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1. Nyitókép



Az Elnökség a beszámolási időszakban:
6 alkalommal tartott ülést
 2 alkalommal ülés tartása nélkül távszavazással döntött
49 napirendet tárgyalt
 rendszeresen beszámoltatta az MKKSZ választott vezetőit
 a Felügyelő Bizottsággal együttműködve ellenőrizte a 

gazdálkodást
minden szükséges esetben állást foglalt, véleményt 

nyilvánított érdekvédelmi és szakmapolitikai kérdésekben
 az ülések jegyzőkönyvei, a határozatok, a döntések 

dokumentálása rendezett

2. kép



Tüntetés a Millenárison
lyukas cipők az NGM ablaka alá
Panasznap a Miniszterelnökség előtt
Élőlánc a Parlament körül
tele puttony keserűséggel és csalódottsággal 
Pedagógus tüntetés
önkormányzati sztrájk júniusban
flash mob BM előtt
Önkormányzati sztrájk szeptemberben
Sztrájk készültség aszociális dolgozók bérfejlesztéséért

3. kép



Járási hivatalokban átl. +40%
Minimálbér  +15%
Bérminimum +25%
Megyei kormányhivatal +30%
Szociális intézmények +30%
Kulturális intézmények +15%
Önkormányzati illetményalap szabad helyi 

megállapítása
Önkormányzati köztisztviselők -30%
Központi közigazgatás -30%

4. kép



30%-os általános béremelés 2016. október 1-től
 önkormányzati köztisztviselőknek
ügykezelőknek
Technikai dolgozóknak

Mindezek forrásigénye 22.4 milliárd forint.
Egységes előmeneteli és javadalmazási rendszer

Azonos követelményekhez azonos feltételek az 
állami és az önkormányzati közigazgatásban

5. kép



Már nem (csak) a bér: az önkormányzati LÉT A TÉT!!!

2016. július 1-én a járási hivatalokban, 2017 január 1-én a
megyei kormányhivatalokban bérfejlesztés :Merre dől a
dominó?

Magától kiürül a kistelepülési önkormányzat?

Ha nincs hivatal, nincs önkormányzat!!!

Központosítás: jön a járási önkormányzat?

Tárgyalási halogatás.

Ki mondja meg mi fáj igazán?!

6. kép



1.) 2014. július – 2015. május Öt tárgyalás a „Bakondi bizottságban” Eredmény:
2015. 07.01 hatályba lépett a (közszolgálati) rendvédelmi életpálya törvény.
ÁTLAG 30% béremelés! És folyt. köv.

2.) 2015. július 8. OKÉT Plenáris ülésen Varga Mihály személyesen nyilatkozik
arról, hogy 2016. július 1.-én hatályba lép a civil közszolgálati életpálya törvény.
Ígéret: 30%-os béremelés. Forrás: 37,8 milliárd a költségvetésben.

3.) 2015. december 23.!!! Kormány - előzetes egyeztetés nélkül - törli a
közszolgálati életpálya programot! „Karácsonyi ajándék a közszolgálati
tisztviselőknek”?

4.) 2016. január KÉF ülés: életpálya helyett új jogállási törvény (Áttv.)
Új bérrendszer csak a járásban – 2017.-ben a megyében – 2018-ban??? –
központi igazgatásban.

„Önkormányzatokhoz a kormánynak semmi köze”!

5.) 2016. Április 30 MKKSZ XI. Kongresszus. Egyhangú döntés a SZTRÁJK
szervezésről

7. kép



1.) Pályaív a felkészítéstől a kiképzésen keresztül a karrierút lezárása után

2.) Szigorú alkalmazási feltétel, de életen át tartó foglalkoztatás. Tartalék állomány

3.) Folyamatos intézményes képzés

4.) Alanyi jogú garantált előmenetel, átjárhatóság 

5.) Komparatív előnyök

6.) Objektív minősítés, teljesítmény értékelés, jogorvoslattal

7.) Védelem a „harmadik” oldal ellen

8.) Sajátos, egyedi kedvezményes szolgáltatások

9.) Mentorálás

10.) A pálya végén tudatos, szervezett kivezetés 

8. kép



Tagdíjbevétel 68.800,- EFt
Támogatás 3.350,- EFt
Pénzügyi műveletek 175,- EFt
Egyéb 2.200,- EFt
Összesen: 75.200,- EFt

Anyagjellegű 1.050,- EFt
Szolgáltatás 35.711,- EFt
Bérköltség 24.700,- EFt
Személyi költség 15.580,- EFt
Adók, járulékok 5.605- Eft

82.650,- EFt

Különbség Különbség –– 7.450,7.450,-- EFtEFt

bevétel kiadás

9. kép



Jó hírek az MKKSZJó hírek az MKKSZ--rőlről
Minden fizetési kötelezettségünket teljesíteni

tudtuk és tudjuk!
Minden szerződéses kifizetés határidőre

megtörténik!
Kiemelt érdekvédelmi feladat, célkitűzés,

pénzhiány miatt nem maradt el!
Az MKKSZ folyamatosan, mindvégig likvid,

számláján a folyó kiadásokhoz szükséges
pénzösszegek garantáltan rendelkezésre állnak.

10. kép



Tagdíjbevételi hiányTagdíjbevételi hiány
2010 2010 -- 20162016

Bázis év: 2010 = 127.000 Bázis év: 2010 = 127.000 EFtEFt
2011 =   115.339 EFt hiány= 11.9  Eft
2012 =  86.032 Eft hiány= 41.1  Eft
2013 =  77.595 Eft hiány= 49.6 Eft
2014 =  75.486 Eft hiány= 51.7  Eft
2015 =  66.353 Eft hiány= 60.9 Eft
2016 = 68.520 Eft hiány= -58.7 EFt

összesített hiány:  összesített hiány:  -- 273.9 273.9 EFtEFt

11. kép



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

ELÉRHETŐSÉGEINK:

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

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

www.facebook.com/mkksz

12.Záró kép


