A KKDSZ országos reprezentativitása, 2014
A Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság augusztus 27-én elfogadta a
Jelentést a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati
reprezentativitásáról, és egyben lezárta 2014. évi munkáját. A törvény értelmében csak
három év múlva, azaz 2017-ben kerül sor újra hasonló vizsgálatra.
A jelentés szerint országos szinten reprezentatív országos szakszervezeti konföderáció
a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. (A SZEF az egyetlen reprezentatív
konföderáció, és ebben a KKDSZ reprezentativitásának is szerepe van.)
A közalkalmazotti szférában mindösszesen 12 ágazati szakszervezet reprezentativitását
állapítja meg a jelentés, mely szerint a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete a 91-es, „Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység”
TEAOR ágazatban reprezentatív.
A jelentés számadatokra nem tér ki, csak azon szakszervezetek felsorolására, amelyek a
10 %-os határt meghaladták. A munkavállalói és a tagsági adatokat a 3. számú
melléklet tartalmazza, mely szerint ebben a 91-es ágazatban 9 697 közalkalmazott
dolgozik és közülük mindösszesen 1 585 fő (16,35 %) szakszervezeti tag. Az 1 585
szakszervezeti tag közül 1 523 fő a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének tagja. Ez ebben az ágazatban 15,71 %-os részvételt jelent.

Más szakszervezet gyakorlatilag nincs a 91-es ágazatban
A SZEF Konföderációhoz tartozó Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének 26 tagja van ebben az ágazatban, ez 0,27 %os részvételt jelent.
A SZEF Konföderációhoz tartozó Pedagógusok Szakszervezetének 12 tagja van ebben az
ágazatban, ez 0,12 %-os részvételt jelent.
A LIGA Konföderációhoz tartozó szakszervezeteknek 24 tagja van ebben az ágazatban,
ez 0,25 %-os részvételt jelent.
Sajnálatos módon nagyvárosainkban feltűnnek olyan, a LIGA alkalmazásában álló
tagtoborzó személyek, vagy szakszervezeti tisztségviselők, akik nem ígérik ugyan, hogy
ők fognak béremelést elérni a mi területeinknek, de ügyesen azt sugallják: ha valaki
béremelést akar, akkor hozzájuk lépjen be. Ám a Ligának nincsen tárgyalási pozíciója
a mi szakterületünkön, mert a reprezentativitáshoz szükséges 10 %-os aránynak
mindösszesen az ország egészében az egy-negyvened részével rendelkezik. Így a

béremelésért sem léphet fel. És ellentétben a SZEF konföderációval, a LIGA
konföderáció nem reprezentatív semmilyen közalkalmazotti területen.

A KKDSZ képviseleti arányai, és jelenléte más ágazatokban
A 9 697 fő dolgozói létszám a szakágazat munkavállalóinak nem az összessége, és az
1 523 szakszervezeti tag sem a teljes tagsági létszám. Mind a dolgozók száma, mind a
tagok száma csak a közalkalmazottakra vonatkozik, tehát a vállalkozási vagy
egyesületi formában működő intézmények dolgozóit és szakszervezeti tagjait, valamint
a nyugdíjasokat nem foglalja magában. A KKDSZ-nek ezen kívül vannak tagjai más
ágazatokban, illetve a vállalkozási, egyesületi formában működő intézmények,
intézményi részlegek nem közalkalmazott dolgozóinak körében, valamint sokan a
nyugdíjasok, néhányan a munkanélküliek közül is tagok.
A közművelődés döntően a 91-es ágazat „Közművelődési intézmények tevékenysége”
államháztartási szakágazatba tartozik, ennek az ágazatnak az egészén belül pedig a
KKDSZ reprezentatív. A más igazgatási besorolás szerint a közművelődéshez sorolt
állatkerti területen pedig országosan kiemelkedő arányban reprezentatív: a 91-es
ágazat egészén belül a 9104-es, „Növény-, állatkert, természetvédelmi terület
működtetése” államháztartási szakágazatban a KKDSZ 41,34 %-al szervezettséggel van
jelen.
A közművelődést azonban sajnálatos módon, helytelenül és egyedülállóan a szakmák
között két további ágazatban is szerepelteti a TEAOR rendszer. A tevékenységek
országos rendszerének felelősei is segíthetnék ennek a „szétosztottságnak” a
megszűntetésében, – például hasznos útmutatókkal –, de alapvetően az intézmények
alapító okirata határozza meg a TEAOR számot, az, hogy az önkormányzat – azon belül
általában a jegyző – hova sorolja az intézményt. Szükséges és fontos lenne, hogy a 91es ágazaton belül, a 910110 „Közművelődési intézmények tevékenysége”
államháztartási szakágazatba soroljanak be minden közművelődési intézményt. Erre
ezúton is felhívjuk az önkormányzati vezetők és kollégáink figyelmét.
A KKDSZ az alapágazatán belül lévő tagság létszámához képest viszonylag magas
arányban van jelen más ágazatokban, ennek a fő oka ez a közművelődési besorolási
probléma. A KKDSZ a további ágazatokban van jelen:
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás: 1 fő
85 Oktatás: 30 fő
90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység: 27 fő
93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység: 182 fő
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