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MMMaaagggyyyaaarrr   ÁÁÁllllllaaammmkkkiiinnncccssstttááárrriii    DDDooolllgggooozzzóóókkk   
Országos Szakmai Tanácsa 
Budapest, Abonyi utca 31. 

 
Jegyzőkönyv 

 
Amely készült a 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
Magyar Államkincstári Dolgozók 

Országos Szakmai Tanácsa 
Tisztújító értekezletén 
2017. szeptember 26-án 

Budapest, Vadász utca 16. 
 
A taggyűlésre 2017. szeptember 26-án 10 órakor került sor a Magyar Államkincstár Vadász 
utca székházának 201/1. tanácskozó termében. 

 
 

 
 
 
Vendégek: 
 
Dr. Sándor Balázs MÁK Humánpolitikai Igazgató 
Boros Péterné MKKSZ elnök 
Dr. Marosi János MKKSZ elnökségi tag 
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Tervezett napirend: 

 

 Békési József az MKKSZ Magyar Államkincstári Dolgozók Országos Szakmai 
Tanácsának alelnöke megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a résztvevőket és ismertette 
a napirendi pontok tervezetét. A napirendi pontokat a tagság egyhangúan megszavazta. 
 
Békési József felkérte dr. Sándor Balázst, a MÁK Humánpolit ikai Igazgatóját, hogy az 1. 
napirendi pontban foglalt témában előadását tartsa meg. 
 

 Dr. Sándor Balázs az előre írásban feltett kérdések, megválaszolásával 
kezdte tájékoztatóját. Elmondta, hogy a megemelkedett bértömeg beépül a 2018-as 
költségvetésbe. Az eltérítési keret és a munkaköri pótlék jövőre is rendelkezésre fognak 
állni. 
Szerinte az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesültek a béremelések. A középfokú 
besorolású dolgozóknak munkaköri pótlékot adtak bizonyos feltételekkel, amelyek egyes 
dolgozóknál bércsökkenést okoztak volna, de elmondható, hogy senkinek sem csökkent a 
bére. Akinek az emelés ötezer Ft alatt i volt vagy öt-és tízezer Ft között i, ők egyszeri 
Erzsébet utalványban részesültek. 

1 Tájékoztató a szakszervezeti tárgyalások nyomán megvalósult 
bérrendezésről (  50-60 ’) 
 Előadó: Dr. Sándor Balázs MÁK Humánpolitikai igazgató 
 

2. MKKSZ tájékoztató az előző időszak eseményeiről és a következő időszak 
szakszervezeti feladatairól. (45’) 
Előadó: Boros Péterné MKKSZ elnök 
 
A szakszervezi tisztségviselők védelme. 
Az OSZT – k SZMSZ- ének aktualizálása 
Előadó: Dr. Marosi János  MKKSZ SZÜB vezető 

3. A munkavédelmi megbízott választásokról (10’) 
 Előadó: Perge Lóránt Elnökségi tag 
 
 

4. Egyebek   45’ 
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Ezt követően dr. Sándor Balázs arra a kérdésre válaszolt, hogy miért utalvány formájában 
adják a dolgozóknak a különböző év közbeni juttatásokat. Elmondása szerint az adózási 
szabályok miatt, ha ezeket az összegeket bér formájában adják, akkor kevesebb jutna a 
dolgozóknak. 
A következőkben a bérrendezés számszaki oldaláról beszélt, melyben elmondta, hogy 
összesen 1 milliárd Ft-nak megfelelő bértömeg növekedés történt, ami 2017-re 500 millió 
Ft-nak feleltethető meg. A munkaköri pótlék 20%-os volt, mely az összes emelés 
egynegyedét tette ki, a maradék származott eltérítésekből. A középfokú végzettségűeknek 
114%-ról 122,8%-ra emelkedett az átlagos eltérítés, náluk az átlagbér 182 500 Ft-ról 205 800 
Ft-ra növekedett. A felsőfokú végzettségűeknél 14 000 Ft volt az átlagnövekedés. Összesen 
a kollégák 65%-a kapott bérrendezést pótlék vagy eltérítés formájában, melyből az 
ügykezelők és a gépkocsivezetők is részesültek. A projektekben résztvevőknek és az 
informatikusoknak ebből most nem jutott. Az átlagos eltérítési színvonal megduplázódott. 
Szerinte probléma volt a bérrendezés végrehajtására kapott rövid idő, de az Elnök úr külön 
kérése volt, hogy a júliusi számfejtésben már benne legyen az emelés. Ha csak 
augusztusban kerül számfejtésre akkor az a tudatban nem mindig megy át, hogy a 
kifizetett összeg milyen időszakra vonatkozik. További problémaként említette, hogy van 
olyan kolléga, aki augusztusban megszerezte a diplomát és kevesebb lett volna a bére, mint 
a pótlékkal megnövelt középfokú fizetése. Ezt a helyzetet felmérik, és legkésőbb januártól 
megoldást fognak találni erre a problémára. 
A következőkben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvadásáról beszélt 
Igazgató úr. Elmondta, hogy az itt dolgozó középfokú végzettségűek is részesülni fognak a 
bérrendezésből, akár már november 1-től. A kincstárnak kell kidolgozni egy átfogó 
megoldást a beolvadás miatt kialakuló bérfeszültségek rendezésére. Az ONYF -ben 107% az 
átlagos eltérítés.  
2018-ban átfogó bérrendezés nem várható, egyedül a garantált bérminimum emelésével 
kalkulálnak. Januártól 200 ezer Ft körüli lesz a legkevesebbet kereső teljes munkaidős 
dolgozó illetménye. Azonban a sajtóban megjelent átlagos 25%-os emelésről nem lehet 
beszélni. Az sincs kizárva, hogy valakinek csökkenjen az illetménye az újraosztott 
eltérítések miatt, de minden szervezeti egység meg fogja kapni azt a bértömeget, amit 
eddig, esetleg többet. Minden olyan esetben, amikor csökken valakinek az illetménye, azt 
meg kell vizsgálni, hogy mi áll mögötte. 
Törekednek arra, hogy legyen idén is ruhapénz és Erzsébet utalvány év végén. Szerinte meg 
kell becsülni, amit a kincstár ki tud szorítani a meglévő keretekből. Bízik abban, hogy az 
elvégzett feladatnak van látszatja, a Minisztériumban hasznosnak ítélik meg. 
Örül, hogy a kincstár együtt tud működni az érdekképviselet i szervvel, azonban tudja, hogy 
ezzel a bérrendezéssel nem oldották meg a helyzetet, csak csökkenteni lehetett az elszívó 
hatást. Utolsó gondolatként megkérdezte Boros Péternét az MKKSZ elnökét, hogy hogyan 
állnak a tárgyalások a magasabb fórumokon? 
 
Békési József megköszönte a tájékoztatást és reméli, hogy a jó kapcsolat fenn fog maradni. 
Felkérte Boros Péternét az MKKSZ elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2. napirendi 
pont keretében. 
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Elnök asszony először megköszönte mindenki munkáját, aki kiállt a 
bérrendezés mögött. Ez az együttműködés értékelésre szorul, mert a többi területet is 
f igyelembe kell venni. Az ONYF szakszervezete 600 főt képvisel. Az együttműködés fontos 
lesz és az MKKSZ ezt segíteni, fogja. Ugyanakkor gratulált a forrás eléréséhez, amit a 
kincstár és az MKKSZ közreműködésével sikerült kiharcolni. Látni kell, hogy a tavaly 
meghozott döntés végrehajtását a keresetek növeléséért való harcot még tanulni kell. Az 
MKKSZ által követelt 25%-os emelés helyett lett ugyan egy kincstári eredmény, de emiatt 
nem lett meg az összhang és lehet, hogy nagyobb eredményt is el lehetett volna érni. 
Elmondta, hogy megakadtak az önkormányzati sztrájktárgyalások és feltette a kérdést, 
hogy mi lett volna, ha megvárják egymást? Ennek ellenére megköszönte a 
sztrájkelőkészítésben való részvételt mindenkinek és a kincstár hozzáállását.  
Ezután a jövőbeni tervekre tért ki. Azt szeretnék, ha visszatérnének a korábbi munkajogi 
szabályok és ezek arányban állnának egymással. Két nemzetközi értekezleten vett részt az 
elmúlt időszakban. Az elsőt Brüsszelben tartották, ahol a független szakszervezetek 
szociális pillérek felállításában gondolkodnak. Pozsonyban pedig az Európai 
Szakszervezetek Szövetségének ülésén az a kérdés fogalmazódott meg, hogy hogyan lehet 
pénzre váltani a polit ikai akaratot. Miközben Szlovákiában emelkedett a minimálbér a 
legnagyobb mértékben, addig Magyarország hátulról a második a minimálbérek 
összehasonlításában. 
Két szemlélet van a köztudatban. Az első szerint alacsonyan kell tartani a béreket, hogy 
ezzel csábítsák az országba a befektetőket. Ezt az MKKSZ nem támogatja. A másik 
szemlélet szerint a dolgozókat kellene motiválni a nagyobb teljesítmény érdekében. 
Boros Péterné szerint azonban kevés, ha csak a minimálbért emelik a diplomásokat is meg 
kell becsülni. Az MKKSZ elnöksége ezért abban döntött, azt szeretnék, ha 2018-tól a 
minimálbér 145 000 Ft-ra a garantált bérminimum 188 500 Ft-ra növekedjen, míg ezen kívül 
vezessék be a diplomás bérminimumot 245 000 Ft összeggel. Erre az állami költségvetés 
nyújtana fedezetet. Elmondta, hogy a kincstárra nincs irányadó életpálya szabály. A 
kialakult munkaerőhiány az alacsonyan tartott bérek miatt van. A keresetek növelését 
rendszerszinten kell megváltoztatni. Végül megköszönte Dobóczky Károly leköszönő OSZT 
elnök munkáját. 
 
Ezután dr. Sándor Balázs vette át a szót. Megköszönte a szakszervezet munkáját az 
október 10-én esedékes munkavédelmi képviselőválasztás jelöltállításával kapcsolatban. Az 
ONYF -el kapcsolatban hozzátette, fontos lesz az ottani szakszervezettel az 
együttműködés. A tárgyalásokhoz azonban véleménye szerint több tagra lenne szükség. 
Végül megjegyezte, hogy a biztos bérnövekedés sikerét mindenki maga ítélje meg, 
azonban a reális célok nagyon fontosak. Választok jönnek, ezért nagyon fontos a 
kommunikáció. 
 
Ezekre reagálva Boros Péterné megjegyezte, hogy szerinte a 25%-os béremelés reális 
célkitűzésnek tekinthető. De valóban fontos a szervezetek között i együttműködés, mert 
van még hova fejlődni. 
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Békési József megköszönte a tájékoztatókat és felkérte Dr. Marosi Jánost az OSZT -k 
SZMSZ - nek újragondolásáról szóló beszédének megtartására. 
 

 Dr. Marosi János elmondta, hogy régen minden választott t isztségviselő 
védettségben részesült. A kttv. gyengítette a szakszervezeti jogokat. Azonban a kttv. 201. 
szakaszának 1,2,3-as bekezdése szerint a szakszervezet alapszervezetenként legfeljebb egy 
kormánytisztviselőt védettnek jelölhet. Az alapszabály a 12. oldalán a munkajogi 
védettséggel külön foglalkozik. A védettség azt jelenti, hogy a taggyűlés hozzájárulása kell 
például elbocsátáshoz.  
Marosi János az SZMSZ változásaira tért rá, aminek igazodnia kell az MKKSZ változásaihoz. 
2010-ben lett elfogadva az utolsó SZMSZ az OSZT - ben, ezért az MKKSZ egy ajánlást ad a 
Magyar Államkincstár Országos Szakmai Tanácsának, amelyet a maga képére formálhat. 
 
Békési József megköszönte a tájékoztatást és felkérte Perge Lórántot a 3. napirendi pont 
megtartására. 
 

 Perge Lóránt elmondta, hogy október 10-én lesz a munkavédelmi képviselő 
választás, azon megyékben, ahol sikerül jelöltet állítani. A szakszervezetnek 5 
alapszervezetében sikerült jelöltet állítania eddig. Ezután ismertette a munkavédelmi 
képviselő jogait és feladatait. 
 
A tájékoztató után Békési József megköszönte Dobóczky Károly leköszönő elnöknek 10 
éves munkáját az Országos Szakmai Tanács élén. 
 
 

 
 
Az utolsó 4. napirendi pont értelmében az OSZT -nek a megüresedett posztokra jelölteket 
kell állítania, és választást kell tartani. 
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A tagság egyhangúan megszavazta Pavelka Annát Mandátumvizsgálónak, aki 
megállapította, hogy minden tag hiánytalanul jelen van, így az OSZT  határozatképes volt. 
 
Az OSZT egyhangúan elfogadta Békési Józsefet levezető elnöknek, aki javaslatot tett a 
jegyzőkönyvvezetőre Oláh Norbert, valamint a hitelesítőkre Radács  Viktória Gabriella és 
Kissné Sándor Csilla személyében, amely javaslatot az OSZT egyhangúan elfogadta. 
 
Szavazatszámlálónak Kondor Bertalant jelölte Békési József, amely javaslatot az OSZT  
egyhangúan elfogadta. 
 
Először a megüresedett OSZT elnöki pozícióról történt szavazás következett. Az OSZT erre 
a posztra Tradler Ildikót jelölte, aki vállalta a megbízatást. 
 

 
 
Az OSZT tagsága a 2017.09.26-i ülésen egyöntetűen elnökének választotta Tradler 
Ildikót. 
 
A kettő megüresedett elnökségi tag pozíciókra két jelölés érkezett Mamrusné Flaskay 
Magdolna és Tóth Gáborné személyében. 
 
 
Az OSZT tagsága a 2017.09.26-i ülésen egyöntetűen elnökségi taggá választotta Mamrusné 
Flaskay Magdolnát és Tóth Gábornét. 
 

     
 
Kongresszusi küldöttnek (egyben Országos Választmányi tagnak OV)  Kondor Bertalant, 
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míg póttagnak Oláh Norbertet jelölte az OSZT, akiket az ülésen a tagság egyhangúan 
megválasztott. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A választott tisztségviselők a döntést elfogadták és megköszönték a tagoknak a bizalmat. 
 
Ezután Boros Péterné megköszönte a munkáját Békési József alelnök úrnak és gratulált az 
újonnan megválasztott vezetőségnek. 
 
Békési József is megköszönte Boros Péternének és Marosi Jánosnak, hogy megtisztelték 
jelenlétükkel az OSZT ülését, majd a megválasztott új elnök Tradler Ildikó megköszönte a 
bizalmat és mondott néhány szót az elmúlt időszak nehézségeiről és a jövő feladatairól. 
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Békési József az értekezlet levezetője az OSZT ülést 14 órakor lezárta 
 
 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 26. 
 
 
 
  
                                                                  ……………………………. 
A jegyzőkönyvet készítette:  Oláh Norbert 
                                                                              OSZT tag 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők: 
                                                
  

    

 


