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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

ÁLLÁSPONTOK, JAVASLATOK   
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács részére 

 
 
 

I. A közszolgálati munkajogi szabályozás rendszerének 
áttekintése 

 
 
 

1. 1992-96 között gyökeresen átalakult a magyar munkajog. Teljesen új lett a Munka 
Törvénykönyve és önálló törvényi szabályozás született a közszféra három nagy 
ágazati, szakmai, szolgáltatói területére.  Három jogállási törvény –a köztisztviselők 
(Ktv.), a közalkalmazottak (Kjt.) illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományi 
tagjaira vonatkozó szabályok (Hszt., Hjt) – sok tekintetben azonos alapelveket és 
logikailag egységes szabályrendszert tartalmazott.  
 
Ez a munkajogi szabályrendszer (időközben kiegészülve a bírákra, ügyészekre, 
bírósági és igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó részben kiegészítő, részben 
önálló szabályozással) mintegy 20 éven keresztül – számos módosítással –
hatályban volt. 
 

2. 2012-ben (ismét) új Munka Törvénykönyv lépett hatályba, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvényt új törvény váltotta fel.  
A szakszervezetek számára nem volt ismert a kormányzat közszolgálati 
munkajogi szabályozással kapcsolatos átfogó koncepciója. Arról értesülhettek, 
hogy a kormány a közszféra egyes ágazatainak, szakmai területeinek helyzetét külön 
vizsgálja és rendezi. Nem tervez, nem valósít meg egységes közszolgálati 
szabályozást, és jövedelempolitikát.  
 
 

3. 2013-tól új életpálya törvények léptek hatályba, illetve a közalkalmazotti 
illetménytáblától eltérő díjazási és fizetési rendszerek jelentek meg, 
közalkalmazotti jogállású munkavállalókra vonatkozóan.  

 
 

4. A Kjt. hatálya alatti közintézményekkel, közalkalmazotti jogviszonyban állók 
tekintetében az illetmény –előmenetelt szabályozó illetménytábla- a törvényi és 
rendeleti szintű jogalkotás folyamán 10 fizetési osztálya közül 4 teljesen, további 3 
részben működésképtelenné vált.  A bértételek összecsúsztak, így nem fejezik ki a 
szakképzetségben, és a munkatapasztalatban meglévő a jogalkotó szerint 
indokolható különbségeket.  
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Mindez nem érintette azokat, akik – közalkalmazotti jogállásuk megtartása mellett –a 
díjazás tekintetében kikerültek a Kjt. illetményrendszerének szabályai alól.  
A fent ismertetett helyzet sajnálatosan azt bizonyítja, hogy a jogalkotás lassan egy 
évtized óta képtelen a közalkalmazottak előmenetelének átfogó kezelésére. Ez 
a körülmény azt eredményezte, hogy a jogalkotó sérti a munkadíjazásával 
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét.(Esetenként ugyan annyit 
garantál illetményként a pályakezdő, mint a nyugdíj előtt álló közalkalmazottnak.) 
 
A Munka Törvénykönyve – mint a Kjt. általános háttér jogszabálya – a 
közalkalmazotti jogviszonyra hatályos 12.§-nak (1) és (3) bekezdése megállapítja: „A 
munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 
tartani.”A munka egyenlő értékének megállapításánál, különösen az elvégzett 
munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget kell 
figyelembe venni.  Az egyenlő bánásmód idézett törvényi követelményét sérti meg a 
jogalkotó a Kjt. illetménytáblájának 7 fizetési osztálya közül 4 esetben teljeskörűen, 3 
tekintetében részlegesen.  
Mindebből nem következik az, hogy a nem érintett fizetési osztályba és 
fokozatba tartozóknak „rendben lenne” a díjazása. Egy 2017-es minimálbér és 
garantált bérminimum emelés tovább bővíti az eltérő munkáért ugyan olyan összegű 
illetményre jogosult közalkalmazottak körét. 
 
A Kjt. illetménytáblájának 8 év óta létező változatlanságával a jogalkotó – 
álláspontunk szerint - mulasztásos alkotmánysértést is megvalósít és bele ütközik 
az egyenlő bánásmódot törvényi szinten garantáló szabályokba és valamennyi 
Magyarországra kötelező, a negatív diszkriminációt tiltó nemzetközi szabályokba.  
 

5. A közszolgálati tisztviselőknél a korábbi egységes jogviszony szabályozással 
ellentétben jelenleg már három jogviszony létezik (köztisztviselő, kormánytisztviselő 
és állami tisztviselő). Utóbbi elsősorban azért jött létre, hogy az ágazaton belül 
mindössze egy hivatali szinten (járási hivatal) dolgozók számára biztosíthassanak 
illetményemelést. A 2016. évi költségvetésben a teljes közigazgatási munkavállalói 
kör számára biztosítva volt az emeléshez szükséges forrás. 
 
Az illetmény emelésére csak fokozatosan kerül sor. 2016. július 1-től a járási 
hivatalokban, 2017. január 1-től a megyei kormányhivatalokban, és a központi 
közigazgatási szerveknél csupán 2018-ra van feltételes ígéret. 
A középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselők a közigazgatás minden szintjén 
mindössze a garantált bérminimumot kapják a köz szolgálatában töltött harminc év 
után is. 
Ezen túlmenően az állami tisztviselőket megfosztják a cafetéria juttatásoktól, 
amely intézkedés jelentősen rontja az illetmény emelésének hatását. 
 

6. Az új életpályatörvények hatályba lépése megváltoztatta azt a korábbi rendet, amely 
szerint(Hszt. és a Hjt. terület kivételével) az egy intézménynél (munkahelyen) 
dolgozók lényegében azonos jogállású munkavállalók voltak. 
 

7. Ma nem lehet tudni, hogy  
- mi a Kjt. sorsa; 
- mely további szakmai területeken várható önálló életpálya szabályozás; 



3. 
 

- ennek az új szabályrendszernek van e egységes koncepciója, logikája; 
- lesz-e újra egységes szabályozás a közszolgálati tisztviselők számára; 
- az állam, mint „munkáltató”  milyen „általános” sajátos 

szabályokat;követelményeket kíván érvényesíteni a köz szolgálatában 
dolgozókra; 

- a közszolgálat munkaerő megszerző és megtartó képességének 
garanciájaként, milyen komparatív előnyöket kíván érvényesíteni. 

 
Mindezekre tekintettel az OKÉT MVO feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a 
közszolgálati munkajogi szabályozás általános rendező elveiről, további 
jogalkotási feladatokról érdemi egyeztetés történjen.  

 
 
 

II. A közszolgálati keresetek és a foglalkoztatás 2016-2017 évi 
alakulása 

 
 
2011 és 2014 közötti időszakban - szakszervezeti számítások szerint –reálértéken 
számolva, mintegy 1400 milliárd forinttal kevesebb volt a közszféra kifizetett 
személyi juttatása. 
 

1. Az első jelentősebb bérnövelő intézkedés (mintegy 175 milliárd forint többlet) 2014-
ben valósult meg, elsősorban a pedagógus életpálya hatálybalépése következtében. 
2015 -2016 és 2017-ben- további bérintézkedéseknek tulajdoníthatóan – várhatóan 
közel 500 milliárd forint bértöbblet lesz a közszférában.  
 
Ezzel együtt a költségvetési intézményekben – közszolgálati jogállásban- 
foglalkoztatott – (kb.) 700 ezer fős állományi létszámból (szakszervezeti adatok 
szerint) meghaladja a 200 ezer főt azon közszolgálati alkalmazottak 
száma,akiknek a keresete 2008-óta nominálisan nem változott.  

 
(Ebbe a körbe nem számoljuk bele azokat, akik nem a reáljuk irányadó illetménytábla 
szerint kapják illetményüket, hanem a minimálbér vagy a bérminimum a fizetésük.) 
 

2. Vannak teljes körűen kimaradt ágazatok, szakmai területek (pl: közművelődés, 
közgyűjtemény, kultúra, művészet, önkormányzati köztisztviselők) és vannak olyan 
közszolgálati alkalmazottak, amely területen volt bérfejlesztés, de abból kimaradtak 
egyes foglalkozási területek gazdasági, műszaki, technikai, adminisztratív és egyéb 
alkalmazottai továbbá az igazságügyi alkalmazottak. A szociális ágazatban dolgozó 
90 ezer munkavállaló jelentős részét érintette bérintézkedés, de a kirívóan alacsony 
szakmai átlagkereset miatt annak mértéke nem elegendő. A fegyveres és 
rendvédelmi szervek polgári állománya - a hivatásos állomány életpálya törvényéhez 
kapcsolódó bérfejlesztés hatására –részesült keresetnövekedésben, de a több éves 
elmaradást az nem pótolta a bérfeszültséget csak enyhítette.   

 
 
A 75 ezer fő kormánytisztviselő közül17 ezer fő járási hivatali, és 22 ezer fő NAV 
dolgozórészesült béremelésben, és várhatóan további 17 ezer fő megyei 
kormányhivatali tisztviselőnek 2017-ben lesz bérfejlesztése. A központi közigazgatás 
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szerveinél, és a nem kormányhivatali kormánytisztviselőknél a bérnövekedés 2018-
ban valószínű.  
 
2015 novemberében (és 2016 folyamán) az OKÉT Munkavállalói Oldala (MVO) 
többször kezdeményezte, hogy mind azok a közszolgálati alkalmazottak, akiket nem 
érint 2016-ban sem központi bérintézkedés, illetve azok, akik saját ágazatukra, 
szakmai területekre vonatkozó bérintézkedésből kimaradtak, 2016-ban részesüljenek 
bérkiegészítésben. Azt javasolta az MVO, hogy a bérkiegészítés az egyéni 
alapbérre legyen megállapítva. Mértéke egyezzen meg a szakmunkás 
bérminimum 2017 évi növekedésének mértékével. 
 
A javaslatot a kormányzat nem fogadta el, illetve az elutasítást érdemben nem 
indokolta. 
 

3. A közszolgálati kereseti körben külön tételt jelent az un. bérkompenzáció.  
2015-ben „elvi” egyezség született arról, hogy - megfelelő feltételek mellett - a 
kompenzációs rendszert meg kell szüntetni, mert:  
 

a 2010. évi bérszínvonalat „konzerválja”, 
 

- diszkriminatív, bizonyos esetekben azonos személyes és kvalifikációs 
adottságokkal rendelkező munkavállalók között tesz különbséget (azon az alapon, 
hogy ki mikor kezdett el dolgozni az adott munkahelyen); 

 
- teljesítményellenes, nem biztosítja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét (még 

akkor is így van, ha tudjuk, hogy a kompenzáció egy „szerzett jog” 
érvényesítésének a következménye); 
 

- normativitása bizonytalan, ezt az előforduló – típushibáknak is tekinthető - 
jogalkalmazási ellentmondások és eltérő értelmezések sokasága jelzi; 

 
- alkalmazása elkerülhetetlen (jogvesztő) adminisztrációs többletterhet jelent 

mind a munkáltatónak (számfejtőnek), mind a munkavállalónak.  
 

Közös volt az a vélemény, hogy a bérkompenzációs rendszer további fenntartása 
– az időközben bekövetkezett jelentős változások miatt (életpályatörvények hatályba 
lépése, egészségügyi intézmények „visszaállamosítása”) – indokolatlan. Betöltötte 
szerepét. A jogalkalmazók gyakorlati tapasztalatai azt igazolják, hogy a 
kompenzációs rendszer további „finomítása”, javítása nem oldhatja meg az alapvető 
ellentmondásokat. 
 
Az MVO több javaslatot dolgozott ki a bérkompenzációs rendszer „kivezetésére”. 
 
Az első és legegyszerűbb megoldási lehetőség: azok a közszolgálati 
munkavállalók, akik jelenleg (2016. december 31-ig) bruttó 216.000,- Ft-nál 
kevesebbet keresnek, 2017. január 1-jétől bruttó 12-13 %-os béremelésben 
részesülnek.  
(Pontos számítások nem ismertek, de a tapasztalatok alapján azt lehet vélelmezni, 
hogy 12-13 %-os bruttó keresetnövekedés megoldaná a keresetek nettó nominális 
szinten tartását.) 
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A második megoldás: a sávos emelés. Ez azt jelentené, hogy bizonyos bruttó 
kereseti sávokhoz meghatározott mértékű (azonos összegű) béremelés járna, 
függetlenül attól, hogy valaki jogosult-e kompenzációra, vagy sem.  
 
A harmadik megoldás: a kompenzáció aktuális nettó összegének 
megfelelő„bruttósítás”. Tehát pl. 2016. december 31-ei hatállyal minden 
munkavállaló személyi alapbére (alapilletménye, besorolás szerinti illetménye) 
legalább azzal az összeggel emelkedik, amelynek alapján a számított nettó kereset 
megegyezik a december 30-ai nettó kereset plusz kompenzációs összegével.  
 
Ennek a megoldásnak az lehetne az előnye, hogy „személyre szabottan” minden 
érintett a rá irányadó összegnek megfelelően részesül „béremelésben”. Ezzel 
megszűnik az igazolásgyűjtési kényszer, és a továbbiakban az aktuális 
bérintézkedések, (adó –járulékcsökkentések) jövedelemnövelő hatása 
érvényesülhet. 
 
2016 első félévében az OKÉT MVO és a kormányzat szakértői tárgyaltak a kivezetés 
lehetőségéről, de megegyezés nem született. Az OKÉT MVO a kompenzációs 
rendszer megszüntetését indítványozza olyan formában, hogy az ne vegye el a 
bérfejlesztésből adódó többleteket.  
 

4. 2016. januárban majd októberben a Miniszterelnökség államtitkára a sajtóban 
bejelentette, hogy „a politikai ciklus végéig 150 ezer fővel csökken az állami 
alkalmazottak száma”. A magyarországi szakképzett munkaerő hiányára részben 
megoldás lehet, hogy „a következő években az állami szférában akár 100 ezres 
létszámleépítés várható”. 
Ugyancsak kormányzati vezetői nyilatkozat szerint: „Magyarországon 4 millió 300 
ezer ember fizet a munkája után adót, közülük 1 millió a közszférában dolgozik, 
vagyisaversenyszféra 3.3 millió dolgozója „fizeti ki” minden hónapban az állami 
alkalmazottak bérét.”  
Hivatkozás történt arra is, hogy Magyarországon az állami foglalkoztatottak aránya 
20%, addig pl: Ausztriában és Németországban 10%, Szlovákiban pedig 13%.  

 
A nyilatkozatok pontatlanok és megtévesztőek! 
 
A hivatkozott külföldi példák (OECD adatok szerint)  állami cégek alkalmazottai nélkül 
értendők. Az „1 milliós magyar létszám” pedig tartalmazza az állami, 
önkormányzati cégek (pl: MÁV, BKV, Paks) alkalmazottai és a 
közfoglalkoztatottak létszámát is.2010-es adatok szerint Magyarországon a 
közszférában foglalkoztatottak létszámaránya 15.5 %. 
Ez a néhány százalékos többlet is csak annak köszönhető, hogy az összes hazai 
foglalkoztatott száma rendkívül alacsony. Ha a lakosságszámhoz viszonyítjuk a 
valódi közszolgálati dolgozók arányát, akkor az már ilyen csekély mértékben 
sem magasabb, mint az európai átlag. Ezért munkahelyek létesítése és ez által a 
foglalkoztatottak számának a növelése szolgálná az egészséges arányok 
kialakulását. 
Az OKÉT MVO számára elfogadhatatlan a közszféra humánerőforrásának fent 
idézett minősítése, és a 100 ezres létszámcsökkentéssel történő „riogatás”. 
Feltétlenül szükséges, hogy a költségvetési intézmények létszámhelyzetéről, 
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bizonyos szakmai területeken a munkaerőhiányról és egyes költségvetési szerveknél 
a foglalkoztatási és munkavégzési szabályok érvényesítésének hiányáról egyeztetés 
történjen.  
A Kormány jelölje meg, hogy pontosan mely területeken, milyen létszámtöbblet 
található, melyek azok a feladatkörök, amelyeket a Kormány az állami szférában 
meg kíván szüntetni, melyek azok a párhuzamosságok, amelyek jelenleg az 
államigazgatási rendszerben fellelhetőek. Ezekre a Kormány milyen intézkedéseket 
kíván foganatosítani. Javasoljuk megvizsgálni azt is, hogy a közszférának melyek 
azok a területei, ahol a létszámhiány miatt az állami feladatok ellátása 
maradéktalanul már ma sem biztosítható.  

 
 

 
III. A 2017. évi minimálbér és bérminimum meghatározása a 

közszolgálat nézőpontjából 
 
 
Az OKÉT Alapszabályban foglaltak szerint a szociális partnereket véleményezési jog 
illeti meg a közszolgálati alkalmazottak összességét érintő politikák végrehajtási 
eszközeiről (bér- meghatározási és juttatási rendszerek, a bruttó és nettó 
keresetalakulást közvetlenül befolyásoló jövedelempolitikai elemek.)  
Álláspontunk szerint e szabályok alapján az OKÉT jogosult (lenne) az éves 
minimálbér és bérminimum megállapításáról szóló tárgyalásokra. 
 

1. 2011-ben megszűnt az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), amely a vonatkozó 
ILO irányelveknek megfelelő háromoldalú makroszintű érdekegyeztető fórum volt, 
annak tagjai voltak a közszféra munkavállalói érdekképviseletei is.  
A Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács (NGTT) nem vehette át az OÉT szerepét, 
részben mert a Kormány nem tagja az NGTT-nek, illetve az NGTT nem (csak) a 
munkavilágának érdekegyeztető intézménye.   
Az a gyakorlat, amely szerint a minimálbérről (bérminimumról) szóló tárgyalások 
színtere elsősorban a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultatív Fóruma 
(VKF), korlátozza a közszféra érdek kifejezését. 
A minimálbér és bérminimum összege arányaiban legalább olyan mértékben 
érvényes a közszférában, mint a versenyszférában. 
Nem vitatva a versenyszféra munkáltató és munkavállalói érdekképviseleteinek e két 
bértétel meghatározásában való megkerülhetetlen jogosultságát, az OKÉT MVO 
indokoltnak tartja, hogy – a végső megállapodás előtt – az OKÉT plenáris 
ülésén intézményes keretek között is történjen e témában egyeztetés. 
 

2. A Kjt. illetménytáblájával kapcsolatban már említettük, hogy az nem felel meg az 
egyenlő bánásmód követelményeinek. A másik fő problémája, hogy tömegesen 
nem hogy a megélhetést, de még a létminimumot sem biztosítja. 
 
2008-óta a minimálbér bruttó értéke 46,9%-al nőtt a reálérték azonban csak 16,9%-al 
több. Az államnak fizetett adó és járulék 67,1%-al több. 
 
A közszolgálati illetményrendszerek több évtizeddel ezelőtti indulásakor deklarált 
célkitűzés volt, hogy a kezdő illetménytételek egyezzenek meg a mindenkori 
minimálbérrel (A1=minimálbér). Az elmúlt 25 évben ez a helyzet csak nagyon 
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ritkán volt érvényes (a 2013-ban hatályba lépett pedagógus életpályatörvény is 
tartalmazott ilyen összefüggést, de a szabályrendszert még a tényleges hatályosulás 
előtt törölték). 
 
Nem csak a közszolgálatra, hanem általános érvénnyel igaz az, hogy a minimálbér 
nettó összegének a létminimumhoz szükséges jövedelmet kellene garantálnia. 
2015 óta nincs Magyarországon hivatalos létminimum számítás, de a KSH által 
2014-ben közzétett „A háztartások életszínvonala 2014” című kiadvány szerint: 
„2014-ben az átlagos megélhetéshez a magyar háztartásoknak fejenként havi 114 
ezer forintra van szüksége” A jelenlegi nettó minimálbér (73.815 forint) összege több 
mint 30%-al marad el a fent hivatkozott összegtől. 
 
A minimálbér ügyének megnyugtató és hosszú távú rendezése nem csak 
jövedelempolitikai, hanem meghatározó foglalkoztatási érdek is.  
 
Az OKÉT MVO feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az OKÉT minden évben, 
megfelelő időben, mint a közszolgálat makroszintű háromoldalú érdekegyeztető 
intézménye, érdemi módon szerepet kapjon a minimálbérről és a garantált 
bérminimumról, valamint ennek a közszférára gyakorolt hatásáról szóló 
tárgyalásokban. 
 
 
 

IV. Szociálpolitika és a béren kívüli juttatások közszolgálatában 
 
 
Az OKÉT MVO a színvonalas és az esélyegyenlőséget garantáló közszolgálati 
szociálpolitika megteremtésében érdekelt.  
Többször kezdeményeztük, hogy a béren kívüli juttatásokról az OKÉT kereteiben a 
kormánnyal - mint a „tényleges” munkáltatóval - átfogó érdemi tárgyalások legyenek.  
Legutóbb 2016. májusában kértünk miniszteri szintű egyeztetést a cafetériáról, 
amelyet az NGM azzal hárított el, hogy időközben az Országgyűlés döntött a 
szabályokról.  
 
1.A cafetéria a munkavállalók részére kedvezményes természetbeni juttatás 
biztosítása, ami a munkaadó foglalkoztatási értékét és megbecsültségét is növeli, a 
munkavállaló számára is határozottan előnyös, emellett társadalmilag is 
hasznos célt szolgál. Három különböző pozitívumot egyesit, tehát az állam ezért 
járul hozzá a fenntartásához bizonyos mértékű adó- és járulékmentességgel. 
 
A közszférában számos ágazatban egyáltalán nincs cafetéria juttatás, tehát 
először azt kellene rendezni, hogy a közszféra minden intézményében legyen 
kötelező a 200 ezer forintnyi béren kívüli juttatás bevezetése.  
 
Álláspontunk szerint „a béren kívüli bér”, azaz a járulékmenetes juttatásként adott 
bér, nem cafetéria. Ezzel a szabályozással a kormány úgy próbál béremelést elérni, 
hogy nem ad hozzá semmit, az eddigi juttatások csökkentésével fedezi ezt a nem 
valóságos, bármikor visszavehető béremelést. Ennek révén a bérszínvonal úgy 
emelkedik, hogy együttesen senki nem kap több bért és juttatást, mint eddig. Ez nem 
csak azért aggályos, mert csökkenti a cafetéria juttatásokat, valamint félrevezető 
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látszatmegoldás, hanem azért is, mert módot ad a valóságos béremelések 
elodázására, holott ez elkerülhetetlenül fontos Magyarországon.     

A 2017. január 1-től kedvező közteher mellett nyújtható béren kívüli juttatásnak 
minősülő éves 100 ezer forint keretösszegig adható pénzjuttatás egy hónapra jutó 
nettó tartalma rendkívül szerény összeg lesz, ami nem változtatja meg az alacsony 
bérrel foglalkoztatott munkavállalók kedvezőtlen helyzetét. Ugyanakkor a munkaadók 
erre a célra fordítható kerete érzékenyen csökken, tehát a további juttatásokra 
kevesebbet tudnak fordítani, akkor is, ha az éves kedvezményesen adható 
keretösszeg (450 ezer forint) ezt lehetővé teszi. Ezért hátrányos változás következik 
be, a havi munkabér szerény emelkedése alig lesz érzékelhető, ezzel szemben az 
eddigi valóságos cafetéria csökkenését, vagy egyes intézményeknél, vállalatoknál 
történő teljes megszüntetése igen érzékenyen fogja érinteni a dolgozókat. 

Önagában a Széchenyi pihenő (Szép) kártya megtartását örömmel nyugtázzuk. De 
érthetetlennek és társadalmilag kifejezetten károsnak tartjuk a helyi utazási bérlet, az 
iskolakezdési és a munkahelyi étkeztetési támogatás megszűntetését, kiemelten 
károsnak és elfogadhatatlannak ítéljük az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve önkéntes 
egészségpénztári juttatások törlését a kedvezményes juttatások köréből. 
Figyelemmel az öngondoskodásra vonatkozó adózási szabályok 
megváltoztatására, szükségesnek tartjuk, hogy az OKÉT MVO tárgyaljon az 
egyes juttatási elemek 49,98%-os adó csökkentéséről. 

Az OKÉT MVO véleménye szerint mind a munkavállalói, mind a munkaadói, mind a 
társadalmi érdekeket a szolgáltatás megcsorbított szabadságának visszaállítása, a 
béren kívüli juttatások értékeinek megőrizése szolgálná. Ezért további tárgyalásokat 
tartunk szükségesnek. 
 
Nem tudjuk elfogadni, hogy a Kormány a közszolgálati tisztviselők körében 
fokozatosan kivezeti a cafetéria juttatásokat, jelentősen csökkentve ezáltal 
azilletményemeléstényleges mértékét. A cafetéria elvesztése éves viszonylatban 
havi nettó 13.000 Ft csökkenést jelent. 
Ez az intézkedés kedvezőtlenül hat a cafetériával elérhető szolgáltatásokat nyújtó 
ágazatoknak (vendéglátóipar, szállodaipar), és árt az öngondoskodásnak. 

1. A szociális üdültetés jövőjéről 
A magyar munkavállalói egészségi állapot megőrzésének és javításának célja 
kiemelten fontossá teszi, hogy az üdüléshez, pihenéshez, a megfelelő idejű 
tényleges kikapcsolódáshoz a jövőben is valóságos segítséget adjon az állam, 
ez feltétlen szakszervezeti érdek és feladat is.  

Ezért az OKÉT MVO javasolja, hogy az OKÉT kormányzati előterjesztés alapján 
tárgyaljon a közszolgálati munkavállalók szociális üdültetésének jövőjéről. 

 
2. A közszolgálati munkahelyeken is fokozódik a munkavédelem és 

munkabiztonság jelentősége. 
Arról értesültünk, hogy az NGM a közeljövőben széleskörű ellenőrzést tervez a 
munkaügyi és a munkavédelmi helyzet feltárása, javítása érdekében.  
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Az OKÉT MVO kezdeményezi a munkaügyi és a munkavédelmi szabályok 
következetes, szigorú betartását és a betartásának az ellenőrzését a költségvetési 
munkahelyeken. Ezt az ellenőrzést az illetékes hatóságok a költségvetési 
intézmények területén kiemelten azzal a szándékkal végezzék, hogy a közszférás 
munkahelyek e tekintetben „mintaként”szolgálhassanak.   

 
Az OKÉT MVO kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy minden egyes érintett 
területen a Munkavédelmi Törvény megváltozásával összehangoltan, kerüljön 
sor a munkavédelmi képviselők megválasztására. A munkavédelmi képviselők 
megválasztását az OKÉT kísérje figyelemmel és kezdődjenek tárgyalások a 
munkavédelemmel kapcsolatos szakszervezeti jogosítványok megerősítésére, a 
szakszervezetek ellenőrzési jogosítványainak visszaállítására. AZ OKÉT MVO 
kezdeményezi, hogy kezdődjenek tárgyalások a közszféra foglalkoztatás 
egészségügyi helyzetéről, a közszférában dolgozók ellátásának egészségügyi 
ellátásának biztosításáról, a kiemelt munkaegészségügyi kockázatot jelentő területek 
meghatározásával.  

 
 
 
 
Budapest, 2016. november 21. 
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