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2004. április 24.-én és május
15.-én tartotta VII. Kongresszusát a
Magyar Köztisztviselõk és Közalkal-
mazottak Szakszervezete (MKKSZ).
A zárt ülés keretében rendezett elsõ
tanácskozási napon a küldöttek üd-
vözlése után dr. Kiss Sándor elnök
tett javaslatot a kongresszus két nap-
jának ügyrendjére, a munkabizott-
ságokra, azok tagjaira.

Ezt követõen Boros Péterné al-
elnök, a beszámolót szerkesztõ bi-
zottság vezetõje fûzött szóbeli kiegé-
szítést az elõzõ kongresszuson elfo-
gadott program végrehajtásáról ké-
szült beszámolóhoz. A vitában fel-
szólalt Békési József, a Kincstári
OSZT küldötte, Öreglaki István szb-
titkár (Balatonboglár), Pásztor
Mihályné, az MKKSZ Nyugdíjas ta-
gozatának elnökségi tagja, dr. Ma-
rosi János szb-titkár (Bp. VIII. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal) és
Gyõry András Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei küldött. A felszólalá-
sokra adott válasz után a kong-
resszus egyhangúlag elfogadta a be-
számolót.

Ugyancsak egyhangúlag fogadta
el a kongresszus a Pénzügyi Ellen-
õrzõ Bizottság (PEB) beszámolóját
és Tornyi Lajosné PEB-elnök szó-
beli kiegészitését a beszámolóhoz,
valamint Fehér József fõtitkár össze-
foglalóját az MKKSZ vagyoni hely-
zetérõl, a vagyongazdálkodás ta-
pasztalatairól.

Az elsõ naoi tanácskozás záró
napirendi témájaként dr. Kovárik
Erzsébet, az Ügyrendi Bizottság el-
nöke tett javaslatot az MKKSZ
Alapszabályának — a VII. Kong-
resszust követõ idõszakban történõ
— felülvizsgálatára. Gyõry András
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) fel-

szólalása után a küldöttek egy tar-
tózkodással elfogadták Kovárik
Erzsébet elõterjesztését.

A kongresszus elsõ napi tanács-
kozása Fehér József záró szavaival
ért véget.

A Budapesti Közgazdasági és Ál-
lamtudományi Egyetem Közigazga-
tási Karának épületében megtartott
– immár nyilvános – második napi
tanácskozást a közélet több vezetõ
képviselõje megtisztelte jelenlétével.
A kongresszus vendége volt
Lamperth Mónika belügyminiszter,
Csizmár Gábor a munkaügyi tárca
politikai államtitkára, Herczog Lász-
ló helyettes államtitkár és Vadász Já-
nos, a közszolgálati reformért felelõs
kormánymegbízott, Szabó Endre, a
Szakszervezetek Együttmûködési Fó-
rumának (SZEF) elnöke, a társszak-
szervezetek képviseletében Breuer
László, a Honvédségi Dolgozók Szak-
szervezetének titkára, Pék Zsolt, a
Helyiipari és Városgazdálkodási Dol-
gozók Szakszervezetének elnöke,
Várnai Ferenc, a Közszolgálati Szak-

szervezetek Szövetségének fõtitkára.
A partner szervezeteket Zongor Gá-
bor, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének fõtitkára,
Szabó Lajos, a Magyar Közigazgatá-
si Kar elnöke, Kökényessy József, a
Magyar Közigazgatási Intézet
fõigazgatóhelyettese és Michalkó Pé-
ter, az Egyesült Közszolgálati Nyug-
díjpénztár elnöke képviselte. A ven-
dégek sorában ült a központi és a te-
rületi közigazgatás több vezetõ köz-
tisztviselõje, számos polgármester,
fõjegyzõ.

A küldöttek és a vendégek meg-
hallgatták Fehér József fõtitkári re-
ferátumát az MKKSZ 2000-2004 kö-
zötti tevékenységérõl és a következõ
négy év szakszervezeti munkájának
céljairól, feladatairól valamint
Gozman Józsefné alelnök, a Program-
szerkesztõ Bizottság elnökének szó-
beli kiegészítését a 2004-2008.
évekre szóló – írásban elõterjesztett
– programhoz. A vitában felszólalt:
Lamperth Mónika belügyminiszter,
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Dr. Kiss Sándor elnöki megnyitójaDr. Kiss Sándor elnöki megnyitójaDr. Kiss Sándor elnöki megnyitójaDr. Kiss Sándor elnöki megnyitójaDr. Kiss Sándor elnöki megnyitója
az elsõ tanácskozási naponaz elsõ tanácskozási naponaz elsõ tanácskozási naponaz elsõ tanácskozási naponaz elsõ tanácskozási napon
 A Magyar Köztisztviselõk és

Közalkalmazottak Szakszervezet-
ének elnöksége nevében tisztelet-
tel köszöntöm VII. kongresszusunk
küldötteit és tanácskozási joggal
meghívottjait, tanácskozásunk va-
lamennyi résztvevõjét. Bejelen-
tem, hogy a kongresszus határozat-
képes. A küldöttek közül 10 óra-
kor 98-an voltak jelen, ezért ta-

nácskozásunkat megkezdhetjük.
Tisztelt kolléganõk, kollégák, tisztelt kongresszus!
A meghívó mottója szerint hitelesen és sikeresen kell

végezni munkánkat. A múltban is erre törekedtünk, je-
lenleg is ez az igyekezetünk, és úgy gondolom, hogy a
jövõben is ennek a két gondolatnak kell meghatározó-
nak lennie mindannyiunk szakszervezeti munkájában.
Ilyen tevékenységet csak ezzel a megközelítéssel és
ilyen célokat magunk elé tûzve lehet végezni. Szak-
szervezetünk, az MKKSZ — más elnevezésû jogelõde-
ihez hasonlóan — közel másfél évtizede ezt a célt szol-
gálja. Ezt a célt szolgálta az MKKSZ mindenkori veze-
tése, erre törekedett valamennyi munkahelyi szerveze-
te és hitem szerint minden tagja.

Hat kongresszus van mögöttünk ebben a közel más-
fél évtizedben és mindig megtettük a szükséges helyzet-
értékelést, munkánk felmérését, a jelen és a jövõ érté-
keinek számbavételét. Úgy gondolom, a VII. kongresszus
is erre vállalkozik. Valamikor 1989 õszén felszálltunk
egy olyan vonatra, amely elindult egy cél felé. Tudtuk,
hogy ez a cél nehezen elérhetõ, tudtuk, hogy kemény
munka vár ránk és mindazokra, akik közösséget vállal-
tak e cél elérése érdekében. Közben, ahogy ez történni
szokott, ez a vonat megállt számos állomáson. A hat kong-

resszusra gondolok. Voltak, akik leszálltak a vonatról és
voltak, akik újra fölszálltak, vállalván a közös célt. Min-
den egyes idõszaknak természetesen megvoltak a maga
külsõ és belsõ feltételei.

Ezzel a bevezetõ gondolattal is csak megerõsíteni sze-
retném az írott anyagok egyik alapvetõ tézisét: megpró-
báltunk mindig számolni a belsõ és külsõ adottságokkal
és helytállni az idõ adta követelményekhez képest. Ezt
az alkalmat is kihasználom arra, hogy a magam és az
elnökség nevében is köszönetet mondjak mindenkinek,
aki bármilyen formában segítette közös törekvéseinket.
Azoknak is akik felszálltak erre a vonatra közel másfél
évtizeddel ezelõtt és még itt vannak közöttünk, és azok-
nak is, akik menet közben beléptek ebbe a megtisztelõ,
de korántsem könnyû szerepbe. Köszönöm az együttmû-
ködés lehetõségét és remélem, hogy a jövõt illetõen is az
MKKSZ céljai és feladatai tekintetében továbbra is egy-
ségesen halad afelé, amit a programja tartalmaz.

Meggyõzõdésem, hogy a már említett vonatra szállók
szándékai, eszközei becsületesek és tiszták voltak. Egyet
tûztek ki célul: a már említett hitelességet, s remélték a
sikert. A siker érdekében szándékaink szerint õszinte
munkával dolgoztunk. Teljes energiával. De tudjuk, el
kell ismerni, hogy a sikerek minden idõszakban alatta
maradtak a várakozásoknak. A sikerek értéke és mérté-
ke közismerten relatív, más és más megítélés alá kerül-
het. Ismerjük el, követtünk el taktikai és stratégiai hibá-
kat. Ki az, aki és mely szervezet az, amely hibátlan? Dön-
téseink egy részét az élet, a késõbb történt események,
vagy az eredmények, a következmények nem igazolták.
Mindezért mindenkor és mindenhol vállaltuk és vállal-
juk a felelõsséget, annak reményében, hogy a jövõ ered-
ményesebb lesz. Reméljük, tanultunk, tanulunk, oku-
lunk a történtekbõl, hisz másfél évtized jelentõs tapasz-

Szabó Endre, a SZEF elnöke, Vár-
nai Ferenc, a KSZSZ fõtitkára,
Forróiné Fábián Erzsébet szb-titkár
(Polgármesteri Hivatal, Gyöngyös),
Mike Zsolt (Növény- és Talajvédel-
mi OSZT), Tóthné Merth Bernadette,
a Sport OSZT elnöke, Návrádi
Kálmánné, a Családsegítõ OSZT el-
nöke és Marosi János szb-titkár(Bp.
VIII. ker. Polgármesteri Hivatal)

A vita lezárása és a válaszadás
után a küldöttek egyhangú szavazás-

sal fogadták el a fõtitkári referátu-
mot és az MKKSZ következõ négy
évre szóló programját. Ezt követõen
a kongresszus titkos szavazással vá-
lasztotta meg az új ciklusra a szak-
szervezet tisztségviselõit. A válasz-
tási eredmények kihirdetése után
Fehér József meleg szavakkal mél-
tatta az újabb elnöki megbízatást
nem vállaló, az aktív szakszervezeti
munkától visszavonuló dr. Kiss Sán-
dor sokéves, magas színvonalú mun-
káját.

A kongresszusi események, a
felszólalások részletes ismerteté-
sére visszatérünk. A MKKSZ Hír-
levél e számában közreadjuk dr.
Kiss Sándor elsõnapi elnöki meg-
nyitóját, Fehér József fõtitkári re-
ferátumát, Lamperth Mónika bel-
ügyminiszter nagy érdeklõdéssel
kísért felszólalását, összefoglalva
ismertetjük a kongresszuson elfo-
gadott programot és közöljük a
megválasztott tisztségviselõk tel-
jes névsorát.

(Folytatás az 1. oldalról)
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talatokra ad lehetõséget. Az eredmények és a hibák arra
sarkallnak bennünket, hogy a következõ években még
elismertebb munkát tudjunk végezni.

Minden kongresszusnak az a szerepe, hogy lehetõsé-
get adjon e tapasztalatok felmérésére, elemzésére, és nem
utolsó sorban a jövõ stratégiájának kidolgozására. Ezt
szolgálja a mai tanácskozás is, melynek elõkészítését,
az Alapszabály rendelkezései szerint az elnökség, az arra
rendelt bizottságok, a megyei szervezetek, az országos
szakmai tanácsok és az országos iroda munkatársai hi-
tem szerint tisztességgel, maradéktalanul elvégezték.
Õszintén köszönöm a közremûködést mindazoknak, akik
a kongresszus eredményességét elõmozdítandó elisme-
résre méltó munkát végeztek.

Tisztelt kongresszus!
Térjünk át az érdemi munkára. A kongresszus elõké-

szítése során az elnökség javaslatot tett a kongresszus
napirendjére és ügyrendjére. Indítványozom, hogy a
kongresszus a két tanácskozási nap napirendi pontjait a
meghívón is jelzettek szerint, abban a tagolásban fogad-
ja el. Kérem, aki egyetért, szíveskedjék szavazni. Látha-
tó többséggel elfogadtuk a kongresszus mindkét tanács-
kozási napjának napirendi pontjait. Tartózkodás nincs,
ellenszavazat nincs.

Tisztelt kongresszus!
Az elsõ napirendi pont kapcsán engedjenek meg ne-

kem egy rövid kitérõt. Egyik küldött társunk arra kért,

hogy a kongresszushoz szóló levelét olvassuk föl, mivel
betegsége miatt kényszerûen nem vehet részt tanácsko-
zásunkon. Csonka Béla elnökségi tag, kongresszusi kül-
dött a következõ üzenetet küldte a kongresszushoz.

„Tisztelt kongresszus!
A közszolgálat jelentõs létszámú munkavállalóját tö-

mörítõ MKKSZ VII. kongresszusa jelentõs mérföldkõvé
válhat: a XXI. század elsõ évtizede új távlatokat nyit meg
a bõvülõ Európai Unió országaiban élõ munkavállalók
számára is. Nem csökken, hanem nõ a közszolgálatban
dolgozók szolgáltató tevékenységével szembeni igény, az
elvárások érdemben fogalmazódnak meg. A megfelelés-
hez képzett, széles látókörû munkavállalókra lesz szük-
ség. Az általunk képviselt munkavállalók is állandóan
szembe kerülnek a magas fokú elvárásokkal. Azért hogy
felkészült, magabiztos, terhelhetõ legyen e munkaválla-
lói réteg, mindent el kell követnünk érdekeik feltárása,
érdekeik védelme céljából. Kívánom a VII. kongresszus-
nak, hogy jó hangulatú, felelõs tárgyalással, elõrevivõ
vitával értékelje az elmúlt idõszakot, hogy felelõs dönté-
sek elõkészítésére, meghozatalára kerülhessen sor a
második tárgyalási napon is.

Bokod, 2004. április 22.
Csonka Béla elnökségi tag.”

Innen is kívánunk Csonka Béla barátunknak jó egész-
séget, mielõbbi teljes felgyógyulást.

Következetesen tovább az erõteljesebbKövetkezetesen tovább az erõteljesebbKövetkezetesen tovább az erõteljesebbKövetkezetesen tovább az erõteljesebbKövetkezetesen tovább az erõteljesebb
érdekérvényesítésértérdekérvényesítésértérdekérvényesítésértérdekérvényesítésértérdekérvényesítésért

Fehér József referátuma az MKKSZ munkájáról és feladatairólFehér József referátuma az MKKSZ munkájáról és feladatairólFehér József referátuma az MKKSZ munkájáról és feladatairólFehér József referátuma az MKKSZ munkájáról és feladatairólFehér József referátuma az MKKSZ munkájáról és feladatairól

Tisztelt Kong-
resszus!

Kedves Kül-
dött-társaim!

Tisztelt Mi-
niszter Asszony,
Államtitkár Urak!

Szakszerve-
zetünk Alapsza-
bályának nyitó

gondolata így hangzik:
„A Magyar Köztisztviselõk és

Közalkalmazottak Szakszervezete
(MKKSZ) a XIX. és a XX. század
fordulóján szervezkedõ elõdök esz-
mei folytatójának tekinti magát. Az
érdekazonosság és az egyenjogúság
feltételeinek megfelelõen együtt-

mûködésre törekvõ, független,
önálló munkavállalói érdekképvi-
seleti szervként védi tagságának ér-
dekeit.”

Tizenöt éve – még a rendszervál-
tás elõtt – definiálta magát így az a
több tízezres munkavállalói közös-
ség, amely létrehozta az MKKSZ-t,
amely szakszervezet VII. kongresszu-
sának két tanácskozási napja – egy
kicsit talán szimbólikusan is – egy
sorsfordító dátum, 2004. május 1. két
oldalára került.

A múltról, a mögöttünk hagyott
négy év munkájáról, küzdelmeinkrõl,
sikereinkrõl és csalódásainkról még
az EU-csatlakozás elõtti napokban
számoltunk be. Ezzel a mi szakszer-

vezetünk életében is lezárni kíván-
tunk egy történelmi korszakot.

Ma – a második tanácskozási na-
pon – európai uniós ország állampol-
gáraiként és nemcsak földrajzilag,
hanem a tartalmi értékeket tekintve
is európai szakszervezet tagjaiként a
csatlakozás utáni Magyarországon az
elsõ szakszervezeti kongresszuson
arra vállalkozunk, hogy a nemzeti és
egyben európai uniós közszolgálat-
ban dolgozók érdekeit védõ, a ma-
gyar közszolgálat értékeit gyarapító,
egy uniós tagállam érdekképviselet-
éhez méltó programot alkossunk.

Négy évvel ezelõtt a kongresszu-
si referátumban súlyos megállapítás-
ként hangzott el, hogy az általunk
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képviselt munkavállalói kör bér-,
kereseti és foglalkoztatási helyzete,
egzisztenciális biztonsága, szakmai
perspektívája rosszabb, mint volt
1996 májusában, az V. kongresszus
idõszakában.

A legeredményesebbA legeredményesebbA legeredményesebbA legeredményesebbA legeredményesebb
ciklusciklusciklusciklusciklus

Úgy gondolom, most sem kerül-
hetõ meg a hasonlóan tömörített hely-
zetértékelés. Ma, 2004-ben a 2000.
évi állapotokhoz viszonyítva - és a
rendszerváltás óta eltelt közel más-
fél évtized egészét tekintve – a köz-
alkalmazottak és a köztisztviselõk el-
múlt négy évi kereset-emelkedésé-
nek mértékét, a kereseti arányok nö-
vekedését, a foglalkoztatási feltéte-
lek alakulását értékelve azt mondhat-
juk, hogy a legeredményesebb kong-
resszusi ciklus van mögöttünk.

De, hát ilyen az élet! Mégsem va-
gyunk felhõtlenül boldogok, és bi-
zony van bennünk szorongás, ha a
jövõre gondolunk.

Nem vagyunk sem hálátlanok,
sem önzõek. Ismerjük a piacgazda-
ság mûködését, a költségvetés és az
államháztartás helyzetét, tiszteletben
tartjuk a vállalkozások profitérde-
keltségét (vagy profit-éhségét !?), de
felelõsséget érezve a humán közszol-
gáltatások minõségéért, mégsem me-
hetünk el szó nélkül a populista, jel-
szószerû „olcsó állam” programja
mellett.

Engedjék meg, hogy igen neves
szaktekintélyek, elismert, mértékadó
szakmai-tudományos mûhelyek
elemzésébõl idézzek.

„A kormányzást nem költségigé-
nye, hanem cselekvõképessége,
eredményessége és hatékonysága
alapján célszerû minõsíteni. Nem a
forrásokhoz kell rendelni a feladato-
kat, hanem fordítva: a feladatokhoz
a forrásokat.

Az EU-csatlakozás egyáltalán
nem jelent olcsóbb kormányzást. A
közösségi jogszabályok integrálása
a nemzeti jogrendszerbe, érvénye-
sítésük, a nemzeti érdekek képvi-
selete az EU-ban csak erõs és haté-

kony kormányzati apparátussal le-
hetséges. A tapasztalatok alapján az
egyes tagországoknak az Európai
Unión belül pozícióját növekvõ mér-
tékben határozza meg kormányaik
és közigazgatási apparátusuk ver-
senyképessége. A kormányzati mun-
ka az Európai Unió szintjén is ki-
emelt versenyképességû tényezõ.”

Akkor mitõl szorongunk? – kér-
dezhetnék Önök joggal. Nos, azért
kell nagyon sokoldalúan végiggon-
dolni jövõbeni érdekvédelmi straté-
giánkat, mert napjaink történései
alapján joggal tételezhetjük fel, hogy
az ország hosszú távú érdekeit és a
napi szorító gondok megoldását csak
igen bonyolult kormányzati munká-
val lehet szinkronizálni.

Pénzügyminiszter úr pár nappal
ezelõtt, konföderációnk, a Szakszer-
vezetek Együttmûködési Fóruma ta-
nácskozásán szó szerint a követke-
zõket mondta: „Ma a legnagyobb
tartalékunk a közszféra hatékony
mûködésében van. Olcsóbb államot
szoktunk mondani. Ezt sokan úgy
értik, hogy költsünk kevesebbet az
egészségügyre vagy az oktatásra.
Pénzügyminiszterként azonban
egyetlen forintot sem szeretnék ki-
venni sem az egészségügybõl, sem
a közoktatásból, de a közszféra más
ágaiból sem, kivéve az államigazga-
tást, mert úgy gondolom, hogy on-
nan lehet is és kell is pénzt elven-
ni.”

Ennek alapján talán nem túl me-
rész jóslat feltételezni, hogy az álta-
lunk képviselt munkavállalók, köz-
tisztviselõk számára megfelelõ mun-
kafeltételeket, a bérezés javítását el-
érni sem rövid távon, sem távlatilag
nem lesz túl egyszerû feladat.

Tisztelt Kongresszus!
Mai tanácskozásunk fõ rendelte-

tése az elõre tekintés, a jövõ terve-
zése. A mögöttünk hagyott négy évre
elsõsorban a tanulságok és az oku-
lás érdekében indokolt visszatekin-
teni. Nem hatásos hangzása miatt és
nem is véletlenül indít úgy négyéves
beszámolónk, hogy felfokozott poli-
tikai hullámverésben eltelt, rendkí-

vül küzdelmes négy évet tudhatunk
magunk mögött.

Elõzõ kongresszusunk mottóját
idézve önelégültség nélkül mondhat-
juk, hogy az MKKSZ hitelesen és -
ha nem is mindenkor és minden ügy-
ben, de - jellemzõen sikeresen kép-
viselte tagságát.

Ezt erõsítették meg azok a tanács-
kozások, amelyek a kongresszust
megelõzõ hat-hét hónapban az intéz-
ményekben, a hivatalokban, a szak-
mai tanácsokban, a testületek és
tisztségviselõk újraválasztása jegyé-
ben történtek. Odafigyeltünk ezekre
a rendezvényekre, mert az e körben
megfogalmazódott vélemények és
üzenetek mérvadóak számunkra. Jól-
esõ érzéssel állapíthattuk meg, hogy
az MKKSZ tagsága (sõt, a munkálta-
tói partnereink egy része is) értékeli
erõfeszítéseinket. Elismerik képvise-
letünk szakmai színvonalát, az elért
eredményeket értékként kezelik.
Mindezeket azonban nem tartják
elégségesnek, nem tekintik tartósan
értékállónak, és hiányolják a stabi-
litást, a garanciákat.

Tisztelt Kongresszus!
E napirend keretei között nem kí-

vánok újabb beszámolót elõterjesz-
teni, a következõ négy év szakszer-
vezeti programját pedig a második
napirendi pont keretében tárgyaljuk.
Ezért e referátumban a következõ
négy témával kívánok foglalkozni.

ElsõkéntElsõkéntElsõkéntElsõkéntElsõként indokolt megvizsgál-
nunk, hogy az – immár közel másfél
évtizede érvényes – alapértékeink, a
munkánkra, magatartásunkra általá-
ban jellemzõ követelmények hogyan
érvényesültek az elmúlt négy év so-
rán.

MásodikMásodikMásodikMásodikMásodik témaként értékelnünk
kell azt a tevékenységet, amelyet tag-
jaink (és az általunk képviselt mun-
kavállalók) foglalkoztatási biztonsá-
gának, bér- és kereseti helyzetének
javítása érdekében végeztünk.

A referátumban a harmadik  harmadik  harmadik  harmadik  harmadik vizs-
gálandó kérdés pedig az, hogy mi-
lyen szerepet vállaltunk vagy vállal-
hattunk a közszolgálat modernizáci-
ójában, hogyan viszonyultunk a köz-
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szolgálat, a közigazgatás tervezett
reformjaihoz.

A negyediknegyediknegyediknegyediknegyedik téma keretében, bel-
sõ helyzetünk elemzése során azt kell
meghatároznunk, hogy a szervezete-
ink tagjaink megtartása és a szerve-
zetépítés érdekében milyen további
közös tennivalónk van.

AlapértékeinkAlapértékeinkAlapértékeinkAlapértékeinkAlapértékeink
nem kormány-függõeknem kormány-függõeknem kormány-függõeknem kormány-függõeknem kormány-függõek

Az elsõ témáraelsõ témáraelsõ témáraelsõ témáraelsõ témára rátérve szeret-
nénk tagságunk és partnereink szá-
mára is világossá tenni, hogy szak-
szervezetünk becsben tartott, szilárd
alapértékei, általános alapelvei nem
ciklus- és nem is kormány-függõek.

Ezek közé soroljuk pártpolitikai
semlegességünket, amely összhang-
ban van a közszolgálati alkalmazás-
ban álló tagságunk jogállásával. Pár-
toktól való függetlenségünket a rend-
szerváltás óta követett gyakorlat iga-
zolta. Ez nem jelent befelé fordulást,
hiszen a társadalompolitika színte-
rén aktív kapcsolatot tartunk fenn,
együttmûködünk minden olyan köz-
életi szereplõvel, amely érdeklõdést
mutat a közszféra munkavállalóinak
érdeke iránt. Együttmûködésünk
mércéje az, hogy partnerünk miként
kezeli a közszféra ügyeit, a lakosság
számára nyújtandó szolgáltatások
minõségét, és egyidejûleg fontosnak
tartja-e a közhivatalokban, közintéz-
ményekben dolgozók presztizsének,
anyagi és erkölcsi megbecsülésének
növelését.

Soha nem tagadtuk, hogy közel
áll hozzánk a szociális demokrácia
eszmerendszere, ha az jól körülha-
tárolt, érzékelhetõ jóléti, szociális
programokban ölt testet. Pártpoliti-
kai semlegességünket a jövõben is
megtartjuk.

Alapelvi jelentõségû számunkra a
mindenkori kormányhoz való viszo-
nyunk. A közszféra esetében, külö-
nösen a közigazgatást érintõen ré-
szünkrõl a mindenkori kormány meg-
ítélésének egyik fontos mércéje az,
hogy felismeri-e, vállalja-e, hogy a
közszolgálat tényleges munkáltatója
a kormány. . . . . Ebben a minõségében a

köztisztviselõktõl, a közalkalmazot-
taktól joggal elvárt lojalitásért mu-
tatja-e a jó munkáltató gondosságát.

Nyomatékosan szükséges kijelen-
tenünk, hogy a közigazgatásban dol-
gozó munkavállalók – függetlenül at-
tól, hogy az állami közigazgatás szer-
veinél vagy önkormányzati hivatalok-
ban dolgoznak – elsõsorban a kor-
mánytól várnak gondoskodó törõdést,
és - ha szükséges - védelmet, mert a
feladatok döntõ többségét is a kor-
mány határozza meg számukra.

Itt kell elmondanom, hogy a je-
lenlegi kormánnyal, a tárcák vezeté-
sével kiegyensúlyozott a kapcsola-
tunk, ami nem jelenti azt, hogy ne
lehetne tovább javítani.

Alapelvi tételként valljuk készsé-
günket a korrekt együttmûködésre,
az egyenrangú kapcsolatokra és meg-
állapodások megkötésére.

Az elmúlt kongresszusi ciklusban
négy kormány-szintû és kilenc tár-
caszintû megállapodás aláírói vol-
tunk. A munkahelyeken részben az
országos szintû megállapodások min-
tájára, illetve azok helyi konkretizá-
lása érdekében több mint 300 meg-
állapodás van érvényben.

Mindig is azt képviseltük és ma
is stratégiai értékû alapállásként
valljuk, hogy a megállapodásokra irá-
nyuló tárgyalásoknak nincs alterna-
tívája. Mert az eredmények kivétel
nélkül (még sztrájk esetén is) csak a
tárgyalóasztalnál születhetnek meg.
Akkor is ezt a megállapodásos érdek-
érvényesítést kell munkacélnak te-
kinteni, ha nem mindig tudunk jó
megállapodást kötni. Persze szándé-
kaink szerint mindig a legjobb felté-
tellel szeretnénk megállapodásra jut-
ni, de ezzel természetesen így van a
másik, mondjuk úgy, hogy az ellen-
érdekû tárgyalófél is.

Továbbra is megállapodásokra tö-
rekszünk, de másképpen, és nem zár-
juk ki, hogy tárgyalási pozícióinkat
a rendelkezésre álló törvényes esz-
közökkel erõsítjük.

Alapvetõ kötelezettségünknek te-
kintjük a munkavállalói szolidaritás
érvényesülését, a munkavállalói, a

szakszervezeti jogok megalkuvás nél-
küli gyakorlását. Tagjaink e tekin-
tetben több határozottságot, lehetõ-
ségeink, eszközeink, teljes tárházá-
nak kihasználását, tájékoztatásuk
mélységeinek és idõszerûségeinek
javítását várják tõlünk.

Miközben az MKKSZ tagsága és
országos vezetõ testületeink tagjai a
szakszervezet országos tisztségvise-
lõitõl a keménységet és a harcossá-
got igénylik, másik oldalról munkál-
tatói partnereink, kormányzati kép-
viselõk számára túl markánsak va-
gyunk, kemény stílusban nyilatko-
zunk, sõt egyesek szerint agresszív-
nek minõsülünk.

Tisztelt Kongresszus!
Ez a „ki honnan nézi” effektusa.

Tagjaink – nagyon helyesen – csak
tõlünk igénylik a harcosságot, a mun-
kahelyeken másként értékelik a
munkabékét.

Miniszterelnök úr egy évvel ez-
elõtt a SZEF kongresszusán az
együttmûködés követelményeként az
õszinteséget, a nyitottságot és a bi-
zalmat jelölte meg. Nos, a bizalom
jegyében kell kijelentenünk, hogy
bármily meglepõ, a mai Magyarorszá-
gon az európai uniós közszolgálatban
még nem mindenhol veszélytelen
szakszervezeti tagnak lenni. Még
mindig igen sok munkahelyen vagy
nyíltan üldözik vagy csak
jószándékúan figyelmeztetik a szak-
szervezeti tisztségviselõket. A mun-
kavállalói jogok semmibe vétele, a
szervezkedés megtiltása, esetenként
megtorlása pártsemleges. Nemcsak a
mai ellenzéki oldalra tartozó polgár-
mesterek és más közszolgálati veze-
tõk élnek vissza a hatalmukkal. A
szakszervezet-barát kormánypárti
táborhoz sorolható munkáltatók ré-
szérõl is találkozunk hatásos eszkö-
zök alkalmazásával, amelynek követ-
keztében megszûnnek a helyi szer-
vezetek, és a munkáltató büszkén
közli miniszterével, hogy: „mi szak-
szervezet-mentes munkahelyen dol-
gozunk, nálunk a munkavállalók nem
akarnak érdekképviseletet mûköd-
tetni.”
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Vajon miért? Ugye, kedves kül-
dött-társaim és kedves kormányzati,
munkáltatói partnereink, van közös
tennivalónk annak érdekében, hogy
az uniós szinten oly nagy becsben
tartott és értékén kezelt szociális
partnerség Magyarországon a mun-
kahelyek szintjén is európai polgár-
jogot nyerjen.

Kötelezze el magátKötelezze el magátKötelezze el magátKötelezze el magátKötelezze el magát
a kormány a kormány a kormány a kormány a kormány a közszféraa közszféraa közszféraa közszféraa közszféra

béreinek inflációkövetõbéreinek inflációkövetõbéreinek inflációkövetõbéreinek inflációkövetõbéreinek inflációkövetõ
emeléséreemeléséreemeléséreemeléséreemelésére

Második témánkMásodik témánkMásodik témánkMásodik témánkMásodik témánk – mondhatjuk,
a leghangsúlyosabb érdekvédelmi
feladat – a munkahelyek védelme, az
egzisztenciális biztonság növelése,
bérfejlesztés, egyszóval az életminõ-
ség javítása.

A statisztika gyönyörû. Négy év
alatt 20-30 százalékig terjedõ reál-
érték növekedés a keresetekben,
összességében nem csökkenõ köz-
szolgálati foglalkoztatotti létszám. Ez
igazán irigylésre méltó szakszerve-
zeti eredménynek is tekinthetõ.

Erre mondtuk, és a kongresszus
szintjén is megerõsítjük, hogy helyén
kezeljük ezt a kedvezõ irányú válto-
zást, és nem engedjük elvitatni, hogy
ebben kiemelkedõ szerepe volt a kö-
vetkezetes érdekképviseleti fellépés-
nek, a reális igénytámasztásnak, a kö-
zös megoldásokban való gondolkodás-
nak, a közszolgálati szakszervezetek
– SZEF által irányított – konstruktív
érdekképviseleti politikájának.

Semmit nem von le az elõbb el-
mondottak értékébõl, ha hozzá-
tesszük, hogy mindaz, ami történt a
közszolgálatban 2001-ben, 2002-ben
és 2003-ban, az egyben társadalmi
igazságtétel is volt.

2001-ben a gazdaság teljesítmé-
nye reálértéken számítva 10 %-kal
volt magasabb az 1989. évi szintnél,
a reálbérek pedig 10 %-kal voltak
lejjebb az 1989. évi szintnél. Nagyon
szélesre nyílt tehát a bérolló. Tart-
hatatlanná vált – és tegyük hozzá,
nemcsak a közszolgálatban – a ke-
reseti helyzet.

Napjainkban a gazdaság teljesít-
ménye reálértéken mérve mintegy
15-18 %-kal van az 1989. évi szint
fölött, körülbelül annyival, mint a re-
álbérek.

Tehát szó nincs arról, hogy a bér-
emelésnek nem lett volna meg a fe-
dezete vagy az ilyen mértékû bér-
emelés tönkretenné a gazdaságot.

És még valami: a reálkeresetek
helyenként 30 %-ot közelítõ emel-
kedése – a társadalmi igazságtételen
túl – a mindenkori kormányzat, de
hozzáteszem, a lakosság érdekét is
szolgálta. Oly mértékben megnõtt
ugyanis az „agyelszívás” a közszol-
gálatokból, hogy az már nemcsak a
színvonalas közszolgáltatást, hanem
helyenként a mûködést magát is ve-
szélyeztette.

A Medgyessy-kormány program-
ját támogatta az MKKSZ. Külön üd-
vözöltük azt az elhatározást, hogy a
2001-2002. évi közszolgálati kere-
setrendezést a bérfelzárkóztatási fo-
lyamat elsõ lépésének tekintette. El-
ismerte, hogy az egyszeri nagyarányú
béremelésnek az e szférában dolgo-
zókkal szemben adósságtörlesztõ sze-
repe is volt.

Ezért mindenkit – az MKKSZ-t is
– hideg zuhanyként érte az a válto-
zás, amely 2004-re lényegében be-
fagyasztotta a közszolgálati kereset-
növekedést. Engedtessék meg, hogy
itt a kongresszuson is kifejezzük e
költségvetési politikával kapcsolatos
ellenvéleményünket, és megismétel-
jük, hogy számunkra ez elfogadha-
tatlan. Tisztában vagyunk azzal, hogy
a költségvetési hiány, az államadós-
ság növelése nem járható. Nem is ezt
akarjuk.

(Bár zárójelben megjegyzem, hogy
2003 õszén miniszterelnök úr a SZEF
vezetõi számára még sziklaszilárdan
hirdette meg, hogy 2004-ben az ál-
lamháztartási hiány nem haladhatja
meg a 3,8 %-ot. És mit hoz az élet?
A költségvetési törvény hatálybalé-
pését követõ néhány nap múlva a
kijelölt pénzügyminiszter  bejelentet-
te, hogy az államháztartási hiány
2004-ben a törvényben rögzített 3,8

%-hoz képest 4,6 % lesz.No
comment!)

Tehát továbbra sem fogadhatjuk
el, hogy a 2001. évi – és teszem hoz-
zá, a 2003. évi – köztisztviselõi bér-
emelés, valamint a 2002. évi közal-
kalmazotti bérkorrekció a kormány-
zati ciklus egészére megoldotta vol-
na a közszolgálati dolgozók kereset-
emelkedését.

Azt is mondhatnánk, hogy példát-
lan, ami történt. Mert való igaz, hogy
a 30 % körüli reálkereset emelke-
désre még nem volt példa, de az sem
fordult még elõ, hogy három évre be-
fagyasztották volna a köztisztviselõi
illetményalapot, vagy az, hogy a Köz-
tisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács-
ban egy hétpontos javaslatunkra a
kormány válasza hét „nem” volt.

Alapértékeink között említettem
a megállapodásokra való törekvést.
A kongresszus eddig úgy ítélte meg,
hogy a beszámolási ciklus alatt meg-
kötött megállapodások vállalhatóak,
még akkor is, ha nem minden meg-
állapodásnak nyertese tagságunk tel-
jes köre. Igaz ez a 2004. februári
sztrájk-megállapodásra is. Köztiszt-
viselõi tagjaink számára igen nagy
csalódást okozott, hogy ebben a meg-
állapodásban a kormány számukra a
minimális gesztus értékû engedmé-
nyeket sem volt hajlandó befogadni.

Nem értékeljük túl a szerepün-
ket, amikor azt állítjuk, hogy ha a
sztrájk-megállapodást az MKKSZ
nem írja alá, akkor talán nincs is ez
a megállapodás (mert akkor a köz-
igazgatásban, a rendvédelem terü-
letén érdekelt más szakszervezetek
sem biztos, hogy aláírják), vagy ha
létre is jött volna a tárgyalásokat
lezáró dokumentum, az sem a kor-
mány, sem az érdekvédelmi oldal
számára nem jelentette volna ugyan-
azt, mint most.

Ki kell mondanunk tehát: a 2004.
évi sztrájk-megállapodás vesztesei a
köztisztviselõk, de mivel szakszerve-
zetünk számára kikezdhetetlen alap-
érték a szolidaritás, ezért döntött a
többségében köztisztviselõi tagokból
álló Országos Választmány úgy, hogy
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a közalkalmazottak érdekében írjuk
alá a megállapodást.

Nagyobb gond az, tisztelt Kong-
resszus, kedves köztisztviselõk és
közalkalmazottak, hogy ma, 2004.
május 15-én igen nagy biztonsággal
kijelenthetjük, hogy az általunk kép-
viselt önkormányzati közalkalmazotti
kollégák döntõ többsége 2004-ben
egy fillér béremelésben nem része-
sült. (Azt is el kell azonban monda-
nom, hogy a központi költségvetési
szerveknél dolgozó, általunk képvi-
selt közalkalmazottak megkapták az
átlagosan 6 % bérfejlesztést.)

Bízunk abban, hogy a közeli na-
pokban esedékessé váló tárgyaláso-
kon a kormány akarja és tudja tarta-
ni magát a megállapodásban rögzí-
tett vállalásához, és biztosítja a köz-
szolgálati keresetek reálértékének
megõrzését. Mert jó lenne legalább
részben megõrizni a 2001-2002-
2003. évek eredményeit. Korábban
sem gondoltuk, ma sem gondoljuk,
hogy irreális az a követelés, amely
szerint a kormányprogramhoz igazo-
dóan a közszférában a GDP növeke-
désével arányos vagy a kormányprog-
ramban vállaltak szerint, attól eset-
leg magasabb mértékû kereset-emel-
kedés szükséges a közszférában.

A programunk jelzi – itt csak
megerõsítem -, hogy az elkövetkezen-
dõ évekre vonatkozó közszolgálati
bérpolitika sarkalatos követelménye
részünkrõl annak elérése, hogy a köz-
szolgálati bérrendszerek alaptétele-
inek legalább az inflációt követõ
emelésére a kormány kötelezze el
magát, és ezt magas szintû jogszabály
garantálja.

Nem mondunk le arról sem, hogy
mind a közalkalmazotti, mind a köz-
tisztviselõi bértételek kiinduló össze-
ge, tehát az illetményalap, illetve az
A/1 legyen egyenlõ a mindenkori mi-
nimálbérrel. Változatlanul kezdemé-
nyezzük, hogy a közszolgálatban in-
tézményesüljön a diplomás minimál-
bér.

Tisztelt Kongresszus!
E referátumi rész témája a foglal-

koztatási helyzet. Ezért nem kerül-

hetõ meg, hogy a 2003. évi kormány-
zati létszámcsökkentést ne hozzuk
szóba. Bár arról újat mondani nem
tudunk. Egy dologra azonban min-
denféleképpen vissza kell térni, ez
pedig a létszámcsökkentéshez kap-
csolódó megállapodás. Számunkra ez
nagy csalódás, és egyben igen ko-
moly figyelmeztetés. Jóhiszemûen
aláírtunk egy megállapodást, amely
véleményünk szerint igen hasznos
útmutatásokat, szabályokat tartalma-
zott annak érdekében, hogy ez a fáj-
dalmas lépés a legkevesebb egyéni
sérelemmel járjon, és a maradó állo-
mány biztonságérzetét megõrizzük.
Bíztunk abban, hogy a megállapodás-
ban foglaltak mindenki számára fon-
tosak, és azokat a     megállapodás szö-
vege szerint: „a kormány a maga irá-
nyítási eszközeivel érvényre juttat-
ja”.

Ehelyett mi történt? Munkálta-
tók, minisztériumi és területi köz-
igazgatási szervek vezetõi nyíltan
vagy kevésbé nyíltan figyelmen kí-
vül hagyták a magállapodásban fog-
laltakat, mellõzték vagy látványosan
megtagadták a szakszervezettel való
együttmûködést. Majd kiderült,
hogy e megállapodás jogereje szin-
te egyenlõ a nullával.

Személy szerint is nehéz a lelki-
ismeretem e helyzet miatt, bár a se-
gíteni akarást senki nem vonja két-
ségbe. De mint tudjuk, ez kevés.
Szolgáljon tanulságul számunkra az,
hogy csak a kõkemény jogszabályi
garanciák jelenthetnek biztonságot.

Közszolgálati reformot —Közszolgálati reformot —Közszolgálati reformot —Közszolgálati reformot —Közszolgálati reformot —
átgondoltabbanátgondoltabbanátgondoltabbanátgondoltabbanátgondoltabban

Harmadik témakéntHarmadik témakéntHarmadik témakéntHarmadik témakéntHarmadik témaként a közszol-
gálat, a közigazgatás reformjával kap-
csolatos MKKSZ álláspontot indokolt
összefoglalni.

Másfél évtizedes mûködésünk
tényszerû igazolása annak, hogy kri-
tikai alapállással reformpártiak va-
gyunk. Támogatunk ma is minden
olyan korszerûsítést, amely az ál-
lampolgárok számára szakszerûbb
és színvonalasabb közszolgáltatáso-
kat, a közintézmények mûködési fel-

tételeinek javítását és a közszolgá-
latban dolgozó személyi állomány
helyzetének egyidejû javítását ered-
ményezze. Valljuk, hogy a közszol-
gálatnak úgy kell mûködnie, hogy
az az állampolgárnak, az ügyfélnek
legyen jó, mert e munka igazi ér-
tékmérõje a lakosság, az ügyfelek
elégedettsége.

Tisztában vagyunk azzal, hogy mi,
magyar adófizetõk vagyunk a köz-
szolgálat finanszírozói és egyben
igénybevevõi is. Partnerek kívánunk
lenni abban, hogy a jövõ magyar köz-
szolgálatában a szolgáltatás igénybe-
vevõje álljon a középpontban.

Tisztelt Kongresszus!
Kedves Vendégeink!
Nincs módunk most kifejteni a

közigazgatás tervezett reformjával
kapcsolatos részletes álláspontunkat,
de ezúton is kinyilvánítjuk, hogy a
jövõben is - mint ahogy korábban is
tettük, ha volt rá módunk – szívesen
bekapcsolódunk a szakmai mûhelyek
munkájába.

Fontos számunkra, hogy az a
közigazgatási szolgáltatás-változás,
amelyet kistérségi programként is-
merünk, valóban sikeres legyen. Tá-
mogatjuk azért, mert érdekeltek va-
gyunk abban, hogy az állampolgár-
ok, a vállalkozások érezzék: a köz-
igazgatás nem ellenük, hanem mel-
lettük, valamennyiünk érdekében
érvényesíti a jogszabályokat, a tör-
vényeket.

Külön kell szólnom a közszolgá-
lat tervezett humánpolitikai reform-
járól. A közelmúltban választmá-
nyunk igen részletes elemzõ doku-
mentumot fogadott el errõl. Ezért
annak csak a leglényegesebb meg-
állapításait emelem ki, és egyben ké-
rem majd, hogy a kongresszus azt
erõsítse meg.

Az MKKSZ fontosnak tartja a köz-
szolgálat humánpolitikai reformját,
de álláspontunk szerint az nem le-
het azonos az egységes közszolgálati
törvény megalkotásával. Olyan köz-
szolgálati reformot tudunk támogat-
ni, amely a jelenleginél egységesebb
jogszabályi környezetet úgy teremti



8 MKKSZ HÍRLEVÉL

meg, hogy egyúttal lehetõséget biz-
tosít a külön törvényekben történõ,
megfelelõ mértékû differenciálásra.

Véleményünk szerint a törvényi
szabályozásban tükrözõdnie kell az
egyes foglalkoztatottak alkotmányos
helyzetében és kötelezettségeiben
mutatkozó különbségeknek. Alapve-
tõ követelmény számunkra, hogy a
megszerzett jogosultságok semmilyen
körülmények között nem csorbulhat-
nak, és nem sérülhet a feladatellátás
biztonsága, a személyi állomány
helyzetének stabilitása.

Az általunk eddig megismert doku-
mentumok, szabályozási tervezetek,
elemzések alapján az a határozott ál-
láspontunk, hogy egységes közszolgá-
lati törvény megalkotása nem indokolt.
A szükséges változtatások, — mint
például a teljesítményelv érvényesíté-
se, a minõségi munkavégzésre ösztön-
zés, a tudás elismerése, a munkavi-
szony sajátosságával nem indokolható
juttatások rendszerének és mértékének
egységesítése — a jelenlegi jogállási
törvények bázisán, azok egységes elvû
módosítása során is biztosíthatóak.

A konkrétság igényével említem,
hogy például a közalkalmazottak szá-
mára:
- a ruházati költségtérítés,
- az alanyi jogon járó étkezési hoz-

zájárulás,
- közlekedési költségtérítés vagy
- az állami kezességvállalás mellett

felvehetõ lakáskölcsön bevezeté-
sét korábban is, most is feltétle-
nül szükségesnek tartjuk, és azt
igényeljük. De ezen juttatások be-
vezetése a jelenlegi közalkalma-
zotti törvény módosításával, az
ahhoz szükséges pénzügyi fede-
zet biztosításával megoldható
anélkül, hogy a jelenleg mûködõ
rendszereket, hatályos törvénye-
ket fel kellene forgatni.
A magunk részérõl nem zárjuk ki,

hogy a közszolgálati egység érdeké-
ben tárgyaljunk egy olyan közszol-
gálati kerettörvényrõl, amely erõsíti
a közszolgálati intézmények mûkö-
désének alkotmányos garanciáit, iga-
zodik az európai közigazgatási tér új
kihívásaihoz, és egyszer s minden-
korra megoldja a közszolgálati mun-

kajog és a magán-munkajog külön
szabályozását.

ErõsítsükErõsítsükErõsítsükErõsítsükErõsítsük
a szervezetépítõ munkát!a szervezetépítõ munkát!a szervezetépítõ munkát!a szervezetépítõ munkát!a szervezetépítõ munkát!
A referátum negyedik témájanegyedik témájanegyedik témájanegyedik témájanegyedik témája

szakszervezetünk belsõ helyzete.
Az MKKSZ a magyar érdekképvi-

seleti palettán taglétszámát tekintve
igen elõkelõ helyen van. Taglétszá-
munkat mindenki megismerheti.
Hosszú évekre visszamenõleg is bár-
ki számára hozzáférhetõvé tesszük.
Voltunk már többen is. Mostanában -
sajnos - több a sorainkat elhagyó, mint
a hozzánk csatlakozó munkavállaló.
Nem tartjuk természetesnek, de tudo-
másul vesszük, hogy a helyzetükkel
elégedetlen munkavállalók nem a
döntéshozót, a kormányt, az önkor-
mányzatot, a munkáltatót, hanem azt
az érdekképviseletet okolják, amelyik
vitán felül mindent megtesz a kedve-
zõbb feltételek kiharcolásáért.

Mondhatnám például azt is, hogy
a 2004. februári sztrájk-megállapo-
dás nekünk igen sokba került. Bí-
zunk abban, hogy nálunk is megho-
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Jövõre emelni kell az illetményalapotJövõre emelni kell az illetményalapotJövõre emelni kell az illetményalapotJövõre emelni kell az illetményalapotJövõre emelni kell az illetményalapot
— foglalt állást felszólalásában Lamperth Mónika belügyminiszter— foglalt állást felszólalásában Lamperth Mónika belügyminiszter— foglalt állást felszólalásában Lamperth Mónika belügyminiszter— foglalt állást felszólalásában Lamperth Mónika belügyminiszter— foglalt állást felszólalásában Lamperth Mónika belügyminiszter

Tisztelt Elnök úr, Fõtitkár úr, Ál-
lamtitkár úr!

Hölgyeim és Uraim! Kedves Kol-
légák!

Örülök annak, amit Fõtitkár úr a
beszámolójában elmondott a kere-
setek alakulásáról, s hogy az utóbbi
négy esztendõt ebbõl a szempontból
a legeredményesebb négy évnek mi-
nõsítette a kongresszus. Természe-

tesen meghallottam a Fõtitkár úrnak azt a mondatát is,
hogy nem engedik elvitatni a szakszervezet ezért tett
erõfeszítéseit. Úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes
álláspont. Azok a szakszervezetek tudnak igazán erõt
mutatni tagságuk révén is, amelyek megbecsülik az
eredményeket, de korrekt tárgyaló partnerként igyekez-
nek elérni ezeket az eredményeket. Én kormánytag-
ként és azt megelõzõen politikusként is ilyen tapaszta-

latokat szereztem az önök szakszervezetérõl. Köszönöm
ezt az együttmûködést.

Természetes, hogy sok kérdésrõl vannak és lesznek
is közöttünk viták. De nem az alapelvekrõl. A célok te-
kintetében ugyanis azonosan gondolkodunk. Többször
elhangzott például a közigazgatás-szolgáltatás színvona-
lának emelése, ami közös célunk. Sok más vonatkozás-
ban is közös célokért dolgozunk, ha más indítékok, más
megbízatások alapján végezzük is a munkánkat. Ahhoz,
hogy vitázó partnerként, korrekt együttmûködéssel ered-
ményeket tudjunk elérni, ez a felfogás szükséges. Gra-
tulálok ehhez önöknek és köszönöm ezt a hozzáállást.

Természetesen meghallottam azokat a mondatokat is,
amelyek kritikát vagy elvárást fogalmaztak meg. Úgy gon-
dolom, a jövõ útja az, hogy errõl értelmes párbeszédet
folytassunk, egyeztessünk. Már most látom, hogy van jó
néhány dolog, amelyben egyet értünk és vannak olyan
kérdések is, amelyekrõl vitatkozni fogunk.

nosodik az a munkavállalói magatar-
tás, amely nem az egyéni menekülé-
si utakat, hanem a munkavállalók
összefogását, a közös fellépést, az
együttmûködést tekinti vállalható
megoldásnak.

Ha szakszervezetünk szervezeti
helyzetét vizsgáljuk, akkor megnyug-
tatóan állapíthatjuk meg, hogy me-
gyei szervezeteinknek, országos
szakmai tanácsainknak, munkahelyi
szervezeteinknek kiemelkedõ a szer-
vezõkészsége. Évente igen sok új
munkahelyi szervezet jön létre, és
több mint ezer közszolgálati munka-
vállaló lép be az MKKSZ-be. Azt is
meg kell állapítanunk azonban, hogy
nem elég jó szervezeteink tagmegtar-
tó képessége. A taglétszám változás,
— amelynek eredménye az elmúlt
négy évben ha nem is drámai, de ha
azt nézzük, hogy a több ezres növe-
kedés nemhogy többletet nem jelen-
tett, hanem a kilépõk számát sem
tudta ellensúlyozni, — igen elgon-
dolkodtató.

Korábban is az volt az álláspon-
tunk, most is azt valljuk, hogy tagja-
inkkal, a munkavállalókkal a szak-
szervezethez való tartozás értelmét

nem az országos tisztségviselõk, nem
az országos testületek tagjai, hanem
elsõsorban helyi szervezeteink vá-
lasztott tisztségviselõi tudják megér-
tetni. Ezért volt fontos számunkra a
kongresszust megelõzõen a teljes
körû tisztújítás a munkahelyeken.
Örülünk annak, hogy sok kedves régi
harcostársunk ismét bizalmat kapott,
és nagy szeretettel köszöntjük új,
többségében fiatal tisztségviselõ kol-
légánkat is. Kifejezetten jó érzéssel
nyugtáztuk, hogy nem kevés helyen
igazi versengés volt a tisztségekért,
ami azt is jelenti, hogy kezd felérté-
kelõdni ez a munkahelyi közéleti sze-
repkör. Persze csak ott, ahol a mun-
káltatók, ha nem is díjazzák, de leg-
alább nem büntetik a tisztségviselõ-
ket.

Igen jelentõsen segítené a helyi
szociális partnerség megerõsödését,
ha a kormány nemcsak deklarálná
annak szükségességét, hanem
mondjuk saját körében a vezetõi te-
vékenység értékelésének ez is egyik
szempontja lenne.

Itt kell megemlítenem, természe-
tesen a köszönet hangján, hogy a kor-
mány a rendszerváltás óta elõször –

Belügyminiszter asszony javaslatára
– a 2003. évi közszolgálati ellenõr-
zés programjába iktatta a közigazga-
tási szerveknél a munkahelyi érdek-
egyeztetés vizsgálatát. Nagyon fon-
tos és igen sokat segítõ lépés volt.
De azt is meg kell jegyeznem: saj-
náltuk, hogy a kormány elé kerülõ
jelentést nem ismerhettük meg a
Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Ta-
nácsban. Azt pedig végképp nem ért-
jük, hogy a kormány által elfogadott
jelentést – ami szerintünk rólunk szól
– miért nem ismerhetjük meg teljes
terjedelmében?

Tisztelt Kongresszus, kedves Ba-
rátaim, tisztelt Vendégek!

Köszönet mindenkinek, aki ve-
lünk volt vagy minket támogatott.
Tagjainknak köszönet a hûségért,
partnereinknek elismerés és nagyra-
becsülés az együttmûködésért.

Négy évvel ezelõtt viszontagsá-
gos siker-történetnek minõsítettük
az akkor mögöttünk hagyott négy
évet. Talán most sem alaptalan a
sikerekre helyezni a hangsúlyt, és
bízom abban, hogy ez a siker-tör-
ténet a megérdemelt siker-történet
nevet kapja majd.
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Nekem például az a személyes álláspontom, hogy jö-
võre emelni kell az illetményalapot. Az emelés mértéké-
rõl biztosan lesz egyeztetés, vita, de úgy gondolom, hogy
a szakszervezet emelést szorgalmazó álláspontja megala-
pozott. Errõl magam is így gondolkodom.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor készültem a mai hozzászólásra, áttanulmá-

nyoztam a kongresszusi küldötteknek is megküldött írá-
sos anyagokat, amelyeket figyelemre méltónak tartok.
Külön örömömre szolgált a szakmai-érdekvédelmi témák-
ban a közigazgatási reformról, a közigazgatási szolgálta-
tások korszerûsítésérõl lebonyolított rendezvénysorozat,
amelyben a BM, a mi kollégáink is aktívan közremû-
ködtek. Meggyõzõdésem szerint ez is segítette, hogy lét-
rejöjjön az a társadalmi konszenzus, amely e program
mentén megfogalmazódott. Szakmai-társadalmi konszen-
zust látok az alapvetésben és vitát a részletkérdésekben.
Errõl késõbb még szólok.

Három kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Az egyik
a közigazgatási szolgáltatások korszerûsítésének prog-
ramja. Kifejezett felkérést is kaptam, hogy mondjak er-
rõl néhány szót. A másik a magyar közszolgálat és köz-
igazgatás versenyképességének és minõségének kérdés-
köre, a harmadik pedig röviden a közszolgálat folyamat-
ban lévõ reformja. Ez utóbbival kapcsolatban szintén
kérték, hogy ismertessem errõl kialakított álláspontun-
kat.

Prioritások a közigazgatásPrioritások a közigazgatásPrioritások a közigazgatásPrioritások a közigazgatásPrioritások a közigazgatás
korszerûsítésébenkorszerûsítésébenkorszerûsítésébenkorszerûsítésébenkorszerûsítésében

Önök elõtt is ismert, hogy a kormány hitet tett a köz-
igazgatás átfogó reformja mellett. Amellett, hogy a szol-
gáltatások színvonalának emelése érdekében egyértel-
mû és világos szerkezeti átalakítást fog végrehajtani.
Ezeket a korszerûsítési elképzeléseket egy igen rangos
elméleti és gyakorlati szakemberekbõl álló munkacso-
portban, az Idea Körben készítettük elõ.

Kifejezett elvárásom volt, hogy csak tudományosan,
elméletileg megalapozott és gyakorló szakemberek be-
vonásával alaposan végigvitatott program elkészülte után
fogom a kormány elé terjeszteni a javaslatot. Ez az eljá-
rás meghozta az eredményét. Jó néhány olyan témában,
amely a tudomány számára talán nagyon célszerû és evi-
dens volt, a gyakorlati szakemberek tudtak a részletkér-
désekre is kiterjedõ választ adni, s ez segítette egy jobb
kormányzati elõterjesztés elkészítését. Én ezt példasze-
rû együttmûködésnek láttam az elmélet és a szakma gya-
korlati szakemberei között. A jövõben is szándékomban
áll ezt a gyakorlatot folytatni.

A közigazgatási rendszer korszerûsítésének alapvetõ
irányairól szóló döntésben én a következõ prioritásokat
határoztam meg.

Minden állampolgár részére legyenek elérhetõek a mi-
nõségi szolgáltatások Ebben kulcsszerepük van az ön-

kormányzati igazgatásban dolgozó kollégáinknak, hiszen
õk vannak legközelebb az állampolgárokhoz. Elhangzott
itt az egyik felszólalásban, hogy ha elmegy valaki a pol-
gármesteri hivatalba, vagy a jegyzõségre, ahol igénybe
vesz valamilyen közigazgatási szolgáltatást, az minõsíti
az önkormányzatot is és általában a közigazgatást is. Én
ezzel egyetértek. Örülök, hogy a kollégák is így látják.
Ezt én kulcskérdésnek tartom.

Mérséklõdjenek az indokolatlan társadalmi területi
egyenlõtlenségek, s a társadalmi erõforrások fejlesztése
segítse megalapozni az európai uniós versenyképessé-
günket.

Ugyancsak elvként, prioritásként határoztam meg,
hogy legyenek meg a feltételek az uniós források maxi-
mális kihasználásához. A polgármesteri hivatalokban, az
önkormányzati igazgatásban dolgozó kollégákra számít-
va mondom: nagyon fontos kérdés, hogy miként tudunk
élni ezzel a lehetõséggel. Az önök felkészültsége meg-
határozó tényezõ lesz ebben. A központi költségvetés
minden önkormányzati EU-s pályázathoz garantálja a
saját erõt. Ezzel is igyekszünk segíteni a pályázás lehe-
tõségeit. Uniós önkormányzati pályázat tehát nem ma-
radhat el a saját erõ hiánya miatt. Erre garanciát fogal-
mazott meg a költségvetési törvény.

A szolgáltatások színvonala a gazdaságossági szem-
pontok érvényesítésével, lényeges többlet-ráfordítás nél-
kül javuljon. Tehát nem az a célja a közigazgatási re-
formnak, hogy forrást vonjon ki errõl a területrõl. Azért
térek ki erre, mert megfogalmazódtak ilyen aggályok. Az
a célunk, hogy ugyanannyi pénzbõl színvonalasabb szol-
gáltatást nyújtsunk, s többletráfordításra ott kerüljön sor,
ahol az leginkább segíti a szolgáltatás hatékonyságának,
színvonalának növelését.

Mi lesz a kistérségekkel?Mi lesz a kistérségekkel?Mi lesz a kistérségekkel?Mi lesz a kistérségekkel?Mi lesz a kistérségekkel?
Azt a döntést hoztam — és ezt terjesztettem a kor-

mány elé —, hogy a szerkezeti reform során a kistérség-
re vonatkozó szabályozásról döntsön elõször a kormány
és az Országgyûlés. Ezt követõen foglalkozunk majd ér-
demben a regionális intézményrendszerrel.

Az volt az álmom, az elgondolásom, hogy a kistérségi
együttmûködés, az önkormányzatok együttmûködése
ügyében törvény szabályozza a társulást. Meggyõzõdé-
sem ugyanis, hogy akkor tudunk elõre lépni a feladat és
a hatáskör telepítésében, és akkor tudunk a kistérségi
feladatellátáshoz normatív finanszírozást rendelni, ha ezt
a törvénnyel létrehozott társulást megalkotjuk.

Kezdettõl fogva tisztában voltam azzal, hogy ez két-
harmados törvény-módosítást igényel. De bíztatást adott
nekem az, hogy a hét országos önkormányzati szövetség
közül a legnagyobb nagyon jelentõs támogatást adott
ehhez, s a hét országos érdekszövetség közül öt egyértel-
mûen támogatta, a hatodik néhány feltétellel, ám mégis
támogatta. Egyetlen egy szervezet, a Gémesi György pol-
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gármester úr által vezetett Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége nem támogatta, az összes többi viszont igen. Ez
komoly támaszt adott nekem. Ezért gondoltam azt, hogy
nagy biztonsággal terjeszthetjük az Országgyûlés elé a
javaslatot.

Az alkalmat felhasználva szeretném megköszönni a
szakszervezet támogatását is, mert ugyancsak nagyon
fontos volt az a szakmai segítség és támaszték, amelyet
az önök tagságával lefolytatott konferenciák, tanácsko-
zások sora elméleti megalapozással és igényességgel
ehhez a programhoz adott,. Végül az ügy másképpen ala-
kult, de megmondom õszintén, nem vagyok emiatt sem
elkeseredve, sem rossz érzés nincs bennem. Nagyjában
erre lehetett számítani, hiszen az ellenzéki pártok jó elõre
jelezték, hogy a kétharmados változtatást, az alkotmány-
módosítást, az önkormányzati törvény módosítását nem
fogják megszavazni. A TÖOSZ kongresszusán nagyon
hangsúlyosan élére állítva a kérdést azt mondtam: nem
fogom hagyni, hogy az ellenzék megakadályozza azt a
közigazgatási-közszolgáltatási minõségjavító programot,
amelyet mi szükségesnek, sõt nélkülözhetetlennek tar-
tunk ahhoz, hogy a kistérségekben érdemi változás le-
gyen a közszolgáltatás színvonalának javításában.

Ennek megfelelõen a módosító indítványokkal olyan
módon alakítottuk át a beterjesztett törvényt, hogy an-
nak elfogadásához elégséges a kormányzati többség. Ez
azt jelenti, hogy az önkéntes társuláson alapuló, de erõ-
sen ösztönzött önkormányzati társulások feladat-ellátá-
sát fogjuk a jövõben prioritásként meghatározni, és a tár-
cák is ezt veszik figyelembe a saját feladataik, hatáskör-
ük újragondolásakor. A kormány már döntött — ezt önök
már bizonyára ismerik —, hogy a kistérségi feladat-el-
látás támogatására 2004-ben rendelkezésre álló 7 milli-
árd forint milyen feltételekkel hozzáférhetõ. A jogsza-
bály megjelent, tudom, hogy több helyen már készülnek
a kistérségi társulások megalakítására. Ahol minden te-
lepülés részese lesz a társulásnak, ott 80 és 120 millió
forint közötti összeg megpályázására van reális esély.
Ahol a 100 százalék nem jön össze, de a térség önkor-
mányzatainak több mint fele kész társulni és a térség
lakosságának több mint 60 százaléka él a társuló önkor-
mányzatok közigazgatási területén, ott 20 és 50 millió
forint közötti összegre lehet pályázni.

Szeretném megerõsíteni: ez a reformfolyamat nem tor-
pan meg. Sokszor hallani olyan kritikai véleményt, hogy
nem történik semmi a közigazgatási reformban. Nem így
van. A múlt év végén megalkottuk a 168 kistérség határ-
beosztásáról szóló kormányrendeletet. Ragaszkodtam
hozzá, hogy csak az önkormányzatokkal egyeztetett mó-
don lehet ezt kialakítani. Ezért volt valamivel hosszabb
az eljárás. De megérte. Én magam legalábbis nem hal-
lottam súlyosabb konfliktusokról. Néhány helyen volt
vita, de a dolog nagyságrendjét tekintve ezek elenyészõ-
nek mondhatók.

A kormányrendeleten kívül megszületett a kistérségi
törvény is, amit nagyon komoly eredménynek tartok. A
területfejlesztési törvényrõl még ezen a parlamenti ülés-
szakon döntést fogunk hozni. Kiírtuk a kormányrende-
letet a 7 milliárd forintról. Tehát haladunk, már most
nagyon jelentõs lépéseket sikerült tennünk. Hozzáte-
szem: nagyon sokuk támogatásával, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni.

Új közigazgatási eljárási törvényÚj közigazgatási eljárási törvényÚj közigazgatási eljárási törvényÚj közigazgatási eljárási törvényÚj közigazgatási eljárási törvény
2005. júliusától2005. júliusától2005. júliusától2005. júliusától2005. júliusától

Még egy nagyon fontos törvény megalkotása áll elõt-
tünk: az önök munkáját igen erõteljesen érintõ új köz-
igazgatási eljárási törvény. Ez ennek a kormányzati cik-
lusnak a legnagyobb kódexe lesz. Errõl meg vagyok gyõ-
zõdve. Nagyon komoly elõkészítõ munka alapján a kor-
mány már elfogadta a törvénytervezetet, amelyet hama-
rosan benyújtunk az Országgyûlésnek. Mellé rakunk egy
kormányzati teendõket tartalmazó feladattervet, az errõl
szóló kormányhatározatot is. Ennek az alkalmazása
ugyanis nagyon nagy szakmai kihívás lesz a teljes ma-
gyar köztisztviselõi állomány számára. Ezért lehet, hogy
a hatályba lépés jelenleg tervezett 2005. július 1.-jei
idõpontját a parlamenti vita során még felülbíráljuk. Ha
a parlamenti vita esetleg elhúzódik, akkor még késõbb-
re kell tenni a hatályba léptetést, mert ez ugyanolyan
nagyságrendû jogszabály a mi számunkra, mint az igaz-
ságügyieknek a büntetõeljárási törvény. Kell tehát idõ a
felkészülésre. Biztos vagyok abban, hogy önök megfe-
lelnek majd ennek a nagy szakmai kihívásnak.

Az önkormányzati kistérség mind a három funkcióját
szeretnénk átalakítani, és hatékonyabbá tenni. A terü-
letfejlesztést az új területfejlesztési törvény határozza
majd meg. Mivel a szakmai közvélekedésben már tu-
dott, hogy lesz kistérségi területfejlesztési tanács, sze-
retnék mindenkit megnyugtatni: nem akarunk tömege-
sen létrehozni párhuzamos intézményeket. Ha adva van
egy 100 százalékos önkormányzati kistérségi társulás,
akkor ugyanazokkal a szereplõkkel ott felesleges létre-
hozni a kistérségi területfejlesztési tanácsot. Ez
duplikáció lenne. Ezért olyan szabály lesz a törvényben,
hogy ahol 100 százalékkal jött létre a társulás, ott a tár-
sulás résztvevõi maguk töltik be a területfejlesztési kis-
térségi tanács funkcióit, kiegészülve azokkal a plusz
meghívottakkal, akikrõl a törvény rendelkezik majd.

A kistérségek fontos funkciója lesz az államigazgatá-
si feladatok ellátása. Arra készülünk, hogy ezeket a fel-
adatokat illetõen is — gyámügyi, igazgatási, építésható-
sági, egyebek, amelyek a kormány szabályozási kompe-
tenciájába tartoznak — az illetékességi területet értel-
mesen hangoljuk össze a kistérségi illetékességi terület-
tel. Ez nem azt jelenti, hogy mindent azonnal radikáli-
san átszabunk, hanem arra törekszünk, hogy legyen lo-
gikája és természetes kapcsolatrendszere ennek a 168
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kistérségi felosztásnak, s az államigazgatási feladatokat
is összehangoljuk ezzel.

A kistérségi államigazgatási feladatellátásra vonat-
kozó szakmai anyagokban még korábban felvetõdött az
a javaslat — aki az IDEA-programot olvasta, ezt láthat-
ta —, hogy legyen a kistérségben egy kvázi kistérségi
közigazgatási hivatal, és az állami szereplõk ott, egy hi-
vatalban lássák el a feladataikat. Szakmailag ez értel-
mes javaslat, de ma tisztában kell lennünk azzal, hogy
ha a közigazgatás szakmai színvonalának emelésére szánt
forrásokat csak erre költenénk el, akkor más fontos ér-
demi feladat ellátására nem jutna elegendõ pénz. Úgy
tartom, ennél fontosabb az, hogy a szolgáltatás színvo-
nalában jelenjen meg ez a pénz. Egyébként pedig a kis-
térségi székhely jegyzõjét szeretnénk államigazgatási
feladatokban és hatáskörökben megerõsíteni. Ma is van
erre példa, és szerintem a jövõre nézve is jó iránynak
tekinthetjük ezt.

A regionális intézményrendszer átalakítása ügyében
az a véleményem, hogy a választott regionális önkormány-
zat, amit a kormányprogramban meghatároztunk, az elsõ
és a legfontosabb lépés lenne. A választott testületek
szintje az egész államigazgatási rendszer átalakítását
húzhatná maga után. Mivel ez is kétharmados törvény
módosítását igényeli, s erre ebben a ciklusban az esé-
lyek közismerten minimálisak, a legfontosabbnak azt
tartom, hogy ebben a törvényben most a regionális terü-
letfejlesztési tanácsokat erõsítsük meg, és a decentrali-
zációban tegyünk érdemi lépéseket. Tehát feladatokat
és pénzeszközöket a régióhoz decentralizáljunk, mert a
döntéshozatal közelebb vitele az érintettekhez önmagá-
ban is mindenképpen hatékonyságot növelõ. Úgy gon-
dolom, 2005-ben reálisan arra lehet számítani, hogy
ebben az irányban teszünk nagyobb lépéseket elõre.

Az államigazgatási intézmény-rendszerben pedig az
elõmunkálatokat kell elvégezni, szakmailag és politika-
ilag egyaránt gondosan felmérni, hogy milyen lépéseket
kell tennünk a regionális intézményrendszer átalakítása
ügyében. Szeretném itt megerõsíteni azt, amit én több-
ször mondtam már, csak valamiért ez nem hallatszott
annyira, mint más mondatok: az, hogy a régióban lesz
választott önkormányzat, nem jelenti a megye megszû-
nését. A megye ugyanis nagyon tág kategória. Világosan
meg kell jelölnünk, hogy megyei önkormányzatról, me-
gyei államigazgatási hivatalról, megyei struktúrákról,
vagy mirõl van szó. Elég, ha csak arra utalok, hogy az új
….. (NAZ?)-besorolás, amelyet az Európai Unió elfoga-
dott, pontosan definiálja azt a nagyságrendet, ami ná-
lunk ma a megye. Ez nem változtat azon a régóta han-
goztatott álláspontomon, hogy választott regionális ön-
kormányzatokra van szükség és nem megyei önkormány-
zatokra. De ennek a részleteit szerintem más alkalmak-
kor kell majd végigvitatnunk. Most a területfejlesztési
intézményrendszer hatékonyabbá tétele az elsõ és a leg-

fontosabb lépés, amit a regionális intézményrendszer
ügyében meg kell tennünk.

Hogyan növelhetõ a közigazgatásiHogyan növelhetõ a közigazgatásiHogyan növelhetõ a közigazgatásiHogyan növelhetõ a közigazgatásiHogyan növelhetõ a közigazgatási
szolgáltatások színvonala?szolgáltatások színvonala?szolgáltatások színvonala?szolgáltatások színvonala?szolgáltatások színvonala?

A kongresszusi beszámolóban is elhangzott és ma-
gam is nagyon fontosnak tartom a közigazgatás teljesítõ-
képességét vizsgálni az Európai Unióhoz csatlakozás
szemszögébõl. Az Unió nem írja elõ, hogy milyen legyen
a mi államigazgatásunk. Saját jól felfogott érdekünk, hogy
jó legyen. És saját jól felfogott érdekünk az is, hogy a
tagállami mûködéshez szükséges ismereteket a közigaz-
gatás dolgozói megszerezzék és biztosítsák a tagállami
mûködés feltételrendszerét. Ez legnagyobb terhet a köz-
ponti közigazgatásnak jelent, de a területi és a helyi köz-
igazgatásnak is lesz ezzel dolga, feladata.

Szeretném megköszönni a jegyzõ — fõleg a kistele-
pülési jegyzõ — kollégáknak azt az erõfeszítést, amit a
jogharmonizáció ügyében tettek azért, hogy az önkor-
mányzati rendeletek harmonizáljanak az EU-joganyag-
gal. Ez nagyon komoly szakmai munka volt. Jól állunk,
jól oldottuk meg közösen ezt a feladványt. Elenyészõen
néhány önkormányzatnál még van tennivaló, de figye-
lünk erre. A közigazgatási hivatalok számára prioritás-
ként határoztam meg az ilyen feladatok figyelemmel
kísérését. Még egyszer köszönöm valamennyiüknek ezt
a valóban szép munkát.

Had mondjam el egy szubjektív élményemet az uniós
felkészüléssel kapcsolatban. Tegnap egész napos tovább-
képzésen vett részt velem együtt a BM vezetõ gárdája. A
képzés tematikáját én rendeltem meg, megjelölve, hogy
mi az, amire kíváncsi vagyok. Vezetõ köztisztviselõk, ál-
lamtitkár, helyettes államtitkárok, más tárcák képvise-
lõi voltak az elõadók. A délelõtt 10 órától este fél hatig
együtt töltött idõ fõ napirendi pontja az EU-s feladatel-
látásra történõ felkészülés volt, beleértve azt is, hogy az
Unió intézményrendszerének mûködésébõl mi követke-
zik az én számomra is és kollégáim számára is. Egészen
odáig bontva a témát, hogy miként teremthetõ meg a
különbözõ operatív programok összhangja.

Ezen a tegnapi továbbképzésen bukkantam rá egy
olyan — a humán operatív programmal összefüggõ —
pályázati lehetõségre, amely teljesen szinkronban van a
kistérségi közigazgatási reformmal. Eddig ez valahogy
elsikkadt a különbözõ egyéb dolgok között. A program-
gazdák nagyon nyitottak voltak érdeklõdésünkre, tehát
elõre fogunk lépni ebben az ügyben.

Nagyon örülök, hogy rászántam egy napot erre a to-
vábbképzésre. Tanácsolni fogom másoknak is. Nem ha-
szontalan néha ilyen programon résztvennie a minisz-
ternek, az államtitkárnak, a helyettes államtitkároknak,
a kabinetfõnöknek, mert szellemfrissítõ valamennyiünk
számára. Azért örültem ennek a továbbképzésnek, mert
kiderült az, hogy mennyire jutottunk a felkészülésben,
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de van még tennivaló. A tagállami mûködés feladatai, és
az abban rejlõ elõnyök kihasználása a különbözõ szak-
területeken még további erõfeszítéseket igényel. A teg-
napi nap tanulságai alapján azt fogom kérni munkatár-
saimtól — Dudás úrtól elsõsorban —, hogy a képzésnek
ez a téma továbbra is legyen prioritása a köztisztviselõi
kart érintõen.

Négy kiemelt témakörben készült egy kutatási prog-
ram, amely az EU-csatlakozás szemszögébõl méri meg
az alkalmasságot. Az egyik téma a központi közigazga-
tás és döntéshozatal, a másik az önkormányzati közigaz-
gatás, a harmadik a közpénzekkel kapcsolatos hatékony-
ság, a negyedik pedig a magyar közigazgatás személyi
állományának teljesítõképessége. Negyvennégy elemzõ
tanulmány készült ezer köztisztviselõre kiterjedõ empi-
rikus adatfelvétel alapján. Emellett megtörtént a magyar
közigazgatás elemi szervezeteinek feltérképezése, átte-
kinthetõ rendszerbe foglalása és összevetése az EU-s
kapcsolattartás tekintetében. Ez nagyon komoly kutatá-
si program. Úgy gondolom, hogy ez megfelelõ alapot te-
remt a továbblépéshez.

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy olyan innovatív
tárcaként mûködjön a Belügyminisztérium, amely a szel-
lemi mûhely funkcióját betöltve, a tudomány eredmé-
nyeit és a gyakorlati tapasztalatokat ötvözve stabil, meg-
bízható hátteret képes adni az ilyen típusú munkákhoz.

A BM 2003. elején rendezett egy országos szakmai
módszertani minõsítõ konferenciát, amelyen szintén meg-
fogalmazódott az a szakmai igény, hogy a belügyi tárca,
tehát mi magunk is támogassuk a közigazgatási szervek
minõségfejlesztõ törekvéseit. Úgy vélem, hogy az a pá-
lyázat, amelyre 124 értékes pályamunka érkezett, mint-
egy 100 millió forint értékben valódi minõségfejlesztést
valósít meg a magyar közigazgatásban. Ennek is
kifjezetten jó hatása volt, s ilyen lehetõséggel a jövõben
is élni kívánunk.

A magyar közigazgatási minõségi díjat, amelyet en-
nek tapasztalatai alapján alapítottunk — hasonló díj lé-
tezik más EU-tagországokban is — július 1-jén, a Köz-
tisztviselõk Napján elsõ alkalommal ítéljük oda. Õszin-
tén remélem, hogy méltó hagyományt alapozunk meg
ezzel, s ez is a minõséget, a minõségfejlesztést fogja szol-
gálni a jövõben.

A közigazgatási reform egésze nemcsak korszerû szer-
vezetrendszert, magasabb minõséget, hanem a mûködés
megújítását is igényli bizonyos területeken. Nagy érdek-
lõdéssel hallgattam az okmányirodai problémákról fel-
szólaló kolléganõt. Azt kell mondanom, hogy magam is
kulcskérdésnek tartom az okmányirodákban végzett
munka minõségének javítását és az ott nyújtott szolgál-
tatások színvonalának emelését. Tudom, hogy egyes tér-
ségekben van létszámhiány. De nem mindenütt, ezt ma-
gabiztosan mondhatom, mert megnézettem. Ezért dön-
töttem úgy másfél évvel ezelõtt, hogy a finanszírozásban

változtatunk: nem az illetékességi terület, hanem az ügy-
szám lesz a döntõ. Nagyon nagyok ugyanis a különbsé-
gek. Bizonyos ügyekben, ahol általános az illetékesség
és mindenki megcsináltathatja ott a neki szükséges ok-
mányokat, az ügyfélforgalom nagyban befolyásolja a le-
terhelést. Ezért az ügyszám szerinti finanszírozást tar-
tom igazságosnak, és a fejlesztéseknél is ezt — a valódi
leterheltséget, az ügyszámokat — fogjuk figyelembe ven-
ni.

Már elmondtam a sajtónak, csak valahogy nem ka-
pott elég figyelmet, publicitást, hogy egy hároméves fej-
lesztési projektet készíttettem az okmányirodák számá-
ra. A három év folyamán 9 milliárd forintos háttérrel és
fedezettel fogjuk ezt végrehajtani, mert nagyon fontos,
hogy legyen az országban egy a legkorszerûbb techniká-
val felszerelt, jól képzett szakemberekkel mûködõ szol-
gáltató hálórendszer, amely az általános államigazgatási
szolgáltatások kategóriájában magas színvonalú szolgál-
tatást nyújt a magyar állampolgárok számára, éljenek
bárhol az ország területén.

A közszolgálati reformA közszolgálati reformA közszolgálati reformA közszolgálati reformA közszolgálati reform
nem csorbíthat szerzett jogokatnem csorbíthat szerzett jogokatnem csorbíthat szerzett jogokatnem csorbíthat szerzett jogokatnem csorbíthat szerzett jogokat

Kedves Kollégák!
Megígértem, hogy szólok néhány szót a készülõ köz-

szolgálati törvényrõl. Szeretném leszögezni: rendkívül
fontosnak tartom, hogy felkészült, megbecsült köztiszt-
viselõk és közalkalmazottak dolgozzanak és végezzék a
szakmailag magas színvonalú tevékenységüket. Azért,
hogy a megbecsültség és a szakmai elvárások egymással
összhangban kerüljenek a jogalkotó asztalára is, sok-sok
kérdésben egyeztettünk korábban. Én nem változtattam
meg az álláspontomat sem akkor, amikor ellenzékben
voltunk, sem akkor, amikor kormányra kerültünk. En-
nek azt hiszem ékes bizonyítéka az ügykezelõk vissza-
szervezése köztisztviselõi státuszba, amihez szintén kö-
szönöm a szakmai támogatást. Annak idején ellenzéki
politikusként elmondtam a visszaszervezés melletti ál-
láspontomat, részletes érveimet. Kormányra kerülve sem
változott a véleményem, ezért örülök, hogy sikerült mó-
dosítanunk a köztisztviselõi törvényt, az Országgyûlés-
ben — hozzáteszem: komoly szakszervezeti támogatás-
sal — keresztül tudtuk vinni a szükségesnek tartott vál-
toztatásokat mind a fõtisztviselõk, mind az ügykezelõk
vonatkozásában.

Meggyõzõdésem, hogy a közszolgálati reform prog-
ramjáról hozott kormánydöntés helyes, jó döntés volt, s
a szakszervezetekkel együttmûködve, egymás érveit köl-
csönösen megismerve, mérlegelve és megértve kell olyan
álláspontot kialakítani, amelyet elfogadnak azok is, aki-
ket érint, és amely szolgálja azt a célt is, amit a kor-
mányprogramban megfogalmaztunk.

A közszolgálati szabályozási koncepció vitája során
megfogalmazódtak bizonyos aggályok. Én magam is meg-
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fogalmaztam némelyeket, amelyeknek az egyértelmû tisz-
tázása nélkül nem lehet elvégezni ezt a kodifikációs
munkát. Ezért adott megbízást a kormány a Kiss Péter
miniszter úr által vezetett koordinációs tárcaközi bizott-
ságnak a konkrét kérdésekkel való foglalkozásra. En-
nek megfelelõen megkülönböztetett figyelmet kell fordí-
tani a közszféra foglalkoztatási jogviszonyaival szemben
megfogalmazható, a szükséges differenciálást biztosító
alkotmányos és európai uniós követelményekre. Ebbõl
fakadóan én belügyminiszterként csak olyan elõterjesz-
tést tudok támogatni, amely megfelel ezeknek a követel-
ményeknek és olyan személyzetpolitikai elveket, és irá-
nyokat tükröz, amelyek összhangban állnak a XXI szá-
zadi modern állam követelményeit kielégítõ személyzet-
politikai elvárásokkal, a korszerû európai megoldások-
kal.

Belügyminiszterként én nem tartom jónak az olyan
irányú nivellálást, amely egymással szembeállítja vagy
szembeállíthatja a közszféra különbözõ állománycsoport-
jait, illetõleg nem preferálja a különbözõ iskolai végzett-
ségek révén megszerzett magasabb tudást. Fontosnak
tartom, hogy a reform a közalkalmazottaknak is kínáljon
valódi életpályát, stabil, kiszámítható elõmenetelt, a tel-
jesítményükhöz igazodó és a megbecsülésüket tükrözõ
díjazást. Úgy vélem, ezek a követelmények döntõen egy-
beesnek a fõtitkár úr által megfogalmazott és hozzám írás-
ban eljuttatott véleménnyel. Az az álláspontom, hogy
minden meglévõ aggodalomra valódi választ kell adni, s
ezt kell a következõ idõszak szakmai munkálatainak
középpontjába állítani.

Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy a közigazgatási re-
form sikere jelentõs mértékben függ a köztisztviselõi ál-
lomány helyzetének alakulásától és csak olyan közszol-
gálati reform támogatható, amely a jelenleginél egysé-
gesebb jogszabályi környezetet teremt meg. Méghozzá
úgy, hogy egyúttal lehetõséget biztosít a külön törvények-
ben történõ, megfelelõ mértékû differenciálásra is. Azt
gondolom, hogy az automatikus nivellálás helyett a tel-
jesítményelv érvényesítését kell elõtérbe helyezni, és
minden körülmények között meg kell óvni a már meg-
szerzett jogosítványokat. Ehhez ragaszkodom.

A közigazgatásért felelõsséget érzõ kormány csak így
gondolkodhat errõl. Én személyes ügyemnek is tekin-
tem azt, hogy a köztisztviselõk és hasonlóan a hivatásos
állományúak — belügyminiszterként ezt rendkívül fon-
tosnak tartom — nyertesei legyenek a közszolgálati re-
formnak. Ezt az álláspontot képviseltem az elõbb emlí-

tett koordinációs bizottság ülésén is. Május 4-én volt ilyen
bizottsági ülés, amelyen a kormány korábbi határozatát
megerõsítõ döntés született, s az, hogy alternatívaként
ki kell dolgozni a különbözõ állománycsoportok — a
hivatásos állomány, a köztisztviselõk, a közalkalmazot-
tak, a katonák — jogállását szabályozó külön törvénye-
ket harmonizáló úgynevezett kerettörvényi megoldási
javaslatot is. Én ezt az álláspontot korábban is hangoz-
tattam.

Úgy vélem, hogy rendkívül komoly és értékes az a mun-
ka, amit az államtitkárság eddig elvégzett ebben a témá-
ban, és nagyon messzire jutottak. Ez a munka ki fog egé-
szülni azzal, hogy alternatívák megvizsgálására is sor ke-
rül, s ezt követõen lesz olyan helyzetben a kormányzati
koordinációs bizottság is, hogy ezt megtárgyalva javasla-
tot tegyen a kormánynak, amely az alternatívák közül ki-
választja majd a leghatékonyabbnak ítéltet. Meggyõzõdé-
sem szerint legjobb módon így halad tovább a munka.

Kedves Kollégák!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy csak közösen tu-

dunk az állampolgárok érdekeit szolgáló valódi eredmé-
nyeket elérni. Azt ugyanis soha nem szabad szem elõl
téveszteni, hogy a hivatal az ügyfelekért van, az iskola a
gyerekekért. Nekünk, akik közhivatalt látunk el, erre
tettünk esküt, mindig a szemünk elõtt kell lennie annak,
amit Magyari Zoltán mondott: „A közigazgatás az embe-
rekért van.” Én ezen értékek mentén végeztem a mun-
kámat eddig is, és szándékaim szerint ezután is.

Nagyon jó az, ha vitatkozó, segítõ partnerek vannak
ebben a munkában. Köszönöm ezt önöknek, és a jövõre
nézve jó munkát kívánok.

MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a

Magyar Köztisztviselõk és
Közalkalmazottak Szakszervezete

1088 Budapest, Puskin u. 4.
Telefon: 338-4002, fax: 338-4271

Felelõs kiadó:
Fehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér József

az MKKSZ fõtitkára

Szerkesztõ:
Szathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  Gábor

Nyomdai elõkészítés és nyomás:
DDDDDura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdió
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Az MKKSZ programja a 2004-2008.Az MKKSZ programja a 2004-2008.Az MKKSZ programja a 2004-2008.Az MKKSZ programja a 2004-2008.Az MKKSZ programja a 2004-2008.
közötti évekreközötti évekreközötti évekreközötti évekreközötti évekre

(Rövid összefoglalás)(Rövid összefoglalás)(Rövid összefoglalás)(Rövid összefoglalás)(Rövid összefoglalás)
A Magyar Köztisztviselõk és Köz-

alkalmazottak Szakszervezete
(MKKSZ) a következõ négy évben
harcosan, de kompromisszumra ké-
szen kívánja szolgálni tagsága egyé-
ni boldogulását, családeltartó képes-
ségének javítását, az emberközpon-
tú közszolgálat megvalósítását.

Az MKKSZ határozott törekvése
az érdekképviseleti munkával is elõ-
mozdítani, hogy Magyarország EU-Magyarország EU-Magyarország EU-Magyarország EU-Magyarország EU-
tagságatagságatagságatagságatagsága a munkavállalók, nyugdíja-
sok, fiatalok, családosok életszínvo-
nalának emelkedésével járjon. A
szakszervezet arra számít, hogy az
EU-tagság lehetõség a munkaválla-
lói jogok erõteljesebb érvényesítésé-
re.

Az érdekképviselet változatlanul
elutasítja a közszolgálati feladatok fi-
gyelembe vételét mellõzõ létszám-
csökkentéseket, kérdésesnek tartja
az „olcsó állam” eszméjét és gyakor-
latát, mert az államigazgatási költsé-
gek mérséklésének nem egyedüli jár-
ható útja a létszámcsökkentés.

A készülõ közigazgatási reformA készülõ közigazgatási reformA készülõ közigazgatási reformA készülõ közigazgatási reformA készülõ közigazgatási reform
a szakszervezeti tagság jelentõs ré-
szét érinti, komoly kihívás az érdek-
képviseleti munka szempontjából. Az
MKKSZ határozott igénye, hogy a re-
form során meghatározandó feladat-
és hatáskörökhöz, az állami szerep-
vállalás mértékét pontosan rögzítõ
garanciák társuljanak. A szakszerve-
zet nem támogat olyan lépéseket,
amelyek a közigazgatási reform ürü-
gyén akarnak szakmaiságot nélkülö-
zõ, átgondolatlan létszámcsökkenté-
seket elérni, s elutasítja az olyan pri-
vatizációs törekvéseket is, amelyek
a közszolgálati funkciók kiszervezé-
sével képzelik el a reformok megva-
lósítását. Az érdekképviselet szüksé-
gesnek tartja, hogy általánosan 2 órá-
val csökkenjen a heti munkaidõ, s a
közigazgatási reform a közfeladatok

ellátásához szükséges létszám meg-
állapításánál már ezt is vegye figye-
lembe.

Az MKKSZ következetesen kí-
ván fellépni a bérek uniós felzár-a bérek uniós felzár-a bérek uniós felzár-a bérek uniós felzár-a bérek uniós felzár-
kóztatásáértkóztatásáértkóztatásáértkóztatásáértkóztatásáért, a szociális rendszer-
változás megvalósításáért, és a köz-
szolgálati dolgozók foglalkoztatási
biztonságáért. Mivel az önkormány-
zati intézményrendszer mûködteté-
sében devalválódott az állami rész-
vétel, a szakszervezet fontosnak
tartja, hogy a normatív állami tá-
mogatásokat a feladatokhoz igazít-
sák, s az állami feladatok ellátásá-
hoz szükséges bérek, járulékok
összege az önkormányzatok rendel-
kezésére álljon.

A szakszervezet idõsügyi prog-szakszervezet idõsügyi prog-szakszervezet idõsügyi prog-szakszervezet idõsügyi prog-szakszervezet idõsügyi prog-
ramjaramjaramjaramjaramja továbbra is fontosnak tartja a
nyugdíjak reálértékének megtartását
és növelését. A mindenkori nyugdíj-
emelés a nettó kereset kiáramlásá-
val arányosan az év elején valósul-
jon meg, s folytatódjon a 13. havi
nyugdíj 100 százalékra kiegészítése.
Az özvegyi ellátás mértéke emelked-
jen 20-ról 50 százalékra, s a méltá-
nyossági nyugdíj emelésének fede-

zete költségvetési forrásból is bizto-
sított legyen.

A nyugdíjas érdekek védelmében
mûködjön hatékonyabban az Idõs-
ügyi Tanács, ahol legyen érdemi vé-
leménycsere és partneri egyeztetés.
A nyugdíjasokról egyetlen fórumon
se döntsenek képviselõik nélkül. Az
MKKSZ szorgalmazza, hogy a kor-
mány az Idõsügyi Kartára alapozva
készítse el a „Nemzeti Intézkedési
Tervet” és az Országgyûlés alkossa
meg az idõsügyi törvényt.

Az MKKSZ foglalkoztatásiAz MKKSZ foglalkoztatásiAz MKKSZ foglalkoztatásiAz MKKSZ foglalkoztatásiAz MKKSZ foglalkoztatási
programjaprogramjaprogramjaprogramjaprogramja azt az álláspontot képvi-
seli, hogy kellõ hatástanulmány nél-
kül senki ne hivatkozzon túlfoglal-
koztatásra a közszférában, mert az
elmúlt évek létszámcsökkentései már
megnyirbálták ezt a foglalkozási kört,
s mert jelentõs állami feladatok ke-
rültek a területi és az önkormányzati
intézményrendszerhez, sokszor pénz-
ügyi fedezet nélkül. A szakszervezet
igénye olyan munkavállalási feltéte-
lek teremtése jövedelemben, juttatá-
sokban, elõmeneteli lehetõségekben,
ami biztosítja a közszolgálat erköl-
csi és anyagi egzisztenciáját.
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