
 

Összefoglaló az OKÉT részére a közszférában működő kompenzációs rendszer 2018. évi 
működéséről 

I. Előzmények, alapvetések 
A közszféra kompenzációs rendszerének célja a 2011. és 2012. évi személyi jövedelemadó 
és a munkavállalót terhelő járulékok változása következtében – adott feltételek esetén 
jelentkező – nettó illetménycsökkenés ellentételezése. 

A rendszer – gyakorlati megfontolások alapján – az ellentételezést nem a 2010. évi nettó 
illetmény és a későbbi nettó illetmény különbözeteként határozta meg, hanem az adott 
illetményszinten szükséges, az adó- és járulékváltozást pontosan kompenzáló összeget 
rögzítette. Ebből következően illetményváltozás esetén a kompenzáció összege nem 
arányosan változik, az esetek nagy részében illetménynövekedéskor attól jóval elmaradó 
mértékben csökken, de adott esetben növekedhet is. (Ezen felül a rendszer az adóváltozások 
körébe tartozó családi adókedvezményre való jogosultságot is figyelembe veszi.) 
Fentiekből következően a kompenzáció akkor is jár, és az adott évi illetményszint feletti 
összeget jelent, ha az érintett nettó illetménye már túlhaladta a 2010. évi nettó 
illetményét. Megszűntetése esetén tehát nem kerülhető el, hogy az érintettek illetménye az 
előző évi nettó illetményük alá csökkenjen. Tekintettel arra, hogy nem lehet cél a 
foglalkoztatottak 2018. évi nettó illetményének a 2017. évi nettó illetményüknél alacsonyabb 
szintje (még abban az esetben sem, ha az magasabb a 2010. évi nettó illetménynél), a 
rendszer fenntartása 2018-ban is indokolt. 

II. Továbblépési lehetőségek 
A kompenzáció betöltötte funkcióját, hosszú távú fenntartása nem lehet cél. Az I. pontban 
bemutatottak szerint azonban azonnali teljes kivezetése, megszüntetése sem járható út. 

A továbblépési lehetőségeket számos szempont szerint megvizsgáltuk, ez alapján az alábbi 
megállapítások tehetők: 

1. A kompenzáció összegének illetménybe építése 
Az illetményesítés lehetőségét két oldalról vizsgáltuk, egyrészt az alkotmányosság 
szempontjai, másrészt a gyakorlati megvalósíthatóság szerint.  
Az alkotmányossági szempontok vizsgálatára az Igazságügyi Minisztérium 
állásfoglalását kértünk, álláspontjuk szerint a beépítés aggályos, nem tekinthető 
megfelelő megoldásnak. Szabályozási szempontból nézve megállapítottuk, hogy a 
legtöbb bérrendszer lehetőséget nyújt a beépítésre, de csak valamely eleme nem 
rendeltetésszerű használata árán (pl. közalkalmazottak esetén minősítés és garantáltnál 
magasabb illetmény megállapítása, kormánytisztviselőknél illetményeltérítés, állami 
tisztviselők esetén teljesítmény-értékelés alapján az illetmény a fokozathoz tartozó felső 
határig emelés), azonban a rendvédelmi hivatásos állományúak és a honvédek és esetén 
ilyen lehetőség sincs.  

Összességében az illetménybe építés nem jelent tehát megoldást, mivel egyes 
jogviszonyokban nem megvalósítható, a többi jogviszonyban pedig az 
illetményelemekkel történő visszaélés árán működhet (pl. amennyiben az eltérítést a 
kompenzáció megadására alkalmazzuk, de az érintett tényleg kiváló munkát végez, 
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akkor azt már nem lehet – felső határ feletti eltérítésként – érvényesíteni az 
illetményében). 

2. Átalakítás és fokozatos kivezetés 
Az átalakítás alapját a kompenzáció jelenlegi összegének minden érintett esetében 
történő rögzítése jelenti. Ezt követően, fokozatosan – megfelelő garanciális szabályok 
mentén – kerülhet sor a kivezetésre. Így, egy új jogszabály megalkotásával, a 
kompenzáció összege elszakadna a havi illetmény változásától. A megoldás előnye, 
hogy nem kell számos életpályát, bérintézkedést leképezni, de pontosan kell 
szabályozni, hogy meddig jár a juttatás, hogyan csökkenhet, vezetődik ki, vagyis mikor 
szűnik meg. Ezt a megoldást kivitelezhetőnek tartjuk, mind szabályozási, mind 
alkotmányossági szempontból. 
A kivezetés alternatíváiként egyrészről az illetményemelés százalékában 
megfogalmazott kompenzáció-csökkenés (a kompenzáció az illetmény meghatározott 
okból történő növekedése esetén az emelkedés adott százalékával csökken), másrészről 
az ütemezett csökkentés (a kompenzáció összege évente annak 20%-ával csökken) 
javasolható. Az első esetben nettó illetmény csökkenése nem következhet be, de 
felvethető, hogy „az emelés nem érvényesül teljes egészében”, azonban ezzel szemben 
tény az, hogy a kompenzáció gyakorlatilag – éppen mivel nem a 2010-es nettó 
illetményhez számított különbséget téríti – évek óta többletjuttatást jelent. A második 
esetben akár a nettó illetmény is csökkenhet, de a fenti ok miatt (és az időközben 
végrehajtott számos, a kompenzációban nem vagy csak részben figyelembe vett 
illetményemelés miatt – ez a megoldás sem vethető el végleg. 

3. Általános illetményemelés megvalósítása 
Az általános emelés nem jelentene valamennyi, jelenleg kompenzációban részesülő 
foglalkoztatott számára megoldást, mert ha relatíve alacsony összegű (pl. 10%) akkor az 
nem váltaná ki a kompenzáció teljes összegét (nem mindenkinél váltaná ki a 
kompenzációt), míg egy magasabb összegű költségvetési szempontból nem lenne 
finanszírozható. 

Ez a megoldás felvetné továbbá az alábbi problémákat is: 
− valamennyi eddigi életpályát és bérintézkedést felülírna, újabb problémákat 

generálva, 
− differenciált emelés esetén növelné a bértorlódást (mivel kompenzációban az 

alacsonyabb keresetűek részesülnek), 
− csak a jelenleg kompenzációban nem részesülőknél jelentkezne teljes egészében 

tényleges emelésként. 

III. Összegzés 
Fentiek alapján 2018-ra a jelenlegi rendszer változatlan fenntartását tartjuk a legjobb 
megoldásnak 
A rendszer jelenlegi működése (elsősorban a nyilatkozatok kitöltése, illetve Magyar 
Államkincstárnak a feldolgozás) kétségkívül adminisztrációs többletet jelent, azonban 
jelentős bürokratikus terhet nem eredményez. A rendszer használói, úgy a 
kedvezményezettek, mind az állami szervek (intézmények, Kincstár) a jelenlegi működést már 
megismerték, a folyamatot kezelni tudják, így a működéssel kapcsolatban problémát nem 
érzékelünk, vagyis nem látjuk problematikusnak a kompenzációs rendszer fenntartását 
2018-ban. 

Budapest, 2017. november 


