MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

ÜLÉSEZETT A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM
(KÉF)
(a munkavállalói – és az önkormányzati oldal határozott véleménye szerint a jelzett
problémák megoldása a 24.-ik órában van)

November 3-án az EMMI Arany János utcai épületének 805-ös termében kétszeresen is
sikeres rekorddöntéssel ülésezett a KÉF. Bebizonyosodott, hogy – a Kormány szándékait
követve – a testület ülése összehozható úgy is, hogy a tagok csupán előző nap dél körül
(11.50) kapnak értesítést a napirendről, a helyszínről és az időpontról. Az is kiderült, hogy a
testület alig 52 négyzetméteren is elfér, s képes dolgozni úgy is, hogy a tagok térde az asztal
alatt összeér. Mindezt tovább erősítette a közel 27 fokos szobai hőmérséklet. A munka a
büfészolgáltatás késése miatt húsz perc csúszással indult… ,
Az ülést a Kormányzati Oldal részéről dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár vezette, a
Munkavállalói Oldalt Fehér József, az Önkormányzati Oldalt dr. Lipovits Szilárd képviselte.
Napirenden volt (1.) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat
újdonságai, valamint (2.) Tájékoztatás a különböző életpályákról. Ezek a témák Hajas
Barnabás főosztályvezető és dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár előterjesztésében
kerültek a Testület elé. Talán már senkit nem lepett meg, hogy a rendkívüli téttel bíró
témák ellenére írásos előterjesztés nem készült.
NAPIREND ELŐTT
Tényleg csak a rend és az érdekképviseletek méltóságának védelme miatt rögzítjük; ha nincs
időben megküldött írásos anyag, akkor annak véleményezésében semmiféle szervezeti és
szakmai tudásháttérrel nem vehetnek részt az Oldalak testületei, munkacsoportjai és
szakértői. A képviseletek asztal mellett ülő személyei persze felvehetik a küzdelmet, ám a)
munkabizottságok, b) stabil statisztikai-, c) megbízható költségvetési, és d) naprakész
kodifikációs adatbázisok hiánya miatt puszta személyes teljesítménnyé válik az Oldalak
jelenléte.
Rögzítsük azt is: a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum, mint testület eredeti célja; a
megalapozott és többségi képviseleti funkció minden ilyen esetben lehetetlenné válik.
Egyébként felmerül a következő kérdés is; miképp folyik a kormányzati munka belső
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irányítási és értékelési tevékenysége, ha ezek az átfogó anyagok írásban valójában soha
nem születnek meg?
Fehér József ismételt tiltakozása tehát már rutinszerűen hangzott el, amikor – talán
sorrendben immár hetedik alkalommal – határozottan szót emelt az írásos előterjesztések
elmaradása miatt, és követelte legalább az előadottak utólagos megküldését. Még napirend
előtt érdeklődött; mi lett az MVO írásban és időben tett napirendi javaslataival?
Az ülés elején dr. Latorcai Csaba a szeptemberi ülés elmaradását a következőkkel indokolta:
-

a tervezett témák aktualitásukat vesztették, mert az Államreform Bizottság végül a
beszámolási időszakban nem ülésezett; nem volt miről számot adni,

-

a köztisztviselői életpályáról még adatokat kell gyűjteni, dr. Kovács Zoltán államtitkár
úr véleménye szerint erről csak fél év eltelte után, talán tavasszal érdemes szót
váltani…

-

ami a munkahelyi szintű érdekegyeztetés szervezetrendszerének megújítása érinti,az
ágazati párbeszéd, a kamarák megújítása folyamatban van, de a szakértői bizottság
szerint idő előtti lenne erről beszámolni…

-

A javasolt napirendeket előző este (11. 02.) megküldött írásos válaszában hárította el
a fenti okok miatt - tette hozzá.

Fehér József határozottan kijelentette; „A mai ülés nem pótolja az elmaradt szeptemberi
munkát.” – A KÉF Alapszabálya ebben pontosan fogalmaz, miszerint a közigazgatási
munkaerő gazdálkodás olyan téma, amelyet a KÉF fórumán érdemben tárgyalni kell.
A Kormány az OKÉT fórumát is negligálja, a központi közigazgatásban, a volt minisztériumi
háttérszervezetek munkatársainál 10-20 ezer főt érintő mozgásokat prognosztizálnak, de
minderről máig nincs érvényes és lezárt
döntéssorozat, és nem volt semmiféle
érdekegyeztetés. Az érintetteket senki nem tájékoztatta!
„ Itt vagyunk! Tárgyaljunk! – szólított fel az MVO képviselője. Emlékeztetett; jószolgálati
együttműködésre kérte fel dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkárt, mert a Kormány a
tárgyaló személy kijelölését követve (Rogán Antal miniszter) semmiféle módon nem reagált
az önkormányzati sztrájkra, nem vette fel a törvények és ILO egyezmények szerint is kötelező
párbeszédet, nem kezdett tárgyalásokat, és semmiféle formában nem reagált a
követelésekre.
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke szerint az elmaradt szeptemberi KÉF ülés fontos
kormányzati fórumtól fosztotta meg a sztrájkfolyamatban lévő önkormányzati tisztviselőket
és az MKKSZ vezetőit. Emlékeztetett rá, éppen a KÉF az az intézményesített fórum, ahol az
alkalmazottak, a köztisztviselők, és a munkaadók, az Önkormányzati képviselői együtt
léphetnek fel a már tarthatatlan munkakörülmények, teljesítménykövetelések és elmaradt
bérek miatt.
Boros Péterné passzusokat idézett a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájából, amely a
nemzeti kormányzatok kiegyenlítő, egalizáló felelősségét hangsúlyozza a hátrányos helyzetű,
kicsi adóerejű önkormányzatok költségvetési ellátása terén.
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Boros Péterné az MKKSZ elnökeként emlékeztette a Kormányzati Oldalt, hogy 2016. július 1én szakszervezete egy teljes, kidolgozott törvénytervezetet adott át a Kormánynak, amely az
állami tisztviselők új szabályozásának analógiájára, és az egységes magyar közigazgatás
ismérveinek megtartása mellett javasol megoldást. Ezt a tervezetett hét önkormányzati
szövetség támogatta.
Szóvá tette továbbá, hogy tarthatatlan helyzet, miszerint az átszervezési, és számítógépes
hálózati nehézségek miatti késedelmes ügyintézést a kormányzat helyenként a munkatársak
késedelmi rendbírsággal sújtása útján próbálja elhárítani.
Figyelmeztetett: máig közel 200 ezer olyan dolgozó van a közszolgálatokban, akik
semmiféle bérintézkedésben nem részesültek hosszú évek óta. Sztrájkveszély van a
szociális területen, de az eü, a gazdasági, ügyviteli terület technikai, kisegítő erői, az óvodai
dajkák, a köznevelés egyéb kisegítői is kilátástalan helyzetben vannak.
További elhanyagolhatatlan körülmény, hogy az itt dolgozók 70 százaléka nő, családanya,
bérezési- és munkakörülményeik több százezerrel több állampolgárt is érintenek!
Válaszában dr. Latorcai Csaba megismételte Lázár János miniszter úr érvelését; „A Kormány
nem kíván beavatkozni az önkormányzatok és a hivatalaikban dolgozó munkavállalók közötti
vitába.” - majd kijelentette; a Kormány az Önkormányzati Oldal-tól egységes megoldási
ajánlatot nem kapott!
Dr. Lipovits Szilárd az Önkormányzati Oldal nevében hangsúlyozta, több szakértői egyeztetés
után a labda a Kormány oldalán van.
Acsay Ákos polgármester ráerősített; a szakszervezetek által beadott javaslat általunk
támogatott, a TÖOSZ bázisán nyolc (8) önkormányzati szövetség támogatja a javaslatot!
Mindezt Fehér József (MVO) a következőképpen összegezte:
Tárgyalást követelünk az önkormányzati sztrájkkal kapcsolatban, a törvények betartását, és
bizonyítottan van egységes javaslatunk és azt bizonyítottan elküldtük!
dr. Latorcai Csaba válaszában kijelentette; központi kormányzati intézkedéssel nem tudunk
eleget tenni a szakszervezetek követelésének. A Kormány a költségvetési Törvény részeként
kinyitotta az eltérítés lehetőségét az erre vállalkozni tudó önkormányzatok előtt.
1. NAPIREND
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat újdonságai – címmel dr.
Hajas Barnabás főosztályvezető azzal indokolta az írásos előterjesztés hiányát, hogy
tavasszal a T- 12233 számon indított irománnyal nem csak a parlamenti vita indult el, de a
felek tájékoztatása is megtörtént. Az általános vita egyébként a T. Házban már lezárult,
lényegében a bizottsági szakasz is, és valójában napokon belül döntés születik –
tájékoztatott.
Ezt követően közel negyven (40) témát érintve fizikailag és gondolatilag is követhetetlen
módon élőszóban, hihetetlen tempóban előadott egy szöveget, ami monoton kattogásával
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arra ébresztette rá a jelenlevőket, hogy a jogalkotás vonata már ismét elhúzott mellettük.
Nem állt meg, nem vette fel őket, és a csomagjaikat sem továbbította…
Azonban egy nagyon fontos érvként Boros Péterné javasolta a járási kormányhivatali
területen a vezetői szintek visszaállítását, mert különben nem lesz tartható az ügyintézés
határideje.
2. NAPIREND
Tájékoztatás a különböző életpályákról – címmel dr. Latorcai Csaba tömör és a történteket
bizonyos értelemben újraértelmező szóbeli előterjesztést tett. Fehér József felszólítására
megígérte, hogy az ismertetett anyagot írásban is átadja. Ezért ennek tételes ismertetésétől
eltekintünk.
Az áttekintés a köztisztviselők vonatkozásában kellően széles adatbázist nem tudott adni,
példálózással, egyes elem kiragadásával hozta létre a sikeresség látszatát, egyedül a járási
kormányhivatalok szintjén van valamiféle tényleges eredmény, illetve ténylegesen elindult az
NKE képzési rendszere.
Fehér József szerint a változások után tisztázott az alkalmazás, a munkavégzés, a díjazás, az
előmenetel, a státuszvédelem számos eleme – ahogy azt a Kormány kívánta – de az
eredmény esetleges és eklektikus.
Boros Péterné szerint nem lehet törvényes és erkölcsös az a foglalkoztatás, ami
ellenszolgáltatás nélkül vár el rendszeresen 10 órai munkát, amelyik a létszámokat nem a
feladatok tükrében állapítja meg, és amely képtelen minőségi munkaeszközöket – minőségi,
tartós, korrekt, igazságos és alkalmazható jogszabályokat – a tisztviselők kezébe adni. A
folyamatok érdemi értékelése érdekében Boros Péterné korrekt adatokat követelt a
Kormánytól, hiszen az csak ebben az évben két alkalommal is a kormányzati ellenőrzés
eszközével begyűjtötte azokat. ( 2016/ 1343 Kor. rend.)
dr. Latorcai Csaba válaszában személyes meggyőződésének adott hangot, miszerint az
önkormányzati igazgatás „leválóban van” az egységes magyar közigazgatásról. A
közigazgatásban bértömeg gazdálkodás van, nincsenek állománytáblák és nincs
létszámkorlát – tette hozzá!
EGYEBEK NEM VOLT
De arra mód nyílott, hogy Fehér József (MVO) még idénre további két KÉF ülés megtartására
tehessen javaslatot. Szerinte ez azért szükséges, hogy a szóbahozott napirendek, az utólag
megküldött írásos előterjesztések, a korrekt igazgatási létszám- és béradatok, a formálódó
költségvetési végszámok, a minimálbér hatása és az önkormányzati és szociális területen
várható intézkedések, illetve a törvények által előírt sztrájktárgyalások ügyében, valamint a
munkaterv szerint esedékes témákban is előre lehessen lépni.
Budapest, 2016. november 8.
Boros Péterné
MKKSZ elnök
4

