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  MKKSZ HÍRLEVÉL 

Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete 

 
Tájékoztató az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  

2017. január 18-i üléséről 
 

A KÖZSZOLGÁLATI BÉRTÁBLÁK MEGSEMMISÜLTEK 
 

A JANUÁRI FIZETÉSEK NINCSENEK VESZÉLYBEN!! 
 
Az OKÉT évindító ülése jellegében és tartalmában is az előző év szerves folytatása lett. Amint 
az - az ismételten csak szóban – tehát írott anyagok nélkül előadott tájékoztatók tartalmából 
kiderült; a közszolgálatokra vonatkozó döntéseket, az OKÉT plénumán résztvevő 
államtitkárok is csak külső szemlélőként tudják kezelni, amit maximum képviselhetnek. 
Tárgyalási mandátuma itt maximum a minisztereknek lehet, akik viszont – Varga Mihály és 
Lázár János - az elmúlt öt évben csak egy-egy alkalommal jelentek meg az ülésen, s 
megállapodást ők sem tudtak kötni. 
 
Az üléseken a döntések befolyásolása, közös formálása, alternatívák állítása, azaz érdemi és 
folyamatos érdekegyeztetés helyett egyirányú, és rendre utólagos ismertetés, tájékoztatás és 
tudomásul vétel, majd hiba- és a problémaleltárak készítése zajlik. Ez meddő tudássá 
változtatja a Munkavállalói ésaz Önkormányzati Oldal bizonyítottan jelentős szakmai, 
szakmapolitikai felkészültségét és tapasztalatait, valamint lehetetlenné teszi a tevőleges és 
érdemi érdekképviseletet. 
 
Mindezt a Kormányzati Oldal egyre megengedőbb ülésvezetése, tárgyalási rugalmassága 
ellensúlyozza, ám ez sem rejti el azt a mérleget, ami szerint az elmúlt években 20 ülésen 50 
napirendet tárgyalva csupán egyetlen megállapodás született (a bérkompenzációról) és 
egy fél, a közalkalmazotti bértábla három fizetési fokozattal történő kiegészítéséről, amit az 
emelkedő nyugdíjkorhatár kényszerített ki.(Ismeretes, hogy a köztisztviselői bértábla hasonló 
kiegészítését a belügyminisztérium megvétózta.)   
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a napirendek döntő többségénél nem készült írásos 
előterjesztés – tehát lehetetlen ezek testületi, vagy szervezeti előzetes véleményezése – 
látható, hogy a kollektív érdekképviselet mennyire elnehezült.  
 
Mindebből talán kitörést hozhat, az hogy a Munkavállalói Oldal (MVO) erőteljes fellépésére 
2017-ben gyakoribbak lehetnek az OKÉT ülései, és elképzelhető, hogy munka- és ülésterv 
születik, amely végre kiszámíthatóvá, tervezhetővé és hatékonyabbá teheti az itt folyó 
munkát. 
 
A 2017. január 18-án, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai épületében tartott 
OKÉT ülésen Simon Attila István, munkaerőpiacért és képzésért felelős helyettes államtitkár 
vezette a Kormányzati Oldalt, s mint ilyen először végig jelen is volt. Az MVO ügyvivője Fehér 
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József, az Önkormányzati Oldal képviselője Sándor Zsuzsanna volt. Az ülés az alábbi 
három napirendet tárgyalta a 10.00 és 12.10 közötti időben:  
 
1. Tájékoztató a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés költségvetési 

szférában történő finanszírozásáról 
 
2. Konzultáció a közszférában működő kompenzációs rendszer kivezetésének 

lehetőségeiről  
 
3. Javaslat az OKÉT 2017. I. félévi munkatervére  

 
 

 
1. NAPIREND 

 
A téma: Tájékoztató a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés költségvetési 
szférában történő finanszírozásáról – láthatóan nehéz feladat elé állította Dr. Adorján 
Richard költségvetésért felelős helyettes államtitkár urat. Szavaiból kiderült, hogy az alig 
hatvan napja született váratlan politikai döntés (minimálbéremelés) végrehajtására nem tudtak 
felkészülni. Arról tájékoztatott, hogy másnap – január 19-én - megy ki az a tényszámokat 
felmérő kérdőív, amelynek adatai alapján egy literációs folyamatban, talán már márciusra 
beállhatnak a keresetek finanszírozására valamennyi költségvetési intézménynél. 
 
Tájékoztatása szerint eltérő tartalmú intézkedések szükségesek – és várhatók – a központi 
költségvetési szervek, az önkormányzatok, és a nem állami humán szolgáltatók, valamint a 
köztulajdonban lévő gazdasági társaságok (állami, önkormányzati vállalatok), esetén. 
 
Rámutatott, hogy a bértömeg gazdálkodást folytató szervezeti egységek már jóváhagyott 
2017-i költségvetési finanszírozásában eredetileg nincs benne a minimálbér és a szakmai 
bérminimum emelésének fedezete, de benne van a szociális járulék fedezete, aminek 
befizetési összege most valamennyi bér után 5% csökkent. Kimondatlanul arra utalt, hogy a 
mostani felmérés azt célozza, hogy a kötelező minimálbéres emelések utáni maradék 
mozgásterekben a vezetők milyen személyi bérek, eltérítések fenntartása mellett döntenek, s 
így miképpen alakul a végleges (plusz) finanszírozás kerete. 
 
Adorján Richard bejelentette, hogy a finanszírozást megalapozó felmérés alapmódszere az 
úgynevezett „tábla/tény” adatkérés. (Ez azt jelenti, hogy nem automatikusan finanszírozzák a  
2016. és 2017 évi minimálbért, bérminimum különbségét, hanem a tényleges illetmények  új 
értékre történő beállításához szükséges fedezetet biztosítják.). 
 
Kiemelte, hogy az önkormányzatok esetében minden egységet (települést) külön kell vizsgálni. 
Jelezte; a jelentősebb adóerővel rendelkező települések nem lehetnek biztosak abban, hogy a 
központi költségvetés minden plusz kiadást finanszíroz.  
 
A humán szolgáltatók esetében azt a megoldást választják, hogy januárban 
felülfinanszíroznak, de utána fillérre megtörténik az elszámolás. A vállalatoknál „nagyrészt 
házon belül kell megtalálni a megoldást” – fogalmazott az államtitkár.„Az általános megoldást 
kerüljük. Mindent konkrétan vizsgálunk” – tette hozzá. 
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A Kormányzat nevében Dr. Adorján Richard határozottan kijelentette: nem fordulhat elő, 
hogy a jogos januári fizetését valaki ne kapja meg időben! 
 
Fehér József (MVO): Köszönte a tájékoztatást, sajnálkozott, hogy ez ismét csak szóban 
hangzott el, és reményét fejezte ki, hogy a lényeget utólag, írásban is megkapják a 
szakszervezetek. Ezt követően sorra jöttek a kérdések, amelyeket - az áttekinthetőség 
érdekében –Dr. Adorján Richard válaszaival együtt közlünk: 
 
Boros Péterné (MVO): 
 

1. A kiadott (nem nyilvános, nem publikálható) tájékoztató táblázatban nem találtuk a 
kormányzati intézkedések között azt a 9 milliárd forintot, amit a szociális területen 
dolgozó, de egészségügyi képzettségű és beosztású dolgozók bérének rendezésére a 
Kormány a napi kommunikációban 2017-re már kilátásba helyezett. Mi itt a helyzet? 

 
Válasz: A végrehajtást pontosító döntés még nem született meg. Az intézkedés napokon belül 
várható. 

 
2. Mi történik az állami tisztviselők cafetéria juttatásának nettó értékével, ami jelentős 

jövedelemcsökkenést jelent azoknak, akiknek cafetéria juttatását a jogállási törvényük 
megszüntette? 

 
Válasz: A besorolástól függő, tól-ig fizetési sávokban a béreket a cafetéria nettó éves 
értékének beszámításával fogják megnövelni. Ezen a téren nem érheti veszteség a 
tisztviselőket. 
 
 

3. Hogyan és honnan kap fedezetet a polgármesteri fizetések rendezése? Ez becslés 
szerint 1.5 milliárd forint, ezt eddig az önkormányzatok fedezték. De van, ahol már erre 
sincsen pénz. 

 
Válasz: Kérjük a kérdést írásban, és írásban válaszolunk. (A helyszínen nem volt sem válasz, 
sem válaszadó.) 
 

4. Mi lesz azoknál az önkormányzatoknál, ahol a megadott törvényi lehetőség ellenére 
nem tudják megemelni – saját költségre – a köztisztviselői illetményalapot? 

 
Válasz: változatlanul nincs döntés az önkormányzati köztisztviselők bérfejlesztéséről.  
 
Sándor Zsuzsa (Önkormányzati Oldal)  
Tudomásul vesszük a választ. De tájékoztatom helyettes államtitkár urat, hogy csupán Gödöllő 
városában a minimálbér intézkedések kapcsán plusz 60 millió forint bérfedezetet kell 
biztosítanunk… 
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2.NAPIREND 
 
A „Konzultáció a közszférában működő kompenzációs rendszer kivezetésének lehetőségeiről” 
– című napirendet szintén Dr. Adorján Richard helyettes államtitkár úr adta elő. Írásos anyag 
ebben az esetben sem segítette a munkát. 
 
A Kormány álláspontja szerint a kompenzáció nem munkáért járó juttatás volt, ezért nem 
béresíthető, ez nem épülhet be az illetménybe.  
 
Egy lehetséges megoldás lenne, ha egy közösen elfogadott határnapon (2017 június) 
rögzített értékekből indulnánk ki, és a jövőben minden adott személynek adott 
béremelés értékének 50 százalékával csökkentenénk a kompenzáció akkor rögzített 
értékét- vetette fel a helyettes államtitkár, hangsúlyozva, hogy ez csupán egy megközelítés. 
 
Fehér József: Ismét egy szóbeli előterjesztés!  Megint nehéz itt helyben, váratlanul, 
szervezeti véleményezés nélkül reagálni. Mi vitatjuk a Kormány álláspontját. Kérjük; a 
Kormány kérjen alkotmányjogi állásfoglalást megfelelő fórumtól, mutassa be mi a jogi 
alapja az itt közölt álláspontnak. 
 
Fehér József kifejtette: a kompenzációt az adójogszabályok változása kényszerítette ki, 
- és az MVO azért harcolta ki-  mert az lett volna alkotmányellenes, ha a dolgozók bére 
egy kormányzati döntés nyomán nominális értékben csökken! Amikor a kompenzáció 
kivezetését tervezzük meg, erre figyelemmel kell eljárnunk. A kompenzáció a 
munkavállalóknak tényleges nettó jövedelmet nem jelentett. Azt szolgálta, hogy a 
megnövekedett adóterhet ellensúlyozza. Ezt figyelembe véve a kompenzációból lényegében 
adóbevétel lett.  
 
Boros Péterné (MVO): 
 
Tisztelettel azt javasolnám, hogy „ne részletekben vágjuk le a macska farkát”! 
Üljünk neki tisztességgel, és 2018 januárjára tegyük rendbe a bértábláinkat. Az nyilvánvaló, 
hogy a 2016 évi minimálbér intézkedések lényegében összenyomták a bértábláinkat, a 
bértorlódás mértéke miatt alkalmazhatatlanná tették azokat! 
 
 
Simon Attila István: 
 
Be kell látnunk; a kompenzáció kivezetése szempontjából a 2017-es év elesett! Ha a 
kompenzációkat béresítenénk, az bizonyosan alkotmányosan visszás lenne azokra nézve, 
akik az intézkedés után, kompenzáció nélkül kötöttek – ugyanolyan munkákra, beosztásokra - 
munkaszerződést. Vizsgáljuk ezt a problémát és térjünk vissza rá! 
 
Fehér József: Próbálom összefoglalni, mire jutottunk. 30 napon belül kapunk egy 
alkotmányjogi állásfoglalást a kompenzáció és az eredeti nettó munkabér viszonyáról. 
Javaslom; az OKÉT hozzon létre a kompenzáció kivezetésére egy munkabizottságot, és 
célozzuk meg azt a szabályozást, amely ezt a problémát 2018. január elsejére megszünteti, 
persze úgy, hogy a vonatkozó jogszabályok időben meg tudnak születni. 
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3.NAPIREND 
 
A tárgyalás megkezdéskor kis vita bontakozott ki, ki is lenne a napirend gazdája, amelynek 
címe: Javaslat az OKÉT 2017. I. félévi munkatervére. Kiderült, hogy Fehér József álláspontja 
szerint ez a Kormány dolga lenne, hiszen ők üzemeltetik az OKÉT testületét, adják a 
titkárságot, jelölik ki a helyszint, időpontot, véglegesítik a napirendet, hívják össze az üléseket. 
Simon Attila István bevallotta, mivel csak az MVO tett előzetes javaslatot, arra gondolt, 
gondozza a témát az MVO. 
 
Sándor Zsuzsanna (ÖO) jelezte, hogy az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa 
(ÖNET) ülésére csak február elején kerül sor, ők csak azt követően tudnak kollektíven 
jóváhagyott javaslatokkal élni, az MVO által felvetett témákat várhatóan elfogadják. 
 
Ezt követően Fehér József és Simon Attila István többfordulós párbeszédében világossá 
vált, lehetséges, hogy az OKÉT akár havonta ülésezzen. Ha az MVO preferál egy témát, 
írjon előterjesztést - mondta Simon államtitkár úr, de Fehér József – miközben vállalta ezt – 
óvta a Kormányt, hogy folyamatos oppozícióba szoruljon a szakszervezeti napirendek 
nyomása alatt.  
 
Ráerősített; ebben a félévben tárgyalni kell a semmiféle bérintézkedéssel nem érintett 
közszolgálati munkavállalók – kiemelten az önkormányzati köztisztviselők és a 
kormánytisztviselők - bér helyzetéről.  Átfogóan át kell tekinteni a közszolgáltatások, az itteni 
foglalkoztatás és létszám helyzetét, a terület munkajogi szabályozását – nemzetközi 
összehasonlításban is , és tárgyalni kell a 2018-as költségvetés közszolgálatokat érintő 
tervszámait is.   
 
Simon Attila István elismerte, hogy a minimálbér bevezetési gondjai miatt ezen az ülésen 
sem sikerült tárgyalni a többséget érintő problémát, a bértáblák összeomlását, a magasabb 
képzettséggel és jelentősebb szakmai tapasztalattal bírók munkájának drasztikus 
leértékelődését. Ezért elismerte, hogy erre a lehető legkorábban vissza kell térni. Javasolta, 
hogy az MVO írásban benyújtott javaslatára 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2017/munkatervoket.pdf figyelemmel véglegesítsék az 
OKÉT munkatervét. 
 
Az ülés utolsó pillanataiban Boros Péterné kiegészítésként még leszögezte; úgy néz ki, 2016 
fordulatot hozott, de nem csak bér van! Amikor 2018-ra egy új, rendezett, 
ellentmondásmentes, áttekinthető rendszert szeretnénk építeni, gondoljunk a 13. havi 
bérre, a rekreációs szabadságra, a túlmunka tényleges kifizetésére… 
 
Simon Attila István zárszavában megígérte; az MVO által vállalt előterjesztések 
elkészítéséhez a kormányzat minden szükséges adatot időben megad. 
 
Budapest, 2017. 01. 19.                                                      
 
 
 
           Boros Péterné 
           az MKKSZ elnöke 


