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JAVASLATA
a bérintézkedésekből kimaradt, életpálya törvények hatálya alá nem tartotó

közszolgálati a l ka l mazotta k
kereseti helyzetének javításá ra

Az oKÉT MVo számításai szerint 2017-ben 410-420 ezer közszolgálati alkalmazott részesÜl
kÜlönböző bérnövelő intézkedésekben.

260 -28o ezer közszolgálati munkavállaló azonban továbbra sem számíthat arra, hogy
2017-ben /többségük esetében a 2008 óta változatlan/ a nettó nominális keresete növekszik.

A bérintézkedésből kimaradt közszolgálati munkavállalók pontos létszámát, szakmai
tagozódását az oKÉT MVo nem jelöli meg. A kimaradottak jellemzően három nagyobb
csoportja határozható meg:

1. A közszolgálat minden ágaztában, szakmai területén vannak olyan alkalmazottak, akik - nem
az intézmény szakmailag jellegadó munkaköreiben, hanem - funkcionális, kisegítő, műszaki,
technikai terÜleten dolgoznak. A bérintézkedéselc az éIetpálya törvények személyi hatálya
nem a munkaheIyek teljes személyi állományára, hanem csak meghatározott szakmai
munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki. Ez tarthatatlan bérfeszÜltséget okoz.

2. Vannak olyan szakterÜletek, amelyek teljes Íoglalkoztatotti állománya 2008 óta kimaradt
minden központi bérintézkedésből.

3. A minimálbér és a bérminimum keresetnövelő hatása csak korlátozottan érvényesült
azok esetében, akiket a korábbi években munkáltatójuk /saját forrásból/ bérnövelő
intézkedésben részesített. EsetÜkben az egyéni bérek nem a minimálbér és a bérminimum
növekedésének arányában, hanem azok meghatározott összegéig emelkedtek.

A fenti indokok alapján az oKÉT MVo kezdeményezi, hogy mindazok a közszolgálati
alkalmazottak, akiket nem érint 2017-ben központi bérintézkedés, illetve azok, akik saját
ágazatukra, szakmai terÜletÜkre Vonatkozó bérintézkedésekből kimaradtak, és/vagy nem
tartoznak életpálya törvény hatálya alá

szesüljenek bérkiegészítésben.

A bérkiegészítés három éves időszak alatt érje el az 50 százalékot. A bérkiegészítés egyéni
alapbérre legyen megállapítva,2017 évi mértéke egyezzen meg a bérminimum 2017 év|
százalékos növekedési mértékével.

Budapest, 2017. május 4.


