
1 

 

 
 

  

 

Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és 

Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete (MKKSZ) 
1146 Budapest, Abonyi u. 31. 

 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

Telefon: 3384-002 
Telefax: 3384-271 

E-mail: 

mkksz@mkksz.org.hu 
Internet: 

www.mkksz.org.hu 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

A Felügyelő Bizottság munkájáról 

2016. május 1.  – 2020. november 7. 

 

A Felügyelő Bizottságot, az MKKSZ XI. Kongresszusa 2016. április 30.-án választotta meg.  

A Bizottság, elnökből és 6 tagból állt, munkáját az alapszabályban foglaltaknak megfelelően 

látta el. 

  

A 2016. január 1.-én hatályba lépett Alapszabályunk 40.-ik pontjában Felügyelő Bizottságot 

határozott meg, (a korábbi pénzügyi ellenőrző bizottság helyett, az új Polgári Törvénykönyv 

szabályainak megfelelően)  

 

Az Alapszabály szerint, a Felügyelő Bizottság feladata;  
„az MKKSZ szerveinek ellenőrzése, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az Országos 

Választmány (MKKSZ kongresszus) határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.” 

valamint, hogy őrködjön az MKKSZ és szervei alapszabályszerű működése, és a pénzügyi, 

vagyongazdálkodási előírások megtartása felett. 

 

A Bizottság saját Ügyrendje szerint működik, ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi. 

A Bizottság éves munkatervet fogad el, mely nem naptári évre szól, hanem a kongresszushoz 

igazodóan, minden év június 1-től, következő év május 31-ig szól. 

A munkaprogramban előre tervezett ellenőrzési feladatokat végez de, igény szerint egyes eseti 

felkéréseknek is eleget tesz.  

 

Ellenőrzési tapasztalatait írásban rögzíti, és tájékoztatást ad az MKKSZ Elnök, esetenként az 

Elnökség részére, valamint évente tájékoztatja az Országos Választmányt a munkájáról. 

 

A Felügyelő Bizottságot (elnökét és tagjait) betekintési jog illeti meg az MKKSZ valamennyi 

iratába, pénzügyi nyilvántartásába.  

„A Felügyelő Bizottságot a tapasztalt hiányosságok tekintetében intézkedési jog nem illeti 
meg, de jogsértés vagy az Alapszabály (ide értve az SZMSZ-t és más szabályzatokat is) ellenes 

tevékenység, intézkedés észlelése esetén erre haladéktalanul fel kell hívnia az MKKSZ elnökének 

figyelmét. Ha e felhívás eredménytelen marad vagy az eset súlya, jellege egyébként is indokolja, a 
FEB kezdeményezheti az Elnökség vagy az Országos Választmány rendkívüli ülésének 

összehívását. 

Tevékenységéről ötévente az MKKSZ Kongresszusnak beszámol,”- most, a 2016. május 1.  – 

2020. november 7-ig terjedő beszámolási időszak alatt végzett munkájáról számol be. 
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A Felügyelő Bizottság általános véleményezési feladatain túl, nagy hangsúlyt fektetett 

vizsgálataiban, a gazdálkodás szabályszerűségére, a pénzügyi- számviteli szabályok 

megtartására. 

 

Ennek megfelelően, minden évben véleményeztük az MKKSZ költségvetéseit, vizsgáltuk az 

éves gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolókat, és véleményünket elfogadás előtt eljuttattuk 

az MKKSZ Elnökség részére.  

 

A vizsgálataink alapvetően a bevételek megalapozottságára, a kiadások indokoltságára a 

feladatokkal való összhangjára, az egyensúly biztosítására terjedtek ki.  

Az elmúlt időszakban az éves költségvetésekről, és beszámolókról véleményünk kifejtésével 

tájékoztattuk, az Országos Választmányt.  

 

A költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolók ellenőrzése során kiemelt hangsúlyt 

helyeztünk arra, hogy a beszámoló a valóságos helyzetnek megfelelően mutassa be a 

szakszervezet gazdasági- pénzügyi kondícióit. A bevételek és kiadások összhangban vannak-e 

a tényleges pénzügyi teljesítéssel. 

 

A Bizottság megállapította, hogy a beszámolási időszakban, minden évben a beszámolók, a 

tényleges, valós helyzetnek megfelelő adatokat és értékeléseket tartalmaztak.  

 

A költségvetési gazdálkodás éves, és évközi ellenőrzései kiterjedtek a bevételek ‒ különös 

tekintettel ‒ a tagdíj bevételek alakulására, mely szakszervezetünk fő bevételi forrása. 

Az elmúlt ciklusban, többször vizsgáltuk és elemeztük a szervezetünk taglétszámának, és a 

tagdíj bevételeinek alakulását.  

A felmérések eredményéről, és tendenciák, következtetések, elemzéséről több alkalommal 

tájékoztattuk az Elnököt és az Elnökség tagjait. 

 

A tagdíj bevételek növekedésére, ‒ a jelenlegi szabályozást, és az évek során bekövetkezett, 

taglétszám változásokat figyelembe véve ‒ szemben a 2010 előtti időszakkal, már nem lehet 

számítani. 

 

Az Alapszabály a tagsági díj mértékét az MKKSZ tagok mindenkori bruttó munkabére 

(illetménye, táppénze) 1%-ában határozza meg, meghatározva, egyben a tagsági díj maximális 

mértékét is. A tagdíj maximum megállapítása két kongresszus közötti időszakban az Országos 

Választmány jogköre.   

A tagdíjmaximumról született OV határozat 2017-ben, de az abban elképzelt mérték, az 1 % 

fokozatos elérése nem valósult meg. Ezt az SZMSZ módosítást 2019-ben enyhítettük, így az 

2010 óta meglévő 2400 Ft-os maximum emelkedett 2800 Ft-ra, de a 2020. január óta hatályos 

3000 Ft/hó mértéket nem vezettük be. Ezt legalább 2021. január 1-től meg kellene lépni, 

hiszen a tagdíjmaximum nem más, mint kedvezmény a magasabb keresetűek részére. 

 

A tagdíj ebben a ciklusban is a bruttó bér 0,9%-a, maximum 2800.-Ft/hó, mely – mint, ahogy 

korábban, most ebben a ciklusban sem tudta betölteni szerepét, biztosítva az éves költségvetés 

teljesítésének fedezetét.  

 

Az elmúlt évek költségvetés végrehajtásának tapasztalatai, és a megváltozott jogszabályi 

előírások egyre sürgetőbbé tették a tagdíjfizetési, és a gazdálkodási rendszer átalakítását.  
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Olyan tagdíj gazdálkodási rendszert kellett kidolgozni, mely biztosítja a költségvetés 

fedezetét, és megfelel a pénzügyi számviteli szabályoknak, ugyanakkor nem jár a szervezettől 

való elfordulással. 

 

Az elmúlt időszakban komoly lépések történtek ennek megvalósítására, és ezek az 

átalakítások az évvégével be is fejeződnek. 

A tagdíj- és a gazdálkodási szabályozás végleges rendezésével, és a taglétszám 

stabilizálásával lehetne az MKKSZ bevételeit kiszámíthatóvá, előre tervezhetőbbé tenni, mely 

segítené a nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodást. 

 A Bizottság a tagdíj bevételek ellenőrzése során több alkalommal megállapította, hogy a 

sikeres tagszervezési kampányok ellenére is a tagdíj bevételek stagnáltak, illetve évről-évre 

csökkentek. 

A korábbi ciklus drasztikus csökkenése lassuló folyamattá vált, de tendenciájában nem 

változott. 

A bevételi hiányt vagy a tartalék vagyonból, és a kiadások rendkívüli mértékű visszafogásával 

lehetett ellensúlyozni.  

Az elmúlt ciklus szigorú, takarékos gazdálkodása következtében, sikerült Szakszervezetünk 

pénzügyi egyensúlyát és vagyonát többnyire megőrizni.  

A tartalékból biztonságos értékpapírok vásárlására került sor, melyek szolid, de biztos 

bevételt eredményeztek, melyek azonban a ciklus utolsó két évében jelentősen csökkentek a 

pénzügyi, kamat környezetnek megfelelően. 

 

Bizottságunk folyamatosan figyelemmel kísérte, (bár erre jogszabály nem kötelezi)  a 

szakszervezeti vagyon kezelésére létrehozott MKKSZ Kft gazdasági társaság tevékenységét 

is. Megállapítható, hogy az Elnökség évente beszámoltatja az MKKSZ Kft. ügyvezetőjét, a 

működését minden évben szabályszerűnek találta 

Szakszervezetünk és a gazdasági társaság kapcsolatrendszeréről, a gazdálkodás eredményeiről 

tájékoztatást kaptunk.  

 

A gazdálkodás során megvalósult az Országos Választmány által meghatározott alapvető 

követelmény – a folyó kiadásoknak a bevételekből történő finanszírozása. 

A gazdálkodás során folyamatos fizetőképesség fenntartása érvényesült. 

A források biztosításáról megfelelő szinten, és ütemben gondoskodtak a kiadások 

teljesítéséhez. 

A gazdálkodás áttekinthetőségét a pénzügyi elszámolások naprakészségét biztosítják a 

személyi, tárgyi feltételek. 

Az ügyviteli munka jó szervezettségével lehetővé vált a pénzügyi információ megteremtése a 

munkafolyamatok szabályozottsága, áttekinthetősége, melynek során az ellenőrzés feltételei is 

javultak. 

Az alapszervezetek szabályszerű gazdálkodásának elősegítésére Bizottságunk, évről-évre a 

honlapunkon közzétett útmutatókkal, és gyakorlati tanácsaival nyújtott segítséget. 

 

A Bizottság tagjai rendszeresen tanácskozási joggal vesz részt az Országos Választmány és a 

Bizottság elnöke MKKSZ elnökség ülésein, így biztosított a rendszeres kapcsolattartás a 

vezetéssel. Vizsgálatainkról tájékoztatást adtunk, javaslatokat tettünk a pénzügyi- gazdasági 

munka hatékonyságának javítására. 

 

Az elmúlt négyéves időszak tapasztalatait összefoglalva, az MKKSZ Elnöke, egyszemélyi 

felelős vezetője minden esetben biztosította, a takarékos- hatékony, és jogszabályoknak 

megfelelő gazdálkodást.  



4 

 

Az is megállapítható, hogy az elnökségi ülések rendszeresek, minden évben volt legalább 6 

elnökségi ülés és az összehívása és megtartása szabályos. Az elnökség ügyrendet készített és a 

szerint működik. Az elnökségi ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, a határozatok 

szabályosan megfogalmazásra kerülnek és össze vannak gyűjtve a határozatok tárában. 

Az Országos Választmányi ülések évente megtartásra kerültek, melyen az alapszabálynak 

megfelelő napirendek szerepeltek.  

Megállapítható, hogy az MKKSZ a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően 

működött. 

A bizottság által javasolt intézkedések a kívánt eredménnyel jártak, ezek következetes 

megtartása a jövőben is állandó figyelmet igényel. 

 

A Felügyelő bizottságunk feladata, hogy véleményünket - az Alapszabály szerint - a 

Kongresszus illetve az OV elé kerülő előterjesztésekről ismertesse.  

Az elmúlt négy év alatti időszakban minden esetben megtettük, véleményünkkel, 

észrevételeinkkel segítettük a testületek munkáját.   

A jelenlegi Kongresszus előkészítése, lebonyolítása, előterjesztései - az Alapszabálynak, 

megfelelően- szolgálja az MKKSZ szabályszerű munkáját.   

 

Álláspontunk szerint: 

- a kongresszus ügyrendje alkalmas és megfelelő az eredményes lebonyolításhoz,  

- az Elnökség beszámolója alapos és részletes, jól mutatja be szakszervezetünk nehéz 

helyzetét és az elmúlt 4 év küzdelmes munkáját. A kedvezőtlen bérhelyzet, a 

folyamatos átszervezések, a hátrányunkra változó jogszabályok mellett végzett 

áldozatkész munkát jól összegzi. 

- az MKKSZ középtávú programja kellően kritikusan értékeli a helyzetet, és helyesen 

jelöli meg a rövidtávú és a hosszabbtávú célokat.  

 

Az MKKSZ Felügyelő Bizottsága a beszámolókat, és mind a programot, a 

kongresszusnak elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2020. november 7. 

 

                                                                                             Tornyi Lajosné 

                                                                                               FEB elnök 


