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Jelenléti ív, meghatalmazások

Dr. Herczeg György elnök köszöntötte a Választmány megjelent tagjait és a
meghívottakat. Megállapította, hogy a Választmány szavazatképes.
Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat:
1./ Beszámoló a legutóbbi ülés óta történt eseményekről.
2/. A KMDSZ új önálló honlapjának elfogadása.
3/. Segélyezési Bizottság új tagjának megválasztása, az Alapszabály megújítását
végző bizottság megalakítása.
4/. Egyebek.
A Választmány a napirendet elfogadta.
Az Elnök javaslatára a szavazást igénylő témákkal kezdődött az ülés.
1. napirendi pont
A Választmány tudomásul vette, hogy Dóra Melinda – külszolgálata megkezdése
miatt – lemondott a választmányi tagságáról és a Segélyezési Bizottságban betöltött
funkciójáról. Egyúttal a Segélyezési Bizottság új tagjának megválasztotta Braun
Juditot. A Segélyezési Bizottság önállóan dönt az új elnök személyéről.
A Választmány döntött egy új, az Alapszabály módosításával foglalkozó Bizottság
létrehozásáról, egyben a Bizottság elnökének Sárközy Pétert, tagjainak Dr. Mayer
Lajost, Gergulics Katalint, és Dr. Herczeg Györgyöt megválasztotta.

2. napirendi pont
Elnök úr megtartotta beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről.
Különösen fontosak voltak az Elnökség, majd az elnök megbeszélései Dr. Balogh
Csaba közigazgatási államtitkárral.
A találkozókon - az együttműködési szándék hangsúlyozása mellett – jeleztük a
szakszervezet korábban megfogalmazott törekvéseit. Folyamatosan követeltük és
követeljük a legalacsonyabb hazai bérek emelését, az egyre táguló bérolló
szűkítését. Az új külszolgálati törvény kapcsán felléptünk a szociális kérdések (pl.
házastársakat érintő hátrányok megszűntetése) igazságos kezeléséért. Jeleztük a
szakszervezet álláspontját a szabadságos rendelet kapcsán. Ezekben az ügyekben
további egyeztetéseket tartunk.
Több fordulós tárgyalás eredményeként 2015. október 2-án aláírásra került a KKM és
KMDSZ közötti Támogatási Szerződés. Az új támogatási forma egy projekt típusú
szerződés, aminek alapján a KKM 10 millió forint támogatást ad a KMDSZ-nek, azzal a
kitétellel, hogy ebből a nem szakszervezeti tagoknak is kell bizonyos támogatást
nyújtania.
Kató Ferenc Dr. megjegyezte, jó lenne, ha átlátható és világos lenne a bérezés.
Szükséges, hogy különösen a nehéz helyeken meg legyenek fizetve a kiküldöttek, és
a megfelelő emberek nyerjék el a pályázatokat.
A Választmány sikeresnek ítélte a nyári napközis tábort, amit idén teljes egészében és
önállóan a KMDSZ szervezett, és finanszírozott. A KKM állományához képest viszont
kevesen vették ezt igénybe.
Bevezettük az AYCM kártyát, ehhez a tagok nagymértékű támogatást kaptak. A
jelentkezők arányait tekintve, szinte fele-fele a szakszervezeti és a nem tagok aránya.
A beiskolázási segélyek kifizetése időben, még az iskolakezdés előtt megtörtént.
A Robert Burns Nemzetközi Alapítvány részére 100 000, - Ft-ot küldtünk a menekültek
megsegítésére.
Dr. Kató Ferenc említést tett az idén különösen sikeres nyugdíjas találkozóról. Nagy
meglepetés és öröm volt, hogy Dr. Balogh Csaba KÁT is megtisztelte jelenlétével és
tartalmas beszédével a találkozó résztvevőit. A Nyugdíjas Bizottság megbízatása
idén lejárt, a tagok ismét a régi bizottsági tagokat választották meg.
Mezei Tibor beszámolt a Csontváry kiállításról látogatásáról.
Nagyon sokan szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel, de különböző okok miatt
sokan nem tudtak eljönni. Tagjaink belépőjét a KMDSZ fizette. Igyekszik a
szakszervezet több kulturális eseményre is szervezni látogatást, mert a visszajelzések
nagyon pozitívak.
Dr. Kató Ferenc köszönetet mondott a szeptember 12-i kirándulás finanszírozásáért. A
kirándulás sikeres, és élményt adó volt. Köszönet illeti Dr. Arday Lajos urat, aki hosszú
évek óta nagy hozzáértéssel szervezi ezeket a kirándulásokat. A Választmány
egyetértett abban, hogy a Nyugdíjas Bizottság előterjesztésére a KMDSz dr. Arday
Lajosnak 80. születésnapja alkalmából valamilyen formában elismerését fejezi ki.
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3. napirendi pont
Elnök úr ismertette a jelenlévőkkel az új honlap indításának tervét. Ezután azok a
tagjaink is hozzáférnek a híreinkhez, akik már nem dolgoznak a Hivatalban.
Fórumokat indítunk, ahol az eseményekhez hozzászólhatnak, vitázhatnak, és reméljük
őszintébben meg is nyílnak, mint a benti honlapunkon. A Fórum oldalra csak
regisztráció után lehet belépni.
Biczó Krisztina javasolta, hogy a regisztrált látogatók külön értesítést kapjanak, ha új
hír jelenik meg a lapon.
Dr. Mayer Lajos fontosnak tartotta, hogy az új honlapunkon a SZEF által megadott
MNÜA Szép-kártya hirdetéseket (is) feltegyük, ezért több pénzt is tudunk igényelni
tőlük. A rendezvényeket és az arról készült képeket is megmutatjuk a honlapon.
4. napirendi pont – Egyebek
A MAKASZ ajánlattal kereste meg a szakszervezetet az általa kibocsátott kártya és
kedvezmények ügyében. A MAKASZ ajánlatát továbbítottuk tagjaink felé, döntsék el
ők, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel.
Kővári László javaslatot fogalmazott meg arról, hogy a szakszervezet bizonyos
pénzösszeget elkülöníthetne arra a célra, hogy kölcsönt adjon az éppen rászoruló
tagoknak.
Sárközy Péter jelezte, hogy banki tevékenységet nem folytathatunk, legfeljebb
önsegélyezés formájában tehetjük ezt meg. A kérdésről kialakult véleménycsere
eredménye:
1. Koncepciót készítünk a kérdésről, amit a tagjaink megkapnak és
véleményezhetnek.
2. Többoldalú jogi szakvéleményt kérünk a megvalósítás módjáról.
3. Vitára bocsátjuk a kezdeményezést az új honlapon.
Dr. Mayer Lajos röviden beszámolt a SZEF–ben folyó eseményekről, az ESZSZ (ETUC)
igen fontos XIII. párizsi kongresszusáról, ahol a FERPA delegációjának tagjaként vett
részt. A kongresszus megnyitóján az EU főbiztosa, az EP elnöke és a francia
köztársasági elnök is megjelent.
Több hozzászólás nem lévén, az elnök berekesztette az ülést.
Budapest, 2015. október 07.
………………………………
Nánási Zoltánné
jegyzőkönyv vezető

……………………………….
Dr. Herczeg György
a KMDSZ elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

3

