
 
 

 
 

A közszolgálati munka világának 
fejlesztéséért 

 

1) Egységes érdekegyeztetési rendszert  
Ma két külön intézménye van a versenyszféra és a közszféra 
érdekegyeztetésének (az előbbi a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma – VKF, az utóbbi az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanácsa – OKÉT). 
A VKF nem veszi figyelembe a közszolgálati munkafeltételeket és béreket, nem 
ismeri és nem is érzékeli ezt a helyzetet. Ugyanakkor a két szféra határozottan 
különbözik egymástól. A versenyszférában a kormány csak a minimális 
bértételeket szabhatja meg, egyébként nincs beleszólása a jövedelmekbe. A 
vállalatok célja a bevételtermelés, és ebből nagyságrendekkel magasabb 
fizetést adhatnak a minimálisan előírtnál. A közszféraintézményeinek a feladata 
nem a magasabb bevétel elérése, hanem a közszolgáltatások ellátása. Létük 
teljes egészében az államtól függ, nem adhatnak szerény béremelést sem, ha 
azt a fenntartó által megszabott költségvetés nem teszi lehetővé (márpedig nem 
teszi lehetővé kevés kivételtől eltekintve). 
Ma a VKF hoz döntést a közszféra életbe vágóan fontos kérdéseiről, mint a 
minimálbér és a garantált bérminimum, a munkahelyi ártalmak kezelése, vagy 
olyan ágazati szakmai kérdések, mint a szakmunkásképzés. 
A jelenlegi rendszerben feloldhatatlanok az eltérések, mert az OKÉT-ban 
nincsenek jelen a vállalati munkáltatók, tehát itt nem hozható rájuk érvényes 
döntés. 
A VKF és az OKÉT hatásköre csak olyan kérdésekre terjedjen ki, amely 
nem érinti a másik szférát. A mindkét szférára vonatkozó ügyek 
tárgyalására jöjjön létre közös, új érdekegyeztető fórum.  
 

2) A kormány a közszolgálati szakszervezetekkel és 
konföderációkkal közösen tisztázza a közszolgálat 
fogalmát, rendszerét, azokat a létszámkereteket és 
finanszírozási összegeket, melyekkel a minőségi 
közszolgálat ellátható. 
Munkaadói szervezetek képviselői, valamint kormányzati szereplők, köztük a 
Miniszterelnökség vezetői is rendszeresen visszatérően „túlméretezett 
bürokráciáról”, „minden negyedik munkavállalót magában foglaló, 
fenntarthatatlan állami szféráról” nyilatkoznak, azért, mert ebbe beleértik 



 
többségi állami tulajdonban lévő, bevételt termelő vállalatok dolgozóit, valamint 
a közfoglalkoztatottakat is. Holott a közszféra az állami és önkormányzati 
szervekből, a társadalombiztosítási alapokból finanszírozott, és a non-profit, 
azaz nem-piaci (köz) intézményekből áll. Nem részei a közszférának az állami 
és önkormányzati vállalatok, a kormányzati kontrollal vagy finanszírozással 
működő nem kormányzati, nem önkormányzati szervezek (akkor sem, ha nem 
piaci alapon működnek). A közszféra foglalkoztatottjai: a közszféra 
intézményeiben foglalkoztatott minden alkalmazott munkajogi státusztól 
függetlenül. 
El kell különíteni a bevételt termelő közüzemeket, az egyéb állami 
fenntartásban működő foglalkoztatási rendszereket, valamint a tényleges 
közszférát. A közszolgálati feladatokat ellátó intézmények (a bölcsődék, a 
kórházak, az iskolák, az egyetemek, az állami kutatóintézetek, a bíróságok, a 
közigazgatás, a kultúra, a szociális ellátás, a közbiztonság rendszerei) nem 
túlméretezettek, hanem kifejezetten alacsony létszámmal működnek, és csak – 
szabályos vagy kényszer – túlórákkal képesek ellátni a feladataikat. A 
legfontosabb közszolgáltatást ellátó ágazatok létszáma nemzetközi 
összehasonlításban nem magas, hanem kifejezetten alacsony, sok esetben 
pedig összemérhetetlen, mert egyes országok más szerkezetben oldják meg a 
közfeladatok finanszírozását. Ezért nem csak a létszámokat, hanem elsősorban 
a szolgáltatási ágakra fordított költségvetési összegeket kell vizsgálni, azt, hogy 
a GDP hány százalékát költi az adott ország azon ágazatokra, melyek olyan 
értékeket szolgának, mint az igazság, a tudás, a szakképzettség, a biztonság, 
az egészség, a jól szervezett társadalom.  
Célirányos kutatásokkal meg kell különböztetni egymástól a közüzemek 
és a közszolgáltatások rendszereit, fel kell tárni az egyes ágazatok 
helyzetét, és széleskörű társadalmi párbeszéd keretében közösen 
kidolgozni a kívánatos finanszírozási, szerkezeti és létszám állapotot. 
 

3) Készüljön el a közszolgálati szakterületek bér- és életpálya 
rendezésének menetrendje 
A közszolgálat meghatározó eleme a rendezett életpálya. A belépő előre lássa 
azt a pályát, amit befuthat a belépése pillanatától a nyugállományba vonulásáig. 
Ez a kiszámíthatóság a közszféra egyetlen olyan értéke, mellyel a kedvezőbb 
gazdasági lehetőségeket kínáló versenyszféra nem rendelkezik. Ez az életpálya 
minőségileg több mint az előmeneteli és illetményszabályok összessége.  
Köztudott, hogy 2012-ben kezdődött el a pedagógus életpálya modell 
kidolgozása, az azóta eltelt 5 év alatt, azaz öt naptári év alatt a pedagógusokon 
kívül mindösszesen 3 területen sikerült új rendszert kidolgozni (rendőri, 
honvédségi, NAV szakalkalmazottak körében). A kimaradt szakterületek egy 
részén biztosított a kormány szerény bérpótlékot, más részén azt sem. És 
semmiféle magyarázat sincs arra, hogy miért tesz ilyen erőteljes különbséget az 
egyes ágazatok között. 
A meglévő négy életpálya rendszer is számos kívánnivalót hagyott maga után, 
ugyanakkor a rendezésből kimaradt a nem-szakalkalmazottak széles csoportja. 



 
A hazai illetmény-előmeneteli rendszerek ma már eltérő elveken alapulnak, 
csak korlátozottan összehasonlíthatóak. A főbb különbségek a következők:  

 megszűnt a képzettség és a jogviszonyban töltött idő általánosan használt 
alapelvként, állami tisztviselői jogviszonyban az eltöltött idő (munkatapasztalat) 
nem számít; 

 megszűnt az automatikus előrelépés egységessége (több jogviszony, illetve 
csoport esetében is);  

 megszűnt az idő előrehaladtával az előrelépés egyenletessége (az adott 
szinten letöltendő várakozási idő sokszor nem 3 év, hanem változó időtartamú);  

 különböző fix illetményelemek érvényesülnek (az alapilletmény mellett létezhet 
illetménykiegészítés, és különböző elnevezésű pótlékok, amik azonban nem 
függnek az adott munka speciális feltételeitől, adott állománycsoport minden 
tagjának járnak);  

 a jogviszonyok egy részében van teljesítménytől függő illetményelem, míg 
másutt nincs;  

 eltérőek a bértábla alapján kiszámított illetménytől való eltérési lehetőségek;  
 eltérőek a személyi illetmény megállapításának lehetőségei;  
 természetszerűen eltérőek a valódi pótlékok, amelyek a tényegesen végzett 

munka speciális vonásainak ellentételezésére szolgálnak;  
 az illetményelemek szabályozása eltérő, egyeseket törvény, másokat 

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet, esetleg belső utasítás szabályoz. 
Mindezekből az következik, hogy újra kell gondolni a közszféra 
bérrendszerét. 

Az egységes bértáblákat szektorális bértáblákkal kell fölváltani, úgy hogy azok 
az adott szektor alkalmazottai számára nyújtsanak kiszámítható életpályát és 
előmeneteli lehetőséget, beleértve az adott terület kisegítő személyi állományi 
munkatársait is, mivel az ő jelenlétük, munkájuk az adott szakterületen egyaránt 
fontos.  
Egységesnek kell lenni minden szakterületi, szektorális rendszerben annak, 
hogy az adott táblázat szerinti legkisebb bér a mindenkori minimálbérrel, a 
legkisebb szakképzést követelő tábla szerinti bér a mindenkori garantált 
bérminimummal, a legkisebb egyetemi végzettséget követelő tábla szerinti bér 
a diplomás bérminimummal kell, hogy azonos legyen. 
Ki kell értékelni a meglévő életpályamodellek eredményességét, és 
változtatni, ha szükséges. Tisztázni kell, hogy mely ágazatokban mikor 
kerül sor átfogó, a mai körülményeknek és a szakmai előmeneteli 
követelményeknek megfelelő életpálya- és bérrendezésre, továbbá meg 
kell oldani az eddig rendezésekből teljesen kimaradt nem-szakalkalmazott 
foglalkozási csoportok életpálya- és bérrendezését. 
 

4) A kormány, az önkormányzatok és a szakszervezetek által 
alakított bizottság tekintse át a Munka törvénykönyve, a 
Sztrájktörvény, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
törvény, a Közszolgálati Tisztviselőkről szóló törvény, 
valamint az életpálya törvények ellentmondásait, 



 
indokolatlan különbségtételeit, a munkavállalók és az 
érdekképviseletek számára hátrányos előírásait. 
Nem csak az illetmény-rendszerek eltérőek, hanem az életpálya és a munkajogi 
helyzet számos egyéb eleme is. Röviden felsorolhatatlan az a sokféle 
ellentmondás, amely a különböző jogállású munkakörök betöltésének feltételeit 
(pl. pályáztatás), a minősítések szakmánként eltérő előírásait, a felmondás 
indokoltságát, a továbbképzés kötelezettségeit, a kedvezmények rendszerét 
szabályozza. Semmilyen elv nem fogja át közszolgálatokra vonatkozó 
jogszabályok egymástól merőben eltérő kaotikus halmazát. 
Ki kell alakítani az egyes közszolgálati területek (szektorok) életpálya szabályait 
az adott szakterületek sajátosságainak, összefüggéseinek maximális 
figyelembe vételével.  
A Munka törvénykönyve erősen korlátozta az érdekegyeztetés lehetőségeit, 
csökkentette a szakszervezeti tisztségviselők jogait és kedvezményeit. A 
Sztrájktörvény elsősorban az elégséges szolgáltatás meghatározásának, és az 
ebben való megegyezés módozatainak tisztázatlanságával szinte lehetetlenné 
tette a sztrájk szervezését. 
 A bizottság dolgozza ki azokat a közös alapelveket, melyeknek az ágazati 
sajátosságok mellett a közszolgálatok egészében érvényesülni kell, 
alakítsa ki azt a jogalkotási irányt, mely a mai rendezetlenséget 
megszünteti, a munkavállalói és a szakszervezeti jogok gyakorlásának 
feltételeit ismét biztosítja. 
 

5) A szakszervezetek kapjanak beleszólási jogot a képzés és 
továbbképzés értékelésébe és irányításába, a 
munkanélküliség kezelésébe, a munkavállalói 
kedvezmények és szociális juttatások rendszerének 
alakításába (cafetéria, üdülés, utazási kedvezmények).     

A szakszervezeteknek lényegesen nagyobb szerepet kell kapnia a munkaerő 
gondozásában és fejlesztésében – amely feltétlen érdeke mind a dolgozó 
embernek, mind a munkaadóknak, mind a kormánynak. A szakszervezet és 
megfelelően szervezett továbbképzési rendszer erősítheti a munkavállalók 
ellenálló képességét a makrogazdasági sokkokkal szemben, segít felkészíteni a 
globalizáció, a technológiai változások, a munkapiaci veszélyek ellen.  

A felnőttképzés rendszeréből szinte teljesen hiányzik a polgárok közvetlen, 
szabadabb, a társadalmi beilleszkedését, a munkaerő-piaci mozgását, 
versenyképességét megalapozó, javító általános felkészítés. Meg kell újítani a 
tudáshoz való hozzáférést, a felnőttképzés keretrendszereit és módszertanát. A 
hálózati jelleggel szervezett képzési rendszereknek, részben a társadalom és a 
gazdaság, részben a felnőtt tanulók élethelyzetéhez kellene alkalmazkodni. 
Erre kiváló keretet biztosíthatnának a szakszervezetek, úgy ahogyan a világ 



 
számos országában döntő szerepük van a képzés-, továbbképzés 
rendszerének irányításában és működtetésében. 

A kormányzatilag támogatott munkanélküliségi biztosítási alapokat 
Finnországban a szakszervezetek kezelik. A belga szociális háló a Ghent-
rendszerre épülő munkanélküliségi biztosítás pillére 2008-ban mintegy 1,2 millió 
embernek nyújtott valamilyen szolgáltatást, amely a belga munkaerő 25 
százaléka. Ma már az először Ghent városában alkalmazott módszert számos 
ország átvette. 

A kiragadott példák szemléltetik, hogy a munka világának célirányos fejlesztését 
hányféle céltudatos törekvés szolgálja világszerte. Ezek mindegyikében kulcsszerepet 
kapnak a szakszervezetek. Ehhez hasonló hasznosítására a szakszervezeteknek 
feltétlenül szükség van Magyarországon is. 

A cafetériaa munkavállalók részére biztosított kedvezményes természetbeni 
juttatás, ami az adott munkaadó cég foglalkoztatási értékét is növeli, a 
munkavállaló számára is előnyös, ugyanakkor társadalmilag is hasznos célt 
szolgál, ezért az állam bizonyos mértékű adó- és járulékmentességgel segíti a 
fenntartását. Mindezek miatt Magyarországon rendkívüli népszerűségnek 
örvendett a cafetéria rendszer. Ám az adókedvezménnyel adható béren kívüli 
juttatások egy részét a kormány az elmúlt évben „béresítette”, a fennmaradó 
cafetéria igen csekély mértékűvé vált, és egyes korábbi felhasználási 
lehetőségek megszűntek (pl. az öngondoskodás kedvezményes formája). 
Mindezek következtében a béren kívüli juttatások visszaszorultak, a 
munkavállalók helyzete ezáltal is kedvezőtlenebbé vált.    
Jelenleg bizonytalan a szociális üdültetés további sorsa. Az Európában a 
legrosszabbak közé tartozó hazai egészségügyi állapot javítását, a társadalom 
egészének harmonikus létét szolgálná, ha a szakszervezetek és a kormány 
közösen gondoskodnának a szociális üdültetés jövőjéről. 
Tenni kell azért, hogy javuljon a munkavállalói közállapot, hogy 
egészséges, jól felkészült, a korral haladni képes, és itthon, 
Magyarországon harmonikus életet élő dolgozók alkossák a hazai 
munkavállalói társadalmat. Ennek megteremtésében a dolgozókhoz 
legközelebb álló, az élethelyzeteket és a gondokat a legjobban ismerő 
szakszervezeteknek megfelelő törvényi felhatalmazással és kormányzati 
támogatással kiemelkedő szerepük lehet. A szakszervezetek készek és 
felkészültek e feladatok ellátására. 
 
Budapest, 2017. november 22. 
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