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Levélcím: Magyar Államkincstár Dél – alföldi Regionális Igazgatósága
6720 Szeged Széchenyi tér 9.
Tel: (06) 62/568-168, 62/568-260 Fax: 62/420-832

Emlékeztető
A 2009. november 19-21.-ei XIII. Szakszervezeti Akadémián elhangzottakról

Az értekezlet helyszíne: Budapest Benczúr Hotel és MÁK Vadász u. 16. IV. emeleti
tárgyalója.
Résztvevők: jelenléti ív szerint.
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1. nap
2009. november 19. csütörtök (Benczúr Hotel)
1.

Napirendi pont.
Megnyitó

Dr. Dobóczky Károly OSZT elnök: köszönti az Akadémia résztvevőit, majd ismertette az
Akadémia végleges napirendjét. Örömmel emlékeztetett arra, hogy kivételképpen most a
médiában nem szidják a közszféra dolgozóit, kiemelte azt is hogy pl. Bajnai miniszterelnök
megvédte a köztisztviselőket a minap. A Magyar Rádióban Árva interjú volt. Az MKKSZ a
lehetséges média felületet igyekszik kihasználni. Sok helyen szükség van az erős államra, ez
pedig csak akkor lehetséges, ha rend és fegyelem van. Bejelenti, hogy a holnapi programok
után városnézés lesz.
A holnapi nap programjai közé sikerült beilleszteni a
magánnyugdíjpénztári előadást is.
Köszönti Árva Jánost aki az elmúlt időszak MKKSZ-hez fűződő érdekképviseleti
érdekvédelmi feladatokról tart tájékoztatót, egyben az értekezlet első napirendjének előadóját.

Az MKKSZ egy éve. Visszatekintés az elmúlt egy évre. Az érdekegyeztetés jelenlegi
helyzete. (Az érdekegyeztető fórumok eredményeiről, tanúságiról, tapasztalatairól).
Az elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszámolóját a 2007-es évtől kezdte, amikor is
elindult a szájkezdeményezés. Az előzetes felmérések szerint a munkavállalók 70%-a
jelezte részvételét, de amikor a tényleges sztrájkra került volna a sor, 18-20 % lett
volna.
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Szerencsére sztrájk helyett megállapodás született. Az az álláspontja, hogy tárgyalni
kell, mert a munkavállalóknál óriási félelem van a munkahelyek elvesztése illetve a
munkahelyi vezetők miatt.
Ha a kormány nem akar tárgyalni, feláll a sztrájkbizottság és akkor kötelező tárgyalni.
A 2007 évi megállapodások a válság kitörése miatt nem valósulhatott meg.
A tárgyalásokon mindig téma a 13. havi juttatás. Ezt 8 %-os illetményemeléssel meg
lehetett volna szüntetni.
A 2009. évi bértárgyalások indulásakor az ajánlat 0 (nulla) volt. A tárgyalásokat
követően 2008. december 18-án aláírták a 2009. I. félévi kereset kiegészítést 50
milliárd forintról.
A válság erősödése miatt a második félévtől nem lett volna kereset kiegészítés. A
tárgyalásokon a szükséges 50-60 milliárd helyett 31 milliárdot lehetett kiharcolni.
2010.-re a 2009. év a bázis. 81 milliárd a kompenzáció.
A jövő évi megállapodásban sikerült 2x 49 ezer forint kompenzációt kiharcolni.
A 81 milliárdon felül a kormány nem akar semmit adni, ezért újabb tárgyalásokat
kezdeményeznek.
Ez év végére 10 % körüli reálkereset csökkenést könyvelhetünk el a közigazgatásban.
A továbbiakban beszélt még a 2010. évi költségvetési törvény módosításáról,
kiemelve a Ktv. módosítását, a kafetéria rendszer bevezetéséről, a létszámról
(létszámcsökkentés nem lesz, de ennek jogi alapját még nem sikerült megteremteni).
Létszámstop van, de elbocsátás nincs.
Úgy tűnik, mára már a szakma védelme is szakszervezeti feladat lett.
2. Napirendi pont
Balázs Péter MAKASZ referens tájékoztatója

Többek között elmondta azt, hogy a 13 biztosítóból 4 ad MAKASZ kedvezményt. Mire
jönnek be a szakszervezetbe a fiatalok? Valamit adni kell, ami nem jár annak aki nem
szakszervezeti tag.
A MAKASZ-nak a lehetőség hasznosabb, mint hogy haszonra tegyenek szert. Beszélt a
várható újdonságokról is. Lesz pl. a neten makasz online szobafoglalási lehetőség, vagy
nyaralási lehetőség választás.
Kiosztásra került minden résztvevőnek egy MAKASZ-csomag, amely tartalmazza az összes
kínálatot és részletes útmutatót is magáról a rendszerről.
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3. Napirendi pont
Tornyi Lajosné MKKSZ PEB elnök

Az alapszervezeti gazdálkodásról gyakorlati és elméleti ismeretekről.
Ismertette a jogállásra és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi hátteret. A szakszervezet az
alapszabályban meghatározott, megfogalmazott célok, megvalósításáért működhet és ennek
megfelelően gazdálkodhat.
Megemlítette, hogy az ügyészség részéről több vizsgálat indult az alapszervezeteknél, a
dokumentálás hiánya miatt több elmarasztalás történt.
Fontos a feljegyzések, jegyzőkönyvek vezetése,/ taggyűlések, pénzügyi döntések/
Az alapszervezetek származtatott jogi személyek. A gazdálkodásért az MKKSZ felelős. A
bíróságnak kell elismernie hogy az alapszervezetek származtatott jogi személyek. Ennek
vannak feltételei: pl önálló ügyintézői apparátussal kell rendelkezni. Végülis csak
részegységei az MKKSZ-nek az alapszervezetek. Az alapszervezetek könyvvezetésére nem a
számviteli törvény előírásai vonatkoznak, hanem a társadalmi szervezetekre vonatkozó
jogszabály. A szabályos gazdálkodásért az MKKSZ főtitkára a felelős. Az MKKSZ a tagdíj 50
%-át átengedi az alapszervezeteknek. Az alapszervezetek önálló gazdálkodást folytatnak.
Ennek során:
Könyvvezetést választ,
Gazdasági felelőst választ,
A bankszámla felett rendelkező személyt választ.
Vagy napló főkönyvet, vagy pénztárkönyvet célszerű vezetni. A beszámolót a döntést hozó
szerv részére át kell adni. A beszámolót el is kell fogadtatni. A bankszámla felett rendelkező
személyből kettő főt kell választani. A társadalmi szervezetek SZMSZ-ében meg kell
nevezni, hogy konkrétan ki a két aláíró. Egyszeres könyvvitelt vezetnek.
A következő analitikus nyilvántartások vezetése célszerű:
A számlák időrendi sorrendben lefűzve
A banki kivonatokat szintén kivonat szám emelkedő sorrendben tároljuk.
Milyen kiadások fordulhatnak elő? A szervezet céljainak megvalósulása érdekében felmerülő
kiadások Æ nem szja köteles.
2009 - ben a tagoknak adott természetbeni juttatások nem munkaviszonyhoz kapcsolódó
juttatások voltak. Felhívja a figyelmet az szja tv. 7 § (g) pontjára, a társadalmi szervezetek
által adható juttatásokra. Ezek: útiköltség, gépkocsi használat, temetési segély, szociális
segély.
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Külön kiemeli az szja tv. 69.§(7/b) pontját, valamint a törvény 1. sz. mellékletének
8.18.pontját.
Beszélt még a 2010 – es lehetőségekről is.
Észerevételek:
Alapszabály minta kellene az alapszervezetek részére
SZMSZ minta
Taggyűléseket el kell fogadtatni
Gazdálkodást segítő útmutató készül, amit meg kapnak az alapszervezetek
Szakszervezeti tagdíjlisták kérdése.
(Az első nap emlékeztetőjét Bálint Gyuláné és Békési József készítette)
2 nap (MÁK Vadász u. 16 IV. e. tárgyaló)

Az 1 napirend előadója Kis Ágnes MÁK elnök.
Előadásának címe: Tájékoztató a MÁK helyzetéről. A 2010 év költségvetése, ennek
várható hatásai, tervezett intézkedések.

Dobóczky elnök előszavában kitért arra, hogy a költségvetés végszáma 30. – án lesz
ismeretes, ez befolyásolhatja életünket, átrendezheti a juttatások rendszerét is. Kéri elnök
asszonyt arra, hogy vonja meg ez év mérlegét, a jövő évről is beszéljen, a rendelkezésére álló
információkat, ami a munkavállalók többségét is érinti, ossza meg velünk.
Kis Ágnes tájékoztatója hangzott el.
Dobóczky Károly: megnyugtató volt a prognoszttizáció, valamint az hogy
létszámcsökkentésre nem kerül sor. A ránk váró feladatokról igen részletes tájékoztatót
kaptunk.
A túlmunka elrendelésének lehetőségét elnök asszony saját hatáskörbe vonta. A túlmunkára
változatlanul szükség lesz, ha a Kincstár a ráháruló feladatokat el akarja látni.
Kis Ágnes: válaszolt a kérdésekre.
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Dobóczky Károly azzal zárta a blokkot, hogy a legfőbb eredmény a munkahely megőrzés úgy
tűnik sikerül.
(Az emlékeztető e pontját Békési József készítette)
2. napirend:
A kincstár dolgozóit érintő 2010 – es változások.
Előadó: Müllerné Dénes Zsuzsanna Humánpolitikai Főosztályvezető

Dobóczky Károly előszavában kiemelte azt, hogy már az is eredmény lenne, ha legalább az
megmaradna, ami eddig megvolt. Három kérdésre várunk elsőként választ:
Milyen feladatbővülésre számíthat a Kincstár,
A létszámmal kapcsolatosan ismereteink szerint nincs gond ez idáig,
Milyen egyéb juttatásra számíthatnak munkatársaink 2010 – évben.
Cafetéria:2010.01.01.től:
Üdülési csekk, nem haladhatja meg a minimálbért.
Melegétkezési utalvány:18ooo.Iskolakezdési támogatás 21ooo.-ft/gyerek
közlekedési bérlet
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás: minimálbér 50%-ig
A cafetéria maximális összege: 198000 - 966250 Ft között kell lenni.
Kidolgozás alatt van, nyilatkozni kell a dolgozóknak dec. 15-ig, a bérlet miatt, 1 évre
vonatkozik a nyilatkozat.
Kérdések:
1. Lesz lehetőség 2010-ben jutalmazásra? Igen
2. Van - e lehetőség bérlet helyett mást választani: igen
3. Változnak -e a segélyezési szabályok: Nem változik
4. Lehet-e Egészségpénztárt választani. Igen a Koordinációs Osztályon lehet érdeklődni,
hogy melyiket.
5. A cafetéria nyilatkozatot lehet - évközben változtatni? Nem, 1 évre szól a nyilatkozat.
6. Elszámolási kötelezettség lesz- e: nem
7. A 25% adó csökkenti –e a dolgozók keretét: a Kincstárt terheli.(ha meg lesz állapítva a
keret, úgyis a nettót kapják a dolgozók)
8. H1N1 oltás: 2009.11.26-ÁN
9. Prémium évesek az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulását miért nem kapják? Válasz:
vagy a dolgozók 5%- átcsökkentik 3%- ra, vagy nem kapják a prémium évesek. Vita
volt erről, hogy ez jogszabály ellenes-e?
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10.Történt e belső vizsgálat a Kronosszal kapcsolatban: Nem . A KRONOSZ ELJÁRÁSI
REND KÉSZEN ÁLL. Info portálon kapja meg mindenki. 4 hónapos munkaidő keret
lesz. Munkaidő peremidő nem lesz. A balansz idő nem törölhető el.
11.Ket oktatás lesz-e: Közig Hiv. szervezi. Cst támogatás már megszervezte.
12.Csoportépítési tréning lesz-e? keret és igény szerint igen
13. Milyen munkakörök kerülnek ki a Ktv hatály alól? Informatika volt a tervezetben, de
nem lesz belőle semmi.

(Az emlékeztető e pontját Apró Mária készítette.)

3. napirendi pont előadója: Dr. Lóczi Péter (MEH főosztályvezető helyettes)

A ktv változásai, hatásai, a köztisztviselőket érintő kérdései.
Ktv. módosítás főbb elemei:
Nem átfogó komplex módosítás történt.
A pályázattal kapcsolatos rendszer bonyolult felülvizsgálata a következő ciklusra marad.
Pályázati problémakörre, ösztöndíjas foglalkoztatás segítésére terjed ki. Pályázati eljárás
lefolytatása és versenyvizsga nélkül adható köztisztviselői kinevezés annak, aki a Bibó István
Közigazgatási Ösztöndíjat megalapozó képzéshez kapcsolódó vizsgákat teljesítette. (Ktv.
10.§. (20))
Összeférhetetlenség: szigorításra kerültek a szabályok.
A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi
tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt annak létesítését megelőzően a munkáltatói
jogkör gyakorlójának be kell jelenteni. (Ktv. 21. § (2))
Amennyiben e tevékenységek végzésére irányuló jogviszonyt a vezető köztisztviselő
ellenérték fejében létesíti, akkor ehhez a hivatali szervezet vezetőjének az engedélye
szükséges. (Ktv. 21. § (3))
A köztisztviselő munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonnyal kapcsolatos
tevékenységét munkaidőn belül a munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólag akkor engedélyezi,
ha az a munkáltató számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet nem jelent, és a
köztisztviselő az így kieső munkaidőt igazolhatóan ledolgozza. E rendelkezést a vezető
köztisztviselőre is megfelelően alkalmazni kell. (Ktv. 21. § (7))
A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjban részesülő személy az ösztöndíj időtartama alatt
közigazgatási szakvizsgát tehet. (Ktv. 25. § (10))
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Az I. besorolási osztályba történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges. (Ktv. 26.
§ (2))
A központi államigazgatási szerv, valamint annak területi szervei vezetésére, továbbá a
minisztérium főosztályának vezetésére kinevezés, megbízás csak annak adható, aki a külön
jogszabályban meghatározott közigazgatási felsővezetői képzésén részt vett, és azt sikeresen
teljesítette. (Ktv. 31. § (2))
Cafetéria juttatás beemelésre került a Ktv-be. (Ktv. 49/F § ) nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél.
Nekünk a PM állapítja meg a keretet.

Versenyvizsga:
Általános alkalmazási feltétel. 2009. december 1-től csak versenyvizsgával rendelkező
munkavállalót lehet kinevezni a közigazgatásban.
A vizsgázó fizeti a költségeket, ha alkalmazzák, akkor a munkáltató visszatéríti a vizsgadíjat.
Alapvizsga megszűnik, szakvizsga marad.
Mentesül a versenyvizsga letétele alól:

a.) közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt az, aki legalább ötéves
közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
b.) e jogviszonyának létesítése során az, aki az Európai Unió soros magyar
elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi
elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdése szerint
létesít közszolgálati jogviszonyt,
c) 2009. november 30-ig a jogviszony létesítése során az, aki a jogviszony
létesítésével egy időben vezetői megbízást vagy kinevezést kap.
Az, aki a rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, és legalább 2 éves
közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, közszolgálati jogviszonya megszűnését követő 5 éven
keresztül mentes a versenyvizsga letétele alól.
Alapvizsga kötelezettség még továbbra is fennmarad néhány esetben. Ha a dolgozót korábban
alapvizsgára kötelezték, de valamilyen ok miatt halasztódik pl : GYES.

Kérdések merültek fel a versenyvizsgával kapcsolatosan:
1. Az államigazgatásban dolgozó munkavállaló munka mellett végezte a felsőfokú képzést, miért
kell neki felsőfokú versenyvizsgát tenni? Ktv. módosítás szerint kell, versenyvizsga mentesség
szerint nem. Az I. besorolási osztályba történő átsorolással szakvizsga kötelezettsége is
keletkezik.
2. Hogy fogunk tudni 2009. december 1 után versenyvizsgával rendelkező munkavállalót
felvenni, a képzés még csak most kezdődött el?
3. Határozott idejűt 2009 dec. 1. után kineveznek határozatlanná, kell versenyvizsgát tennie?
V: Határozott idejűt 2009. december 1 előtt alkalmazták. Alapvizsgára kötelezték. Kinevezték
december 1 után -> nem kell versenyvizsgát tenni.

TÉR (Teljesítmény értékelés rendszere) módosítása:
4 jogkövetkezménye van:
- minősítés
- illetményeltérítés
- személyi illetmény
- jutalom adása
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Változott a jutalom alap összege, korábban 4 % - … %-ig terjedt, a módosítás után 0 % - ...%ig.
Nem helyezték hatályon kívül a TÉR-t. A Kincstár Központban bevezetésre került már 2009ben, így az itt dolgozókat érinti a Korm. rendelet módosítás. (240/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet), a regionális igazgatóságoknál csak 2011-től kerül bevezetésre.

Lehet, hogy addig hatályon kívül helyezik a TÉR – t?
(Az emlékeztető e pontját Kárpáti Jánosné és Méreiné Kónya Györgyi készítette)

4. napirendi pont
Nyugdíjpénztár

előadója:

Heinrick

Viktorné

értékesítési

manager

Aegon

Az előadás írásos anyagát minden résztvevő megkapta.
Az UNICA beolvadt az Aegonba. A MÁK kiemelt partner.
Pályakezdőknek kötelező belépni a magán nyugdíjpénztárba abban az esetben ha 35 év
alatti.
A magánnyugdíjpénztári befizetés felhalmozási időszakban örökölhető, de örökösödési
adó vonzata van.
Egyszerű életjáradék: nem örökölhető.
Harmadik pillér az önkéntes nyugdíjpénztár. Örökölhető adómentesen. Az egész összeg
felvételéről dönthetünk. Felvehető készpénzben, vagy 3 – 20 év alatt járadékként. A bent
maradt pénz örökölhető.
Szüneteltetni is lehet fél évig. Ha valaki nem fizeti a tagdíjat, a minimum kezelési költség
1800.- Ft akkor is felszámításra kerül.
(Az emlékeztető e pontját Békési József készítette)

3. nap
2009. november 23. Szombat, Benczúr Hotel
Dr. Dobóczky Károly OSZT elnök köszönti az OSZT ülés résztvevőit.
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Az előző napokon hallottak rövid összefoglalása kapcsán megjegyzi, hogy praktikus
dolgokról értesültünk, külön kiemelte Árva János MKKSZ elnökének előadását.
Elnök Úr tájékoztatja az OSZT ülést arról, hogy a Cser Ágnes által vezetett EDDSZ kivált a
SZEF -ből. A kiválás várható volt, évek óta húzódó folyamat. Veszprémből csatlakozott
ugyan egy új szervezet, de a nagyságrendek nem ugyanazok.
Az eddigi „összetartás” nem volt igazán jó. A jelenleg folyó procedúra a kiválás miatti
vagyon megosztására irányul, nem fog megvalósulni, - zárt a vagyoni rendszer.
Dr. Dobóczky Károly felhívja a figyelmet arra, hogy a SZEF életében fontos epizód
következik be ugyanis ebben az évben az MKKSZ 20.éves évfordulóját ünnepli. Az évforduló
kapcsán a rendezéssel kapcsolatos teendőkkel a Megye Titkárok vannak megbízva,.
A továbbiakban tájékoztatja az akadémia résztvevőit PHOTO HALL kedvezmény kártyáról.
Az MKKSZ -PHOTO HALL közötti megállapodás értelmében a kártyával rendelkező tagok
az elfogadóhelyeken 7 % kedvezményben részesülhetnek. Alapszervezetenként egy kártya.
Főtitkári levélben foglaltak szerinti tájékoztatás megvalósulásáról tájékozódás.
2009.11.23.- ra Békési József minden titkártól taglétszámot kér.
OSZT-MÁK megállapodás 1,5 M/Ft. – ról, 1,3 M/Ft csökkent a támogatás.
Elnök Asszony ígéretet tett arra, hogy Ő sem lesz szívtelenebb Katona Tamás elnök úrnál.
A létszám is felmerült, de ez soha nem képezte tárgyát a megbeszéléseknek. Kis Ágnes elnök
asszony többször említette a 4.200 fős munkavállalói létszámot.
A szakszervezeti listák körül nem egységes a rendszer a régiósítás óta. Nem kapja meg időben
Dr. Dobóczky Károly elnök úr sem. A legutolsó havi is csak külön telefonos kérésre lett a
rendelkezésére bocsátva. Tisztázni szükséges ki a felelőse a listáknak a régió központokban és
meg kellene adni számukra, milyen listát kinek szíveskedjenek továbbítani. Elnök Úr szerint
az ott maradt 2 %- ért talán etikus lenne a központ részéről, hogy ez megvalósuljon.
Dr. Dobóczky Károly méltánytalannak tartja a II. fokozatból, - I. fokozatba kinevezett
köztisztviselőkre nehezedő szakvizsga,- felsőfokú versenyvizsga kötelezettséget. Nem tartja
jónak, hogy mindig az sújtjuk, aki évek óta szorgalmasan húzza a munka szekerét.
Elnök Úr kérdése a Rendvédelmi Szervek számfejtésével kapcsolatban heves észrevétel
sorozatot váltott ki. A jelenlévő titkárok közül többen mondták, hogy a jelenleg számfejtést
végzők részére fel van ajánlva a MÁK szervezetén belüli tovább számfejtés lehetősége. A
külsős munkavállalók, akik jelenleg végzik ezt a munkát nem hajlandók annyi pénzért
elvégezni a munkát mint jelenleg a köztisztviselő.
Dr. Dobóczky Károly elnök úr megjegyzi, hogy az irányában feltett kérdések is ilyen
jellegűek. Megjegyzi a MÁK elődszervezeteitől elküldött köztisztviselőknek senki nem
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ajánlott fel semmit ! A rendvédelmi szervektől kieső dolgozókkal miért kell foglalkoznunk. A
régi létszámleépítések a köztisztviselők körében a központban nem volt megrázó, ez csak a
területen volt minden tekintetben kötelező.
A központi régióban figyelhető csak meg a fluktuáció. A Budapest biztosította lehetőségek
szélesek, míg a vidéki lehetőség nem létezik.
A KRONOSZ körüli eljárási rend vitája kapcsán Elnök Úr szerint köztudott, hogy nem
minden dolgozó képes ugyanannyi munkát ugyanannyi idő alatt elvégezni. Lehet ezt a dolgot
túldimenzionálni, de a reagálás minden esetben vezető függő.
Mindig van olyan ember aki a törzsidőben nem tartózkodik a munkahelyén. Számtalan oka
lehet. Egy dolgot kell figyelembe venni, hogy a munka el van e végezve, mérce minden
esetben az elvégzett munka. Ha van aki a munkát elvégzi 3 óra alatt, a másik meg 6 óra alatt
képes csak elvégezni, akkor el kellene gondolkodni az egyenlő terheltségen.
Dr. Dobóczky Károly: a régió kialakítás többletköltséget okozott. Számos területen érződik a
konkrét, közvetlen felügyelet hiánya az átszervezés kapcsán. Elnök Úr úgy látja a régiós
modell továbbra is sok gonddal, küzd. Fontos dolgokra nincs pénz. A saját épületek sem
működnek megfelelően a közös tulajdonlások miatt. A működőképességnek az állagmegőrzés
is feltétele.
Dr. Dobóczky Károly elnök ismerteti az évben még hátralévő programokat.
2009.11.25. MKKSZ Akadémia ELTE Díszterme,
2009.12.08. MKKSZ Akadémia 2009. év Országház Díszterme.
2009.12.11. MKKSZ 20. évforduló megünneplése.
Dr. Dobóczky Károly elnök úr ismertette az Alapszabály - t. A szükséges technikai
módosításokat követően egyhangúlag elfogadásra került.
(Az emlékeztető e pontját Mamrusné Flaskay Magdolna készítette)
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Az emlékeztetőt Békési József szerkesztette
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