter minisztert.
VIII.7
VIII.7. Az elbocsátott áldozatoknak viszonylag
elviselhetõ helyzetet teremtenek, de nem gondolnak
a magyar közigazgatás történetének legnagyobb létszámcsökkentését megúszókra, akiknek állásukban
maradva minden eddiginél több terhet kell viselniük, hiszen az elbocsátottak feladatait is el kell látniuk, — válaszolta a Hírszerzõ.hu internetes lap kérdéseire Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára az interjúban ismételten bírálta, hogy a létszámcsökkentés
koncepciótlan volt, és a döntést hozók „elfelejtették”
érdekegyeztetési kötelezettségüket. Fehér József ezt
az alkalmat is megragadva visszautasította a közszolgálatban állókat durva hazugságokkal megalázó kormányzati propagandát.
VIII. 7-11. Az MKKSZ képviseletében Boros
Péterné vett részt a helyhatósági, önkormányzati
munkavállalói érdekképviseletek Alpok-Adria 12.
nyári szemináriumán Zágrábban, ahol osztrák, horvát, szlovén, olasz és EU-t képviselõ résztvevõk hallgattak elõadásokat, és cseréltek tapasztalatot az
egyes országok helyhatósági, település-igazgatási
rendszereinek mûködésérõl, a kormány és a helyhatóság viszonyáról, hatáskör-megosztásáról, a munkavállalói érdekképviseletek intézményesített információ-cseréjének esélyeirõl, az EU-tagországok helyi
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közigazgatásában dolgozók munkafeltételeinek, javadalmazásának harmonizálási lehetõségeirõl.
VIII. 9. Fehér József a Népszavában kifogásolja
a végkielégítési és felmentési szabályok megváltoztatásának tervét. A közszférából elbocsátottaknak
eddig az utolsó munkában töltött napon kellett végkielégítést fizetni. 2007. január elsejétõl az összeget havi részletekben adnák.
VIII. 10. Méltánytalan az a hátrányos megkülönböztetés, hogy a Munka Törvénykönyvében megszabottaknál kedvezõtlenebb szabályok vonatkoznak a
közszférából elbocsátottakra, — nyilatkozta a HVGnek Fehér József.
VIII. 16. Mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselõi bérrendszer megfelel annak az alkotmányos követelménynek, hogy az azonos tartalmú és
színvonalú munkáért azonos díjazás jár. Nem igaz,
hogy a közszolgálati bérrendszernek nincs ösztönzõ
hatása, — nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér
József azzal kapcsolatban, hogy a kormány dolgozik a teljesítményt az eddiginél jobban díjazó bérrendszer kialakításán.
VIII. 19. Az MKKSZ közremûködésével Letkésen
rendezték meg a XIII. Határmenti Nemzetközi Sportnapot.
VIII. 23. Álságos azzal ámítani a közszolgálatból
elbocsátottakat, hogy a versenyszférában tárt karokkal várják õket, mert a termelõ üzemekben az õ ismereteiktõl merõben eltérõ szaktudás szükséges,
— szögezte le a Magyar Nemzetben Fehér József,
hivatkozva az egy évvel korábban elbocsátottak szomorú tapasztalataira.
VIII. 24. Nagyon szerencsétlen dolog, hogy a
kormányzat tendenciózusan megkerüli a hivatalos
érdekegyeztetési fórumokat, — nyilatkozta a Gazdasági Rádió reggeli mûsorában Fehér József. A fõtitkár kijelentette: az MKKSZ nem támogat olyan teljesítményértékelési rendszert, amelyben akár még jó
szándékú vezetõk is minden különösebb kontroll
nélkül saját szubjektív döntésük alapján valakinek a
reálisan járónál többet, vagy kevesebbet, esetleg
semmit sem adnak.
VIII. 24. Az MKKSZ képviseletében Fehér József
levélben igazolta vissza Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszternek, hogy az MKKSZ Munkaügyi
OSZT 2006. augusztus 24.-i ülésén értékelte a Foglalkoztatási és Munkaügyi Érdekegyeztetõ Tanács
augusztus 2.-i tárgyalásainak tapasztalatait, és elfogadhatónak minõsítette, és tudomásul vette, hogy a
tárca lezártnak tekinti a 2006-os létszámcsökkentésekkel kapcsolatos tárgyalásokat. Ezért az OSZT úgy
döntött, hogy a 2006. július 26.-án létrehozott
sztrájkbizottságot megszünteti. Az MKKSZ egyben
kezdeményezi, hogy a Foglalkoztatási Hivatal, a fõvárosi és a megyei munkaügyi központok létszám-

helyzetérõl, illetve az Állami Foglalkoztatási Szolgálat régiós átszervezésérõl a további döntéseket megelõzõen kerüljön sor egyeztetésre.
VIII. 24. Elfogadhatatlan, hogy a sajtón keresztül üzenget a kormány — nyilatkozta a Duna TV Híradójában Fehér József azzal kapcsolatban, hogy több
napilap értesülése szerint a 13. havi bér, a nyelvpótlék, a gépkocsi-pótlék, az 50 százalékos utazási kedvezmény eltörlése és a fõtisztviselõi kar megszüntetése szerepel az Államreform Bizottság közszolgálati
reformot elõkészítõ tervezetében.
VIII. 25. A fõtisztviselõi kar tervezett megszüntetésével kapcsolatban Fehér József a Magyar Nemzetben idézi fel, hogy a Horn-kormány 1996-ban
tett javaslatot a fejlett országokban mûködõhöz hasonló, kormányváltásoktól független szakmai elitcsapat létrehozására. A javaslat a köztisztviselõi életpályamodell megalkotásával végül az Orbán-kormány
idején valósult meg. Az intézmény 2002-2006. között teljesítette a hozzá fûzött elvárásokat.
VIII. 25. Fehér József az EchoTV reggeli stúdióbeszélgetésén részletesen taglalta, miért kifogásolja
az MKKSZ azt a sajtóban megszellõztetett kormányzati tervet, amely szerint a teljesítményalapú bérezésre áttérés miatt megszüntetnék a köztisztviselõk
egy sor alanyi jogon járó juttatását. A fõtitkár alaptalannak minõsítette a juttatások megvonásának indokát, mivel 2002. január 1. óta teljesítményalapú
bérrendszer van a közigazgatásban. A hivatalvezetõk törvényes lehetõsége, hogy a bértételnél 20 százalékkal kevesebbet, vagy 30 százalékkal többet
adjanak a gyengén, illetve a kiemelkedõen teljesítõ
munkatársnak, és még öt más módon is elismerheti
a magas teljesítményt. Óvatosan élnek azonban a
béreltérítés lehetõségével, mert a költségvetés nem
ad elegendõ fedezetet a jól húzók megfizetésére.
Most az eddig alanyi jogon járó juttatások megszüntetésébõl akarják megteremteni a fedezetet. A fõtitkár azt is kifogásolta, hogy a változtatások kiötlõi a
13. havi fizetést is juttatásként kezelik.
VIII. 25. A Magyar Televízió Híradója interjúcsokrot közölt azzal a hírrel kapcsolatban, hogy az Államreform-bizottság egy tervezete jelentõsen szûkítené a köztisztviselõk béren kívüli juttatásait, megszüntetné a 13. havi bért is, amelyet a minõségi
munka díjazására fordítanának. A mûsorban
Draskovics Tibor azt mondta, hogy ez nem az Államreform-bizottság javaslata, hanem szakértõi
anyag, Kiss Péter pedig kijelentette: az általa olvasottak sok részletével és sok ötletével nem ért egyet.
A szintén megszólaló Fehér József visszautasította azt
az állítást, hogy a bértábla nem ad lehetõséget a
kiemelkedõ teljesítmények elismerésére. Magyarországon a közigazgatási bérrendszer az egyetlen,
amely a táblában elõírtnál 50 százalékkal több vagy
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kevesebb bér megállapítására is lehetõséget ad a
hivatalvezetõnek, — mondta.
VIII. 28. A kormány többfrontos támadást indított a közszolgálatok ellen. A fûnyíró-elvet követõ,
példátlan méretû létszámcsökkentésen kívül a közszolgálati törvények tervezett módosítása olyan szerzett jogok megvonását is kilátásba helyezi, mint a
13. havi fizetés, és az eddig kötelezõen járó juttatások egész sora, — erõsítette meg a SZEF álláspontját a Klubrádió szokásos hétfõi érdekvédelmi mûsorában Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára, a SZEF alelnöke azt is hozzátette: a 2006. június 15-én gyanús egységgel elfogadott törvénymódosítás — az
elhíresült 2006. évi 72-es törvény — minden passzusa közszolgálati munkavállaló-ellenes. Ezért a SZEF
az Alkotmánybíróságtól kérte a módosítás több paragrafusának megváltoztatását. A szakszervezetek
ugyanis nem érthetnek egyet olyan változtatásokkal,
amelyeknek semmi más céljuk nincs, csak a pénzkivonás. Ez a közszolgálatok mûködésének ellehetetlenítésével jár.
IX. 8. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Munkaügyi Központ MKKSZ szervezete aktív közremûködésével Kazincbarcikán rendezték meg a munkaügyi
dolgozók sportnapját.
IX. 14. Az MKKSZ Elnöksége Árva János elõterjesztésében a 2006. szeptemberétõl 2007. május 31ig tartó idõszak elnökségi munkaprogramjáról tárgyalt, tájékozatót hallgatott meg Fehér József elõterjesztésében az MKKSZ 2006. évi központi költségvetésének elõkészítésérõl, különös tekintettel a
2007. évi tagdíj megállapítására. A testület egyeztetést folytatott a 2007. évi bértárgyalásokra felkészülésrõl, s a konvergencia programmal kapcsolatos
MKKSZ-állásfoglalás kialakításáról. Napirenden szerepelt a 2006. május 2.-ai elnökségi ülés óta eltelt
idõszak érdekképviseleti, érdekvédelmi munkája és
új érdekvédelmi kezdeményezések, javaslatok megtárgyalása is.
IX. 24. Az InfoRádió Aréna címû mûsorának adott
hosszú interjújában Fehér József cáfolta azt az állítást, hogy a közszolgálati szakszervezetek nem tiltakoztak a választási ígéretekkel ellentétes kormányzati lépések ellen. Az MKKSZ fõtitkára hivatkozott a
képviselõi irodaház elõtt július 8-án tartott demonstráción elhangzottakra, az Országos Közszolgálati
Érdekegyeztetõ Tanács összehívásának többszöri
sürgetésére, az Új Egyensúly-programban napvilágot látott bérbefagyasztási- és drasztikus létszámcsökkentési tervek, a közszolgálati jogviszonyok megnyirbálása elleni szakszervezeti tiltakozásokra. A mûsorban Fehér József határozottan visszautasította, hogy
a jelenlegi államháztartási hiány a 2001-es köztisztviselõi, vagy a 2002-es közalkalmazotti béremelésre lenne visszavezethetõ.
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IX. 26. Amit a 2007. évi költségvetés lehetséges
alakulásáról eddig tudunk, az finoman szólva nem
lelkesítõ a munkavállalói érdekképviseletek számára, — nyilatkozta az EchoTV reggeli mûsorában Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára bírálta a kormány
2007-re eddig nyilvánosságra került takarékossági
elképzeléseit, köztük a közszolgálati bérek két évre
szóló befagyasztását, és a drasztikus létszámcsökkentési terveket. Mint mondta, a példátlan méretû
létszámcsökkentésnek nincs semmiféle szakmai indoka. Ez egyszerûen elfogadhatatlan. A politika a
hivatalos retorikával ellentétben nem magán, hanem
a közszolgálaton kezdte a karcsúsítást. Mintha a
közszolgálat lenne a hibás az ország jelenlegi gazdasági helyzetéért. Az állampolgároknak oktatási,
egészségügyi, közigazgatási, közrendvédelmi, kulturális, stb. szolgáltatásokat teljesítõ mintegy 780 ezer
alkalmazott európai összehasonlításban sem a létszám, sem a ráfordított költségek tekintetében nem
kiugróan magas, hanem közepes szintû. A létszámcsökkentésnek így pusztán csak költségvetési takarékossági szempontjai lehetnek. Csalódás számunkra, hogy a kormány minderrõl csak tájékoztatja a
szociális partnereket, az érdekegyeztetés nem egyéb
látszategyeztetésnél.
IX. 29-30. Az MKKSZ és a SZEF kétnapos konferenciát rendezett Budapesten arról, miért nem nagyobb a magyar közszolgálati szakszervezetek tömegbefolyása, miért veszítették el a rendszerváltás elõtti
taglétszámuk jelentékeny részét. Szabó Endre SZEFelnök a tanácskozást megnyitó gondolatai arra irányították a figyelmet, hogy a nemzetközi és a hazai
tõke egyaránt fokozódó nyomást gyakorolnak a nemzeti kormányokra befolyásuk erõsebbé tételéért. Ezért
a szakszervezeteknek is javítaniuk kell tömegbefolyásukat, munkájuk nyilvánosságát, s ki kell dolgozni a globalizálódásra hatásosabb választ adó, a jelenleginél eredményesebb érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szakszervezeti stratégiát.
A konferencián Richard Parker, a több mint 1,3
millió tagot számláló egységes angol közszolgálati
szakszervezet, az UNISON tisztségviselõje ismertette
azt a tanulmányát, amelyet 2006. januárjában szerzett budapesti tapasztalatai alapján írt a magyar
közszolgálati szakszervezetek helyzetérõl. Parker a
szakszervezeti taglétszám csökkenésének okát egyes
közszolgálati tevékenységek privatizálásában, a növekvõ elbocsátásokban, az azonos területen mûködõ szakszervezetek egymással rivalizálásában, a szakmai és a munkavállalói érdekképviseletek tisztázatlan szerepmegosztásában, a tagtoborzó munka és a
tisztségviselõk képzésének gyengeségeiben látja.
A tanácskozás vitája két külön csoportban folyt.
Az elhangzott véleményeket a két vitavezetõ, Árva
János és Fehér József foglalta össze. Árva János cso-
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portjában egyebek között az hangzott el, hogy a
magyar szakszervezetek ma stratégia nélkül dolgoznak, s a rendszerváltás elõtti majdnem száz százalékos szervezettség jelentõs apadásának oka a szakszervezetek szerepkörének megváltozásában, a szociális funkció (üdültetés, segélyek, stb.) megszûnésében keresendõ.
Fehér József csoportjában az vetõdött fel, hogy
amíg nem egy közszolgálati munkahelyen az érdekérvényesítõ akcióban való részvétellel veszélybe kerülhet az illetõ állása, addig nem lehet kitõl-kitõl számon kérni a részvétel elmulasztását. A jövõ egyik
fontos feladatának minõsítették a megszólalók a
szakszervezeti összefogás, a szervezeti fúzióig elvezetõ akcióegység erõsítését.
X. 3. Fórumot rendezett Budapesten az MKKSZ
az Országos Választmány tagjainak, az Országos
Szakmai Tanácsok elnökeinek, a szakszervezet megyei titkárainak és a munkahelyi szervezetek vezetõinek részvételével. A fórumon Árva János elnöki
megnyitója után Fehér József vázolta a közszolgálat
helyzetét, a jogállási törvények (Ktv., Kjt.,) módosításának kormányzati elképzeléseit, a kormány 2007re szóló közszolgálati bérajánlatának esélyeit, s az
ezekkel kapcsolatos MKKSZ-álláspont lehetséges irányait. A fõtitkár arra hívta fel a résztvevõk figyelmét,
hogy a szakszervezeti stratégia az ország jelenlegi
helyzetében csak a kármentés lehet. Ezért egyértelmûen meg kell határozni, hogy mi az, amihez mindenképpen ragaszkodni kell, mit célszerû esetleg
beáldozni más ügyek megmentéséért, milyen jelenlegi elõnyök átalakításához, idõleges megváltoztatásához legyen tárgyalási felhatalmazásuk az MKKSZ
tisztségviselõinek.
X. 3. Legyen közigazgatási reform, de a szolgáltatás minõségének rontása nélkül, — jelentette ki a
Népszavának adott, fényképpel is illusztrált nagy terjedelmû interjújában Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára megtévesztõnek nevezte azt az állítást, hogy a
kevesebb köztisztviselõ majd gyorsabban, hatékonyabban tud elintézni ugyanannyi ügyet, mint eddig.
Az elbocsátások világosan mutatják, hogy a kormány
pusztán pénzt akar kivonni a közigazgatásból. De
ha ez a közszolgáltatások mennyiségének csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget, akkor
az már nemcsak a közszférában foglalkoztatottak
ügye, hanem az egész társadalomé, — mutatott rá
a fõtitkár.
X. 5-7. A Munkaügyi OSZT képzési programja
Gyulán. Dr. Tarcsi Gyula, a munkaügyi tárca koordinációs szakállamtitkára az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat régiós mûködésével kapcsolatos változásokról, feladatokról, dr. Kiss Sándor ny. tanszékvezetõ, fõiskolai docens közigazgatásban mûködõ
munkahelyi érdekképviseletek jogosultságairól,

Gerákné Krasz Katalin, a Budapesti Gazdasági és
Mûszaki Egyetem tanársegéde a szervezeti leépítések várt és nem várt hatásairól, Farkas Sándorné dr.,
az MKKSZ Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságának titkára
a munkahelyi szervezetek gazdálkodási szabályairól,
Árva János az MKKSZ 2006-2007. évi programjáról, rendezvényeirõl, Fehér József az MKKSZ-nek a
megszorító intézkedések, a konvergencia-program
viszonyai között lehetséges érdekképviseleti munkájáról, kitörési pontjairól, a szociális párbeszéd EUbeli gyakorlatáról, dr. Lõrik Erzsébet, az MKKSZ jogtanácsosa a szakszervezeti joggyakorlás, a munkaügyi jogviták tipikus eseteirõl, Pirisi Károly, a Foglalkoztatási Hivatal fõigazgatója a II. Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatási törekvésekrõl tartott elõadást és konzultációt.
X. 10-11. Az ILO Kijevben rendezett konferenciáján Fehér József felkért elõadóként tartott tájékoztatást a szociális párbeszéd magyarországi intézményrendszerérõl és hazánk közszolgálati bérrendszerérõl.
X. 16. Az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsának elnöksége Zagyvarékason tartott ülésén a testület idõszerû érdekvédelmi feladatairól, a nyugdíjrendszer változtatásának fõ irányairól tárgyalt. Az ülésen
felvetõdött az az igény, hogy a települési önkormányzatok hozzák létre és támogassák a helyi idõsügyi
tanácsokat. Az is javaslatként hangzott el, hogy az
országos Idõsügyi Tanács rendszeresen adjon ki tájékoztatókat a nyugdíjasokat foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos új, vagy készülõ jogszabályokról.
X. 17. A leépítések áldozatai az állásukban maradó köztisztviselõk is, mert zsaroló feletteseik elvárják tõlük, hogy a több feladatot (a kirúgottak munkáját is) kevesebben, de az addiginál jobban lássák
el, — jelentette ki a Világgazdaság hasábjain Fehér
József.
X. 24. Fehér József a Népszabadságnak adott
nyilatkozatában bírálta azt a kormányzati szándékot,
amely két évre befagyasztaná a közszolgálati béremeléseket, és megnyirbálná a juttatások körét
és mértékét. Az MKKSZ fõtitkára a bértárgyalások
mielõbbi megkezdését sürgeti.
X. 26. A SZEF csalódottságának adott hangot
azon a sajtótájékoztatón, amelyen Szabó Endre elnök beszámolt az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács aznapi ülésérõl, mert a kormány
2007-ben nem tervezi emelni a közszolgálati béreket. A SZEF ezt méltánytalannak, elfogadhatatlannak tartja. A sajtótájékoztatón részt vevõ Fehér József bírálta, hogy a konvergencia program után a
reformok is az elviselhetõnél súlyosabb elvonásokat,
megszorításokat hoznak majd a munkavállalóknak.
Az MKKSZ fõtitkára ezúttal is visszautasította, hogy a
közszférát tartsák bûnbaknak az államháztartás, a
költségvetés jelenlegi hiányáért.
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XI. 16
16. Az MKKSZ elfogadhatatlannak tartja azt
a választ, amelyet a kormány adott az OKÉT munkavállalói oldalának a 2007. évi bérfejlesztés
ügyében a miniszterelnökhöz november 7.-én írt levélre. A kormány válaszát az OKÉT munkavállalói
oldala sem fogadta el.
XI. 9. Az MKKSZ Elnöksége soron kívüli ülésen
hallgatott meg tájékoztatót a tagdíjrendszer változtatása ügyében készített megyei titkári elõzetes felmérésekrõl, s a testület Fehér József elõterjesztésében tárgyalt az Országos Választmány elé kerülõ
ezzel kapcsolatos elnökségi állásfoglalásról.
XI. 9. Az MKKSZ Elnöksége nevében Fehér József részletes állásfoglalásban összegezte az Államreform Operatív Programról (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programjáról (EKOP) kialakított véleményét. Az állásfoglalás leszögezi, hogy
az ÁROP nem megfelelõen tudja majd kielégíteni a
vele szemben támasztott igényeket, ha a közigazgatásban a tényleges reform intézkedéseket megelõzõ,
a valós modernizációs lépésektõl független folyamatok a mûködõképességet veszélyeztetõ állapotokat
idéznek elõ.
XI. 9. Az MKKSZ Országos Választmánya Fehér
József elõterjesztésében beszámolót hallgatott meg
a 2007. évi munkaügyi és bértárgyalások szakszervezeti elõkészítésérõl, és állásfoglalást fogadott el az
MKKSZ tárgyalási mandátumáról. A testület a fõtitkár elõterjesztésében állásfoglalást fogalmazott meg
az MKKSZ 2007. évi központi költségvetésének elõkészítésérõl, különös tekintettel a tagsági díj fizetésére, amelynek elveirõl az OV 2005. május 30-i ülése
döntött. Az Országos Választmánynak Fehér József
számolt be az MKKSZ vagyoni helyzetérõl, az ingatlanok eladásával és az új székház vásárlásával kapcsolatos fejleményekrõl.
XI. 17. Az MKKSZ nevében Fehér József dr.
Szilvásy György kancelláriaminiszterhez küldött levélben kifogásolta, hogy a 2006. évi LXXII. törvény
tervezetének véleményezése során az érdekegyeztetõ fórumokon elhangzott szakszervezeti javaslatokat
a kormányzati oldal nem vette figyelembe. Az MKKSZ
a miniszter közremûködését kérte a közigazgatásban dolgozókat indokolatlanul hátrányosan érintõ
szabályozások megváltoztatásában. (Ilyen egyebek
között az, hogy a közigazgatási szerv vezetõje is elrendelhet létszámcsökkentést, vagy az, hogy a törvény 2007. január 1.-tõl eltörli az un. kötelezõ munkakör-felajánlást.)
XI. 21
21. Szakmai-érdekvédelmi fórumot rendezett
Nyíregyházán az MKKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezete. Dr. Dudás Ferenc, a MeH közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési szakállamtitkára a közigazgatás, a közszolgálati rendszer reformja és a konvergencia program összefüg170

géseirõl, dr. Hazafi Zoltán, a MeH közszolgálati fõosztályvezetõje a Ktv módosításának fõ irányairól,
Fehér József pedig a közalkalmazotti törvény módosításának fõ tartalmáról, a Ktv és a Kjt módosításával kapcsolatos szakszervezeti álláspontról és javaslatokról tartott elõadást és konzultációt.
XI. 27
27.-én az MKKSZ Jász-Nagykun-Szolnok
megyei szervezete Újszászon rendezett szakmai-érdekvédelmi konferenciát ugyanezekrõl a témákról
ugyanezekkel az elõadókkal.
XI. 24
24. Kibõvített titkári értekezletet tartott Békéscsabán az MKKSZ Békés megyei szervezete. Fehér
József a 2007. évi munkaügyi és bértárgyalásokról,
az ezeken képviselt MKKSZ-álláspontról, az Országos Választmány november 9.-i állásfoglalásáról
tartott elõadást és konzultációt, a MAKASZ budapesti képviselõje pedig a MAKASZ-kártya használatáról, a kedvezmények igénybevételének lehetõségeirõl adott tájékoztatást.
XI. 27. Az Önkormányzati OSZT és az MKKSZ
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete szakmaimódszertani-érdekvédelmi regionális konferenciát
rendezett Újszászon. A város polgármesterének megnyitója után dr. Dudás Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési szakállamtitkára tartott elõadást a közigazgatás,
a közszolgálati rendszer konvergencia-programmal
összefüggõ reformjáról. Dr. Hazafi Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal közszolgálati fõosztályának vezetõje a Ktv. módosításának fõ irányairól, Fehér József
pedig a Kjt. és a közalkalmazotti illetményrendszer
átalakításának tervezett tartalmáról, a közszolgálat
munkajogi törvényeinek (Ktv., Kjt.) módosításával
kapcsolatos MKKSZ-álláspontról tartott elõadást és
konzultációt. A konferencia — amelyen Bács-Kiskun,
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási szerveinél és önkormányzatainál dolgozó vezetõ köztisztviselõk és az MKKSÉZ munkahelyi tisztségviselõi vettek részt — Boros Péternének, Újszász
jegyzõjének záró szavaival fejezõdött be.
XI. 28
28. Az MKKSZ tisztségviselõi együttes vezetõi
értekezleten tárgyaltak a kormány 2007. évre szóló
nulla százalékos bérajánlatáról, — amelyet az OKÉT
munkavállalói oldala sem fogadott el – és az ezzel
kapcsolatos szakszervezeti lépések lehetõségeirõl.
XI. 29-30. Az MKKSZ és a SZEF kétnapos konferenciát rendezett Budapesten arról, miért nem nagyobb a magyar közszolgálati szakszervezetek tömegbefolyása, miért veszítették el a rendszerváltás elõtti
taglétszámuk jelentékeny részét. Szabó Endre SZEFelnök a tanácskozást megnyitó gondolatai arra irányították a figyelmet, hogy a nemzetközi és a hazai
tõke egyaránt fokozódó nyomást gyakorolnak a nemzeti kormányokra befolyásuk erõsebbé tételéért. Ezért
a szakszervezeteknek is javítaniuk kell tömegbefo-
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lyásukat, munkájuk nyilvánosságát, s ki kell dolgozni a globalizálódásra hatásosabb választ adó, a jelenleginél eredményesebb érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szakszervezeti stratégiát.
A konferencián Richard Parker, a több mint 1,3
millió tagot számláló egységes angol közszolgálati
szakszervezet, az UNISON tisztségviselõje ismertette
azt a tanulmányát, amelyet 2006. januárjában szerzett budapesti tapasztalatai alapján írt a magyar közszolgálati szakszervezetek helyzetérõl. Parker a szakszervezeti taglétszám csökkenésének okát egyes közszolgálati tevékenységek privatizálásában, a növekvõ
elbocsátásokban, az azonos területen mûködõ szakaszervezetek egymással rivalizálásában, a szakmai
és a munkavállalói érdekképviseletek tisztázatlan szerepmegosztásában, a tagtoborzó munka és a tisztségviselõk képzésének gyengeségeiben látja.
A tanácskozás vitája két külön csoportban folyt.
Az elhangzott véleményeket a két vitavezetõ, Árva
János és Fehér József foglalta össze. Árva János csoportjában egyebek között az hangzott el, hogy a
magyar szakszervezetek ma stratégia nélkül dolgoznak, s a rendszerváltás elõtti majdnem száz százalékos szervezettség jelentõs apadásának oka a szakszervezetek szerepkörének megváltozásában, a szociális funkció (üdültetés, segélyek, stb.) megszûnésében keresendõ.
Fehér József csoportjában az vetõdött fel, hogy
amíg egy közszolgálati munkahelyen egy érdekérvényesítõ akcióban való részvétellel veszélybe kerülhet
az illetõ állása, addig nem lehet kitõl-kitõl számon
kérni a részvétel elmulasztását. A jövõ egyik fontos

feladatának minõsítették a megszólalók a szakszervezeti összefogás, a szervezeti egységig elvezetõ akcióegység erõsítését.
XII. 11. Folytatódik a közigazgatás vesszõfutása:
nem elég a létszámcsökkentés, a bérbefagyasztás,
most a kormány a köztisztviselõket érintõ fontos jogintézmények átszabására készül, „természetesen”
nem a dolgozók javára, de nem is a közigazgatás
érdekében, — fakadt ki a Népszabadságnak adott
nyilatkozatában Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára
bírálta a fõtisztviselõi kar megszüntetését, s kijelentette: a kormány soha nem látott mértékben gyûrte a
politika alá a közigazgatást azzal, hogy megszüntette a közigazgatási államtitkári funkciót, a szakállamtitkárok megbízatását pedig kormányzati hatáskörbe utalta.
XII. 14. Mire nyitott, és mire nem a magyar munkaerõpiac azzal összefüggésben, hogy 2007. január 1.-tõl Románia és Bulgária is EU-tagország lesz.
Errõl nyilatkozott a Hír TV Reggeli járat címû mûsorában Fehér József.
XII. 30. A Népszava terjedelmes összeállításban
foglalkozik azzal, hogy az államfõ nem írta alá az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvényt,
helyette normakontrollt kért az Alkotmánybíróságtól.
Az összeállításban Fehér József arra hívja fel a figyelmet, hogy az OÉT nem dönt a kormány helyett
például a minimálbér megállapításáról, hanem javaslatot tesz a kormánynak. A nyilatkozat azt sugallja, hogy a munkavállalói érdekképviseletek — az
államfõ aggályával ellentétben — ezzel nem közhatalmi funkciót vesznek át a kormánytól.

2007.
I. 15. Nem arról van szó, hogy mindennek úgy
kell maradnia, ahogy jelenleg van, de a közigazgatásnak azok a változtatásai, amelyek részben már
bekövetkeztek, részben pedig még elõttünk állnak,
de jószerével csak mendemondákat ismerünk róluk,
rossz kedvûvé teszik a közigazgatás dolgozóit, —
mondta a Klubrádió szokásos hétfõ délutáni érdekvédelmi mûsorában Fehér József a köztisztviselõi és
a közalkalmazotti törvények hamarosan a kormány
elé kerülõ módosítási terveirõl. Az MKKSZ fõtitkára
aggasztónak nevezte a tervezett változtatásokat,
amelyektõl nem várható, hogy jobb lesz az állampolgároknak, mert általuk sem gyorsabb, sem hatékonyabb, sem szakszerûbb nem lesz az ügyintézés.
A szakszervezet nem érthet egyet a többletkötelezettségeket ellensúlyozó többletjogosultságok tervezett
csorbításával. A mûsorban Fehér József megerõsítette: a közigazgatási munka feltételeinek további
rontása azzal járhat, hogy Magyarország nem tud

megfelelni az Európai Unió 2011-ben esedékes soros elnöki megbízatásával járó kihívásoknak. Ezt fenyegeti az az erõteljes pénzkivonás, amely a közigazgatásban jelenleg zajlik.
I. 25. Az MKKSZ Elnöksége meghallgatta Fehér
József tájékoztatóját az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság és a kormány képviselõinek eddigi
tárgyalásairól, megvitatta Árva János elõterjesztését
az MKKSZ Országos Választmánya következõ ülésének összehívásáról, és elõzetes egyeztetést folytatott
az MKKSZ 2007. évi központi költségvetésérõl.
I. 26. A közszolgák eddig automatikusnak hitt
járandóságait is elérte a megszorító intézkedések
hatása: a Komárom-Esztergom megyei Közgyûlés
megszüntette a megyében dolgozó közel kétezer
közalkalmazott étkezési hozzájárulását. Az esetrõl a
Népszabadságnak nyilatkozó Árva János, az MKKSZ
elnöke emlékeztetett arra, hogy a béren kívüli juttatások nem kötelezõ erejû fizetés-kiegészítések, a
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megye döntésében azonban tendencia látható. Félõ,
hogy a költségvetési szigorításokra hivatkozva lesznek hasonló lépések.
I. 31. Az utolsó pillanatig hajlandóak vagyunk
tárgyalni a kormány képviselõivel, hiszen nem a
sztrájk, hanem a megállapodás a cél, — közölte a
Klubrádióban Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára hangsúlyozta: a közszférában dolgozók tudomásul veszik,
hogy a jelenlegi helyzetben mindenkinek áldozatokat kell hoznia, de 800 ezer közszolgálati dolgozó
nem lehet bûnbak. Emelés nélkül tarthatatlanul alacsony lesz a keresetük. Nem kérünk többet, csak 6,7
százalékos keresetnövelést, ami gyakorlatilag az inflációnak megfelelõ összeg.
II. 6. Az MKKSZ Országos Választmányának ülésén Fehér József tartott beszámolót az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány képviselõi
között a 2007. évi keresetek emelése ügyében eddig folyt megbeszélésekrõl. A testület tárgyalt egy,
az MKKSZ által szervezendõ országos érdekérvényesítõ akció esélyeirõl is. Az OV egy tartózkodással úgy
döntött, hogy az MKKSZ csatlakozik az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottság sztrájkfelhívásához, és
a tárgyalások sikertelensége esetén részt vesz a február 21.-re tervezett kétórás országos figyelmeztetõ
sztrájkban. A testület 2 nem, és 1 tartózkodó szavazattal felhatalmazást adott az Elnökségnek a tagdíjlevonás idõpontjának meghatározására. Az OV egyhangú szavazással felhatalmazta az Elnökséget a
SZEF IV. Kongresszusán résztvevõ MKKSZ-küldöttek
kiválasztására is.
II. 13. Megállapodás-közeli állapotba jutottunk,
de még nem teljesen elfogadható a kormány ajánlata, — nyilatkozta a Népszabadságnak és a Népszavának Fehér József. Az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság operatív bizottságának elnöke kijelentette: a szakszervezetek akkor fogadnak el kormányjavaslatot, ha 2009-ben valamilyen jogcímen
kompenzálná a költségvetés a 2007-2008. évi inflációt. A sztrájkbizottság ugyanis azt kompromisszumként tudomásul vette, hogy a konvergencia-program betartása miatt a közszférában 2007ben és 2008-ban csak az elbocsátottak illetményével csökkentett 2006-os bértömeget lehet felhasználni, vagyis az elbocsátottak bérét sem lehet keresetemelésre fordítani.
II. 14
14. A Magyar Nemzetnek arról nyilatkozott
Fehér József, hogy a közszolgálati sztrájkbizottságnak tett kormányajánlat akkor lenne kezelhetõ, ha a
13. havi juttatás vagy beépülne 2008-tól a bérrendszerbe, vagy a 2009. január 16-án esedékes pluszjuttatást 12 havi elosztásban kifizetnék 2008-ban.
II. 14. Az MKKSZ Elnöksége, valamint az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI)
MKKSZ alapszervezete nevében Árva János elnök és
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Fehér József fõtitkár dr. Havas Szófiához, a Középmagyarországi Regionális Egészségügyi Tanács elnökéhez írt levélben tiltakozott az OPNI tervezett
megszüntetése ellen. Az MKKSZ két vezetõje hasonló tartalmú levelet küldött dr. Kökény Mihályhoz, az
Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának elnökéhez,
Kuncze Gábor SZDSZ-elnökhöz, dr. Molnár Lajos
egészségügyi miniszterhez és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz.
II. 15. Az MKKSZ tagjai közül is sokan részt vettek a Budapesten rendezett közszolgálati szakszervezeti fórumon, amelyen — Szabó Endre kényszerû
távolléte miatt — Fehér József is felszólalt, s arra
hívta fel a közszféra dolgozóit, hogy ha addig nem
sikerül egyezségre jutni a sztrájkbizottság és a kormány képviselõinek tárgyalásán, minél többen vegyenek részt a február 21.-re meghirdetett kétórás
figyelmeztetõ sztrájkban. A köztisztviselõk, az önkormányzati dolgozók szakmacsoportja nevében
Forróiné Fábián Erzsébet (Polgármesteri Hivatal,
Gyöngyös) mondta el gondolatait.
II. 16. A Világgazdaságnak nyilatkozó Fehér József elképzelhetõnek tartana egy olyan — jogszabályban rögzített kormánygaranciával kiegészített —
egyezséget a közszolgálati sztrájkbizottság és a kormány között, hogy a 2007-2008-ban elszenvedett
inflációs veszteség egy részét 2009-ben az azévi
bérfejlesztésen felül, egyfajta bánatpénzként kompenzálják a közszférának. Az MKKSZ fõtitkára a nyilatkozatban megerõsítette: a február 21.-re meghirdetett sztrájkot csak abban az esetben fújják le, ha február 19.-én délig létrejön a kormány és a sztrájkbizottság megállapodása.
II. 17. A Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában Fehér József nem tartotta kizártnak, hogy február 19.-én délig létrejöhet a közszolgálati sztrájkbizottság és a kormány megállapodása. Csizmár Gábor, a kormányoldal tárgyaló delegációjának vezetõje ugyanis azt kérte a sztrájkbizottságtól, hogy fogalmazzák meg, a legutóbbi megállapodás-tervezetnek melyek a szakszervezetek számára elfogadhatatlan pontjai.
II. 19. Az MTI Fehér József információja alapján
gyorshírben közölte még az aláírás elõtt, hogy a kormány és az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
közötti megállapodás létrejött, s a tavalyi 6,75 százalékos emelés után 2007-ben 6,65 százalékkal
nõnek a keresetek a közszolgálatban.
II. 19. A hét végén is folytatódtak a tárgyalások
az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány képviselõi között, de nem jutottunk egyezségre. Ha hétfõ délig nem születik meg a megállapodás, akkor a szerdára meghirdetett sztrájkot már nem
lehet lemondani, — nyilatkozta a Népszavának Fehér József, a sztrájkbizottság operatív bizottságának
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vezetõje. (Az egyezség február 19-én 11 órakor
megszületett, s 12 órakor már alá is írták.)
II. 21. Fehér József az MKKSZ honlapján közzétett nyílt levélben válaszolt az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság és a kormány 2007. február 19.-én
kötött megállapodását bíráló — olykor szélsõségesen egyoldalú — észrevételekre. Az MKKSZ-tagokhoz, a köztisztviselõkhöz, közalkalmazottakhoz intézett levélben a fõtitkár emlékeztetett a 2006. július
8.-ibudapesti demonstráción való részvétel alacsony
szintjére, arra, hogy az MKKSZ Országos Választmánya 2006. november 9.-én nem fogadta el azt a
javaslatot, hogy 2006. december 4.-én, a 2007-es
költségvetés sarokszámainak elfogadása elõtt tartsunk 2 órás figyelmeztetõ sztrájkot. Az elõzetes felmérések szerint elenyészõ támogatottsága volt annak a kezdeményezésnek is, hogy 2006. december
15-én legyen a 2 órás figyelmeztetõ sztrájk. Ilyen
háttérrel nehéz lett volna látványos eredményre számítani a sztrájkbizottsági tárgyalásokon. A megállapodásnak mégis nyertese a közszolgálat valamennyi
munkavállalója, mert a kormány eredeti terveitõl (a
nulla keresetnövekedéstõl) eltérõen 2007. július 1.tõl minden közszolgálati dolgozó keresete 8,3 százalékkal (éves szinten 4,15 százalékkal) növekszik,
2008-ban pedig az éves keresetemelkedés lesz 8,3
százalékos. A megállapodás nagyon fontos pozitívuma, hogy a kormány garantálta a megszüntetésre
ítélt 13. havi bérek megmaradását.
II. 23. Az MKKSZ Elnöksége nevében Árva János
nyílt levélben mondott köszönetet az MKKSZ tagjaitól a kormány és a közszolgálati sztrájkbizottság tárgyalásai idején érkezett bíztató támogatásokért, szolidaritási nyilatkozatokért. Örvendetesen sok helyi
MKKSZ-szervezet jelezte, hogy szükség esetén készek
részt venni a kétórás figyelmeztetõ sztrájkban. De az
MKKSZ nem neheztel azokra sem, akik a helyzetükkel való elégedetlenség, vagy egyszerûen a félelem
miatt nem vállalták a részvételt, visszahúzódva várták az események alakulását, — állt a nyílt levélben.
III. 1. Az MKKSZ Elnöksége Árva János és Fehér
József elõterjesztésében értékelte az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságban végzett MKKSZmunkát, amely a testület minõsítése szerint jogszerû,
az alapszabály elõírásainak megfelelõ volt. Az Elnökség tárgyalt az MKKSZ 2007. évi központi költségvetésének irányszámairól, s az OV felhatalmazása alapján döntött a 2007. évi tagdíjfizetés rendjének hatályba léptetésérõl. A testület megválasztotta
a SZEF IV. Kongresszusán az MKKSZ-t képviselõ küldötteket, és a kongresszus munkabizottságaiba delegáltakat.
III. 12. Az önkormányzatokat is elérte a létszámcsökkentési kényszer. Az elfogadásra váró helyi költségvetésekbõl már látható, hogy igen nagy mértékû

elbocsátás kezdõdik meg a következõ hónapokban,
— nyilatkozta a Népszabadságnak Fehér József. Az
MKKSZ fõtitkára attól tart, hogy „túl jól sikerül” a
konvegencia-programban megfogalmazott létszámcsökkentés teljesítése a polgármesteri hivatalokban,
amelyeknek a normális mûködését fenyegeti az elbocsátások nagy száma.
III. 14. Az önkormányzati fenntartású intézményekben, hivatalokban 2007-re várható létszámcsökkentésekrõl nyilatkozott a Napi Gazdaság c. lapnak
Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára rámutatott, az átalakuló közigazgatás vesztesei a megyei hivatalok,
amelyeknek a száma, és az ott dolgozók száma is
csökkent. A másik vesztes csoport a kistelepülések
lehetnek. Ha folytatódik a helyi hivatalok állományának csökkentése, az a mûködõképesség szélére
sodorhatja a már amúgy is minimális kapacitással
mûködõ falvakat, kisvárosokat.
III. 19. A kormánynak vagy nincs átfogó közszolgálati koncepciója, vagy ha van, akkor azt törvénysértõ módon nem hozza az illetékes érdekegyeztetõ
fórumok elé, — jelentette ki a Magyar Nemzetnek
nyilatkozva Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára elfogadhatatlannak minõsítette, hogy a kabinet folyamatosan „csepegteti” a közszolgák kedvezményeinek, adható juttatásainak szûkítését. Ha a kormány
belátható idõn belül nem ismerteti az OKÉT-ben vagy
más illetékes fórumon az elképzeléseket, akkor meg
kell fontolnunk, hogy újra aktivizáljuk-e a közszolgálati sztrájkbizottságot.
III. 22. Az MKKSZ Elnöksége Fehér József elõterjesztésében elsõ olvasatban tárgyalt a szakszervezet
2007. évi központi költségvetésének tervezetérõl.
III. 28. Az MKKSZ és a Dél-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal szakmai-módszertani-érdekvédelmi konferenciát rendezett Békéscsabán. Dr. Dudás Ferenc, a MEH közszolgálati és közigazgatási
minõségfejlesztési szakállamtitkára a közigazgatási
reformokról, dr. Hazafi Zoltán, a MEH közszolgálati
fõosztályvezetõje a köztisztviselõi teljesítményértékelési rendszerrõl, Fehér József a közszolgálati jogállási törvények módosítási terveivel kapcsolatos
MKKSZ-álláspontról tartott elõadást és konzultációt.
III. 29. Mit értünk el a közszolgálati megállapodással? Ezzel a címmel közli a Népszabadság Fehér
József cikkét, amelyben az MKKSZ fõtitkára olyan
kérdésekre igyekszik meggyõzõ választ adni, mint
például, hogy siker, vagy megalkuvás a 2007. február 19-én aláírt egyezség, lefeküdtek-e a szakszervezetek a kormánynak? Az írás kiemeli a megállapodás három lényeges elemét: 1. a megállapodás
végrehajtását törvény garantálja, 2. a kormány a
2008. januárjában esedékes 13. havi bérek felének
2007-re elõrehozását az állami költségvetés tartalékából fedezi, 3. az ilyen kifizetések nem járhatnak
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létszámcsökkentéssel. A sztrájkbizottság nagy fegyverténye, hogy a megállapodással sikerült elfogadtatni a megszüntetésre tervezett 13. havi bérek megmaradását.
IV. 3. Kibõvített ülést tartott Budapesten az MKKSZ
Munkaügyi OSZT. A foglalkoztatási szolgálat, a
munkaügyi központok munkatársait leginkább érdeklõ és érintõ kérdésekrõl tárgyaló ülésen — Szemánné
Bredács Anna OSZT-elnök és Fehér József fõtitkár
meghívására — részt vett és válaszolt a neki feltett
kérdésekre Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter. A felszólalók, kérdezõk sokoldalúan fogalmazták meg azt az igényt, hogy nyugodt munkavégzési
körülményeket várnak el, s azt, hogy ne lebegjen
továbbra is a munkatársak feje felett az újabb átszervezés veszélye. Hangot kapott a munkaügyi szolgálat kellõ elõkészítés nélküli átszervezésének kritikája, az ügyintézõk elképesztõ túlmunkája, az elbocsátások átgondolatlansága és több más fájó kérdés is. A tanácskozáson részt vettek az MKKSZ megyei titkárai is.
IV. 17. Az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó mintegy 39 ezer alkalmazott 1012 százalékát 2006-ban már elküldték, vagy megváltoztatták a jogviszonyukat. 2007-ben további 8
százalékukra vár ugyanez a sors, — nyilatkozta a
Népszavának Fehér József. A kisebb létszámmal
mûködésre a költségvetési megvonások miatt kényszerülnek a helyhatóságok. Pedig a változás valójában nem jelent megtakarítást a büdzsében. A közszolgálat privatizálása csak a vállalkozóknak jó, a
szolgáltatást pedig drágábban és rosszabb színvonalon mûködtetik. A szakszervezetek semmilyen formában nem fogadnak el további, a közszférát hátrányosan érintõ változásokat, például a jubileumi
jutalom, vagy a végkielégítés tervezett módosítását,
— szögezte le az MKKSZ fõtitkára.
IV. 19
19. Az MKKSZ vezetõi értekezletén tájékoztató hangzott el és egyeztetés volt az MKKSZ-MAKASZ
tagkártyák használatának tapasztalatairól, a 20072008. évi érvényesítés gyakorlati teendõirõl, szakszervezetünk 2007. évi központi költségvetésérõl és
a 2006-os gazdálkodásról szóló beszámolóról, a
2007. elsõ negyedévi tagdíjbevételrõl, az MKKSZ
2007.június 1-3-ra tervezett Országos Ifjúsági Találkozójának elõkészítésérõl, az UNIQA és Egyesült
Közszolgálati Nyugdíjpénztár tervezett átalakulásáról, az Önkormányzati OSZT április 25.-i kibõvített
ülésének elõkészítésérõl, az OSZT tagszervezõ kampányának szervezeti-tartalmi, pénzügyi feltételeirõl.
A résztvevõk tájékoztatást kaptak a kormány és a
közszolgálati sztrájkbizottság közötti megállapodás
végrehajtásához kapcsolódó törvénymódosításról, a
létszámcsökkentésekkel kapcsolatos OKÉT-megállapodásról, a Kjt, Ktv módosításának idõszerû kérdé174

seirõl, valamint a SZEF IV. Kongresszusának elõkészítésérõl.
IV. 25. Az MKKSZ Önkormányzati OSZT kibõvített ülésén dr. Újhelyi István, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium államtitkára tájékoztatót tartott a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének irányait vázoló vitaanyagról, amelyrõl
Boros Péterné OSZT-elnök fogalmazta meg a szakszervezet álláspontját. A tanácskozás résztvevõi aggodalmukat fogalmazták meg az állam közszolgálati szerepvállalásának tisztázatlanságai és a helyi
igazgatás romló feltételei miatt.
IV. 26. Az MKKSZ Elnöksége jóváhagyta a szakszervezet 2007. évi központi költségvetését, elfogadta
Fehér József beszámolóját az MKKSZ 2006. évi gazdálkodásáról, s meghallgatta Tóthné Merth Bernadettnek, az Üdülési Bizottság vezetõjének tájékoztatóját a hajdúszoboszlói üdülési apartmanok 2006.
évi igénybevételérõl, a bevételekrõl és a fenntartási,
mûködési kiadásokról. A testület egyeztetést folytatott a SZEF IV. Kongresszusának az MKKSZ-t érintõ
elõkészületeirõl, és Árva János elõterjesztésében
döntött az Országos Választmány következõ (2007.
május 31.-i) ülésének összehívásáról.
IV.26. Pályakezdõ diplomás fiataloknak hirdet
ösztöndíjas foglalkoztatási lehetõséget az elbocsátások miatt feszült közigazgatásban a kormányzat. A
Népszabadságban ezt méltató Fehér József elgondolkodtatónak tartja, hogy a közigazgatás legmagasabb hivatalaiban is foglalkoztatnak pályakezdõket. Szerencsésebb lenne, ha a pályakezdõ nem a
csúcson, hanem az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban lévõ munkahelyeken tanulná meg a közigazgatási munkát. Azt viszont sajnálatosnak mondta a fõtitkár, hogy a mostani programból kizárták az önkormányzatokat, mint ösztöndíjas foglalkoztatókat.
V. 4
4. Az MKKSZ Tolna megyei szervezete szakmai-érdekvédelmi konferenciát rendezett Szekszárdon. Dr. Dudás Ferenc, a MeH közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési szakállamtitkára a közigazgatási reformok nemzetközi összehasonlításáról,
és a 2007. évi aktuális feladatokról, dr. Hazafi Zoltán, a MeH közszolgálati fõosztály-vezetõje a köztisztviselõi teljesítményértékelési rendszer gyakorlatáról és az idõszerû jogalkalmazási feladatokról,
Fehér József a Kjt, a Ktv és az illetményrendszer tervezett átalakításáról és az MKKSZ ezekkel kapcsolatos álláspontjáról, javaslatairól beszélt.
V. 17. A közhivatalok és az ott dolgozók túlterhelésérõl nyilatkozott a Népszabadságnak Fehér József
azzal összefüggésben, hogy az elõzõ napon tárgyalt
– de nem döntött – a kormány a közszolgálati törvények újabb átalakításáról. Egyebek között a közszférában is bevezetnék a próbaidõt, s alkalmazási feltétel lenne a közigazgatási versenyvizsga, amely az alap-
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vizsgát váltaná fel, de nem az állam, hanem az állásra jelentkezõ állná a vizsgaköltséget. Az MKKSZ fõtitkára kijelentette: a módosítási javaslatok többsége
hátrányos a munkavállalók számára. Ezeket nem, de
a kiválasztási rendszer szigorítását támogatja a szakszervezet. Fehér József kitért arra is, hogy a túlterhelés
miatt a közigazgatás sok intézményében megoldhatatlan a szabadságon lévõk helyettesítése, ezért az
állomány több mint 60 százalékának 30-50 nap
bentragadt szabadsága van. Az elviselhetetlen túlterhelés miatt a földhivatali dolgozók május 23.-án kétórás figyelmeztetõ sztrájkot tartanak, ha addig nem
születik megoldás a létszámcsökkentés miatt felhalmozódott munka csökkentésére.
V. 18
18. A közszolgálati reformokról rendezett közös szakmai-érdekvédelmi konferenciát az MKKSZ, a
BRDSZ és a KSZSZ Budapesten. Árva János elnöki
megnyitója után dr. Dudás Ferenc, a MeH közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési szakállamtitkára a közigazgatási reformokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokról és a 2007. évi idõszerû feladatokról, dr. Hazafi Zoltán, a MeH közszolgálat fõosztályvezetõje a köztisztviselõi teljesítményértékelési
rendszer gyakorlatáról és az aktuális jogalkalmazási
feladatokról, Fehér József a Kjt, a Ktv és az illetményrendszerek valamint a közszolgálat munkaügyi szabályainak tervezett átalakításáról kialakított szakszervezeti álláspont és javaslatokat ismertette. A konferenciát dr. Agg Géza, a KSZSZ alelnöke zárta be.
V. 31. Az MKKSZ Elnökségének Soron kívüli ülése
személyi kérdésekrõl tárgyalt.
V. 31
31. Az MKKSZ Országos Választmányának
ülése Fehér József szóbeli elõterjesztése alapján tárgyalt a szakszervezet 2006-2007 évi tevékenységérõl, az MKKSZ 2006. évi központi költségvetésének
végrehajtásáról, Tornyi Lajosné PEB-elnök elõterjesztésében a PEB 2006. évi ellenõrzõ munkájáról,
Tóthné Merth Bernadette alelnök, az Üdülési Bizottság vezetõjének elõterjesztésében a hajdúszoboszlói üdülési célú apartmanok hasznosításáról. A testület jóváhagyta az MKKSZ 2007. évi központi költségvetését és a PEB ezzel kapcsolatos állásfoglalását, tájékoztatót hallgatott meg az MKKSZ ingatlanvagyonának helyzetérõl, székháznak alkalmas ingatlanvásárlás lehetõségérõl. Árva János és Fehér József beszámolt a SZEF IV. kongresszusáról, s az OV
gratulációját fejezte ki a fõtitkárnak abból az alkalomból, hogy a legnagyobb szavazataránnyal választották meg a konföderáció alelnökévé. (A SZEF Ügyvivõ Testülete elsõ ülésén általános alelnöki megbízatást adott Fehér Józsefnek.) Végül az OV elõzetes
állásfoglalást fogadott el az MKKSZ VIII. Kongresszusának elõkészítésérõl, a munkahelyi szervezetek, területi, réteg- és szakmai szervezetek tisztségviselõinek választásáról.

V. 31.-VI. 2. Háromnapos szakmai-érdekvédelmi konferencia keretében rendezte meg az MKKSZ
és szakszervezetünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szervezete Nyíregyháza-Sóstón az MKKSZ IV. Országos Ifjúsági találkozóját. Dr. Dudás Ferenc, a MEH
közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési
szakállamtitkára a közigazgatási reformok nemzetközi tapasztalatairól és hazai aktuális feladatairól,
dr. Hazafi Zoltán, a MEH közszolgálati fõosztályvezetõje a köztisztviselõi teljesítményértékelési rendszer
2007. évi jogalkalmazási feladatairól, Nagy Zoltán,
a SZEF Ifjúsági Tagozatának tanácsadója és Fehér
József az MKKSZ Ifjúsági Tagozata tevékenységének
megújításáról, Bokodi Márta, a MEH kormányzati
személyügyekért felelõs államtitkárság szakmai fõtanácsadója az új teljesítményértékelési rendszer
bevezetésének eddigi tapasztalatairól és a kiterjesztés aktuális feladatairól, dr. Hoffmann István, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szaktanácsadója a
kormányzati ifjúságpolitikáról tartott elõadást és konzultációt. A konferencia résztvevõi az MKKSZ Ifjúsági Tagozatának megújítását (megerõsítését) elõkészítõ bizottságot választottak.
VI. 4. Az állami döntéseket nem rajtunk lehet számon kérni. A politikai vagy a kormányzati döntéseket az arra hívatott szervek hozzák. Tõlünk azt lehet
számon kérni, hogy a döntéseket megelõzõen kellõen tájékoztattuk-e a döntéshozókat arról, hogy elhatározásaiknak mi lesz a következménye. Vállalom
és vállaljuk, hogy mi minden esetben helyzetbe hoztuk a döntéshozókat. Tudták, vagy tudhatták, hogy
mi lesz a döntéseik következménye, — nyilatkozta a
Klubrádió érdekvédelmi mûsorában Fehér József.
VI. 21. Az MKKSZ Elnökségének kibõvített ülésén
tanácskozási joggal részt vettek a szakszervezet megyei titkárai és az OSZT-k elnökei. A testület 2007
június és 2008 április közötti idõre szóló munkaprogramjáról tárgyalva Fehér József kiemelten fontosnak
minõsítette az MKKSZ VIII. kongresszusának szabályszerû elõkészítését, az Alapszabály messzemenõ figyelembevételét a munkahelyi és a középszintû választások lebonyolítása során. Alapvetõ cél, hogy a munkahelyeken tényleges választások legyenek, komolyan
véve az alapszervezeti tisztújításhoz szükséges kiválasztást és jelölést. A választás nem helyettesíthetõ a
régi tisztségviselõk megerõsítésével. A közszolgálati
törvények módosítását célzó kormányzati törekvésekkel összefüggésben a fõtitkár szükségesnek tartotta a
szakszervezet stratégiai és taktikai elképzeléseinek kidolgozását, hogy minél eredményesebben lehessen
megvédeni az elõmeneteli és az illetményrendszer törvényes garanciáit. Az írásban beterjesztett munkaprogramot az Elnökség elfogadta.
VII. 2. A Köztisztviselõk Napja alkalmából a Klubrádió érdekvédelmi mûsorának Fehér József arról
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nyilatkozott, hogy a köztisztviselõi törvény készülõ
módosításával kapcsolatban több kérdés még nem
teljesen tiszta az érdekképviselet elõtt. A teljesítményértékelés új rendszerével összefüggésben a fõtitkár
emlékeztetett rá: az MKKSZ soha nem vitatta, hogy
a teljesítmény-követelményeket meg kell határozni,
a teljesítményeket pedig értékelni és díjazni kell. Azzal viszont nem lehet egyetérteni, hogy akkor lehet
valakinek jutalmat adni, ha azt az összeget másoktól meg elveszik. A szakszervezet akkor támogathatja a rendszert, ha világos, hogy mi a cél, ha objektív
és mérhetõ a követelmény, s a többlet-teljesítményre
többlet-forrás áll rendelkezésre.
VII. 5. Szakmai-módszertani-érdekvédelmi konferenciát rendezett Budapesten az MKKSZ, a KSZSZ és
a BRDSZ a Ktv, a Kjt és a fegyveres hivatásos szolgálati viszonyt szabályozó törvények 2007. június 25.én történt parlamenti módosításáról, az ebben a témában fél évig tartott érdekegyeztetõ tárgyalások eredményérõl. A törvények módosításának tartalmáról dr.
Dudás Ferenc, a MEH közszolgálati és közigazgatási
minõségfejlesztési szakállamtitkára, dr. Hazafi Zoltán,
a MEH közszolgálati fõosztályvezetõje, és dr. Horváth
István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje tartott elõadást és konzultációt. A módosítások érdekképviseleti munkát érintõ
vonatkozásairól Fehér József beszélt. Az MKKSZ fõtitkára kijelentette: a közszolgálati törvények gyakori változtatása jogbizonytalanságot kelt a közszféra munkavállalóiban, és a közszolgálatokat igénybevevõ állampolgárokban is. A 2006-os módosítás teljes egészében munkavállaló-ellenes volt. Példátlan szubjektivizmusnak adott teret azzal, hogy a hivatalvezetõ jogot kapott a neki nem tetszõk azonnali kirúgására. Az
MKKSZ ragaszkodik ahhoz, hogy a közszolgálatban
rugalmasan értelmezett, a változásokhoz jobban igazodni képes, de kiszámítható életpálya-rendszerek
maradjanak hatályban.
Aznap a Kossuth Rádió és a Duna TV tudósított
az eseményrõl. Másnap a Magyar Nemzet azt a kritikát emelte ki Fehér József beszédébõl, hogy a közszolgálati törvények módosításai nem élnek túl
egy évet.
VII. 6. Megkérdõjelezi a jogbiztonságot a közigazgatásban, hogy egy éven belül már harmadszor módosulhat a közszolgálati szabályrendszer, — mondta
a Népszabadság munkatársának Fehér József azzal
kapcsolatban, hogy kormányzati körökben felvetõdött
a közszolgálati bértábla-rendszer megszüntetése. A Ktv
július 1-tõl életbe lépett módosításai közül az MKKSZ
kifogásolja, hogy nem minden köztisztviselõi állásra
lesz kötelezõ pályázat kiírása. A július 1-tõl a teljes
központi közigazgatásra kiterjedõ teljesítményértékelést azért tartja aggályosnak, mert legalább egy év
tapasztalatai alapján kellett volna ezt megtenni. A fõ176

titkár szerint kétséges, hogy a konvergencia-program
miatt elõteremthetõ-e a szükséges többletforrás a teljesítményösztönzésre.
VII. 10. A kormányzat nem megszüntetni, hanem
kiigazítani akarja a közszolgálati bértáblát,— erõsítette meg nyilatkozatában Draskovics Tibor, a közigazgatási reform végrehajtását felügyelõ tárca
nélküli miniszter. Arra hivatkozott, hogy a szolgálati
idõt nem lehet kizárólagos szempontnak tekinteni a
közszolgálati bérmegállapításban. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatos kérdésére válaszolva Fehér
József kijelentette: a közszféra szakszervezetei a munkakör-értékelésen alapuló rendszer bevezetésével
kapcsolatban három kritériumhoz ragaszkodnak. 1.
Egyértelmû szervezeti célokat kell meghatározni, mert
nem lehet objektív teljesítmény-követelményeket építeni az olyan jelszavakra, hogy legyen hatékonyabb,
mûködjön jobban a közigazgatás. 2. Olyan átlátható, ellenõrizhetõ mérési és értékelési rendszer szükséges, amelyben szerepet kap a munkavállalói érdekképviselet is, hogy mérsékelhetõ legyen a vezetõi szubjektivizmus. 3. Többletforrás nélkül elképzelhetetlen a bérrendszer átalakítása.
VII. 27. A Napi Gazdaság a pénzügyi tárca 2008ra szóló tervezési köriratára hivatkozva azt a kormányzati szándékot jelzi, hogy 2008-ban az illetményalap és a közalkalmazotti bértábla nem nõ, a
személyi juttatás elõirányzata illetményfejlesztés miatt nem növekedhet. A lapnak nyilatkozó Fehér József szerint viszont a pénzügyi tárca tervezete nem
zárja ki, hogy jövõre emelkedjenek a keresetek a
közszférában. Az MKKSZ határozott célja, hogy
2008-ban reálértéken legalább szinten maradjanak
a közszolgálati keresetek. Ezt a közszolgálati sztrájkbizottság és a kormány 2007 februárjában kötött
megállapodása rögzítette. Ehhez az inflációval megegyezõ mértékû béremelés szükséges.
VIII. 27
27. Az MKKSZ álláspontja szerint a közigazgatásból már nem elbocsátást kell kezdeményezni,
hanem több helyen (pl. adóhívatal, munkaügyi ellenõrzés) létszámbõvítés szükséges, mert „túl jól sikerült”
a kormány létszámcsökkentési programja. A 2006 és
2007 júliusa közötti egy évben 811 ezerrõl 750 ezerre apadt a közszolgálatban foglalkoztatottak száma,
— mondta a Klubrádiónak nyilatkozó Fehér József
azzal a lapinformációval összefüggésben, hogy az
államreform-bizottság egy új „munkaanyaga” szerint
ismét több ezer köztisztviselõ állása kerül veszélybe.
Az MKKSZ fõtitkára kijelentette: a teljesítményértékelés bevezetését elõkészítõknek tudniuk kell, hogy a
közigazgatásban a teljesítményt nem lehet darabra,
kilóra mérni. A minõsítésben a munkával kapcsolatos
emberi szempontoknak is érvényre kell jutniuk. Az
MKKSZ határozott álláspontja, hogy a magyar közigazgatás nagyon jól teljesít. Az évente elintézett 12-
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13 millió ügynek csak töredékét, számokban alig kifejezhetõ hányadát reklamálják meg az ügyfelek. A
közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselõi illetményrendszer megszüntetésérõl, vagy átalakításáról keringõ hírekkel kapcsolatban Fehér József egyetértett azzal, hogy a bérezésnek jobban figyelembe kell vennie
a teljesítményt, a beosztást, a felelõsséget és sok minden mást is, de a közszolgálatot alapvetõen az jellemzi, hogy kiszámítható. Az MKKSZ érdekelt az életpálya-rendszer megtartásában nemcsak 2008-ra,
hanem a következõ évekre is.
IX. 7. Több mint 50 ezer munkahely szûnt meg a
közszférában ebben a kormányzati ciklusban. A Népszabadságnak errõl nyilatkozó Fehér József szerint a
megszûnt álláshelyek 70 százaléka elbocsátással járt,
s ennek mintegy fele érintette a közigazgatást. 2006
májusában 811 200 volt a közszolgálat létszáma,
2007 õszén már csak 750-760 ezer. A távozni kényszerülõk csaknem 60 százaléka valamilyen ellátásba, fõleg elõrehozott nyugdíjba menekült. Volt olyan
polgármesteri hivatal, ahol a 30 százalékot is meghaladta a létszámcsökkentés. A fõtitkár szerint ez a
fajta takarékoskodás az ügyfélszolgálatokon is érzõdik majd, várhatóan megnõ a sorállás.12
IX. 13. Szeptember 30.-án lejár az a határidõ,
amíg ki kell adni az alkalmazottak tavalyról áthozott
szabadnapjait. Ezzel kapcsolatban a Magyar Hírlap
az MKKSZ-nek azt az álláspontját ismerteti, hogy a
határidõ a közszférát is nehéz helyzetbe hozhatja,
mert kérdéses, hogy az államigazgatásban megvalósult 12 ezer fõs létszámcsökkentés után miként oldják meg az áthozott szabadnapok kiadását.
IX. 18. Az MKKSZ ragaszkodik ahhoz a kormánnyal kötött egyezséghez, hogy 2008-ban nem
csökkenhetnek a keresetek a közszférában. A szakszervezet szeretné elérni a közelgõ bértárgyalásokon,
hogy a tervezett és a valós infláció közötti tavalyi és
idei különbséget is kompenzálja a kormány, — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fehér József.
IX. 20-21
20-21. Az MKKSZ Elnöksége beszámolót vitatott meg az OKÉT szeptember 5.-i ülésérõl, s meghallgatta az elnök és a fõtitkár tájékoztatóját a
Draskovics Tibor tárca nélküli miniszterrel folytatott
egyeztetésrõl. A testület tagjai konzultáltak a szakszervezet VIII. Kongresszusának elõkészítésérõl, és
döntöttek az Országos Választmány 2007. novemberben történõ összehívásáról.
IX. 26
26. Az MKKSZ vezetõi értekezletén tájékoztató hangzott el a szeptember 20.-i elnökségi ülés
döntéseirõl, szakszervezetünk VIII. Kongresszusának
elõkészítésérõl. A résztvevõk egyeztetõ megbeszélést
folytattak a munkahelyi (alapszervezeti) szakszervezeti választások szervezésérõl, lebonyolításáról, valamint az MKKSZ Ifjúsági Tagozatának újjászervezésérõl, a tagozati küldöttértekezlet elõkészítésérõl.

Tájékoztatást kaptak a résztvevõk a 2007. évi I-VIII.
havi tagdíjbevétel alakulásáról, az MKKSZ 2008. évi
költségvetésének irányelveirõl, a SZEF Szövetségi
Tanácsának elõzõ napi (IX. 25.) ülésérõl és a 2008.
évi bértárgyalások megkezdõdésérõl, az ott képviselhetõ szakszervezeti álláspont alternatíváiról.
X. 17
17. A közszolgálat bérviszonyairól, a bérmegállapodásokról tartott elõadást Fehér József Visegrádon, a IV. Magyar Munkajogi Konferencián.
X. 18
18. Szetey Gábor, a kormány személyügyi államtitkára a minisztériumi köztisztviselõket az alapján fizetné, hogy a versenyszférában mennyit ér a
hasonló munkakör. Így a felsõ vezetõk bére tetemesen emelkedne, az alacsonyabb munkakörök értéke
pedig csökkenne, — írja az Origo c. internetes újság, amely megszólaltatja ezzel kapcsolatban Fehér
Józsefet is. Az MKKSZ fõtitkára kijelentette: az üzleti
szféra mintájára kialakított bérezés és a Draskovics
Tibor által javasolt teljesítmény-alapú értékelés a
munkaadó, végsõ soron a politika kezére adja a
köztisztviselõk sorsát. A teljesítményértékelést csak a
jelenlegi rendszer megtartása mellett, plusz jövedelemként tartja elképzelhetõnek a szakszervezet. Az
üzleti világban elismert munkakör-értékelést azért sem
támogatja az MKKSZ, mert egy magáncég alkalmazottjának felelõssége és munkaköre nem mérhetõ
össze egy köztisztviselõével.
X. 20. A „verõemberek” kifizetésének nevezte a
Heti Világgazdaságban (HVG) Fehér József a döntõen a közszolgálati jogviszonyban eltöltött éveken
alapuló bérrendszer megváltoztatásának terveit. Az
MKKSZ fõtitkára szerint az új rendszerrel a közigazgatás ama alapvetõ logikája sérül, hogy a köztisztviselõ elsõsorban a törvénynek és nem a fõnökének
van alárendelve. Beláthatatlan következményekkel
járhat ugyanis, ha például egy építéshatósági szakember azért ad engedélyt egy szabálytalan tervre,
mert a fõnöke erre utasította. Ennek pedig megvan
a veszélye, mert a teljesítmény-értékeléskor a fõnök
szempontjainak kell megfelelnie.
X. 29
29. Két MKKSZ vezetõ — a KÉT munkavállalói
oldala képviseletében Fehér József, az OÖKÉT munkavállalói oldala nevében Árva János — írta alá a
köztisztviselõi érdekegyeztetõ fórumok munkavállalói oldalainak, valamint a szakmai kamarák és szövetségek képviselõinek együttes állásfoglalását,
amelyben az aláírók azt kérték a kormánytól, vonja
vissza az érdekegyeztetés kikerülésével, a 2008-as
költségvetési törvénybe rejtetten módosította volna
a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak illetmény-elõmeneteli rendszerét. (Az állásfoglalásra a
kormány nevében válaszoló Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter november 19.-én
bejelentette: a kormány visszavonja a kifogásolt paragrafusokat.)
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XI. 5
5. Még mindig nincs vége a köztisztviselõk
számára hátrányos kormányzati intézkedés-sorozatnak, — jelentette ki Fehér József a Klubrádió szokásos hétfõi érdekvédelmi mûsorában azzal kapcsolatban, hogy a teljesítményértékelés (TÉR) új rendszere után a kormány személyügyi apparátusa a Ktv
újabb elõnytelen módosításával állt elõ: a munkakör-érték alapú illetményrendszer (MÉR) bevezetésének tervével. A fõtitkár kifogásolta, hogy ez kidolgozatlan elképzelés. Figyelmeztetett a versenyszférából átvett bérezési rendszer veszélyeire, kockázataira, az érdekképviseleti szempontból is elfogadható koncepció hiányára. Sértõ, hogy a közigazgatás
bérezése szempontjából ilyen alapvetõ változtatást
hozó törvénymódosítást csak a törvényalkotás utolsó fázisában terjesztenek az illetékes érdekegyeztetõ
fórum (KÉT) elé. A kormányhivatal hat hónapig készítette elõ, a szakszervezettõl meg azt várják, hogy
néhány nap alatt mondjunk róla megalapozott véleményt. Az MKKSZ garanciát kér arra, hogy a szakszervezet beleszólhasson a különbözõ közszolgálati
beosztások „beárazásába”.
XI. 8. Az MKKSZ Elnöksége megvitatta a szakszervezet VIII. Kongresszusának összehívásáról az Országos Választmány elé terjesztendõ határozati javaslatot, meghallgatta az elnök és a fõtitkár tájékoztatóját
az OKÉT, a KÉT, az OÖKÉT ülésének napirendi témáiról (javaslat a Ktv módosítására, a közszolgálati
dolgozók 2008. évi keresetemelésére). Napirenden
szerepelt még : tájékoztató az MKKSZ székhelyéül szolgáló ingatlan vásárlásáról, javaslat az OV ülésének
összehívásáról, egyeztetés a közhivatali munkahelyek
munkavégzési feltételeirõl készítendõ felmérés kérdéseirõl, az MKKSZ 2008. évi költségvetésének irányelvei, tájékoztató országos rendezvényekrõl, szakszervezeti (Liga) akciókról, konzultáció az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról és az új Munka Törvénykönyve szabályozási koncepciójáról.
XI. 14. Több köztisztviselõ is felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a kormány módosítani akarja
bérük kiszámításának módját. Kivennék a rendszerbõl a kategórián belüli, kétévenkénti automatikus
emelést, és csak a minimum- és maximumszorzókat
hagynák meg. A kategórián belül csak akkor számíthatnak az érintettek bármilyen béremelésre, ha
évente „kiválóan alkalmas” minõsítést kapnak a
munkáltatójuktól. Ez magában hordozza azt a problémát, hogy valaki nyolc évig azért nem kap béremelést, mert egyszer sem érdemelte ki a kiváló minõsítést. Ez elfogadhatatlan, mert az automatikus
emelés megszüntetését jelenti. Az MKKSZ a módosítási javaslat visszavonását kéri a kormánytól. Ellenkezõ esetben az Alkotmánybírósághoz fordulunk, —
nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Árva János, a szakszervezet elnöke.
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XI. 15
15. A korábbi programok sorsára fog jutni a
szeptemberben elindított Új pálya projekt is, mert a
létszámcsökkentéssel elbocsátott közszolgákat nem az
eddigi munkájukhoz közeli szakmákra próbálják átképezni, hanem a versenyszférában szükségesekre.
Erre pedig a 20-30 éve a közigazgatásban dolgozók
általában nem alkalmasak, — jelentette ki a Magyar
Hírlap hasábjain Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára utalt
a Nyugat-Európában jól mûködõ átvezetõ programokra, amelyek a szolgáltató szektorba és a civil szférába
segítik tovább a közszférából kikerülõket. A fõtitkár
szerint a kormányzatnak most inkább a munkahelyek
megõrzését kellene elõsegítenie. Az utóbbi két évben
ugyanis 70 ezer munkahely szûnt meg a közszolgálatban, így mára már létszámhiány van.
XI. 22. Az MKKSZ Országos Választmánya ülést
tartott. Meghallgatta Árva János elnök összefoglalóját az Elnökség legutóbbi OV ülés óta végzett munkájáról. Fehér József terjesztette elõ az MKKSZ VIII.
Kongresszusának összehívásáról szóló elnökségi javaslatot, amelyet a testület elfogadott. Árva János és
Fehér József beszámolt az országos érdekegyeztetõ
testületek – OKÉT, KOMT, KÉT, OÖKÉT – üléseirõl,
majd tájékoztatót hallgatott meg az OV az MKKSZ
székhelyéül szolgáló ingatlan vásárlásának ügyérõl.
XII. 5. Együttmûködési megállapodást kötött az
MKKSZ és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Ennek alapján a tárca biztosítja az MKKSZ közremûködését a közszolgálatot érintõ jogi szabályozási munkákban, a tervezetek és a törvények elõkészítésében. Az együttmûködés céljai között szerepel
egy olyan rendszer létrehozása, amellyel a környezetvédelemben dolgozók életpályája szakmailag,
erkölcsileg és anyagilag egyaránt példaértékûvé válhat, — ismertette az aláírásról kiadott közleményt a
www.stop.hu internetes újság.
XII
XII. 5 . A lopakodó Ktv módosításokról, a rendszeridegen változtatások negatív hatásairól és következményeirõl tartott elõadást Budapesten a Zsigmond Király Fõiskola „15 éves a rendszerváltozás
utáni magyar közszolgálat” címmel rendezett konferenciáján. Az MKKSZ fõtitkára a történtek bírálataként említette, hogy az utóbbi három-négy évben
úgynevezett salátatörvény részeként, többnyire az
érdekegyeztetés mellõzésével születtek fontos – a
közszolgálati munka feltételeit rontó – törvénymódosítások. Az érdekképviselet rendre szóvá tette, hogy
a megtett kormányzati intézkedéseket domináns
módon az államháztartás egyensúlyát rövid távon
javító teendõknek alárendelve, a közszolgálat mûködési költségeinek drasztikus lefaragására fókuszáló, erõltetett ütemû létszámcsökkentõ lépések sora
uralta el. Az MKKSZ alapvetõ kötelességének tartja,
hogy megvédje a közszolgálatban tisztességesen
dolgozók emberi méltóságát.
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2008
I. 7. A kormányzati közigazgatási reformprogram
egyéves tapasztalatait értékelve a Népszabadságnak
nyilatkozó Fehér József bírálta, hogy a kormányzati
intézkedések a közszolgálat mûködési költségeit radikálisan lefaragták, s erõltetett ütemben csökkentették a szervezeteket és a létszámukat. Kevesebb figyelem jutott viszont a valóban reform-értékû lépésekre. A közhivatalok dolgozói feszült légkörben végzik munkájukat. Több helyen a hivatalvezetõk kihasználják az apparátus tagjainak megrendült biztonságérzetét. Elvárják, vagy megkövetelik az etikailag, esetenként jogilag is kifogásolható, a közszolgálat politikai és pártsemlegességének tiszteletben tartását figyelmen kívül hagyó utasítások, „megrendelések”
végrehajtását.
I. 17
17. Az MKKSZ Elnöksége Fehér József elõterjesztésében elõzetes egyeztetést folytatott az érdekképviselet Alapszabályának módosítást kívánó részeirõl. Az OV ülésének összehívására Árva János tett
javaslatot. Az Elnökség egyeztetett a szakszervezet
2008. évi költségvetésérõl is.
I. 28. Az utóbbi két év alatt 90 ezerrel csökkent
a közszférában foglalkoztatottak száma. Míg 2005
júniusában 819 800-an dolgoztak a közszolgálatban, 2007 végén már csak 729 600-an. A közigazgatásból, az egészségügyi és a szociális ellátásból
bocsátották el a legtöbb dolgozót. A közszolgálat
létszámcsökkentéseirõl a Népszabadságban Fehér
József szóvá tette: a közszférából elbocsátás az esetek többségében nemcsak életmódváltás, hanem az
egzisztencia megtörése is. Olyan mentális kudarc,
amit az érintettek nehezen tudnak feldolgozni. Szégyenérzettel is járhat, mivel a kormányzati kommunikáció szerint minõségi váltás folyik a közszférában.
Ez a helyzet komolyan megterheli az állásukat megõrzõ közszolgák közérzetét és teljesítményét is, növeli a félelemérzetüket, amivel a munkáltatók nem
ritkán visszaélnek.
I. 31
31. Az MKKSZ Elnöksége – Gozman Józsefné
alelnök elõterjesztése alapján – elsõ olvasatban tárgyalt a szakszervezet VII. Kongresszusa óta végzett
munkát összegezõ beszámoló tervezetérõl. A testület elismeréssel méltatta a tervezetet, s a Beszámolót
Szerkesztõ Bizottság alapos munkáját, de több témakörrel kapcsolatban változtatásokat, kiegészítéseket javasolt. Az elnökségi ülésen Timkó József kuratóriumi elnök beszámolt a Közalkalmazottak és
Köztisztviselõk Egymásért Alapítvány kuratóriumának
tevékenységérõl.
II. 5. Fehér József levélben kérte fel Palócz Évát,
a Kopint-Tárki vezérigazgatóját, hogy az MKKSZ nyil-

vános fórumán fejtse ki a közszolgálattal, közigazgatással kapcsolatos álláspontját. Az MKKSZ-t ugyanis megdöbbentette, hogy a vezérigazgató asszony a
Republikon Intézet 2008. január 18.-i fórumán elhangzott felszólalásában 448 milliárd forintnyi többletkiadást számolt össze a közigazgatásban és intézményeiben, s tarthatatlannak minõsítette azt, ami
tavaly történt: a közigazgatásban bruttó 24, nettó
20 százalékkal nõttek a fizetések, „ráadásul járulékok nélkül 50 milliárd forintot adnak ki a 13. havi
fizetésre, amelynek juttatása a versenyszférában nem
szokásos. „ A fõtitkár a levélben arra emlékeztette a
vezérigazgató asszonyt, hogy a 2007 elsõ 11 hónapjáról szóló, január 17.-én közzétett KSH-adatok
szerint a költségvetési szférában a bruttó keresetek
6,3, a nettó keresetek 1,4 százalékkal növekedtek.
A közigazgatásban 6,8 százalékkal emelkedtek a
bruttó keresetek. Mindez a 8 százalékos inflációt figyelembe véve 6 – 6,5 százalékos reálkereset veszteséget jelent. Az MKKSZ az eltérõ számítások és
megítélés tisztázása céljából hívta meg a vezérigazgató asszonyt egy 2008 február 24 és március 31
közötti – tetszése szerinti idõpontban tartandó – nyilvános szakszervezeti fórumra.
II. 6. Tévhit azt állítani, hogy teljesítmény csak a
teljesítményértékelési rendszer bevezetése óta van a
magyar közigazgatásban, — nyilatkozta az ECHO
TV-ben Fehér József. Az MKKSZ fõtitkára emlékeztetett arra, hogy a 2001-ben elfogadott közszolgálati
életpálya-törvény – amely mind a mai napig mûködõképes és életképes – nagyon komoly teljesítménykövetelményt és teljesítményértékelést tartalmaz. Az
utóbbi másfél- két év nagyon nehéz, a rendszerváltás óta a legnehezebb idõszaka volt a magyar közszolgálatnak. Az átgondolatlan átszervezések, létszámcsökkentések, a közszolgálat lejáratása, az érdemi érdekegyeztetés nélkül eldöntött változtatások
után a magyar közélet, a magyar közszolgálat semmivel sem lett jobb. A létszámcsökkentés minden
szakmai szempontot mellõzött, tisztán a fûnyíró-elv
érvényesült. Teljesen indokolatlan és felesleges volt
az a vesszõfutás, ami az elmúlt másfél-két évben történt a közszolgálati munkavállalókkal, — mondta
Fehér József.
II. 21
21. Az MKKSZ Elnöksége – Árva János aláírásával – nyilatkozatban minõsítette igazságtalannak
és méltánytalannak a közigazgatásban dolgozókkal
szemben azt a kijelentés-sorozatot, amelyben Tarlós
István, a Fidesz kampányfõnöke lehetségesnek véli,
hogy a szocialista vezetésû önkormányzatok szándékosan kihagyva az állampolgárok bizonyos szá-
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mú körét, manipulálhatják a népszavazásra jogosultak jegyzékét, így csökkentve a voksolók számát.
Az MKKSZ a közhivatalok dolgozói nevében és védelmében határozottan elutasítja a köztisztviselõk
becsületébe gázoló elõzetes feltételezést. Az érdekképviselet elvárja, hogy Tarlós István ismerje el véleményének tarthatatlanságát, és nyilvánosan kövesse meg a feladataikat tisztességesen ellátó köztisztviselõket.
A nyilatkozatot még aznap közreadta több rádiómûsor és internetes hírportál (a HírExtra.hu pl. csaknem teljes terjedelemben), II.22.-én a Népszava is
szinte szó szerint ismertette, a Klubrádió reggeli mûsorában Pikó András interjút készített az ügyrõl Árva
Jánossal.
II. 25
25. A Népszava munkaügyi perekkel kapcsolatos összeállítása idézi Fehér Józsefnek azt a nyilatkozatát, amelyet a Népszabadságnak adott, s amelyben az MKKSZ fõtitkára elfogadhatatlannak tartja,
hogy a vesztett munkaügyi perek bírósági költségeit
a munkavállalókkal fizettessék meg. Ez az intézkedés tovább fokozza a dolgozók kiszolgáltatottságát.
Fehér József határozott álláspontja: a munkaügyi
bíróságok leterheltségén a munkafeltételek javításával kell enyhíteni, s nem a jogorvoslati lehetõségek
hozzáférésének gátolásával.
III. 6
6. Az MKKSZ Elnöksége – Gozman Józsefné
alelnök, a Beszámolót Szerkesztõ Bizottság vezetõje
elõterjesztésében – második olvasatban tárgyalta a
VII. Kongresszus óta végzett szakszervezeti munkáról
a VIII. Kongresszus elé terjesztendõ beszámoló tervezetét. A testület Fehér József elõterjesztésében
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megvitatta a szakszervezetünk 2007-es gazdálkodásáról készült beszámolót, a 2008. évi központi költségvetés tervezetét, s az MKKSZ Alapszabályának
módosítására készült írásos javaslatot. Árva János
tett elõterjesztést az OV cikluszáró tanácskozásának
összehívására.
III. 8
8. A Ktv elõírásait idézi Árva János a Magyar
Nemzet hasábjain: a köztisztviselõt nem lehet törvénysértésre kényszeríteni. Ha mégis jogsértésre kap
utasítást a fõnökétõl, a feladatot visszautasíthatja.
Ha a fõnöke ezt nem fogadja el, írásban kérheti az
utasítást, amit szintén írásban tagadhat meg. Ezután kötelezettségszegés címén fegyelmi kezdõdhet
ellene, de ha igaza bebizonyosodik, akkor a fõnök
ellen indul fegyelmi. A lap azért szólaltatta meg az
MKKSZ elnökét, mert a szerkesztõség szerint Budai
Bernadett kormányszóvivõ párt érdekében járt el,
amikor Orbán Viktornak az Info Rádió számára
adott nyilatkozatát így minõsítette: „Orbán Viktor
tisztességtelen módszerekkel próbálja megtéveszteni az embereket… A Fidesz elnökének kizárólag
a hatalom jár az eszében, és minden trükköt bedob, csakhogy megszerezze.” A Magyar Nemzet a
2. oldalas információn kívül a 7. oldalon (Kormányszóvivõk ezek?) vezércikkben is foglalkozik az esettel, ott is idézve Árva János szavait. A publicisztika
szerzõjének sommás ítélete: a kormány szóvivõi
igencsak szereptévesztésben vannak. Naponta járatják le az országot azzal, hogy az MSZP-SZDSZ
pártpolitikai érveit adják elõ hivatalos kormányálláspontként az ellenzék hatékonyabb letámadása
érdekében.
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