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Javaslat  
az SZMSZ egyes szabályainak módosítására 

 

Az elmúlt közel két év tapasztalatai szükségessé teszik az SZMSZ néhány 
szabályának módosítását, kiegészítését. 
 
Az SZMSZ alábbi pontjait érintik a változások: 6., 15/A. (új), 30., 35., 40., 41. 
Az SZMSZ-ben a törlésre javasolt szövegrészeket áthúzással, a javasolt 
szövegrészeket aláhúzott félkövér betűvel jelezzük. 
 
 

1. 
 
 
SZMSZ 6. pont Asz. 12. ponthoz: 
…… 
l) Összeférhetetlenség: 
A döntéshozó testület tagja nem vehet részt a szavazatszámláló bizottság 
munkájában, ha a döntés a személyét közvetlenül érinti.  
k) Alapszervezeti taggyűlés, választott testület, munkabizottság ismételt 
összehívása 
Ha az alapszervezeti taggyűlés, választott testület, munkabizottság nem 
határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a 
határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos 
napirenddel hívható össze. A megismételt ülés – amennyiben ezt a meghívó 
tartalmazza – a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Ez a 
szabály az SZMSZ 19. pontja alapján az Elnökségre nem vonatkozik.  
 

Indoklás: 
A javaslat analóg az Alapszabály 25. e)-f) pontjával, mely szövegszerűen azonban 
csak az Országos Választmányra vonatkozik. Ezt az ismételt összehívási módszert a 
Választási Szabályzat 2. c) pontjában megengedtük, így ennek jogi alapját is meg kell 
teremteni az SZMSZ-ben. 
 

2. 
 
SZMSZ 15/A. pont Asz. 26. e) ponthoz: 

Ha a szükségesnél több jelölt kapja meg a kongresszusi küldöttek eredeti 
számának több mint fele szavazatát, akkor a kapott szavazatok számának 
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megfelelő sorrendben – a testületi tagok számának eléréséig – tekinthetők a 
jelöltek megválasztottnak.  

 
 
Indoklás: 
A XI. kongresszuson 2016. április 30-án ez a szavazási helyzet állt elő, és erre akkor 
nem volt szabályozás, illetve ismételt szavazással lehetett volna a szabályok szerint 
folytatni a szavazást. 
 

3. 
 
SZMSZ 30. pont Asz. 55. ponthoz: 

a) A megyei szervezet ügyrendjét az MKKSZ SZMSZ elfogadása (módosítása) 
után legkésőbb 90 nappal kell a megyei titkári tanácsülésen elfogadni (módosítani) 
és megküldeni az Országos Irodának.  
b) A megyei (fővárosi) titkár a megyei szervezet ülésén szavazati joggal 
rendelkezik. 
c) A megyei (fővárosi) titkár részére – a megbízatásának időtartamára, a 
megyei (fővárosi) titkári jogállásának igazolására – az MKKSZ elnöke igazolást 
állít ki. Az igazolvány a megyei (fővárosi) titkár nevét, személyes adatait, a 
szakszervezeti tisztsége megnevezését tartalmazza illetve utalást a 
jogszabályok adta jogaira. 
d) A megyei titkárt az MKKSZ elnöke mentheti fel. A megyei titkár 
felmentését a titkári tanács tagjainak legalább 25 %-a kezdeményezheti 

Indoklás:  
A titkári tanács tagjai az alapszervezeti titkárok. Az Alapszabályban nincs előírva, 
hogy csak alapszervezeti titkár lehet megyei titkár. Ha nem alapszervezeti titkár, 
akkor a szavazati joga szabályozatlan. 
Fontos, hogy igazolhassa magát a megyei (fővárosi) titkár, hiszen csak ennek alapján 
köteles megengedni a munkáltató, a munkahelyre történő belépést, a hatályos 
jogszabályok alapján. Ennek a gyakorlata már megvalósult, a szabályozás ezt 
megerősíti. 
A megye titkár felmentése ténylegesen a d) pont szerint működik, a szabályozás ezt 
rögzíti. 
 

4. 
 
SZMSZ 35. pont Asz. 64. b) ponthoz: 
A tagdíj tényleges mértéke – az OV 2010. november 19-i határozata alapján 2011. 
január 1-től – a bruttó munkabér (illetmény, táppénz stb.) 0,9 %-a, maximum 2400 Ft.  
2018. július 1-től a tagdíj mértéke megegyezik az Alapszabályban előírt 1 %-kal, 
melyet csak a tagdíj maximuma korlátoz 2020. június 30-ig. 
A tagdíj maximumának mértéke – a tagok egyenlő teherviselésének (Ptk. 3:65. § (2) 
bek.) kötelezettsége alapján – 2017. július 1-től 3000 Ft, 2018. július 1-től 4000 Ft, 
2019. július 1-től 5000 Ft.  
2020. július 1-től a tagdíj felülről korlátozása (maximálása) megszűnik. 
 

Indoklás: 
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Az MKKSZ több mint 20 éve küzd a tagdíjplafonnal. Ezt zárná le a javaslat. 
Az 1996. évi Alapszabályban és azóta mindegyikben az szerepel, hogy a tagdíj a 
keresetek 1 %. Ekkor a maximum 400 Ft volt a tagdíj havonta.  
2000-ben az Alapszabály azt tartalmazta, hogy 2000. december 31-ig 400 Ft, 2001. 
január 1-től december 31-ig 500 Ft a tagdíj. Ekkor került be az a szabály, hogy a tagdíjról 
az OV külön dönt.  
 
2005-ben az OV elindított egy tagdíjreformot, az akkori 800 Ft-os tagdíjplafon évente 
emelkedett, 2006-ban 1200 Ft-ra, de maximum 0,7%, 2007-ben 1600 Ft-ra, de maximum 
0,8 %, 2008-ban 2000 Ft-ra, de maximum 0,9 %. Az utolsó döntés 2010. november 19-
én volt ekkor lett a maximum 2400 Ft, de a 0,9 % nem változott. (Ez olvasható a 
www.mkksz.org.hu holnapon). 
A 2005. évi OV döntés indoklása az alábbiakat tartalmazta: „A tagdíjrendszer (a fentiek 
szerinti) módosítása hosszabb távon garantálja a működéshez szükséges bevételeket, 
ugyanakkor – érvényesítve a szakszervezet legfontosabb alapértékét, a szolidaritást – 
biztosítja az arányos teherviselést.”  
 
A tagdíj 1 %-ra történő beállítási folyamata 2011-ben – az akkor már több éves bérstop 
miatt – megakadt. Nem valósult meg még a szolidaritás, az arányos teherviselés sem, 
hiszen míg az kisebb keresetűek 0,9 % tagdíjat fizetnek, a magasabb jövedelműek csak 
0,6-0,7 %-ot, vagy még kevesebbet.  
 
2011. évi legkisebb kereset 78.000 Ft volt, a bérminimum pedig 94.000, ez 2017-re 
127.500 Ft-ra, a bérminimum pedig 161.000 Ft-ra nőtt, 2018-ban pedig 138.000 Ft és 
180.500 Ft-ra változnak. A nettó minimálbér 2017-ben 11.072 Ft-tal nőtt, 2018-ban 6.792 
Ft-tal. A bérminimumnál ugyan ezek a számok: 21.445 Ft és 12.868. 
 
Az 1 %-ra történő átállás a minimálbérnél 125 Ft tagdíjemelkedést, a bérminimumnál 180 
Ft emelkedést jelent 2018-ban. 
 
A tagdíjplafon változtatása csak a magasabb keresetűeket érinti, az első lépés a 
270.000 Ft felett keresőket. Az egykulcsos adó 2011. évi bevezetésével a magasabb 
keresetűek jártak jól, például egy 300.000 Ft-ot keresőnek a nettója kb. 1000 Ft-tal, a 
350.000 Ft-ot keresőnek a nettója kb. 7000 Ft-tal, egy 400.000 Ft-ot keresőnek a nettója 
kb. 17.000 Ft-tal nőtt. 
Az szja 2016. évi 1 %-os csökkentése (16 %-ról 15 %-ra) például a 300.000 Ft-ot 
keresőnek 3000 Ft-tal, a 350.000 Ft-ot keresőnek 3500 Ft-tal, a 400.000 Ft-ot keresőnek 
4000 Ft-tal nőtt a nettó keresete. 
2017. július 1-től egy 300.000 Ft-ot keresőnek 300 Ft-tal nő a tagdíja, a 330.000 Ft felett 
pedig mindenkinek 600 Ft-tal. 
 
A tagdíjfizetési terhet mindenkinél csökkenti az, hogy a tagdíj az adóalapból 
levonható. Emellett az alapszervezetnél marad a tagdíj jelentős része, mely közösségi 
célokra felhasználható. 
 
A számok azt mutatják, hogy a tagdíj 1 %-ra történő változtatására, mely az MKKSZ 
megalakulása óta tartalmaz az Alapszabály, a helyzet megérett. A közszolgálati 
szakszervezetek mindegyike a korábbi években már áttért a felső korlát nélküli 1 %-os 
tagdíjfizetésre. 
 
Cél, hogy a megvalósuló béremelésekkel párhuzamosan történjen meg a tagdíj 
mindenkire vonatkozó egyelő arányú mértéke – összhangban a Ptk. 3:65. § (2) 
bekezdésével, mely szerint „az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő 
kötelezettségek terhelik” és a szolidaritási elvvel – a magas keresetűek eddig 
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alacsonyabb arányú tagdíja váljon arányossá, ezért fokozatosan szűnjön meg a tagdíj 
felső határa. 
 
A fokozatosság azt jelenti, hogy a teljes beállás az 1 %-ra 2020. július 1-től valósul meg.  
 
Boros Péterné MKKSZ elnök írta: Miért nem evidencia a magyar szakszervezeti életben, 
hogy a tagdíj minimum a havi fizetés 1 százaléka kell legyen? Miért nem értik meg 
sokan; csak a tagdíj által gazdasági függetlenségig finanszírozott szakszervezetek 
képesek fellépni ténylegesen az érdekvédő célokkal? (Népszava, Oly sok évünk 
elszelelt, 2017. március 20.) 
 
Minden tagnak tudnia kell, hogy tagdíjával az MKKSZ működő képességét biztosítja, a 
tagdíj jelenti a függetlenségünket a munkáltatóktól és a kormánytól. Ezt teszi lehetővé 
adott esetben a vita, a tiltakozás vagy akár a sztrájkszervezés anyagi alapjait. 

 
5. 

 
SZMSZ 40. pont az ASZ. 78A. ponthoz: 

A főtitkári tisztség megszűnésével és az elnöki tisztség jogkörének bővülésével 
kapcsolatos szabályok (1., 5., 8., 11., 16., 18., 20., 21., 22., 26., 27., 32., 33., 41. 
pontokban) az Alapszabályban rögzített átmeneti szabályok szerint lépnek életbe. 

 Indoklás: Átmeneti szabály volt, törölhető. 
 

6. 
 

SZMSZ 40. 41. pont Záró rendelkezések 
Az MKKSZ Országos Választmánya az SZMSZ-t a 2008. november 27-ei ülésén 
fogadta el, módosította módosítását a 2015.november 21-ei ülésén, majd 2017. 
május 27-ei ülésén. fogadta el. 
Az SZMSZ módosítása hatálybalépésének napja 2017. június 1. 2016. január 1. 
Az SZMSZ végrehajtásáról az MKKSZ Elnöksége és az elnök gondoskodik. 
 

 Indoklás: Az SZMSZ időpontjának módosításának rögzítése.  
 

 

 

Az SZMSZ módosítását előkészítette a Szervezési és Ügyrendi Bizottság. Az Elnökség 
2017. április 22-i ülésén elfogadott 17/2017. (IV. 22.) Elnökségi határozat szerint terjeszti a 
módosítási javaslatot az Országos Választmány elé.  


