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BESZÁMOLÓ AZ MKKSZ ELNÖKSÉGÉNEK 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. 
 
 

Boros Péterné Főtitkár beszéde az MKKSZ Országos Választmányának 2015. 
november 21-i ülésén. 

 
 
 
Tisztelt Országos Választmány! Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! 
 
 
Az MKKSZ Elnöksége nevében - az Alapszabályban meghatározott kötelezettségnek 
- teszek eleget amikor a 2014. december 13.-i OV ülés óta eltelt 1 év munkájáról 
szóló beszámolót terjesztem a tisztelt testület elé.  
 
 
A meghívóból is látható, hogy ez a beszámolás három különböző elemet tartalmaz.  
 
Elsőként az Elnökség nevében az érdekképviseleti munkáról, a kormányzati 
tárgyalásokról, a szervezetépítésről, a nemzetközi munkáról és a gazdálkodásról – 
mint mindezekért felelős főtitkárként – ÉN számolok be.  
 
Az Elnökség testületi tevékenységéről Árva elnök úr részéről hangzik el beszámoló. 
 
A beszámolói sorban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke is Tornyi Lajosné 
tájékoztatja a Választmányt a PEB testületi munkájáról.  
 
Mindezek alapján bízom abban, hogy Szakszervezetünk legfelsőbb döntéshozó 
fórumának tagjai átfogó képet kapnak a testületek és a tisztségviselők éves 
munkájáról és ennek alapján dönthetünk további feladatinkról is. 
 
Megemlítem, hogy ebben a naptári évben második alkalommal találkozunk. 
Emlékezetes, hogy ez év februárjában soron kívüli választmányi ülésen tárgyaltunk 
és döntöttünk az integrációval kapcsolatos MKKSZ álláspontról. A történések 
ismertek és ezúton is kijelenthetem, hogy helyesen döntött az MKKSZ amikor a 
SZEF megmaradása mellett szavazott és arra kötelezett bennünket, hogy a SZEF 
megújításában vállaljunk szerepet. 
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Kedves Kolléganők! Kollégák! 
 
A beszámolóm elején röviden összefoglalom azokat a gazdasági, szociális és 
társadalmi folyamatokat, amelyek – szélesebb körben és magyarországi 
viszonylatban is - meghatározták érdekvédelmi tevékenységünk kereteit.  
 
A világban, Európában és térségünkben zajló folyamatok igen bonyolultak és nagyon 
nehéz eligazodni azokban.  
 
Azt látjuk, hogy hazánkban a rendszerváltás kudarcos negyedszázada után most - az 
aktív választók nagyobb részének támogatásával – olyan kormányzás valósul meg, 
amely alapvetően megváltoztatta a munkavállalók és a szakszervezetek helyzetét.  
 
Az a nagy társadalmi konszenzus, amely a szociális piacgazdaság részeként a 
társadalmi felemelkedés egyik fontos intézményeként kezelte a közszolgáltatásokat, 
mára nem megváltozott, hanem elenyészett.  
 
A társadalom működésének egyik alapvető feltétele a párbeszéd. A szociális 
partnerség erősen megroggyant, az együttműködés, a szolidaritás kultúrája igen 
súlyos sebeket kapott.  
 
A munkavállalók körében lassítottuk, de még nem állítottuk meg a szakszervezetet 
elhagyók áradatát, és még nem tudtunk annyi fiatalt beépíteni, akik a távozók 
helyébe léphetnek.  
 
A jelenlegi hatalom érzékelhetően új társadalompolitikát folytat. A költségvetés és 
az adózás eszközeivel gyökeresen átalakította a társadalmi újraelosztás arányait, és 
ennek igen jelentős mértékben a közszolgálatban dolgozók vesztesei lettek.  
Az elmúlt öt évben a közszolgálati bérekből 1400 milliárd forintot vontak ki, miközben 
az általunk képviselt munkavállalók jogi helyzete is romlott. (Az 1400 milliárdból 500 
milliárd a közigazgatásban csökkent.) 
 
Igen komoly működési zavarokat érzékelhetünk az érdekegyeztetés 
rendszerében. A makroszintű társadalmi párbeszéd gyakorlatilag kiürült, azzal, hogy 
megszűnt az Országos Érdekegyeztető Tanács. A szektorális fórumként működő 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács az OKÉT – bár rendszeresen 
működik – de hatékonysága rendkívül alacsony.  
 
Halvány remény, hogy 3 évi bonyolult egyezkedés után 2015. október 9-én végre 
megszületett a megállapodás a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum – a KÉF – 
működéséről. 
 
A helyzetet igen érzékletesen jellemzi az a vélemény, amelyet az OKÉT 
Munkavállalói Oldal tagjaival kapcsolatban a partnerek, a kormányzati és 
önkormányzati tárgyaló felek – mondhatnám informálisan (barátilag) – fogalmaztak 
meg.  
 
Ez kb. így hangzik: 
 
„Az OKÉT Munkavállalói Oldal tagjai külön-külön és együttesen  
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- szakmailag igen jól felkészültek,  
- a tárgyalásokon tartalmasan érvelnek,  
- a munkavállalók helyzetét kitűnően mutatják be, 
- megalapozott, és megvalósítható kezdeményezéseket tesznek. 

 
De érzékelhetően sem erejük, sem megfelelő támogatottságuk nincs”!!! 
 
Tudja ezt a kormány is és azt is, hogy az OKÉT Munkavállalói Oldala által képviselt 
közszolgálati dolgozók nem akarnak saját helyzetük javításáért maguk tenni, nem 
vettek és a jövőben sem fognak részt semmilyen akcióban.     
 
Az MKKSZ működési területén a munkavállalók helyzete 8 éve romlik. Próbálkoztunk 
különböző akciókkal. 
Nem a teljesség igényével. Íme az utóbbi időszak MKKSZ akcióleltára: 
 

- tüntetés a Millenárison, 
- elvittük a szegénység szimbólumait, a lyukas cipőket Varga Mihály ablaka elé, 
- mi közszolgálati nők videó üzenetben tájékoztattuk Orbán Viktort a 

szegénységről, 
- tavaly decemberben a Mikulás napján világgá kiáltottuk, hogy „tele a 

puttonyunk” panasszal és keserűséggel, 
- a Köztisztviselők Napján tiltakozó videó üzenetet küldtünk a kormánynak és a 

társadalomnak, 
- a Szociális Munkások ünnepén több százan vizsgáltuk a dolgozói szegénység 

okait és következményeit. 
 
Nem mentségként, vagy magyarázatként, hanem a szigorúan a tények 
ismertetésének szándékával ismertettem az MKKSZ akcióleltárát, amelyre büszkék 
lehetünk. Az MKKSZ több mint 26 éves történetében az elmúlt egy-két év a leg 
akciódúsabb időszak volt.  
 
Köszönöm azoknak, akik bármilyen szerepet vállaltak ezekben az eseményekben. 
(Itt a teremben is vannak sokan.) 
Köszönöm azoknak is, akik távolról drukkoltak nekünk.  
És köszönöm azoknak is, akik bíznak bennünk és egyedül tőlünk várják el, hogy 
értük – helyettük is - mi harcoljunk!  
Megtettük eddig is és megtesszük a jövőben is.   
 
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Nagyon sokszor elmondtuk, de most is meg kell ismételnem, hogy rendkívül nehéz 
időszak van mögöttünk. Megtévesztenénk magunkat, ha a közszolgálati 
munkavállalók helyzetéért csak a külső körülményeket okolnánk.  
Biztos, hogy kivédhetetlen volt a kormányzati akarat?  
Biztos, hogy mindent megtettünk a társadalom támogatásának megszerzése 
érdekében?  
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Ma Magyarországon még mindig erősen tartja magát az a felfogás, amely szerint a 
közszolgálat csak fogyasztja a nemzeti jövedelmet, a béremelés inflációt gerjeszt, 
a közszolgálati munkavállalói létszám túl sok, a bürokrácia a versenyképesség 
legfőbb akadálya… és még sorolhatnám a minket sújtó – jobb és baloldali – 
tévhiteket.  
 
A közszolgálat egészének hiányzik az önértékelési, és az önvédelmi rendszere, a 
szakmai méltósága és függetlensége.  
 
Közismert tény, hogy napjainkban a termelő tőke 65-70 %-a az emberi 
képességek összessége – vagy röviden az emberi tényező – és nem a tárgyiasult 
tőke.  
Ép ésszel ki merné vitatni, hogy tényleges jövedelemtermelő a tudomány, az oktatás, 
az egészségügy, de mondhatnám a kultúrát, vagy a közrendvédelmet, és a 
közigazgatást is.  
 
Mégis bénultan, magyarázkodva reagálunk azokra a harsány munkáltatói, - úgymond 
a jövedelemtermelők - „kirohanásaira”, amely szerint csak a közszféra 
megsarcolása jelentheti a gazdaság rendbetételét.  
 
Tehát amikor saját „nyomorúságos” helyzetünkön kesergünk, ki kell mondani azt is, 
hogy annak a mi belenyugvó, kicsit talán önfeladó magatartásunk is okozója.  
 
Ez nem maradhat így!  
Ma a közszolgálatban – tegyük hozzá jobb híján – igen sok fiatal vállal munkát. Ez a 
generáció más értékekkel, más jövőképpel és más egyéni életprogramokkal érkezik, 
mint azok, akik most távoznak. Amikor a megoldás lehetőségeit vizsgáljuk, akkor 
ezeknek a fiataloknak a gondolkodását kell megismernünk és velük együtt alakítani 
azt a közös jövőt, amelynek együttesen lehetünk nyertesei.  
 
Ebben a közös jövőképben igenis helye van a szolidaritásnak, a kizárólagosan 
szakmai alapú karriergondozásnak, a közszolgálatiságnak mint élethivatásnak. 
Ezek azok az új tartalmak, amelyeket – a hagyományos szakszervezeti értékek 
mellett – be kell építeni mindennapi tevékenységünkbe.  
 
Feltehető a kérdés, hogy 2015 évi munkánk összefoglaló értékelésére mi a leginkább 
megfelelő minősítés: 
 
Kudarcok sorozata?  
Vagy: vajúdtak a hegyek és egeret szültek: 
 
Biztos tudnátok még frappánsabb minősítéseket mondani.  
 
Én vállalom azt, amit a diára írtam.  
 
Igenis – a körülményeket ismerve – eredménynek tekinthetjük mindazt, amit 
összefoglaltam. 
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Tehát:  
 

- a megmaradó munkahelyeket, 
- a legkisebb keresetűeknél a minimálbér növelés által a bércsökkenés 

mérséklését, 
- a folyamatos jelenlétet. 

 
És magát a mi szakszervezetünk megmaradását és harcait.  
 
 
2016 – egyesek szerint – a „lopakodó” konszolidáció időszakának kezdete. 
Kétségtelen, hogy a jövő évi költségvetésben nem elvonás, hanem 220 milliárd forint 
többletjuttatás szerepel.  
 
Növekszik valamelyest a szociális területen dolgozók jövedelme, július 1-jétől 
reményeink szerint hatályba lép az új közszolgálati életpálya törvény.  
 
Ezzel kapcsolatban igen komoly kétségeink és gondjaink vannak, mert a kormányzati 
kommunikáció e tekintetben szinte követhetetlen. Még mindig nincs tárgyalható 
törvényjavaslat és még mindig nem tudjuk, hogy pontosan kikre vonatkozik majd az 
új életpálya.  
A 2016. évi költségvetési törvényben 37,8 milliárd forint szerepel, mint a 
közigazgatásban dolgozók bérfejlesztési kerete.  
 
Ha ezt az összeget a mintegy 80 ezer kormánytisztviselő és a közel 30 ezer fő 
köztisztviselő, - tehát a közigazgatásban dolgozók teljes köre - kapja 
bérfejlesztésként, akkor az átlagosan kb. havi bruttó 60 ezer forint többletet 
jelentene.  
 
De nem tudjuk, hogy így van-e?!  
Mindent megteszünk azért, hogy az érdekegyeztetés intézményes keretei között, 
vagy más forrásokból tájékozódjunk, tárgyaljunk, egyeztessünk, de mindennek 
akadálya az, hogy nincs kormánydöntés.  
 
Akkor mit tudunk?  
 
Azt tudjuk, hogy január 1-jétől – nem túl jelentős kérdésekben módosul a Munka 
törvénykönyve. Ennek részleteit most nem ismertetem, de ennek kapcsán van egy 
fontos változás, ami a közalkalmazotti kollegáink számára kedvező, ugyanis a 
bértábla minden fizetési osztálya 3-3 fizetési fokozattal nő.  
 
Ez a változás az alacsony keresetűeknél a fizetéseket nem érinti (ugyanis az ő 
esetükben a minimálbér és a bérminimum az irányadó). A magasabb keresetűeknél 
a nyugdíj előtt állók számára jelent ez szerény mértékű növekedést.  
 
A köztisztviselők esetében ezt a változást nem sikerült elérni. A Belügyminisztérium – 
amely a kormányzati munkamegosztás szerint felel a teljes közigazgatás 
személyzetpolitikájáért – a tárgyalásokon nem is jelent meg. Nem tekintjük lezártnak, 
de ma nem mondhatom el azt, amit elmondtam a Kjt-ről.  
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Napjainkban kezdődtek a minimálbérről szóló tárgyalások. Azt kiharcoltuk, hogy 
ennek az OKÉT is színtere lesz. Az OKÉT Munkavállalói Oldal: 
 
9 %-os minimálbéremelést 
és 13 %-os szakmunkás bérminimum emelést indítványoz. 
 
Ha javaslatunkat elfogadnák, akkor 114.500,- Ft lehetne a minimálbér és 137.000,- Ft 
– 138.000,- Ft lehetne a szakmunkás bérminimum.  
 
Ennek az az elvi alapja – a kiszivárgott kormányzati elképzelések szerint is -, hogy a 
minimálbér és a megélhetési minimum azonos legyen.       
 
Jelenleg 30 % a különbség. A felzárkózást három év alatt lehetne elérni. Balogh 
Zoltán miniszter is arról beszélt, hogy 2018-ban 150.000,- Ft lehet a minimálbér.  
 
Jó esélyeink vannak arra, hogy megszűnik – beépül - a bérbe az un. 
bérkompenzáció.  
Az összes bérintézkedés ellenére még mindig marad kb. 200 ezer közszolgálati 
munkavállaló, akiknek – a jelenlegi ismereteink szerint – nem változik az a 
jövedelme, amely 2008 óta ugyan az.  
 
Most az OKÉT Munkavállalói Oldal teljes közössége azért harcol, hogy ez a helyzet 
megváltozzék.  
 
Közös javaslatunk az, hogy mindazok akikre vonatkozóan 2016-ban sem 
életpályatörvény, sem más bérintézkedés nem vonatkozik, akkor ők részesüljenek 
bérkiegészítésben, amely bérkiegészítésnek a mértéke egyezzen meg a 
szakmunkás bérminimum növekedési mértékének százalékával.  
 
Kollégák! 
 
Talán érzékelhető, hogy igaz az a megállapítás, amely szerint a szakszervezeti oldal 
konstruktív, differenciált és megvalósítható javaslatokat tesz. 
 
Csak hát – az Erő, a Támogatás – az nem látszik.  
 
Az elmúlt három hónapban összesen 16 megyében és a fővárosban találkoztunk 
állami vezetőkkel, munkáltatókkal és szakszervezeti tisztségviselőkkel. Lehetőséget 
kaptunk arra is, hogy széles körben ismertessük az MKKSZ álláspontját és javaslatait 
a közszolgálati életpálya törvénnyel kapcsolatban. Bízom abban, hogy az Országos 
Választmány tagjai közül többen részt vettek ezeken a tanácskozásokon és most 
csak röviden kell utalnom arra, hogy mi, az MKKSZ mit is gondolunk erről.  
 
Az első: és legfontosabb az, hogy nevezzük bárminek, de pénz kell a rendszerbe. 
Ez ma már nem csak jövedelmi kérdés, hanem humánerőforrás probléma, 
munkaerőpiaci ügy és szakmai kockázat.  
 
A második: egységes a magyar közszolgálat, azon belül különösen szoros szakmai 
egységet képez a közigazgatás. Mi minden közszolgálati területre érvényesnek 
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tekintjük az életpálya bevezetését, legyen az a jelenlegi ismereteink szerinti 
közalkalmazotti, vagy köztisztviselői, vagy kormánytisztviselői jogállás.  
 
A harmadik: alapelvi szinten jelentjük ki, hogy az azonos munkahelyen dolgozók 
azonos elbírálást kapjanak. Látjuk, hogy mit eredményezett a pedagógus életpálya, 
hogyan osztotta meg az oktatási intézmények alkalmazottait. Azt is látjuk, hogy 
milyen - szinte kibírhatatlan - feszültséget okoz az egészségügyi ágazaton belüli 
elkülönült béremelés az un. ágy mellett dolgozók és más egészségügyi 
alkalmazottak közötti különbségtétel.  
Megjegyzem, ez a helyzet egyben a szolidaritás próbája is, amelyről nem 
mondhatjuk el, hogy hibátlanul működik.  
 
A negyedik: az életpálya csak akkor lehet más, mint az eddig ismert jogállási 
törvények, ha valóban tartalmaz un. közszolgálati komparatív előnyöket. Értem alatta 
az egységesen megállapított béren kívüli juttatásokat és sajátos közszolgálati 
„kedvezményeket”.  
 
Valószínű megszűnik az un. cafetéria juttatás. Nem biztos, hogy emiatt „háborúznunk 
kell”. Ha beépül a bérbe, akkor az csak az új béren felül és nem abban jelenhet meg.  
 
E tekintetben igenis fent kell tartanunk azt a követelést, hogy legyenek sajátos állami 
közszolgálati juttatások. Gondolok itt jóléti, egészségügyi, szociális, rekreációs, 
szabadidős, lakásvásárlási juttatásokra, kedvezményekre.  
 
Az ötödik: a szervezet átalakításban, a szakmai programok megvalósításában 
ugyan úgy, mint az életpálya ügyének gondozásában „konstruktív” stratégiai partnere 
voltunk a kormánynak. Ez is feljogosít minket arra, hogy a szociális partnerség valódi 
tartalommal, érdemi módon, hatékonyan működjön.  
 
Amint említettem már, legitim fórum a KÉF. Adott tehát az intézményes jogi keret, a 
mi felkészültségünkkel és konstruktivitásunkkal a partnerek elégedettek. Az 
eddigiekben bizonyítottuk, hogy valós érdekeket hitelesen képviselünk. Megoldási 
javaslataink egyaránt szolgálják a munkáltatók, a munkavállalók, a kormányzat és - a 
mi szolgáltatásainkat igénybe vevő - állampolgárok érdekeit.  
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
A szakszervezeti integráció ügyét már említettem.  
 
Az eltelt idő is azt igazolja, hogy jól döntöttünk, amikor a SZEF szervezeti 
önállóságának fenntartására szavaztunk.  
 
Nem szeretném elhallgatni azt sem, hogy egy sikeres integráció közös 
dicsőségünk lett volna. Nem mondhatunk le erről, de úgy tűnik ennek még nem jött 
el az ideje. Nem mondhatunk le az erők egyesítéséről, az összehangolt cselekvésről, 
de a szervezeti önállóság ma még nem adható fel.  
 
Nem adható fel azért sem, mert a munkavállalók általános romló helyzetén is 
túlmutat a közszolgálat sajátos problémája. (Erről is beszéltem az előzőekben.) A 



8 
 

magyar szakszervezeti mozgalom egészében kevés az érzékenység ezen sajátos 
problémák különleges kezelésében.  
 
Az is sújt minket, hogy az országos nyilvánosságban alig jut figyelem az 
érdekvédelem, a társadalmi párbeszéd számára. Pedig ebben az „állítólagos” 
jogállami modellben a szakszervezetek jelentik a bérből és fizetésből élők, a 
vagyontalan milliók utolsó alkotmányos védelmi vonalát.  
 
Ezt azért hangsúlyozom, mert – nyilvánvalóan megtévesztő politikai szándékkal – 
egyre többet hallunk a szakszervezeti mozgalom végéről.  
Mondván, hogy azt majd átveszik a civilek.  
 
Kolléganők! Kollégák! 
 
Nem magunk miatt, hanem a megtévesztett kollégáink miatt kell ÉBRESZTŐT fújni. 
Legyen helyén a szívünk és tudjuk a dolgunkat: nekünk nem civil mozgalommá és 
persze nem politikai párttá kell válnunk. 
Szakszervezetnek kell megmaradni, vagy másképpen szólva: új feltételek 
mellett újra azzá kell válnunk.  
 
Ez egy külön program és talán külön is érdemes majd erről tárgyalni.  
 
Az Elnökség mostani beszámolóját nem kívánom szakszervezeti programnyilatkozat 
deklarálásával terhelni.  
 
Majd megtesszük jövőre azt a kongresszuson.  
 
Amolyan előzetesként ajánlok szíves figyelmetekbe néhány címszavat:  
Ezek mindegyike külön-külön megérne egy „misét” és biztos vagyok abban, hogy 
fogunk is ezekről a teendőkről tárgyalni.  
 
A kommunikáció és a nyilvánosság ügyét itt és most is megemlítem, mert 
érzékelhető, hogy esetenként fontosabb az, hogy mit és hogyan közlünk, mint az, 
hogy mit és hogyan teszünk.  
 
Magyarországon ma végletesen megosztott a nyilvánosság. 
 
Az egyik oldalon a totális kormányzati ellenőrzés alatt működő média, ahová szinte 
lehetetlen bejutni. 
 
A másik oldalon pedig a maradék „független” nyilvánosság, amelyen az ellenzéki 
pártok marakodnak, mindenkit kiszorítanak, illetve a médiumok csak pénzért 
hajlandók szóba állni velünk.  
 
Ha már fizetni kell – és sajnos ezt tényként közlöm – akkor lehet, hogy saját belső 
nyilvánosságunkat kell újraszervezni és működtetni.  
 
Az MKKSZ helyzetéről hírleveleinkből és honlapunkról folyamatosan tájékozódhat 
tagságunk is és a szélesebb közvélemény.  
Akit érdekel, az láthatja, hogy honlapunk havi látogatottsága: ….  ezer fő.  
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 A mi szavunknak, elképzeléseinknek alapja a taglétszámunk és saját gazdasági 
erőnk.  
A számok figyelmeztetőek, de ne riadjunk meg.  
 
Nem azért, mert más szakszervezeteknél még rosszabb a helyzet, hanem azért ne 
riadjunk meg, mert bízzunk önmagunkban.  
 
Az elmúlt 5 évben elveszítettünk mintegy 8 ezer MKKSZ tagot.  
 
Öt év alatt a bevételünk csaknem a felére csökkent.  
De: „Déva vára” nem omlott össze, mert ugyan többen mentek el, mint amennyien 
jöttek, de jönnek folyamatosan. 
 
Öt év alatt - a megfeleződött tagdíjbevétel miatt - a hiány több mint 150 millió 
forint,  
De:  

- még mindig megvan az MKKSZ minden ingatlan vagyona, 
- még mindig jelentős összegű a sztrájk és demonstrációs alap  
- és a kieső bevételeket részben szigorú takarékossággal és persze részben a 

tartalékalapból történő visszapótlással finanszíroztuk.  
 
Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki úgy érezte, hogy jogosan igényelt 
egy-egy képzésre, rendezvényre, feladatra forrásokat, de azt csak részben, vagy 
halasztott módon kapta meg.  
 
Az MKKSZ – sok-sok nehézséggel, de sok-sok önzetlen, igen értékes díjazás nélküli 
munkát végző kollégánk támogatásával – működik. MI BIZTOS, HOGY TALPON 
MARADUNK! 
 
Mozgásban van az MKKSZ.  
 
Sajnos szűnnek meg alapszervezeteink, számomra különösen fájdalmas, hogy olyan 
területeken, amely hagyományosan az MKKSZ erősségének számított. Úgy is hívtuk 
őket, hogy az MKKSZ zászlóshajói.  
 
Valamikor legendásan magas volt a szervezettség a kincstári területen, igen erős 
alapszervezeteink voltak a Földhivatalnál, a munkaügyi szervezet is példás 
erősséget mutatott, és még sorolhatnám a különböző nagylétszámú önkormányzati 
munkahelyeket, fővárosi kerületeket, polgármesteri hivatalokat, stb.  
 
Nem nyugodhatunk bele abba, hogy pl. Zala megyében vagy Tolna megyében a 
megszűnéshez közeli állapotba került az MKKSZ.  
 
17 új alapszervezetünk jött létre 454 új tag lépett be. Ezt a trendet kell folytatnunk és 
nem az alapszervezetek felszámolását.  
 
A tagszervezési pályázatok tekintetében az MKKSZ „iskolát” teremtett.  
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Még nem találtuk meg a tökéletes módszert, de a tagszervezés folytatódik. Mint 
látjátok, jelenleg 16 alapszervezettel büszkélkedhetünk, ahol 244 új tag belépésére 
került sor.  
 
Sok pénzt áldozunk – nem sajnáljuk – az új tagok beszervezésére.  
Pedig egyszerűbb lenne megtartani a jelenlegieket.  
 
A kétségtelen igen jelentős taglétszámcsökkenés több tényező együttes hatása. A 
közelmúltban készült erről egy empirikus, azaz gyakorlati, (tehát nem tudományos) 
felmérés. Ennek eredménye egyértelműen azt jelzi, hogy túl gyorsan és túl 
egyszerűen értékeltük a helyzetet.  
 
Makacsul tartja magát az a tévhit, hogy a kilépés a „magas tagdíj” és a „munkáltató” 
részéről megnyilvánuló megfélemlítés miatt van. 
 
Kétségtelen, hogy ezek is hatnak, de ezen kívül még legalább 4-5 olyan ok van, 
amelyről kizárólagosan mi tehetünk. 
 
Érdemes lesz majd erre visszatérni, mert ha nem számoljuk fel a tagsági jogviszony 
megszűnésének okait, akkor azok ismét hatnak és hiába szervezünk be ma új 
kollégákat, ha holnap ők is ezekkel az okokkal szembesülnek.  
 
Szervezetépítés 
Érdekegyeztetés 
Egyéni érdekvédelem 
Szakmapolitikai munka 
 
Mindezeket szolgálják azok az új munkaformák, amelyek a pályázatok keretében 
valósulnak meg.  
 
Az MKKSZ időben ismerte fel ezt az új szervezeti, tartalmi és forrásszerzési 
lehetőséget és ennek fejlesztése indokolt a jövőre vonatkozóan is.  
 
Nemzetközi kapcsolatainkról annyit, hogy igen jelentős az érdeklődés a munkánk 
iránt, de csak azokat a kapcsolatokat erősítjük, ahol a finanszírozás nem jelent terhet 
az MKKSZ számára.  
 
Az a törekvésem, hogy minél többen vegyünk ebben részt. Ma már egy külföldi út 
adott esetben inkább megterhelő, mintsem valamiféle jutalomutazás. 
 
Csak megemlítem, hogy pl. én a CESI Elnökségi üléseire a hajnali repülőgéppel 
elutazok Brüsszelbe és még ugyan aznap este visszatérek és másnap – adott 
esetben – Zalaegerszegre megyek.  
 
A megyei rendezvényeken – ahol eddig jártunk – mindenhol szóltunk az új 
tagkártyáról.  
 
A jövő hétfőn hatályba lép az OTP-vel kötött két évre szóló kizárólagos 
szerződésünk. Januártól érvényes az új tagkártya és bízunk abban, hogy ez az új 
plasztik lap nem egyszerűen csak egy szimbolikus tárgy lesz, hanem valóban 
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identitást erősít, egy közösséghez tartozást demonstrál, és persze különböző 
kedvezmények igénybevételére jogosít. 
 
Most nincs idő ennek részleteiről beszélni, de talán nem is nekem kell majd ezeket 
dicsérni, mert ha sikeres, akkor annak úgy is sok gazdája lesz, ha meg nem, 
…..??????? Majd meglátjuk. Én bizakodó vagyok.  
 
Nekem úgy tűnik, mintha a múlt héten történt volna az, hogy főtitkárrá választásom 
után itt ennél a mikrofonnál köszöntem meg a bizalmat és mondtam néhány 
gondolatot a jövőről.  
 
Tudom, hogy nem a múlt héten volt, hanem 2012. május 19-én, így elrohant ez a 
közel négy év.  
 
Jövőre tehát kongresszus – és minden ami ezzel jár.  
 
Készüljünk erre és azt javaslom, hogy ezeket a közös teendőket, amiket a diára 
írtam, tekintsük irányadó gondolatoknak.  
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
Kedves Kolléganők, Kollégák! 
 
Az Elnökségi beszámolóm végéhez értem.  
 
Mindenkinek köszönöm az elmúlt egy évi közös munkát. 
 
Nem lehetünk önelégültek, de nincs okunk a kishitűségre. Mi itt valamennyien – a 
jelenlévők többsége minden díjazás nélkül – elhivatott kötelességtudattal vállaljuk és 
végezzük a munkát, kollégáinkért, a közösségeinkért, a szakmánk becsületéért és 
persze a jobb jövőbe vetett hitért.  
 
Ez alkalommal is hirdetem, hogy Ti és a Hozzátok hasonló kollégáink értékesebbek 
és nemes lelkű emberek, mert nem csak magukért, hanem a közösségükért is 
vállalják a küzdelmet. 
 
Őszinte nagyrabecsülés és köszönet ezért.  
 
Az év vége közeledik, bízom abban, hogy az nyugodt, békés és boldog lesz. Azt 
kívánom mindenkinek, hogy az év vége és az ünnepek nyugodt körülmények között, 
békében, boldogságban teljenek. 
 
Köszönöm a figyelmet.  
 
 


