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KEVESEKET BOLDOGÍT A KORMÁNY / BEFAGYOTT A PÁRBESZÉD 

MOST A KORMÁNY KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÜLÉSEZETT AZ OKÉT

Az  Országos  Közszolgálati  Érdekegyeztető  Tanács (OKÉT)  hétfői  ülésén  A
Munkavállalói Oldal (MVO) egyeztetett és a KÉF ülése óta változatlan állásponttal
készült a két tájékoztatóként kitűzött napirend tárgyalására.  ( link a legutóbbi KÉF
hírlevélre)

A lassan alapeljárássá váló helyzet az, hogy a 2017. évi költségvetésről és a már
beterjesztett  állami  tisztviselőkről szóló  törvényről  írott  és  előzetesen  kiküldött
napirendi előterjesztés nem készült,  ezek a már címükben is puszta tájékoztatóvá
váló napirendek rendszeresen szóbeli előterjesztésekké válnak. 

Ez  végtelenül  megterheli  a  napirendi  előadók  helyzetét,  amit  csak  részlegesen
oldhat,  hogy például a törvénytervezetet a 13.00–kor kezdődő ülés előtt  pénteken
hozzáférhetővé tették.  (link a törvénytervezetre az OGY. honlapon,  az Irományok
között!)

AZ  OKÉT  április  19-i  ülésén  a  Kormányzati  Oldalt  dr. Simon  Attila  István,  a
munkaerőpiacért  felelős  helyettes  államtitkár  vezette,  Az  MVO  szóvivője  Fehér
József ügyvivő, míg az Önkormányzati Oldalt Kerekes István TÖOSZ alelnök Ajak
város polgármestere képviselte.

1. Napirend

Dr. Adorján Richard helyettes államtitkár az NGM képviseletében  „Tájékoztató és
konzultáció  a  2017.  évi  költségvetési  törvény  tervezetéről,  különös  tekintettel  a
közszféra munkavállalóit érintő vonatkozásaira” – címmel gyakorlatilag megismételte
a már ismert ígéreteket, elismerte, hogy a járási kormányhivatali dolgozókon kívül
a  közigazgatásban  más  csoportok  számára  ebben  az  évben  bérintézkedés  nem
várható. Konkrét számok, előterjesztési keretszámok nem hangzottak el, hiszen „a
Kormány április 26-i ülése előtt ez lehetetlen” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Bizonyossá vált, hogy az életpálya modellben is külön kezelt NAV dolgozók kapnak
emelést, de ennek részletei is tisztázatlanok. 
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Fehér  József ismételten  képviselte  a  szabályozás  egységére,  a  Kttv.  alapján
megfogalmazható bérfejlesztésre vonatkozó szakszervezeti álláspontot és ismételten
elhárította a pártpolitizálás vádját, illetve azt, hogy a szakszervezetek a béremelés
ellen foglaltak volna állást.

Szintén  ismételten  tiltakozott  az  írott  és  előzetesen  megküldött  napirendi
előterjesztések hiánya miatt, és ismételten azt követelte, hogy a Kormány rendezett
táblákban adja ki  a köztisztviselői  keretszámokat,  létszámokat,  a bértábla alapján
alakuló kereseteket és ezek 2015 és 2016 évre elvégzett összesítését.

Figyelmeztetett, még mindig vannak kimaradó ágazatok, az egészségügy, a kultúra,
az önkormányzati köztisztviselők. De ahol már van életpálya, ott is vannak érintetlen
csoportok, újratermelődik a belső megosztottság.

Felidézte, hogy folynak a bérkompenzáció 2017-es kivezetésének előkészületei, utalt
az  erre  alakított  munkabizottság  áprilisi  ülésére.  Erről  bővebben  itt  (link  az
emlékeztetőre),  és  kiemelte;  akik  a  kompenzációk  beindítása  után  kerültek
munkaviszonyba, azok egyre fokozódó hátrányba kerülnek, de számukra az emelés
forrása nem látható.

Jóllehet,  szinte már értelmetlennek látszik;  de ismét feltette  a kérdést;  Hol  van a
2016 évi költségvetésben garantált 37.8 milliárd forint?

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára – még mindig nem a teljességre törekedve –
felemlítette, hogy az egészségügyben a munkaügyi és a műszaki területen dolgozók,
az iskolai kisegítők (nekik később 04. 19-én este ígért pénzt a Kormány, a 20-i sztrájk
előestéjén!) a közgyűjteményekben dolgozók még 2018-ra sem kaptak ígéretet.

Fehér József azt indítványozta, hogy az ülés emlékeztetője gyorsan készüljön el,
ezzel lehetővé téve, hogy az 04. 26. előtt a Kormány tagjai elé kerül. 

Legyen világos; a közszféra dolgozói 2010 óta várnak és nyelnek, de a Kormány
megkésett és olykor meg kapkodó lépéseit nézve felmerül; a Kormány, ha kénytelen
lépni, akkor csak ötletel - jelentette ki.

Ennél  talán  jobb  lett  volna  együtt  gondolkodni,  egy  szisztematikus  építkezésben
alakítani ki a lehetséges, a megtermett fedezetet felhasználó lépéseket.

Dr.  Simon  Attila  István helyettes  államtitkár  válaszában  visszaigazolta  az
emlékeztető gyors elkészítését, egyben felkonferálta a második napirendet.

2. Napirend

Dr.  Kovács  Zoltán államtitkár  „Tájékoztató  az  állami  tisztviselőkről  szóló
törvényjavaslatról” – címmel beszámolt arról, hogy a KÉF ülése óta a koncepcióban
nincs változás.

Fehér József jelezte, hogy az MVO az ülést és a tájékoztatást a háttérintézmények
témájában kérte, de erről nem volt írott anyag, és tájékoztatás sem hangzott el.
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Kovács Zoltán államtitkár,  hogy „az OKÉT kiszámítható működése ne sérüljön”,
felajánlotta, hogy az Egyéb napirend keretén belül tájékoztat a kialakult helyzetről.
Egyben elismerte, hogy a témát rendező kormányrendelet tényleg nem jelent meg,
sőt még tovább késik. 

Fehér  József ismételten  kérte  a  Kormányzati  Oldal  képviselőit,  hogy  az  érintett
dolgozók  törvényszabta  és  időben  végrehajtott  tájékoztatásával  a  Kormány  ne
maradjon adós, majd felkérte  dr. Marosi Jánost, ismertesse az Állami Tisztviselői
Kar  megteremtésével  kapcsolatos  konkrét  észrevételeket.  Ezeket  az  MVO  már
korábban megküldte a kodifikációt vezető Lázár Jánosnak (link a szakmai anyagra).
Az  előzetes  tervezetek  és  a  benyújtott  törvénytervezettel  (T/10267)  kapcsolatban
többek  között  elmondta,  hogy  némileg  puhult  a  tervezet,  próbálták  szabályozni,
korlátozni a növekvő munkáltatói túlhatalmat. Kifogásolta, hogy az előzetesen közölt
bérhatárok  csökkentek.  A  tervezett  bérsávok  inflációkövetésével  kapcsolatos
kérdésére azt a választ kapta, hogy azt a költségvetési törvény rendezi majd. Mivel a
Kttv. is módosul néhány helyen, ezt kihasználva a tagdíjlevonással kapcsolatos, a
munkáltatóval való kötelező megállapodás (Kttv. 197. § (6) bek) ellentmondásossága
alapján kérte ennek eltörlését.

Ezt követően az Egyebek napirendben Dr. Kovács Zoltán államtitkár példálózva és
jegyzetelhetetlen  sebességgel  betűszavas  megnevezéseket  sorolva  tett  néhány
megjegyzést  a  háttérintézmények  várható  sorsáról,  ám  erre  –  sajnos  -  érdemi
tájékoztatást nem építhetünk!

Budapest 2016. 04. 20.  
                                                                                            Boros Péterné
                                                                                          az MKKSZ főtitkára

3


