
Horváth Adrienn (MNL Zala Megyei Levéltára) beszámolója a kétnapos országos titkári 

értekezletről 

 

2017. október 26-27-én tartotta Tatán a KKDSZ két napos titkári konferenciáját. Nagyon szép 

környezetben nagyon tartalmas előadásokat hallgathattunk a két nap alatt. Felkértek, hogy 

írjak egy beszámolót a két nap benyomásairól, érzéseiről, hogy szerintem, milyen volt az első 

két naposra tervezett program sorozat. Meg kell, hogy mondjam, hogy mint friss belépő 

szakszervezi tag, először voltam titkári megbeszélésen. De nagyon sokat tudtam meg a 

szakszervezet munkájáról, és arról, hogy milyen kiépített munka folyik a háttérben. Először is 

az előadások, pergősek, lényegre törőek, követhetőek voltak. Csóti Csaba elnök köszöntője 

után, néhány szakszervezi tagunk, Megválasztottak, mi lesz most? c. könyv folyóirat 

változatának cikkeit elemezte. Itt négy hasznos előadás hangzott el. Többek között előadást 

hallhattunk a szakszervezeteken belül, illetve kívül működő kommunikációról, a 

szakszervezet szervezéséről, annak funkciójáról, szakszervezetek történelmi múltjáról, 

kialakulásáról, mi hívta életre a szakszervezetek létrejöttét, és miért van az, hogy míg, 

anyáink szinte kötelezőnek érezték, hogy belépjenek a munkahelyükön működő 

szakszervezetbe, addig ma a dolgozók, szinte titkolják, hogy ha tagjai annak?  

Garaj Ildikó szobatársam a szakszervezetek jogi környezetét ismertette velünk. Vagyis, hogy 

legyünk tisztában a saját jogainkkal, ne másoktól várjunk megoldást a mi problémánkra, 

merjünk kérdezni és szakemberhez fordulni.  

Dr. Takács Gábor az Alternatív Vitarendező Szolgálat képviselőjeként azt mutatta be, hogy 

munkavállaló és munkáltató közötti vita esetén, ők, mint vitarendező szolgálat hogyan tudnak 

segíteni és szakmai, jogi tanácsot adni a problémák megoldásához.  

Hogy az első munkanap hosszúra sikeredett szakmai programját egy kicsit a szervezők oldják, 

egy kis játékba kezdtek, aminek a célja az volt, hogy a különböző közgyűjteményekből 

érkezett hallgatók kötetlenebb körülmények között tudják megismerni egymást. Amúgy ez a 

lazább, szinte már baráti légkör mind a két nap hangulatát megalapozta és segítette az 

egymásra figyelést is.  

Vacsora előtt még lehetőségünk volt egy kis városnéző túrát tenni, ami szintén csak 

ismételhetem magam, nagyon hasznos új információkkal látott el minket erről a csodaszép 

helyről. Soha nem jártam még Tatán, és elvarázsolt a hely. A város közepén lévő szinte 

mozdulatlan tóval, az azt körülvevő nyugalmat árasztó állatvilággal, a meseszép kis malmok 

sokasága, és persze a tatai vár, ami a tó minden pontjáról impozáns látványt nyújt. Nekünk 

kisvasúttal sikerült a hosszú gyaloglástól megmenekülni, de ha gyalog kellett volna végig 



menni a kijelölt látnivalók sokaságán, az sem lett volna gond, mert egy kis ékszerdoboz ez a 

város a maga csodás kis forrásaival, történelmi múltjával, amihez az Esterházy család is 

persze sokat hozzá tett.  

Vacsora után, még egy pezsgő előadásra, bocsánat „sör” előadásra került sor Katona Csaba 

történész előadásában, ami egy nagyon laza, humoros módon járta be a sör történetét. Hogy a 

sör hogy került ide, az nem is lényeges, mert azt frissen csapolta az előadás után maga a 

történész kolléga. Persze az est emelkedett hangulatához hozzájárul még Gyapay Veronika, és 

Gyenes Imre zenei előadása is.  

 

Másnap kellőképpen felfrissülve és felébredve a reggeli kávétól folytatódott most már egy 

kicsit határozottabb és komolyabb dolgokról a szakmai megbeszélés. Azért írom 

megbeszélésnek, mert inkább tűnt a jelenlévők közötti kommunikációnak, mint száraz 

előadásnak, ahol az előadó elmondja a mondandóját, míg a közönsége hallgatja. Elsőként 

ismét Csóti Csaba elnök úr beszélt az aktuális bérharcról, aminek a megoldása úgy néz ki, 

hogy továbbra is várat magára. Majd Papp Katalin alelnök asszony a különböző 

szakszervezetek közötti együttműködésről tartott igen tartalmas és figyelemfelkeltő előadást. 

A nap további részét nagyban meghatározta, a különböző szervezettekkel történő 

együttműködés, hallhattunk beszámolót az ifjúsági tagozat működéséről egész éves 

megjelenéséről, a nagy érdeklődésre való tekintettel a kollektív szerződés problémaköre 

teljesen jogosan újra felmerült, és lehetőség volt az egyéni kérdések megvitatására is.  

Ez a két nap mindenki számára tartalmas és intenzív impulzusokkal volt tele.  Nagyon sok új 

számomra értékes kapcsolatot sikerült kiépítenem, új emberekkel tudtam közelebbről is 

ismeretséget kötni. Nagyon jó szívvel, információval feltöltve távoztam erről a két napról, és 

Tata megér még egy nagyobb kirándulást is.  

Horváth Adrienn 


