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A  magyar  társadalom  rendszerváltáskor  élő  problémáiból  csak  nagyon  keveset  oldottunk  meg.
Kényszerűen osztozunk az országot huszonöt éve vezető politikai elit sikertelenségében. Országunk
sok irányban eladósodott, elvesztettük a közép-európai térségben vezető pozíciónkat.  

A közszféra finanszírozásának elhibázott, kormányokon átívelő, tartós szűkítése miatt az ország terheit
ma viselő aktív korosztályok egészségügyi és szociális ellátásának biztonsága és minősége súlyosan
megroppant.  Egyre kevesebb forrás jut a társadalmi újratermelést biztosító fiatalok képzésére és
szocializációjára,  a  nyugdíjasok  életminőségének  fenntartására. A  bátor  és  tehetséges fiatalok  –
közel  félmillióan - gazdasági menekültként elhagyták a hazát.  Közel  ugyanennyi  fiatal  honfitársunk
funkcionális  analfabéta,  akik  –  ha  nem  változik  a  helyzetük  -  soha  nem  termelnek  majd  annyit,
amennyi  életfenntartásukhoz szükséges.  Távlatvesztés,  öregkori  nélkülözés  fenyegeti azokat,  akik a
közszolgáltatásokban egész életüket a közösség szolgálatára áldozták. 

Már  régen  nem  csupán  a  közszolgálatban  dolgozók  életéről,  béréről,  jövőjéről  van  szó.  Azt  kell
belátnunk és beláttatnunk a társadalom tagjaival és vezetőivel, hogy  a közszolgáltatások minősége
befolyásolja  a  gazdaság  működését  és   igen  jelentősen  meghatározza  a  társadalom
életminőségének és jövőjének alakítását. 

Amikor  szakszervezeteink  megújított  szövetségét  kezdeményezzük,  akkor  a  magyar  társadalom
részeként nem ideológiai harcokat kívánunk folytatni. Nem akarunk megosztottságot, gyűlölködést,
rasszizmust.  Boldogulni  szeretnénk, hozzáértésünkkel  becsületesen  dolgozni  és  szolgálni
hivatásainkat, s ezekből az európai mérték szerint tisztességes életszínvonalon megélni.

1./ ÉRZÉKENY EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRSADALOMMAL
A  Szakszervezetek  Együttműködési  Fórumában szövetkező  munkavállalók  foglalkoztatója  maga  a
társadalom.  Szolgáltatásaink  átszövik  a  társadalom  egészét. Munkánk  alanyai  az  állampolgárok.
Munkáltatónk az állam, illetve a mindenkori kormány. A társadalom egésze számára rendkívül fontos,
hogy a nemzeti össztermékből mennyi jut az alapvető ellátási rendszerek; az oktatás, az egészségügy,
a közigazgatás, a biztonság, a kultúra és a környezeti viszonyok épségének fenntartására. Mindez nem
a javak felélését jelenti, hanem újratermelésük alapfeltétele, vagyis a jövőt teremtő beruházás. 
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A mi tagjaink között van a művész, a könyvtáros, a közmédia-, a kulturális intézmények dolgozója, a
védőnő, a kisgyermekgondozó, az orvos, a nővér, a mentős, a tűzoltó, a rendőr, a tanító és a tanár, a
professzor és a takarító, az ügykezelő, az önkormányzati és a kormánytisztviselő. 

A  nemzet  valamennyi  tagját  kiszolgáló  közszolgálati  dolgozók  jelentős  hányada  megállíthatatlan
elszegényedési és életminőségi lejtőn csúszik lefelé. Ennek elsődleges oka, hogy az elmúlt időszakban
forint százmilliárdokat vontak ki a közszolgáltatás finanszírozásából. A hét éve változatlan bérekkel itt
dogozók harmadát a létminimum alá, az intézményes dolgozói szegénység állapotába szorították.

Az  elmúlt  évtizedekben  fokozatosan  eltorzult  a nyilvánosság és a  magyar  közszolgálati  média
működése  is.  A  társadalmi  nyilvánosságból  fokozatosan  kikoptak  a  közvéleményt,  a  lakosság
csendesebb többségét leginkább foglalkoztató témák; a hétköznapi gondok, a társadalmi párbeszéd
és az érdekegyeztetés  témái.  A társadalom tagjainak nincs elegendő híre és tudása helyzetének
okairól. 

A szakszervezeti mozgalom kiemelkedő történelmi szerepet tölthet be, ha megújított szövetségeivel
és  tagsága  erejével  szerepet  vállal  az  értékvesztett,  széteset,  bizalomhiányos,  ma  tudatosan
megosztott, és a politikától elfordított társadalom ismételt integrálásában. 

A  demokrácia nem  csak  egy  társadalmi  eszmény,  nem  csak  jogi  keretrendszer,  hanem  a
legcélravezetőbb gazdasági  felhajtó erő is.  A működő demokrácia egy hatalmas minőségbiztosító
rendszer, amely egyedül képes a hatalomgyakorlás visszaélési  és egyéb káros hajlamait féken tartani.
A demokratikus társadalom mindenkit  minőségi teljesítményre ösztönöz, mert elvárt normája a
közösség iránt és önmagáért is felelősséget vállaló ember. 

Demokrácia ott van, ahol szabad a sajtó, szabadok az emberek, és a működő intézmények azonnal
jelezik, és határozottan korrigálni is tudják a hibát. 

Jóllehet  ez  a  legfontosabb,  de  mégsem  elegendő  csak  a  munkavállalókat  közvetlenül  érintő
kérdésekben  fellépnünk.  Felismertük;  erőteljes  politikai  jelenlétét  és  súly  nélkül  az  elemi
érdekképviseleti kérdésekben sem érünk el eredményt! Intézményes kapcsolatokkal és naprakészen
jelen  kell  lennünk  a  politizáló  közéletben.  Nem  veszünk  részt  a  pártpolitikában,  de  értékalapú
együttműködő  érdekeltséget  vállalunk.  Ezek  hangsúlyozásával  láthatóvá  kell  tennünk  saját
értékrendünket.

2./ JOGKÖVETÉS, FELELŐSSÉG, SZERVEZETTSÉG, MÉLTÓSÁG
A közszolgáltatási  területeken  működő szakszervezeteknek  meg  kell  erősíteniük  szövetségüket,  és
erőiket  egyesítve  –  ha  lehet  kibővítve  –  széleskörű  kommunikációs  kampányba  kell  kezdeniük  a
társadalom  egésze  felé!  Átfogó  társadalmi  vitát  kell  indítanunk, amelynek  végén  nemzeti
konszenzusban újrapozícionáljuk  az oktatás,  az egészségügy, a  nyugellátások,  a  kultúra,  a  szociális
rendszer, a közigazgatás, a tömegközlekedés, a környezetvédelem, a biztonság költségvetési helyzetét
és az itt dolgozó szakemberek és az életre szóló hivatást vállalók javadalmazását. 

Ebben a munkában csak akkor számíthatunk sikerre, ha a közszolgáltatások és a csatlakozó területek
lehető legnagyobb részét  képesek leszünk egyesíteni  egy olyan szakszervezeti együttműködésben,
amely  egyrészt  átfogó  és  eredményes  kommunikációt  folytat  a  társadalommal,  másrészt  a
legklasszikusabb  szakszervezeti  erények  kimunkálásával,  egy  megújított  szakszervezeti  kultúra
kiépítésével megindítja a magyar szakszervezeti mozgalom reneszánszát. Szervezett együttműködést
keresünk a civil  mozgalmakkal.  Célunk, hogy az európai  normák szerint  működő szakszervezetek
jelenléte támogatást váltson ki a társadalomból.
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Rendszeres  tanácskozásokkal,  akciókkal  és  kampányokkal  építsük  újjá  a  közszolgálat  ethoszát.
Tudatosítsuk  szerepünk  és  felelősségünk  mértékét  a  társadalom  tagjaiban.  Mutassuk  be,  hogy
alapszakmáink  bérszínvonala  hogyan  alakul  az  EU  társadalmaiban  az  ottani  átlagbérek  tükrében.
Küzdjünk azért, hogy ezeket az arányokat Magyarországon a társadalom képviselői megismerjék, és
tagjai elfogadják!

Közbenső  célként  törekedjünk  a  SZEF,  mint  egységes  közszolgálati  konföderáció  megszervezésére!
Alkossunk egységes közszolgálati stratégiát, a kiemelt ágazati programokat külön kampányokban és
vitaszakaszokban tárjuk a társadalom elé.  

3./ ALKOSSUK ÚJRA A KONFÖDERÁCIÓ FOGALMÁT
A szövetségi  munka a  szakpolitikák  nemzetgazdasági  egyesítését,  a  gazdaságpolitikai  és  ágazati
politikák összehangolt képviseletét jelenti. Erőinket koncentrálva versenyképes jogi, szakmapolitikai,
és  kommunikációs  szolgáltatást  kell  nyújtanunk  tagszervezeteinknek,  de  ezt  csak  a  részfeladatok
szétosztásával és megfelelő tagszervezeti teljesítmények esetén tudjuk megvalósítani. 

Célunk, hogy 2015-ben alakítsuk meg a tudásfedezetet biztosító szakmai tanácsainkat, és ezek az év
végére készítsenek átfogó jelentéseket tagjaink munkajogi és jövedelmi helyzetéről, az egészségügy,
az oktatási,  a szociális, a kulturális és a közigazgatási rendszer állapotáról. E munka alapján legyen
kidolgozott ajánlásunk és álláspontunk a közszolgáltatások költségvetési pozíciójáról.

Tudomásul kell vetetnünk a kormánnyal, hogy a legnagyobb munkáltató. Ennek megfelelően vállalnia
kell a felelős szerepet, és gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalókat érintő jogszabályok szektor-
és versenysemlegesek legyenek. Biztosítsa azt is, hogy ahol több a kötelezettsége a munkavállalónak,
ott több legyen az ellenérték is.

Következetesen  fel  kell  lépnünk  azért,  hogy  a  kormány  betartsa  az  általa  aláírt  nemzetközi
szerződéseket és egyezségokmányokat. Mintaszövegek készítésével küzdenünk kell az ágazati kollektív
szerződések rendszerének bővítéséért,  -  és ahol  lehet -  az Ágazati Párbeszéd Bizottságok formális
fórumainak élővé tételéért.

4./ PÁRBESZÉD A TAGOKKAL ÉS A TÁRSADALOMMAL
Kötelezzük magunkat, hogy egyesített intellektuális, technológiai és anyagi eszközökkel ténylegesen
megújítjuk  a  SZEF  kommunikációs  munkáját. A  tagszervezeti  honlapok  bázisán  -  és  az  eddigi
eredmények megőrzésével  - hozzunk létre egy érdemi szolgáltatásokra képes szövetségi  honlapot.
Indítsunk elektronikus szakszervezeti hetilapot, amely feldolgozza a napi híreket, elemzéseivel segíti
ezek értelmezését, és rendszeresen idézi, közvetíti a magyar szakszervezeti mozgalom hagyományát
és tradícióit.  

 A központi honlap, mint hír- és tudásbázis nélkülözhetetlen háttér legyen ahhoz, hogy segítségével
valamennyi  tagszervezet  ráálljon  tagjainak  névre  szólóan  kiküldendő  szakszervezeti  hírlevél
gyakorlatára. 

Mindenkinek meg kell  értenie: a belső és külső kommunikáció megújítása és hatékonyabbá tétele
nélkül  egyetlen  más  célunkat  sem  érhetjük  el.  Havonta  több  alkalommal  is  el  kell  érnünk  a
szakszervezeti  tagokat,  és  tematikus  hírleveleinkkel  ott  kell  lennünk  a  politikai  és  gazdasági
döntéshozók, a szerkesztőségek asztalain.
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Modern  kommunikációs  kampány  útján  érjük  el,  hogy  valamennyi  tag  saját  e-mail  címével
jelentkezzen  be  saját  szakszervezetébe, s  tudatosítsuk,  mely  webhelyeken  található  érdemi
információ a szakszervezetek tevékenységéről.

A  SZEF  vezetőinek  személyesen  részt  kell  vállalniuk  a  hatékony  társadalmi  nyilvánosság
újrateremtésében és kiteljesítésében. Tematizálniuk a közbeszédet, és befolyásolniuk a közvéleményt!
Erőinket ténylegesen egyesítve, képviselőinket összehangoltan felkészítve lépjünk be az országos
nyilvánosságba! Témáinkat tűzzük a társadalom napirendjére.

5./ EGYSÉG AZ ÁGAZATI ÉS A JÖVEDELEMPOLITIKÁBAN
Természetes  célunk  a  közszolgálati  szakmák  szakszervezeteinek  szervezeti  együttműködését
létrehozni.  Határozottabban  fellépünk  minden  olyan  politikai,  vagy  jogalkotási  próbálkozással
szemben, amely alkotmányos alapjogokat és évszázados harcban szerzett kollektív jogokat sért. 

Mivel  tagjaink  jelentős  része  hetedik  éve  béremelés  nélkül,  és  a  korábbi  reáljövedelmének
egyharmadát  elveszítve  végzi  szolgálatát  a  társadalmi  többség  javára,  kénytelenek  vagyunk  egy
lényeges kérdésben egyértelműen leszögezni az álláspontunkat.

Kevesen értették meg, miként lehetséges az, hogy hazánkban a versenyszférában dolgozók az EU átlag
harmadát  keresik,  és  miként  lehetséges  az,  hogy  a  közszférában  dolgozók  ennél  is  lényegesen
kevesebb fizetésben részesülnek. 

Nos, a magyarázat nagyon egyszerű! A magyar jövedelmi „kiegyenlítődés” kényszereit érvényesítve a
versenyszféra  béreit  leginkább a közszolgálati bérek visszafogásával  lehet alacsonyan tartani,  mert
ezek csak így tudnak viszonylagosan magasnak tűnni a munkavállalók számára! Hazánk kormányai
ebben következetesen és egységesen eljárva az olcsó munkaerő politikájával oly messzire mentek,
hogy  a  közszféra  teljesítménylejtője,  minőségromlása,  immár  a  belépő  korosztályok
versenyképtelenségének formájában bünteti az egész nemzetet. 

A  mi  válaszunk  társadalompolitikai  és  ágazatpolitikai  irányváltás.  A  mi  válaszunk  a  közszféra
szakszervezeteinek  egységtörekvése.  A  mi  válaszunk  az  ágazataink  finanszírozásának  és  béreink
emelésének követelése!  A  mi  válaszunk a  társadalom életminőségét  újra  emelő közszolgáltatások
nyújtása!  A  mi  válaszunk  a  párbeszéd,  új  szerződés  a  társadalommal,  amely  a  többség  akaratát
érvényesíti az aktuális kormányzatok hatalmi politikája helyett. 

A mi célunk a társadalmi  egész életminőségének,  az esélyegyenlőség fokozásának,  az alapjogok
részeként járó ellátásoknak a többség által támogatott törvénybe (alkotmányba) foglalása. 

Küzdünk  a  Munka  Törvénykönyve  és  a  sztrájkjog  megújításáért,  jogállami  és  Európa-konform
újratárgyalásáért.   Biztosítani  kívánjuk  szerepünket  a  mindenkori  minimálbér  megállapodásokban,
követeljük teljes jogú helyünket az országos érdekegyeztetés fórumain! Küzdünk azért, hogy e célok
érdekében ténylegesen magunk mellett tudhassuk a versenyszféra szakszervezeteit. 

Tudjuk,  hogy  ebben  az  összefogásban  milyen  jelentős  szerepet  kell  biztosítanunk  a
közfoglalkoztatottaknak.  A  közmunkások  kiszolgáltatottságának  csökkentése,  az  ő  munkaköri  és
foglalkoztatási garanciáik és irányadó minimális keresetük kiküzdése közös felelősségünk, és minden
munkavállalói jogkeresés alapja Magyarországon.

6./ KÖZÖS KIHÍVÁSUNK: A CSELEKVŐ SZOLIDARITÁS!
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A  munkavállalók  hatékony  és  tényleges  egysége  minden  eredményes  szakszervezeti  fellépés
előfeltétele. A  SZEF  és  a  Magyar  Szakszervezeti  Szövetség  (MASZSZ)  viszonyát,  valamint  a  többi
konföderációkkal kapcsolatainkat a közös eredmények tehetik egyértelművé. 

A MASZSZ keretei  között az integráció egy magasabb formáját is vállaló szakszervezeteknek el kell
fogadniuk, hogy a közszféra szakszervezetei azt a szerveződési és képviseleti formát követik, amely
számukra a legtöbb eredményt ígéri. Be kell látniuk, hogy a közszolgálatban dolgozók a kormányzattal
kötött a külön alkukat egyrészt cserbenhagyásként élik meg, másrészt eredménytelennek látják. Az
eltelt idő igazolta, hogy csak a versenyszférára érvényes megállapodások csakis a kormányzat európai
szalonképességét  biztosították,  de  a  beígért  bérnövekedés  és  a  jogalkotási  korrekció  elmaradt!
Garanciákat követelünk arra, hogy a  közszolgálati szakszervezetek helyeslése nélkül a jövőben senki
nem köt külön megállapodást a kormánnyal.

A  SZEF  tagszervezetei  nem  mondanak  nemet  az  integráció  folytatására,  az  együttműködés
kereteinek  és  tartalmának  bővítésére. Mihelyt  a  tényleges  szolidáris  egység  szervezeti  keretei
erősebbé  és  hatékonyabbá  teszik  a  közszolgálati  munkavállalók  érdekérvényesítő  harcát,  és  -  a
közszolgálati sajátosságoknak megfelelő – működési  garanciák is  megteremtődnek,  a  SZEF kész az
integráció magasabb fokát is vállalni. 

Az integráció gyakorlati kérdés  számunkra!  Minden meglévő formában és felületen részt veszünk a
közös munkában.  Igényeljük az ehhez szükséges képviseleti, gazdálkodási és szervezeti  garanciákat!

7./ A FÜGGETLENSÉG AZ ANYAGI FÜGGETLENSÉGNÉL
KEZDŐDIK

Mindenki  előtt ismeretes,  hogy konföderációs szinten,  és számos tényleges célhoz kötött pályázat
alakjában,  de mindenkor jelentős  kormányzati közrehatás  egészíti ki  a  kényszerűen vagyonfelélést
folytató,  olykor  szinte  csak  szimbolikus  tagdíjbevételt  realizáló  szakszervezetek  gazdálkodását.
Tudható, mennyire  megosztott és széttartó gyakorlatot követnek a szakszervezetek a tagdíjpolitika
területén.   A következő négy évben ezen a területen változtatást kell kezdeményeznünk. A Munka
Törvénykönyve és a közszolgálati törvények módosítása során követeljük,  hogy minden munkáltató
legyen köteles a szakszervezeti tagdíj kezelésére és rögzítsük az elszámolás országosan és általánosan
kötelező rendjét.

A SZEF keretében együttműködést folytató szakszervezetek középtávon, tegyenek közös erőfeszítést a
tagdíj  1  %-os mértékének általánossá tételére,  a vagyoni kérdések megnyugtató rendezésére  és a
közös célok eredményes, nyílt forrású közös finanszírozására. 

A  közszolgálati  terület  szakszervezeteinek  szövetségi  képviselete  váljon  képessé  átfogó
gazdaságpolitikai  modellezések,  önálló  kutatások  finanszírozására.  Valamennyi  tagszervezetnél
kezdeményezni  kell  a  sztrájk  és  demonstrációs,  valamint  segélyezési  alap  képzését, a  saját
forrásokból is finanszírozott tervszerű tisztségviselői képzést és az önálló identitáspolitikát. 

8./KOLLEKTÍV PÁRBESZÉD AZ ÁGAZATOKBAN
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Ismeretes,  hogy  a  fejlettebb  európai  országokban  valamennyi  ágazatban  és  alágazatban  teljesen
kialakult a kollektív szerződések rendszere. Ez azt jelenti, hogy kiterjedt kollektív szerződési rendszer
rendelkezik a munkaviszonyok és a foglalkoztatás minden fontos részletéről valamennyi ágazatban. 

Indítsunk harcot a kollektív szerződési (megállapodási) rendszer kiterjesztése érdekében!  E munka
első lépéseként  a rendezetlen szakmákban kollektív szerződési  mintákat  kell  készítenünk és széles
körben ismertté tenni a tagság körében, hiszen sokan még az intézmény működését sem ismerik.
Hasonlóan  sürgető  feladat  a  jelenleg  formálisan  működő,  de  az  érdemi  folyamatokra  semmiféle
hatással  nem bíró  Ágazati Párbeszéd Bizottságok élővé tétele.  Természetes  törekvésünk,  hogy az
ágazati béralkuk és munkafeltételek tételes tárgyalásának, a kollektív szerződések megkötésének ezek
a Bizottságok legyenek a színterei. Erőteljesebb jogszabályi és finanszírozási feltételekkel el kell érni,
hogy az adott ágazatok tényleges munkáltatói belépjenek a párbeszéd intézményrendszerébe. Ezen a
téren az állam és a kormányzat már nem térhet ki a felelősség és a finanszírozást vállaló EU elvárásai
elől.

9./ TAGOK NÉLKÜL NINCS SZAKSZERVEZET
Valamennyien látjuk, milyen trendek érvényesülnek a szervezeti taglétszámok alakulásában. Még azt
sem állíthatjuk, hogy a lefelé tartó tendencia hamar megtörhető és a visszájára fordítható. Mindez
elképzelhetetlen  az  érdekvédelmi  harcról  alkotott szerepfelfogásunk  átalakítása  és  ennek érthető,
nyilvános és eredményes képviselete nélkül.

Elsődlegesen  be  kell  mutatni  a  jelenlegi  helyzetről  tett megállapításainkat,  és  érthető,  pontos  és
feldolgozható formában, a dolgokat a nevükön nevezve megmondani, hogy mit akarunk tenni.  Újra
érthetővé,  reálissá  és  hétköznapivá  kell  tenni  a  szakszervezetek  rendeltetését,  céljait,
munkaformáit és a közös cselekvés élményét.

Átfogó szakmai, szervezeti, ágazati és országos kampányok megtervezett sorozatával, élményszerű és
identitást  építő  rendezvények  ismétlésével,  s  az  ezt  kiegészítő,  személyre  irányított  digitális
kommunikáció útján a jövőt eldöntő küzdelmet kell indítanunk a tagság megtartása, majd a négy év
alatt összesen a SZEF szintjén százezer főre való emelése érdekében. 

10./ SZAKSZERVEZETI AKADÉMIA, TÁRSADALOMPOLITIKAI
KOLLÉGIUM

A  SZEF  érdekvédelmi  céljai  és  álláspontjai  nyilvános  bemutatása  érdekében  szervezzünk  két
havonta jelentkező tudományos fórumot (Szakszervezeti Akadémia), ahol aktivistáink és vezetőink
előtt felkérésünkre magyar és európai szakemberek legjobbjai mutatják be megoldandó gondjainkat,
a tényeket, felismeréseiket, a működő európai modelleket, javaslataikat.

A Társadalompolitikai Kollégium legyen a SZEF köz- és szakmapolitikai tanácsadó szerve, amely az
oktatási, az egészségügyi, a szociális, a kulturális és művészeti, valamint a közigazgatási kérdésekben a
vezető tudományos szakemberek és tagságunk bevonásával alakítja ki álláspontját, és képviseli azt a
szakmai és társadalmi nyilvánosságban.

11./ TEGYÜK NYILVÁNOSABBÁ A DÖNTÉSHOZATALT
A  SZEF  vezető  testületei  a  jövőben  úgy  szervezik  tanácskozásaikat,  hogy  a  tagszervezeteknek
valóságosan is módja legyen a témákat előre megtárgyalni. A helyzetértékelés gyors és megbízható
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kialakítása érdekében alakítsunk ki olyan mutatókat,  indexeket,  amelyek rendszeres  publikálása az
egész tagság, esetleg a társadalom számára is érthető üzeneteket ad át. Ennek érdekében a tudomány
legkorszerűbb  eszközei  és  az  internetes  közvélemény  kutatások  lehetőségeinek  alkalmazásával
végezzünk rendszeres véleményfeltáró vizsgálatokat.

Az alapszabályról lefolytatott vita eredményétől függően egyszerűsítsük a SZEF vezetési rendszerét.
Az évenkénti kongresszusi tanácskozások között egy hatékony, felelős és operatív testület végezze az
ügyintézést, az első számú vezető irányítása mellett, tisztázott személyi feladat és felelősségi körökkel.

A  SZEF  országos  munkaszervezete kvalifikált  szakemberekből,  szabályozott  feladat  és  munkaköri
rendszerben,  a kapcsolódó szakmai munkabizottságokkal   összehangoltan, rendszeres  teljesítmény
mérés és értékelés  mellett, és határozott vezetői irányítással működjön. 

Ennek a munkaszervezetnek része kell legyen a területi koordináció, az eddiginél  jobb feltételekkel
működő megyei  szakszervezeti  szolgáltató  pontok  (irodák)  sora. Ezek a szervezésben,  információ
gyűjtésben, értékelésben, mozgósításban és a rendezvények kiszolgálásában – a központ módszertani
támogatás mellett-  aktív szerepet  vállaljanak. Akik itt dolgoznak, azok a szövetség stratégiai pontjait
vezetik.  

A SZEF országos képviseleti fórumokon szereplő választott vezetőit és képviselőit segítse munkájukban
részben választott, részben felkért, vagy pályáztatott személyekből álló kabinet, szóvivő, és a honlap
önálló főszerkesztője.  

12./ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN EURÓPA SZAKSZERVEZETEIVEL
A SZEF továbbra is vállaljon aktív szerepet a nemzetközi szervezetek munkájában. Tagszervezeteink
eddig  is  sok  hasznos  támogatást,  tapasztalatokat  szereztek  az  európai  együttműködés  során.
Folytassuk  az  Európai  Szakszervezeti  Szövetség  (ETUC-  European  Trade  Union  Confederation),
valamint annak idősügyi szervezete, az Európai Nyugdíjasok és Idősek Szakszervezeti Szövetségének
(FERPA- Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées), keretében végzett munkánkat.
Használjuk  ki  az  ETUC  általános  képzési,  oktatási  osztályai  által  nyújtott  lehetőségeket,  valamint
használjuk fel kutatási osztályuk tudományos eredményeit. 

Mivel  az  ETUC közvetlen  képviselettel  rendelkezik  az  egyes  uniós  intézményeknél  (a  Bizottság,  a
Parlament, a Tanács), befolyást gyakorolhat az európai törvénykezésre és politikákra, garantálva ezzel
a szakszervezetek részvételét az olyan konzultációs testületekben, mint az ECOSOC (Európai Gazdasági
és  Szociális  Bizottság).  Érjük  el,  hogy  a  közvetlen  kapcsolatok  érdekében  a  SZEF  delegálhasson
képviselőt  a  munkavállalói  oldal  tagjai  sorába.  Továbbra  is  aktívan  vegyünk  részt  a  Nemzetközi
Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában. 

Elsősorban  a  közszolgálatokat  tömörítő  Független  Európai  Szakszervezeti  Szövetségnél  (CESI-
Confédération  Européenne  des  Syndicats  Indépendant)  ma  meglévő,  megfigyelői  státuszunkat
rendeznünk  kell,  és  azzal  fontos  támogató  közszolgálati  szakszervezeti  partnert  nyerhetünk
Európában.  E  két  jelentős  európai  szervezet  utat  jelenthet  számunkra  a  szociális  Európai  Unió
alakításába. 

Kezdeményezzük, hogy a SZEF is - hasonlóan más magyar szakszervezeti konföderációhoz - alakítson ki
intézményes  kapcsolatot  a  Szakszervezetek  Nemzetközi  Szövetségével  (ITUC-  International  Trade
Union Conféderation), amely így elvezethet egy későbbi tagsági viszonyhoz.
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13./ PROGRAMSZERŰEN, KÖVETKEZETESEN
A SZEF  vezető  testületei  évente  készítsenek  jelentést  a  program  időarányos  végrehajtásáról. A
Kongresszus  elé  kerülő  beszámolók  alapvetően  a  tagszervezetek  által  készített  beszámolókra
építsenek, amelyek arról adnak számot, hogy az adott tagszervezet a saját működése során mit tett a
szövetségi célok megvalósítása érdekében.

Budapest, 2015. június                                                                                                SZEF XI. Kongresszusa

x   x   x

A Programszerkesztő Bizottság ezúton mond köszönetet a SZEF tagszervezetek
tagjainak,  a  munkahelyi  szervezetek  képviselőinek,  a  megyei  szervezetek
vezetőinek  e  programtervezet  megalkotásáért.  Kérjük,  hogy  e  tervezetet  a
küldött csoportok, a kongresszus egyéni küldöttei további fontos gondolatokkal,
megvalósítható javaslatokkal  egészítsék ki.  Biztosak vagyunk abban,  hogy – a
kongresszusi  tanácskozás  közös  eredményeként  –  teljesíthető  és
tagszervezeteink  tagsága  elvárásának  megfelelő  programot  alkotunk.  Olyan
feladatok  meghatározására  vállalkozunk  közösen,  amelyekért  érdemes
erőfeszítéseket tenni, mert azok megvalósulása egyaránt szolgálja majd hazánk
fejlődését és az általunk képviselt munkavállalók életminőségének javítását. 

Budapest, 2015. május 12. 

A Programszerkesztő Bizottság nevében: 

BOROS PÉTERNÉ
             Bizottság vezetője
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