
 
 

 

 
 

MEGHÍVÓ  

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 

 

2017. október 7-én, szombaton 10 órakor 

/regisztráció 9:30-tól/ 

a Tisztes Munka Világnapján 

 
A MINŐSÉGI KÖZSZOLGÁLATÉRT 

címmel konferenciát rendez 

a Fővárosi Önkormányzat Új városháza, Budapest V,. Váci utca 60-62. 

 

Megfelelő feltételek között, minőségi szinten működő  

• egészségügyi intézményrendszer nélkül nincs aktív, harmonikus élet, 

• rendvédelem nélkül nincs biztonság, 

• kulturális intézmények nélkül nincs nemzeti önazonosság, 

• igazságügyi rendszer nélkül nincs társadalmi béke,  

• közigazgatás nélkül nincs versenyképes gazdasági környezet, 

• szociális ellátás nélkül nincs komfortos jelen, 

• közoktatás, felső- és felnőttoktatás nélkül nincs jövő. 

 

A közszolgáltatások mai helyzete egyaránt veszélyezteti múltunkat, jelenünket 
és a jövőnket. 

A konferencián a rendkívül kedvezőtlen és ellentmondásos hazai helyzetet kívánjuk 
áttekinteni, valamint annak a tisztázásában előrelépni, hogy melyek a legfontosabb 
jogi, gazdasági, szervezeti lépések a megfelelő feltételek között működő a minőségi 
közszolgáltatás létrehozásához. 

 



 
 

Moderátor: Ferencz Norbert, az MKKSZ Szociális Szakmai Tanács társelnöke 

10.00 A vendégeket köszönti Árva János MKKSZ alelnök, az MKKSZ Főpolgármesteri Hivatal 
és Intézmények Munkavállalói Szervezetének elnöke 

Megnyitó: Galló Istvánné, a SZEF alelnöke    

Romain Wolf, a CESI elnöke: A CESI tevékenysége az Európai szakszervezeti béremelési 
törekvésekben 

Tájékoztató az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) béremelési kampányáról és az 
Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (EPSU) köszöntője    

 Dr. Latorcai Csaba, Miniszterelnökség, helyettes államtitkár előadása  

 Dr. Simon Attila István, Nemzetgazdasági Minisztérium, helyettes államtitkár: A 

közszolgáltatások helyzete és a fejlesztés irányai 

Dr. Mélypataki Gábor, PhD egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem ÁJK, Agrár - és 
Munkajogi Tanszék: Tájékoztató „A közszolgálat fogalma, érdekvédelmi szempontú 
vizsgálata” című tanulmány legfontosabb konklúzióiról 

Szünet 11.30 – 12.00 

Dr. Kuti László az ÉSZT elnöke: Életpálya vagy sem, mit akarunk a közszféra 
érdekegyeztetésében 

Fehér József az OKÉT ügyvivője: A közszolgálati érdekegyeztetés helyzete 

Dr. P. Horváth István, c. egyetemi docens, PhD, ELTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi 
Tanszék: Aa közszolgáltatásokra vonatkozó jogállási törvények ellentmondásai 

Boros Péterné, a SZEF alelnöke: A SZEF-ÉSZT Akadémia kirajzolódott kép a közszolgálati 
ágazatok helyzetéről 

Lajtai György közgazdász, az ÉTOSZ igazgatója: Adalékok az európai bér-konvergencia 
kérdésköréhez 

 

Hozzászólások, összefoglalás: 13.30 – 15.00 

 

 Földiák András, a SZEF elnöke: Milyen közszolgálatot akarunk? – összefoglalási kísérlet  

 

A rendezvény szünetében a résztvevők számára szendvicsebédet biztosítunk. 

 

Minden érdeklődőt és a közszolgáltatások iránt elkötelezett kollégánkat szeretettel 
várjuk, reméljük sikerül közösen megalapozni a következő parlamenti ciklus 
kormányzatának megfelelő közszolgálati politikáját.  


