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AZ ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ TÉMARENDJE ÉS ELŐADÓI

BOROS PÉTERNÉ FŐTITKÁR
Érdekképviseleti munka, kormányzati tárgyalások,nemzetközi munka, szervezetépítés

ÁRVA JÁNOS ELNÖK
Az Elnökség területi tevékenysége

TORNYI LAJOSNÉ PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (PEB) ELNÖKE
Tájékoztató a PEB testületi munkájáról és ellenőrzési tevékenységéről

1.kép



Az ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA TÁRSADALMI-POLITIKAI KÖRNYEZETE

A gazdasági világválság társadalmi, politikai következményeiként újabb krízisek
keletkeznek (háború, migráció, terrorizmus..)

A magyar rendszerváltás „kudarca”: kiábrándultság, közömbösség, csalódottság,
belenyugvás.

A megroggyand szociális partnerség társadalmi tudomásul vétele.

Új társadalompolitika.

Új tulajdonosi és új felső és középosztályi csoportok épültek

A közszolgálati érdekegyeztetés :felkészült, profi érdekképviselők, hiányzó tagsági
erő és támogatottság.

2.kép



MKKSZ AKCIÓ LELTÁR

Tüntetés  a Millenárison

Lyukas cipők Varga Mihálynak

Közszolgálati nők videó üzenete Orbán Viktornak

„Tele a Puttony” – tüntetés az NGM előtt

Közszolgálati panasznap a Parlament előtt

Tiltakozó videó a köztisztviselők, egészségügyi dolgozók napján

Demonstráció a dolgozói szegénységről

3.kép



A KÖZSZOLGÁLAT TÁRSADALMI MEGITÉLÉSE

ÁLLÍTÁSOK:
a közszolgálat csak fogyasztja a GDP-t
a béremelés inflációt gerjeszt
túl sok a közszolgálati munkavállaló
a bürokrácia a versenyképesség legfőbb akadálya

TÉNY:

ma a termelő tőke 65-70% az emberi tényező és nem a tárgyiasult tőke

a bér nem termelési költség, hanem beruházás az emberi tőkébe

országunk felemelkedésének záloga: kiképzett emberfők sokasága

4.kép



„KÁRMENTŐ” EREDMÉNYEK

• megmaradó munkahelyek

• szakmai partnerként részesei az átjelentkezőknek

• nominális bércsökkentés „mérséklése”

• a legkisebb munkabérek érzékelhető növekedése

• „élő lelkiismeretként” jelenlét tagjaink mindennapjaiban

• vélemény, beleszólás a „száguldó” törvényalkotásba

• aktív részvétel az országos közszolgálati érdekegyeztetésben

• partnerség a munkavállalói és szakmai érdekképviseletekkel

HARCOLUNK: munkaruháért, fizetett tanulmányért, minimálbérre épített ágazati
bértáblákért

DE HARCOLUNK: a közömbösség, reménytelenség, a magányosság és a félelem ELLEN IS!!

5.kép



2016.ÉVI KILÁTÁSOK: KONSZOLIDÁCIÓ!?

220 milliárd Ft közszolgálati bérfejlesztésre.

Bérintézkedés a szociális területen.

Életpálya kormánytisztviselőknek!

Önkormányzati köztisztviselőknek??

6.kép



MKKSZ ELVÁRÁSOK AZ ÉLETPÁLYATÖRVÉNYTŐL

Pénzt a rendszerbe

Életpálya minden közszolgálati területre

Azonos munkahelyen azonos elbírálás

Közszolgálati komparatív előnyök

Érdemi szociális párbeszéd

7.kép



SZAKSZERVEZETI INTEGRÁCIÓ

AZ MKKSZ döntése helyes volt:
Erő egyesítés, összehangolt cselekvés IGEN
Szervezeti, vagyoni önállóság IGEN
Önálló, sajátos közszolgálati érdekképviselet IGEN

CÉL:

SZAKSZERVEZETNEK KELL MEGMARADNUNK!
ÉS/VAGY

ÚJ FELTÉTELEK MELLETT 

ÚJRA AZZÁ KELL VÁLNUNK!

8.kép



JÖVŐ!!!
MIT KELL TENNÜNK A HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉRT

•javítani a belső nyilvánosságot

•vonzó működés a fiatalok számára

•differenciált ágazati szakmapolitikai munka

•társadalmi nyilvánosság beszervezése

•tudásháttér, adatbázis létrehozása

•vezetőképzés

•kiterjedő tagi érdekvédelem

•közszolgálati szervezeti és akcióegység

•Párbeszéd, együttműködés a szakmai szervezetekkel

9.kép



MÚLT!!! JELEN!!!

Év Taglétszám Tagdíj bevétel (Ft)

2010. 19 500 127 millió

2012. 14 800 82 millió

2015. (várható) 11 500 68 millió

STOP! STOP!

2016 a stabilizáció éve lesz!

10.kép

JÖVŐ!



SZERVEZETÉPÍTÉSI  AKCIÓK EREDMÉNYEI

17 új alapszervezet – 454 új tag

11.kép



TAGLÉTSZÁM NÖVELÉS EREDMÉNYEI

16  alapszervezetben – 244 új tag

12.kép



10 OK, AMI MIATT VALAKI MEGSZÜNTETI AZ MKKSZ TAGSÁGÁT

1. Az információ hiány
2. Az egyéni problémákkal való törődés hiánya.
3. A tagdíj.
4. A szervezeti változás.
5. A munkáltatói ráhatás.
6. A helyi tisztségviselők változása, az utánpótlás hiány. Sajnos nem ritka eset, hogy maga a

távozó tisztségviselő – nyíltan, vagy ügyes, suttogó propagandával – kezdeményezi a
szervezet megszűnését és persze a pénz felosztását.

7. A megfelelő helyi szervezeti élet hiánya.
8. A munkahelyi szervezet taglétszámának a kritikus szint alá csökkenése.
9. Az un. „átigazolás”.
10. Fásultság, érdektelenség, karrierféltés, politikai motiváció, vezetővé válás.

Ezek tehát a tagsági viszony megszűnésének ismert és beazonosítható okai. Fontos ezt
minden egyes esetben elemezni és megtalálni a tényleges feszültségpontot, lehetőleg az
előtt, mielőtt a kilépés, vagy a szervezet megszűnése bekövetkezne.

13.kép



MKKSZ ÉS A PÁLYÁZATOK
MÚLT:
Sikeres „PILOT” program:„védekezés a harmadik oldal erőszak ellen”

JELEN:
MAgyar NORvég önkormányzati KApacitás építés (MANORKA)
„A járási és az önkormányzati hivatalok munkatársai együttműködésének
erősítése. Tréning 100 járásban”

JÖVŐ:
- Közigazgatás Fejlesztés Operatív Programja (KÖFOP)
2.1.1 Kormányhivatalok és önkormányzatok együttműködése
- nemzetközi program: szociális párbeszéd előkészítése és harmadik oldali erőszak
elleni védelem összehangolása

14.kép



NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

KONFÖDERÁCIÓNK A SZEF, TAGJA AZ EURÓPAI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGÉNEK

MKKSZ:
A Független Szakszervezetek Európai Szövetségének (CESI) elismert, meghatározó tagja

CESI:
24 európai országból, 15 millió közszolgálati dolgozó

Az Európai Bizottság elismert szociális partnere

az európai közszolgálati politika alakításának aktív részvevője

MKKSZ részvétel a CESI AKADÉMIA rendezvényein (5fő)

MKKSZ részvétel a CESI megalakulásának 25. évfordulóján (5 fő)

15.kép



ÚJ TAGKÁRTYA

16.kép



KONGRESSZUS 2016.

erősítsük meg a helyi tisztségviselőket
keressük meg az új munkavállalókat
növeljük a szervezettséget
válasszuk meg a kongresszusi küldötteket
dolgozzuk ki közösen az MKKSZ új programját

TALÁLKOZZUNK AZ MKKSZ XII. KONGRESSZUSÁN

17.kép



KÖSZÖNÖM AZ EGÉSZ ÉVI KÖZÖS MUNKÁT!

BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

18.kép



ELÉRHETŐSÉGEINK:

BUDAPEST, 1146 ABONYI UTCA 31. 
tel.: +36 1 338 4002

mkksz@mkksz.org.hu
www.mkksz.org.hu

www.facebook.com/mkksz


