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Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldal 

(MVO) 
 

JAVASLATA 
 

a bérintézkedésekből kimaradt,életpálya törvények hatálya alá nem tartozó 
közszolgálati alkalmazottak 

kereseti helyzetének javítására 
 

(Megismételt, módosított, kiegészített indítvány) 
 
 

Az OKÉT MVO a 2017. május 9-i OKÉT plenáris ülésre írásos javaslatot készített a 
központi bérintézkedésekből kimaradt közszolgálati munkavállalók kereseti 
helyzetének javítására. (A plenáris ülésre készített írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Az OKÉT tárgyalta a javaslatot. A Kormányzati Oldal részéről Dr. Simon Attila István 
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár közölte, hogy a Munkavállalói Oldal 
bérigényét továbbították Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszterhez. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által készített becslés szerint a minden eddigi 
béremelésből kimaradt mintegy 100 ezer fő közszolgálati dolgozó bérének 30%-al 
történő növelése 2017 évben (éves szinten) mintegy 130 milliárd forintba kerülne. 
 
A Kormányzati Oldal álláspontja szerint: „egy ilyen volumenű intézkedés egyenlőre 
nem vállalható 2017-re, ezért a kormányoldal jelenleg a 2018-as évre gondolna.” Dr. 
Simon Attila István arra is utalt, hogy „csak október – november táján lehet majd 
esetleg visszatérni annak vizsgálatára, hogy a 2017-es költségvetés terhére 
finanszírozható e a további bérintézkedés”   
 
Az OKÉT MVO a fenti tárgyalásra hivatkozással ismételten kezdeményezi, hogy – a 
2017 évi közszolgálati bérfolyamatok ismertében – történjen meg pontos 
számbavétele annak, hogy mely területeken, hány főt érintően nem történt központi 
bérintézkedés, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum 2017 évre megvalósult 
(és 2018 évre tervezett) növekedése milyen bértorzulásokat eredményezett 
(eredményez majd) a különböző közszolgálati bérrendszerekben. 
 
 
Az OKÉT MVO tapasztalata szerint – a szakszervezeti követeléseket részben teljesítő, 
év közbeni bérintézkedések ellenére - a 2017. május 4-én kelt javaslatban megjelölt 
mind három csoportba tartozó munkavállalói körre, változatlanul érvényes a 
bérhiány, bérfeszültség, és a reálkereset jelentős csökkenése.   
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2017-ben nemzetgazdasági szinten - a Kormány és a szociális partnerek 
megállapodásának és a Kormány részéről is kezdeményezett bérintézkedéseknek 
tulajdoníthatóan -  jelentősen növekedtek a munkajövedelmek.  A Kormány az 
állami és az önkormányzati tulajdonú vállaltokat (cégeket) is ösztönözte a 
béremelésre, illetve megfelelő forrásokat, támogatásokat biztosított azok 
megvalósításához. Ennek ismeretében még inkább tarthatatlan az, hogy a 
közszférában egy ilyen nagy létszámú munkavállalói kör bérhelyzete (közel egy 
évtizede) változatlan maradjon.    
 
 Az OKÉT MVO megerősíti azt a javaslatát, hogy a központi bérintézkedésből 
kimaradt közszolgálati munkavállalók részesüljenek bérkiegészítésben.  
 
A bérkiegészítés – 2017. január 1-től visszamenőleg – 3 éves időszak alatt érje el az 
50%-ot.  
 
 
 
 
Budapest, 2017. október 04. 
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