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Mivel a 13. havi bérek ügyé-
ben nincs egységes bírói állás-
pont, az MKKSZ a tiszta viszo-
nyok teremtése érdekében szá-
mos megyében munkaügyi pe-
reket kezdeményez. Ha ugyan-
is igazunk van, és a 2004-es
naptári év után jár a 13. havi
fizetés, akkor azt kell elrendez-
ni. Ha viszont a jogalkotó és a
jogalkalmazó, az igazságszol-
gáltatás úgy látja, hogy ez nem
jár, akkor erre vonatkozóan kell
jogegységi döntést hozni, mert
ez a mostani lebegtetés, ez az
állandó bizonytalanság senki-
nek nem jó. Ezért szánta el
magát az MKKSZ arra, hogy
persorozattal kényszeríti ki az
egyértelmû döntést.
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A 2006. IV. 1-én 36800 Ft-ra emelkedõ illetményalap hatása a bruttó és nettó köztisztviselõi alapilletményekreA 2006. IV. 1-én 36800 Ft-ra emelkedõ illetményalap hatása a bruttó és nettó köztisztviselõi alapilletményekreA 2006. IV. 1-én 36800 Ft-ra emelkedõ illetményalap hatása a bruttó és nettó köztisztviselõi alapilletményekreA 2006. IV. 1-én 36800 Ft-ra emelkedõ illetményalap hatása a bruttó és nettó köztisztviselõi alapilletményekreA 2006. IV. 1-én 36800 Ft-ra emelkedõ illetményalap hatása a bruttó és nettó köztisztviselõi alapilletményekre

ylátzsoisáloroseB.I ylátzsoisáloroseB.I ylátzsoisáloroseB.I ylátzsoisáloroseB.I ylátzsoisáloroseB.I

tazokofisáloroseB iséteziF
tazokof

-ózrozS
mázs

50/6002tFynémtellipalasevéótturB 50/6002tFynémtellipalasevéótteN

ivé.5002 ivé.6002 % ivé.5002 ivé.6002 %

konrokayG 1 01,3 0050141 0070641 6,301 3033601 5263111 7,401

ózamlagoF 2 02,3 0006541 0087051 6,301 0826801 9212411 1,501

3 03,3 0051051 0005551 6,301 8598011 5072611 8,401

soscánaT 4 05,3 0052951 0029461 6,301 3176311 0992911 0,501

5 07,3 0053861 0043471 6,301 8644611 5063221 1,501

6 09,3 0054771 0077381 6,301 3222911 3524521 2,501

soscánatõtezeV 7 02,4 0001191 0009791 6,301 5583321 5710031 4,501

8 04,4 0002002 0033702 6,301 0790721 3280331 7,401

9 06,4 0003902 0057612 6,301 5015131 8853731 4,401

01 08,4 0004812 0081622 6,301 0429531 9021241 6,401

soscánatõF 11 01,5 0050232 0013042 6,301 3445241 6652941 7,401

21 02,5 0006632 0020542 6,301 0157441 1536151 8,401

31 03,5 0051142 0047942 6,301 8759641 7810451 8,401

soscánatõfõtezeV 41 06,5 0008452 0078362 6,301 0875351 4451161 9,401

51 07,5 0053952 0085862 6,301 8487551 9235361 0,501

61 08,5 0009362 0003372 6,301 5199751 5619561 0,501

ylátzsoisáloroseB.II ylátzsoisáloroseB.II ylátzsoisáloroseB.II ylátzsoisáloroseB.II ylátzsoisáloroseB.II

konrokayG *1 06,1 000147 007238 4,211 569046 084607 2,011

ódaõlE 2 09,1 005468 002598 6,301 303517 292947 8,401

3 00,2 000019 004249 6,301 074647 426187 7,401

4 02,2 0001001 0066301 6,301 537018 123448 1,401

5 52,2 0083201 0020601 6,301 312528 703958 1,401

6 03,2 0056401 0083801 6,301 826938 392478 1,401

ódaõleõF 7 05,2 0057311 0008711 6,301 314798 011439 1,401

8 06,2 0003811 0015221 6,301 503629 910469 1,401

9 56,2 0085021 0078421 6,301 387049 500979 1,401

01 07,2 0058221 0022721 6,301 891559 729399 1,401

11 08,2 0004721 0049131 6,301 090489 9983201 0,401

21 58,2 0086921 0092431 6,301 865899 2288301 0,401

31 09,2 0059131 0056631 6,301 3892101 8083501 0,401

srátaknumõF 41 03,3 0051051 0005551 6,301 8598011 5072611 8,401

51 00,4 0000281 0084881 6,301 0016021 0659621 3,501

61 02,4 0001191 0009791 6,301 5583321 5710031 4,501

71 04,4 0002002 0033702 6,301 0790721 3280331 7,401

ylátzsoisáloroseB.III ylátzsoisáloroseB.III ylátzsoisáloroseB.III ylátzsoisáloroseB.III ylátzsoisáloroseB.III

õlezekygÜ *1 55,1 000147 007238 4,211 569046 084607 2,011

*2 58,1 008148 001678 1,401 357996 902637 2,501

3 00,2 000019 004249 6,301 074647 426187 7,401

4 52,2 0083201 0020601 6,301 312528 703958 1,401

5 05,2 0057311 0008711 6,301 314798 011439 1,401

6 57,2 0031521 0085921 6,301 676969 3198001 0,401

.avlomázssilevieynémzektevökkanásádopallágemmuminimrébtlátnaragsérébláminimTÉOzA/*
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A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat*A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat*A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat*A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat*A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat*

A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei (Forint/hó)A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei (Forint/hó)A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei (Forint/hó)A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei (Forint/hó)A 2006.április 1-jétõl hatályos közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei (Forint/hó)

iséteziF iséteziF iséteziF iséteziF iséteziF
kotazokof kotazokof kotazokof kotazokof kotazokof

koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJJJ

.1.1.1.1.1 00526 00526 00526 00526 00526 00366 00586 00807 00328 006411 004021 002321 005731 008151

.2.2.2.2.2 520,1 5730,1 5730,1 5730,1 5730,1 40,1 40,1 60,1 60,1 60,1

.3.3.3.3.3 050,1 0570,1 0570,1 0570,1 0570,1 80,1 80,1 21,1 21,1 21,1

.4.4.4.4.4 570,1 5211,1 5211,1 5211,1 5211,1 21,1 21,1 81,1 81,1 81,1

.5.5.5.5.5 001,1 0051,1 0051,1 0051,1 0051,1 71,1 71,1 42,1 42,1 42,1

.6.6.6.6.6 521,1 5781,1 5781,1 5781,1 5781,1 22,1 22,1 03,1 03,1 03,1

.7.7.7.7.7 051,1 0522,1 0522,1 0522,1 0522,1 72,1 72,1 63,1 63,1 63,1

.8.8.8.8.8 571,1 5262,1 5262,1 5262,1 5262,1 23,1 23,1 24,1 24,1 24,1

.9.9.9.9.9 002,1 0003,1 0003,1 0003,1 0003,1 73,1 73,1 84,1 84,1 84,1

.01 .01 .01 .01 .01 522,1 5733,1 5733,1 5733,1 5733,1 24,1 24,1 45,1 45,1 45,1

.11 .11 .11 .11 .11 052,1 0573,1 0573,1 0573,1 0573,1 74,1 74,1 06,1 06,1 06,1

.21 .21 .21 .21 .21 572,1 5214,1 5214,1 5214,1 5214,1 25,1 25,1 66,1 66,1 66,1

.31 .31 .31 .31 .31 003,1 0054,1 0054,1 0054,1 0054,1 75,1 75,1 37,1 37,1 37,1

.41 .41 .41 .41 .41 523,1 5784,1 5784,1 5784,1 5784,1 26,1 26,1 08,1 08,1 08,1

.téserezs1,1rébláminimaavtísotzibnabtazokof2/BA*

iséteziF iséteziF iséteziF iséteziF iséteziF
kotazokof kotazokof kotazokof kotazokof kotazokof

koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF koylátzsoiséteziF

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJJJ

.1.1.1.1.1 00526 00526 00526 00526 00526 00366 00586 00807 00328 006411 004021 002321 005731 008151

.2.2.2.2.2 00146 00886 00886 00886 00886 00886 00117 00537 00458 002911 002521 006031 008541 009061

.3.3.3.3.3 00656 00317 00637 00167 00588 008321 000031 000831 000451 000071

.4.4.4.4.4 00276 00837 00267 00887 00619 004821 008431 004541 003261 001971

.5.5.5.5.5 00886 00267 00887 00418 00649 001431 009041 008251 005071 002881

.6.6.6.6.6 00307 00787 00318 00148 00779 008931 009641 002061 008871 003791

.7.7.7.7.7 00917 00218 00938 00768 008001 005541 009251 006761 000781 004602

.8.8.8.8.8 00437 00738 00568 00498 009301 003151 009851 009471 003591 006512

.9.9.9.9.9 00057 00268 00198 00029 000701 000751 009461 003281 005302 007422

.01 .01 .01 .01 .01 00667 00788 00619 00749 001011 007261 000171 007981 008112 008332

.11 .11 .11 .11 .11 00187 00219 00249 00479 002311 005861 000771 001791 000022 009242

.21 .21 .21 .21 .21 00797 00639 00869 000001 002611 002471 000381 005402 003822 000252

.31 .31 .31 .31 .31 00218 00169 00399 007201 003911 009971 000981 001312 009732 006262

.41 .41 .41 .41 .41 00828 00689 009101 003501 004221 007581 000591 008122 005742 002372
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Lezárult a 2006. évi bértárgyalás. Az igen kedvezõt-
len elõjelek ellenére jelentõs sikert könyvelhet el szak-
szervezetünk az MKKSZ.

11111Már a 2006-os adókról, járulékokról 2006-os adókról, járulékokról 2006-os adókról, járulékokról 2006-os adókról, járulékokról 2006-os adókról, járulékokról folyta
tott tárgyalásokon is nagy erõfeszítéseket kel
lett tenni azért, hogy a kormány által széles kör-

ben beharangozott adó- és közteher-csökkentéseknek ne
legyen hátulütõje, ne veszítsük el a vámon azt, amit a
réven esetleg nyerhetünk. Vagyis a költségvetési bevé-
telkiesés miatt ne vesszenek el azok az adókedvezmé-
nyek, amelyek kereseti elõnyökhöz juttatták a munka-
vállalókat.

Többirányú erõfeszítéseink sikerrel jártak. Növeke-
dett az étkezési hozzájárulásétkezési hozzájárulásétkezési hozzájárulásétkezési hozzájárulásétkezési hozzájárulás adómentes összege, s
emelkedett a napidíjnapidíjnapidíjnapidíjnapidíj is. A jelek szerint megvan a felté-
tele annak, hogy a béren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatásokbéren kívüli juttatások a közszolgá-
latban is cafeteria-rendszerben legyenek biztosíthatóak.
Ma a 400 ezer forintig adómentesen adható béren kívüli
juttatás olyan keretösszeg, amelyet a közszolgálatban —
sajnos — csak nagyon kevés helyen tudnak teljes egé-
szében igénybe venni. Az a célunk, hogy belátható idõn
belül a lehetõ legszélesebb, vagy az egész közszolgálati
körben élni lehessen a teljes kedvezménnyel, a keret-
összeg egészét ki tudja használni minden közszolgálati
dolgozó.

A személyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadó 2006. évi változásai is
növelik a közszolgálatban foglalkoztatottak keresetét. Ha
az újévben semmiféle bérfejlesztés nem lenne a közszol-
gálatban, az ebben a szférában alkalmazottak egésze szá-
mára az adócsökkentés akkor is mintegy másfél százalé-
kos reálkereset emelkedéssel járna. Természetesen el-
térõ módon, mert a minimálbéren fizetettek, vagy az an-
nak közelében keresõk esetében nyilvánvalóan nem be-
szélhetünk adómegtakarításról, hiszen a minimálbér
adómentes. És természetesen a magasabb kereseti kate-
góriákba tartozóknak sincs lehetõségük adójóváírásra.

22222Az Országos Érdekegyeztetõ TanácsbanOrszágos Érdekegyeztetõ TanácsbanOrszágos Érdekegyeztetõ TanácsbanOrszágos Érdekegyeztetõ TanácsbanOrszágos Érdekegyeztetõ Tanácsban
(OÉT) kötött megállapodás a közszféra bértár
gyalásait is minden évben alapvetõen megha-

tározza. Az egyezség, ha nehezen és sokára is, de 2006-
ra is megszületett.

A jónéhány tárgyalási forduló után november 25-én
létrejött megállapodás több szempontból is eltér a ko-
rábbi hasonló alkuktól. Legfõbb erénye, hogy végre — a
szakszervezetek hosszú ideje hangoztatott követelését
teljesítve — a minimálbérminimálbérminimálbérminimálbérminimálbér emelése és annak számítási
módja igazodik a létminimumhoz. Ráadásul az inflációt
jóval meghaladó mértékben (2006-ban csaknem 10 szá-
zalékkal) emelkedik. Külön érdeme, hogy több elemes
— meghatározza a szakképzettségéhez és a felsõfokú vég-

zettséghez kötõdõ bérminimumokat — és több évre szó-
lóan állapít meg emelkedõ összegeket.

Gondoljunk bele: az OÉT történetének 17 éve óta most
fordult elõ elõször, hogy több évre szóló a bérminimum-
ról kötött egyezség. Ennek megfelelõen 2006-ban és az
utána következõ két évben így alakulnak a minimálbé-
rek Magyarországon:

2006. 2007. 2008.
Minimálbér:Minimálbér:Minimálbér:Minimálbér:Minimálbér: 62.500 65.500 69.000
Szakképzettek bérminimumaSzakképzettek bérminimumaSzakképzettek bérminimumaSzakképzettek bérminimumaSzakképzettek bérminimuma:
Két évnél kevesebb gyakorlattal: 65.700 72.100 82800
Két évnél több gyakorlattal: 68.800 75.400 86.300
Diplomások bérminimumaDiplomások bérminimumaDiplomások bérminimumaDiplomások bérminimumaDiplomások bérminimuma: 87.500 98.300 110.400

Kompromisszum a minimálbérrõl kötött egyezségben,
hogy a szakképzettekre vonatkozó összegek 2006. elsõ
félévében csak ajánlottak, utána kötelezõek lesznek, a
diplomás bérminimumok pedig csupán ajánlottak, s nem
kötelezõek. De legalább már egyezségbe vannak foglal-
va! Az igazsághoz tartozik, hogy nehéz szülés volt ez a
megállapodás. A kilenc munkáltatói szervezet közül több
túlzottnak tartotta a minimálbér emelését. A Munkaadók
és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ), a
Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szö-
vetségének és az Ipartestületek Országos Szövetségének
képviselõje tartózkodott is az egyezségkötés során.

Az összes foglalkoztatottra vonatkozó bérajánlásösszes foglalkoztatottra vonatkozó bérajánlásösszes foglalkoztatottra vonatkozó bérajánlásösszes foglalkoztatottra vonatkozó bérajánlásösszes foglalkoztatottra vonatkozó bérajánlás a
kormány és a szociális partnerek megállapodása szerint
2006-ra: a 3,5 százalékos reálkereset-növekedés eléré-
se érdekében 4-5 százalékos bruttó emelés.

33333A közszolgálati bértárgyalásokközszolgálati bértárgyalásokközszolgálati bértárgyalásokközszolgálati bértárgyalásokközszolgálati bértárgyalások már az OÉT-
egyezség kialakulása elõtt megkezdõdtek. Az
MKKSZ jó elõre kialakította tárgyalási pozíció-

it. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy 2006-ban a reálkereset
emelkedése a közszférában ne legyen kevesebb a ver-
senyszférának megajánlott mértéknél, feleljen meg a
gazdaság növekedési szintjének, s ellenõrizhetõ módon
legyen biztosított a költségvetési fedezete, mert elfogad-
hatatlannak tartjuk a bérért létszámot-elv alkalmazását.

Mindezek kinyilvánítása után hidegzuhanyként ért
bennünket a kormányoldal közszférának szóló 2006-a kormányoldal közszférának szóló 2006-a kormányoldal közszférának szóló 2006-a kormányoldal közszférának szóló 2006-a kormányoldal közszférának szóló 2006-
os bérajánlata.os bérajánlata.os bérajánlata.os bérajánlata.os bérajánlata. A közalkalmazottak számára mindössze a
2005-ös emelés 2006. õszéig tartó áthúzódó hatásának
költségvetési fedezését ígérte a kormány, és csak szep-
tember 1-tõl akarta 4,5 százalékkal emelni a bruttó bért,
ami éves szinten alig másfél százalékot jelentett volna. A
köztisztviselõknek is megalázóan kevés, csupán 1,5 szá-
zalékos bruttó keresetnövekedést ajánlott a kormány. In-
nen indultunk. Ezt az elfogadhatatlan ajánlatot az illeté-
kesekkel folytatott tárgyalásokon, informális beszélgeté-
seken, s a média útján is össztûz alá vettük. Sok helyen és

Kedvezõtlen elõjelek után

Sikeres közszolgálati bérmegállapodás 2006-raSikeres közszolgálati bérmegállapodás 2006-raSikeres közszolgálati bérmegállapodás 2006-raSikeres közszolgálati bérmegállapodás 2006-raSikeres közszolgálati bérmegállapodás 2006-ra
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elszántan bizonyítottuk, hogy a kormány 2006-raszóló köz-
szolgálati bérajánlata szakmailag megalapozatlan, a finan-
szírozási háttér hiánya, tisztázatlansága miatt a közintéz-
ményekben végrehajthatatlan, a közszolgálat mûködésé-
re nézve pedig — a fenyegetõ elbocsátások miatt — az
elmúlt évtized legnagyobb veszélyével fenyeget. Oly mér-
tékben lehetetlenülhet el az intézmények mûködése, fi-
nanszírozása, szakember ellátottsága, ami beláthatatlan
következményekkel jár, kétségessé teszi a közintézmények
európai követelményeknek megfelelõ szolgáltatásait. Az
utolsó percig ragaszkodtunk ahhoz, hogy a közalkalma-
zottak béremelése ne szeptember 1-jével, hanem január
1-jétõl lépjen hatályba.

Az OÉT-ben kötött megállapodás után felgyorsult köz-
szolgálati bértárgyalások igazolták az MKKSZ kiinduló
álláspontjának helyességét. A végül is aláírt egyezség bi-
zonyítja, hogy érdemes volt határozottan kiállni, és kitar-
tani követeléseink mellett, hasznos volt keresni a komp-
romisszumok lehetõségét. Amit elfogadtunk, az valamivel
kevesebb, mint amit elérni szerettünk volna, de jóval több
annál, mint amit a kormány eredetileg ajánlott.

A közalkalmazottakraközalkalmazottakraközalkalmazottakraközalkalmazottakraközalkalmazottakra vonatkozóan különösen fon-
tos, hogy a kormány végül is belátta: a 2005-ös januári
7,5 és szeptemberi 4,5 százalék nem értékelhetõ úgy,
hogy ezzel a 2006-os emelés is le van tudva. Már csak
azért sem, mert már az egy évvel ezelõtti közszolgálati
bértárgyalásokon egyértelmûvé tettük, hogy a 2005-ös
közalkalmazotti béremelésnek igen jelentõs része bér-
politikai szempontból a 2004-es béremelés elmaradásá-
nak pótlása volt. Ennek a kormányzati belátásnak tulaj-
donítható, hogy a közalkalmazottak bérfelzárkóztatása
most kissé ütemesebb, mint a köztisztviselõké. A 2005.
és 2006. éveket összeszámítva (7,5+4,5+3) két év alatt
15 százalékkal növekedtek a bértábla illetnény tételei.
A közalkalmazotti reálkeresetek 2006-ban – a nemzet-
gazdasági áltagnál kissé magasabban – várhatóan 3,2–
3,4 százalékkal növekednek.

A megállapodás szerint a közalkalmazotti bértáblában
garantált bérminimumok 2006. április elsejétõl (szeptem-
ber 1. helyett!!) átlagosan 3 százalékkal emelkednek. Az
egyezség úgy szól, hogy az A1 fizetési fokozat bértétele
2006-ban egyenlõ a 62.500 forintos minimálbérrel, a B1
fokozaté haladja meg a két évnél kevesebb gyakorlati idõ-
vel rendelkezõk számára megállapított 65.700 forintos
garantált bérminimumot, a B2-es fokozaté pedig érje el a
két évnél hosszabb gyakorlati idõvel rendelkezõk 68.800
forintos garantált bérminimumát.

A közalkalmazotti pótlékalap ugyancsak 2006. ápri-
lis 1-tõl 3,7 százalékkal — 19.600 forintra — emelke-
dik, a teljesítményösztönzésre szolgáló 2 százalékos ke-
retösszeg viszont a 2005-ös mértékét és hatályossági körét
illetõen is változatlan marad.

A köztisztviselõkköztisztviselõkköztisztviselõkköztisztviselõkköztisztviselõk illetményalapja 2006. április 1-tõl
5,1 százalékkal, 35.000 forintról 36.800 forintra emelke-

dik. Az utóbbi évek legnagyobb arányú változását harcol-
ta ki az MKKSZ a bértárgyalásokon. A kormány béreme-
lési ajánlatának idõtartamát – 5 hónapról 10 hónapra vál-
toztatva – megdupláztuk és az emelés mértékét is – éves
szinten 1,5-ról 3,6 százalékra változtatva – több mint két-
szeresére növeltök. A személyi jövedelamadó tábla mó-
dosításának jövedelem növelõ hatását is beszámítva a köz-
tisztviselõk évi nettó keresete 4,7–5,3 százalékkal növek-
szik, ami átlagosan 3 százalékos reálkereset emelkedést
jelent. A minimálbérrõl és a képzettségtõl függõ garantált
bérminimumokról kötött OÉT-megállapodást a Köztiszt-
viselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban és az Országos Önkor-
mányzati Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban kell
a köztisztviselõi illetményrendszerbe építeni. Az OKÉT-
megállapodás munkavállalói szempontból is fontos kité-
tele, hogy a kormány az illetményemelések feltételeinek
javítása érdekében vállalja: javasolja az Országgyûlésnek,
hogy a költségvetési törvényjavaslatban szereplõ állam-
háztartási tartalék önkormányzatokra vonatkozó összegé-
nek legalább a felét oldja fel.

44444Hogyan tovább az újesztendõben?Hogyan tovább az újesztendõben?Hogyan tovább az újesztendõben?Hogyan tovább az újesztendõben?Hogyan tovább az újesztendõben? Mindenek
elõtt tudomásul kell vennünk, hogy a 2006-os
választások után bármilyen összetételû lesz is a

kormány, a közszolgálat bizonyos reformjai elkerülhetet-
lenek lesznek. A reformfolyamat azonban nem kérdõje-
lezheti meg azt a követelésünket, hogy a közalkalmazot-
tak számára is a köztisztviselõkével azonos mértékben és
arányban kell megadni a köztisztviselõknek már alanyi
jogon járó béren kívüli juttatásokat. Az MKKSZ-nek ez a
határozott törekvése 2005-ben szakszervezeti oldalon sem
talált támogatásra. De mi errõl nem mondunk le! A közal-
kalmazottak számára a 35 éves jubileumi jutalom, a ruhá-
zati költségtérítés és az étkezési hozzájárulás alanyi jogon
biztosítását a 2006-os MKKSZ-programban változatlanul
egyik fõ célkitûzésünknek tartjuk.

A köztisztviselõk esetében az illetménytételek alsó ha-
tárának régen várt garantálását — az illetménytábla tétele-
itõl a lefelé eltérés lehetõségének fokozatos megszüntetését
szorgalmazzuk. Az ügyfelekkel, az állampolgárokkal köz-
vetlenül dolgozó kollégáink számára pótlék bevezetését igé-
nyeljük. Azt is szeretnénk elérni, hogy növeljék a közigaz-
gatás középfokú végzettségû alkalmazottjainak illetmény-
szorzóját. Az életkor és vele az életpálya meghosszabbodá-
sa miatt javasoljuk, hogy mind a közalkalmazotti bértáblá-
ban, mind a köztisztviselõi illetményrendszerben legyen két
új fizetési fokozat, bevezetését javasoljuk.

Ha visszatekintünk a lassan mögöttünk maradó esz-
tendõre, nem kell szégyenkeznünk. 2005. eredményes2005. eredményes2005. eredményes2005. eredményes2005. eredményes
évként vonul be az MKKSZ történetébeévként vonul be az MKKSZ történetébeévként vonul be az MKKSZ történetébeévként vonul be az MKKSZ történetébeévként vonul be az MKKSZ történetébe. A tavaly ilyen-
kor 2005-re kötött bérmegállapodásunk legtöbb tétele
teljesül. Ez a közszolgálat sok ezer munkavállalója szá-
mára jelentõs keresetemelkedést, vagy legalábbis kere-
seti stabilitást hozott.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Az Országos Közszolgálati ÉrdekegyeztetõAz Országos Közszolgálati ÉrdekegyeztetõAz Országos Közszolgálati ÉrdekegyeztetõAz Országos Közszolgálati ÉrdekegyeztetõAz Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanács megállapodásaTanács megállapodásaTanács megállapodásaTanács megállapodásaTanács megállapodása

az illetményrendszerek 2006. éviaz illetményrendszerek 2006. éviaz illetményrendszerek 2006. éviaz illetményrendszerek 2006. éviaz illetményrendszerek 2006. évi
változtatásairólváltoztatásairólváltoztatásairólváltoztatásairólváltoztatásairól

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) – figyelembe véve az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsnak (OÉT) a minimálbér emelésére, a képzettségtõl függõ garantált bérminimumok bevezetésére vonatkozó
megállapodását, valamint a versenyszféra számára 2006-ra elfogadott 4-5%-os bruttó keresetnövelési ajánlását –
megállapodott arról, hogy a költségvetési intézményi szférában mûködtetett illetményrendszerek 2006. évi változ-
tatására (a szükséges törvénymódosításokra) az átlagosan 4,8%-os éves bruttó keresetnövekedés megvalósítása
érdekében az alábbi javaslatokat teszi.

1/ A közalkalmazottak illetményrendszere1/ A közalkalmazottak illetményrendszere1/ A közalkalmazottak illetményrendszere1/ A közalkalmazottak illetményrendszere1/ A közalkalmazottak illetményrendszere
1.1 A közalkalmazottak 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált

illetményminimumok 2006. április 1-jétõl átlagosan 3,0%-kal emelkedjenek.
Az OÉT megállapodásban szereplõ minimálbér és garantált bérminimumok az alábbiak szerint épüljenek be az

illetménytáblába 2006. április 1-jétõl:
a) Az illetménytábla A1 fizetési fokozatának az illetménytétele legyen azonos a 62.500 forintos minimálbérrel.
b) A B1 fokozat illetménytétele haladja meg a középfokú szakképzettséget igénylõ munkakört ellátó, legfeljebb

2 éves gyakorlati idõvel rendelkezõk számára 2006-ra megállapított 65.700 forintos garantált bérminimumot.
c) A B2 fokozat illetménytétele érje el a középfokú szakképzettséget igénylõ munkakört ellátó, legalább 2 éves

gyakorlati idõvel rendelkezõk számára 2006-ra megállapított 68.800 forintos garantált bérminimumot.
A 62.500 forintos minimálbért 2006. március 31-ig, valamint a B1 fizetési fokozatba sorolt közalkalmazottnak a

jogviszonyban töltött harmadik évben a 68.800 forintos garantált bérminimumát az OÉT megállapodás alapján
kiadásra kerülõ jogszabály írja elõ.

1.2 A felsõoktatási intézményekben oktatók és a tudományos kutatók illetménytáblázatának az illetményalap-
ját – az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménytételét – 2006. április 1-jétõl 3,0%-
kal, havi 416.500 forintra indokolt emelni.

1.3 A közalkalmazotti pótlékalap 2006. április 1-jével 3,7%-kal, 19.600 forintra emelkedjen.
1.4 A teljesítményösztönzésre szolgáló 2 %-os keretösszeg az OKÉT 2005. évre vonatkozó megállapodásában

szereplõ hatályossági körben 2006-ban változatlan mértékkel maradjon fenn.

Ugyanakkor viszont fájlaljuk, hogy nem sikerült meg-
õrizni minden kollégánk munkahelyét. Szakszervezetünk
azonban megkülönböztetett figyelemmel igyekszik
könnyíteni a közszolgálatra nehezedõ kihívások terheit.
A kormányoldal is elismerte: az MKKSZ fõtitkárának sze-
mélyes érdeme is, hogy a prémium-évek programban
részvétel lehetõsége 3-ról 5 évre emelkedett, s az átlag-
kereset eddigi 60 százaléka helyett 70 százalékra szá-
míthatnak a programban résztvevõk.

Az MKKSZ továbbra is abból indul ki, hogy igen nagy
érték a munkahely. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy
a mai rendkívül kiélezett költségvetési helyzetben — adott
helyen és adott esetben — nem minden munkahely õrizhe-
tõ meg. Ezt számításba kell vennünk, nem tehetünk úgy,
mintha ilyen veszély nem fenyegetné a közszférát.

Milyen közviszonyokra számíthatunk 2006-ban? Mire
kell felkészülnünk? Egyebek között például arra, hogy

— bármilyen összetételû lesz is a parlamenti választá-
sok után hivatalba lépõ új kormány — az elsõ egy-két
esztendõ a hagyományok szerint nehéz év lesz a köz-
szolgálat számára. Bizonyosan jönnek majd a megszorí-
tások, a létszámcsökkentések. Ettõl csak a 2002-ben hi-
vatalba lépett szocialista-szabad demokrata kormány tért
el a közalkalmazottaknak nemcsak megígért, hanem meg
is adott átlagosan 50 százalékos alapbéremeléssel.

Ennyi tapasztalattal a hátunk mögött azonban tud-
nunk kell válaszolni a várható kihívásokra. Tudnunk kell
készülni a kihívásokra.

Jó feleletet ezekre a munkánkat megnehezítõ feszült-
ségekre, gondokra csak egy egységes, akcióképes
MKKSZ tud adni. Csak egy elszánt, az érdekeiért aktí-
van cselekedni kész, összefogásra orientált munkaválla-
lói közösség számíthat arra, hogy eredményesen kiseb-
bítheti a nehéz idõszak negatív következményeit.

Már többször bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk erre!

(Folytatás az 5. oldalról)
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2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei
2.1. A köztisztviselõi törvény hatálya alá tartozókra vonatkozóan a köztisztviselõi illetményalap 2006. április 1-

jétõl 5,1%-kal, 36.800 forintra növekedjen.
2.2 A hivatásos szolgálati és a honvédségi illetményrendszer hatálya alá tartozók esetében a köztisztviselõi

illetményalap 5,1%-os emelésének idõpontja 2006. január 1-je legyen.
2.3 Az OKÉT felhívja a közigazgatási szervek fenntartóit és munkáltatóit arra, hogy a Munka Törvénykönyve

hatálya alá tartozó munkavállalók keresetét a 2005-re elõirányzott átlagosan 4,8%-os keresetnövekedés, valamint
a minimálbér emelésére és a képzettségtõl függõ garantált bérminimumok bevezetésére vonatkozó OÉT megállapo-
dás figyelembevételével emeljék.

ZáradékZáradékZáradékZáradékZáradék
/1/ Az OKÉT felkéri a Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórumát, hogy a hivatásos szolgálati

jogviszonyban állókra vonatkozó további bérpolitikai intézkedésekrõl egyeztessenek és állapodjanak meg.
/2/ A minimálbér emelésérõl és a képzettségtõl függõ garantált bérminimumokról kötött OÉT megállapodásnak a

köztisztviselõi illetményrendszerbe való beépítésérõl a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban és az Országos
Önkormányzati Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban egyeztessenek a felek.

/3/ Az OKÉT jelen megállapodása szolgáljon alapul az oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és más köz-
szolgáltató tevékenységet végzõ, nem költségvetési szervként mûködõ szervezetek számára a 2006. évi keresetnö-
velések tekintetében.

/4/ Az Önkormányzati oldal kezdeményezésére - az OKÉT egyetértésével - a Kormány vállalja, hogy a 2006. évi
illetményemelések feltételeinek javítása érdekében a Magyar Köztársaság 2006. évi központi költségvetési tör-
vényjavaslatában szereplõ államháztartási tartalék önkormányzatokra vonatkozó összege legalább 50%-ának felol-
dására irányuló módosító indítványokat támogatja és javasolja a Parlamentnek azok elfogadását.

/5/ Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy
a) 2007-tõl a közalkalmazotti illetménytábla bértételeinek a növelésére – figyelemmel az önkormányzati és az

intézményi költségvetések elfogadásának idõpontjára is – évenként március 1-jével kerüljön sor;
b) a közalkalmazotti és a köztisztviselõi illetményrendszerben az egyes fizetési (besorolási) osztályoknál 2007-

tõl kezdõdõen kerüljön fokozatosan bevezetésre két további fizetési fokozat.

Budapest, 2005. december 7.
Kordás László s.k.Kordás László s.k.Kordás László s.k.Kordás László s.k.Kordás László s.k.
Kormányzati oldal

Dr. Magyar Levente s.k.Dr. Magyar Levente s.k.Dr. Magyar Levente s.k.Dr. Magyar Levente s.k.Dr. Magyar Levente s.k. Varga László s.k.Varga László s.k.Varga László s.k.Varga László s.k.Varga László s.k.
Önkormányzati oldal Munkavállalói oldal

(Táblázatok a 2-3. oldalon.)

Ismét az Alkotmánybírósághoz
fordul az MKKSZ, mert álláspontja
szerint a jogbiztonságot sérti a köz-
tisztviselõi törvénynek az a módosí-
tása, amely úgy rendelkezik, hogy a
jövõben csak a szakirányú végzett-
ség alapján lehet valakit az 1-es, te-
hát a felsõfokú végzettséget elisme-
rõ fizetési osztályba besorolni. Ön-
magában ez rendben lenne, az
MKKSZ nem generálisan kifogásol-
ja ezt a szabályt.

Azt sérelmezzük, hogy a módosí-
tás szerint akik 2005-ben végeztek,
és tanulmányi szerzõdés alapján jár-

tak iskolába, azoknak megítéli a tör-
vény, akik viszont szintén 2005-ben
végeztek, de nem rendelkeztek tanul-
mányi szerzõdéssel, azoknak a tör-
vény nem biztosítja az 1-es fizetési
osztályba történõ besorolást. Ez sér-
ti a jogbiztonságot, és az egyenlõ el-
bánás elvét. Diploma és diploma kö-
zött nem az tesz különbséget, hogy
azt valaki tanulmányi szerzõdéssel
vagy anélkül szerezte meg.

Beadványunk másik kifogása az,
hogy menet közben módosítottak a
jogszabályon. Akik 2001-ben vagy
azt követõen kezdték meg a tanul-

mányaikat — amikor már hatályban
volt a szakirányú végzettséget elis-
merõ jogszabály —, annak tudatá-
ban áldoztak idõt, energiát az okle-
vél megszerzésére, hogy a diploma
birtokában átsorolják õket az 1-es
fizetési kategóriába. Ettõl a lehetõ-
ségtõl most — számukra váratlanul
— megfosztotta õket a jogszabály
módosítása.

Ez egyértelmûen sérti az állam-
polgárok jogbiztonságát. Az MKKSZ
ezért kéri az Alkotmánybíróságtól a
kifogásolt szabályhelyek megsemmi-
sítését.

Diszkrimináció a képzettségek elismerése ügyében

Az Alkotmánybírósághoz fordul az MKKSZAz Alkotmánybírósághoz fordul az MKKSZAz Alkotmánybírósághoz fordul az MKKSZAz Alkotmánybírósághoz fordul az MKKSZAz Alkotmánybírósághoz fordul az MKKSZ
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� Szja-tábla: 2 kulcs: 18%  36%Szja-tábla: 2 kulcs: 18%  36%Szja-tábla: 2 kulcs: 18%  36%Szja-tábla: 2 kulcs: 18%  36%Szja-tábla: 2 kulcs: 18%  36%
�2006. 1.550.000 (50.000 növekedés)

� sávhatáron lévõnek 10.000 Ft adócsökkentést jelent, minél nagyobb a jövedelem, annál több az adó-
megtakarítás

�2007. 1.700.000 (150.000 növekedés)
�2008. 1.900.000 (200.000 növekedés)
�2009. 2.300.000 (400.000 növekedés)
�2010. 3.000.000 (700.000 növekedés)

� Adójóváírás:Adójóváírás:Adójóváírás:Adójóváírás:Adójóváírás:
�Minimálbér (adóban mindig a legalacsonyabb) várható változásához igazodik
�Havi 63.000 Ft bérjövedelmet mentesít
�Kiegészítõ jóváírással együtt: 11.340 (10.260) – 1 millió forintig jár – fokozatosan csökken, 1.500 ezerig

9.000 Ft/hó – 2.100 ezernél elfogy
� AdókedvezményekAdókedvezményekAdókedvezményekAdókedvezményekAdókedvezmények:

�Mégsem szûnik meg:Mégsem szûnik meg:Mégsem szûnik meg:Mégsem szûnik meg:Mégsem szûnik meg:
� sulinet – számítógép 50 %-ra max. 60.000 (felnõttképzéssel, ha a jövedelem 3,4 millió)
� megállapodás alapján tb-be, magánnyugdíj-pénztárba fizetett összeg 25%
� magánnyugdíj-pénztári tagdíj-kiegészítés 30%

�Új adókedvezményÚj adókedvezményÚj adókedvezményÚj adókedvezményÚj adókedvezmény: alkalmi munkavállalás közteherjegye 75% (2005. augusztus1.)
�Részben szûnik megRészben szûnik megRészben szûnik megRészben szûnik megRészben szûnik meg: eltartotti kedvezmény

� 3 vagy annál több eltartott esetén
� kedvezményezett eltartottanként 4.000
� jövedelemkorlát: 6 millió - +gyermekenként 500.000 = 8 millióig (7 gyereknél több után nem nõ)
� átmeneti szabály: várandósok a várandóság 2006-ra esõ hónapjaira még a régi szabályok/mértékek

szerint érvényesíthetik
�Átalakul:Átalakul:Átalakul:Átalakul:Átalakul:

� Önkéntes magánnyugdíj-pénztári kedvezmény:
· feltételek a régiek (30%, max. 100.000 – 130.000, egészségpénztári lekötéssel 120.000 – 150.000),
· de „kvázi kedvezmény” = az adókedvezmények után megmaradó adóból lehet rendelkezni, ha

nincs tartozás
� Nyugdíj-elõtakarékosság

· Külön rendelet szerinti feltételekkel vezetett számla
· Tõzsdei befektetés visszaforgatása
· Feltételek az önkéntes pénztárival azonosak

� Emelkedõ adómentes/kedvezményes juttatásokEmelkedõ adómentes/kedvezményes juttatásokEmelkedõ adómentes/kedvezményes juttatásokEmelkedõ adómentes/kedvezményes juttatásokEmelkedõ adómentes/kedvezményes juttatások
�Étkezési hozzájárulás: utalvány 4.500, meleg étkezés 9.000 (Eddig: 4.000, 8.000)
� Iskolakezdési támogatás: 19.000 (17.000)
�Lakáscélú vissza nem térítendõ támogatás: 1 millió (750.000)
�Szociális gondozói díj: 120.000 (48.000) – adóterhet nem visel
�Saját gépkocsi költségtérítés: 9 Ft/km (3Ft/km)
�Belföldi napidíj: 500 Ft (110 Ft)
�Külföldi napidíj: 15 EU (10 USD)

� Béren felüli juttatásokBéren felüli juttatásokBéren felüli juttatásokBéren felüli juttatásokBéren felüli juttatások
�Munkáltató által adott
�Évi 400.000 Ft-ig (idõarányosítás)
�Természetben adottak, önmagukban jellemzõen adómentesek
�Új nyilvántartás kell
�Korlátba tartozók:Korlátba tartozók:Korlátba tartozók:Korlátba tartozók:Korlátba tartozók:

� Önkéntes egészségpénztárba, önsegélyezõ pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás
� Iskolarendszerû képzés viselt költsége (2006. elõtt megkezdett még nem)

Ez is szakszervezeti sikerEz is szakszervezeti sikerEz is szakszervezeti sikerEz is szakszervezeti sikerEz is szakszervezeti siker
Az adó- és járulékrendszer legfontosabb változásai 2006-banAz adó- és járulékrendszer legfontosabb változásai 2006-banAz adó- és járulékrendszer legfontosabb változásai 2006-banAz adó- és járulékrendszer legfontosabb változásai 2006-banAz adó- és járulékrendszer legfontosabb változásai 2006-ban
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� Adómentes üdülési csekk
� Iskolakezdési támogatás
� Bírót, ügyészségi alkalmazottat, köztisztviselõt megilletõ adómentes ruhapénz
� Adómentes bankszámlaköltség-térítés
� Internet használat, ingyenes számítógép-juttatás
� Mûvelõdési intézményi szolgáltatás
� Ingyenes helyi bérlet

TBTBTBTBTB
·Foglalkoztatotti járulékFoglalkoztatotti járulékFoglalkoztatotti járulékFoglalkoztatotti járulékFoglalkoztatotti járulék:

� 2006. – 29%
� 2007. – 26%
� 2009. – 24%

·minimálbérminimálbérminimálbérminimálbérminimálbér: 3 szintû – tb-szempontból a középsõ (70.000) az alap
·Egyéni járulékEgyéni járulékEgyéni járulékEgyéni járulékEgyéni járulék

� 4% egészségbiztosítási járulékot kell fizetni a mellékfoglalkozás után is = ez is alapja a táppénznek
EHOEHOEHOEHOEHO

·Tételes: Tételes: Tételes: Tételes: Tételes: 2005. november 1-tõl 1.950 – 2006. november 1-tõl 0 Ft
·SzázalékosSzázalékosSzázalékosSzázalékosSzázalékos: kockázati közösség bõvítése = új 4%-os egyéni eho fizetés:

� Osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont vagyon, 1 millió forint fölötti bérbeadás (kivéve, ha
benne lakik, de nem kivéve, ha benne lakik és a saját társaságban ad bérbe) – ha van ilyen jövedelem
(is)

� Ha a levont: 11% foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék + 11 % kötelezõen fizetett egészségbizto-
sítási járulék + 4 % baleseti járulék együtt nem éri el a 400.000 Ft-ot

MUNKAHELYI SZERVEZETEKMUNKAHELYI SZERVEZETEKMUNKAHELYI SZERVEZETEKMUNKAHELYI SZERVEZETEKMUNKAHELYI SZERVEZETEK
(ALAPSZERVEZETEK)(ALAPSZERVEZETEK)(ALAPSZERVEZETEK)(ALAPSZERVEZETEK)(ALAPSZERVEZETEK)

VEZETÕINEK FIGYELMÉBE!VEZETÕINEK FIGYELMÉBE!VEZETÕINEK FIGYELMÉBE!VEZETÕINEK FIGYELMÉBE!VEZETÕINEK FIGYELMÉBE!
Az MKKSZ elnöksége – figyelemmel arra, hogy a közszolgálati béremelések 2006. áprilisAz MKKSZ elnöksége – figyelemmel arra, hogy a közszolgálati béremelések 2006. áprilisAz MKKSZ elnöksége – figyelemmel arra, hogy a közszolgálati béremelések 2006. áprilisAz MKKSZ elnöksége – figyelemmel arra, hogy a közszolgálati béremelések 2006. áprilisAz MKKSZ elnöksége – figyelemmel arra, hogy a közszolgálati béremelések 2006. április

1-jétõl lépnek hatályba – szakszervezetünk új tagdíjrendszerének érvénybelépését 2006. áp-1-jétõl lépnek hatályba – szakszervezetünk új tagdíjrendszerének érvénybelépését 2006. áp-1-jétõl lépnek hatályba – szakszervezetünk új tagdíjrendszerének érvénybelépését 2006. áp-1-jétõl lépnek hatályba – szakszervezetünk új tagdíjrendszerének érvénybelépését 2006. áp-1-jétõl lépnek hatályba – szakszervezetünk új tagdíjrendszerének érvénybelépését 2006. áp-
rilis hónaptól állapítja meg.rilis hónaptól állapítja meg.rilis hónaptól állapítja meg.rilis hónaptól állapítja meg.rilis hónaptól állapítja meg.

2006. január, február, március hónapban a jelenleg érvényes tagdíjrendszer alapján (az2006. január, február, március hónapban a jelenleg érvényes tagdíjrendszer alapján (az2006. január, február, március hónapban a jelenleg érvényes tagdíjrendszer alapján (az2006. január, február, március hónapban a jelenleg érvényes tagdíjrendszer alapján (az2006. január, február, március hónapban a jelenleg érvényes tagdíjrendszer alapján (az
illetmény 1%-a, maximum 800.- Ft) kérjük a tagdíjakat fizetni. Az új tagdíjrendszer szerintiilletmény 1%-a, maximum 800.- Ft) kérjük a tagdíjakat fizetni. Az új tagdíjrendszer szerintiilletmény 1%-a, maximum 800.- Ft) kérjük a tagdíjakat fizetni. Az új tagdíjrendszer szerintiilletmény 1%-a, maximum 800.- Ft) kérjük a tagdíjakat fizetni. Az új tagdíjrendszer szerintiilletmény 1%-a, maximum 800.- Ft) kérjük a tagdíjakat fizetni. Az új tagdíjrendszer szerinti
tagdíjakat (az illetmény 0,7%-a, maximum 1200.- Ft), elõször a 2006 április hónapra járó –tagdíjakat (az illetmény 0,7%-a, maximum 1200.- Ft), elõször a 2006 április hónapra járó –tagdíjakat (az illetmény 0,7%-a, maximum 1200.- Ft), elõször a 2006 április hónapra járó –tagdíjakat (az illetmény 0,7%-a, maximum 1200.- Ft), elõször a 2006 április hónapra járó –tagdíjakat (az illetmény 0,7%-a, maximum 1200.- Ft), elõször a 2006 április hónapra járó –
emelt összegû – illetmények után kérjük érvényesíteni.emelt összegû – illetmények után kérjük érvényesíteni.emelt összegû – illetmények után kérjük érvényesíteni.emelt összegû – illetmények után kérjük érvényesíteni.emelt összegû – illetmények után kérjük érvényesíteni.

A tagdíjrendszer változásról a központi illetményszámfejtés rendszerbe (KIR) tartozó mun-A tagdíjrendszer változásról a központi illetményszámfejtés rendszerbe (KIR) tartozó mun-A tagdíjrendszer változásról a központi illetményszámfejtés rendszerbe (KIR) tartozó mun-A tagdíjrendszer változásról a központi illetményszámfejtés rendszerbe (KIR) tartozó mun-A tagdíjrendszer változásról a központi illetményszámfejtés rendszerbe (KIR) tartozó mun-
kahelyeket – a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságain keresztül – 2006. január hó-kahelyeket – a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságain keresztül – 2006. január hó-kahelyeket – a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságain keresztül – 2006. január hó-kahelyeket – a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságain keresztül – 2006. január hó-kahelyeket – a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságain keresztül – 2006. január hó-
napban az MKKSZ Országos Iroda értesíti.napban az MKKSZ Országos Iroda értesíti.napban az MKKSZ Országos Iroda értesíti.napban az MKKSZ Országos Iroda értesíti.napban az MKKSZ Országos Iroda értesíti.

KÉRJÜK, HOGY A KIR-BE NEM TARTOZÓ MUNKAHELYEKKÉRJÜK, HOGY A KIR-BE NEM TARTOZÓ MUNKAHELYEKKÉRJÜK, HOGY A KIR-BE NEM TARTOZÓ MUNKAHELYEKKÉRJÜK, HOGY A KIR-BE NEM TARTOZÓ MUNKAHELYEKKÉRJÜK, HOGY A KIR-BE NEM TARTOZÓ MUNKAHELYEK
ILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSÉT AZ ILLETÉKES MUNKAHELYI SZERVEZETILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSÉT AZ ILLETÉKES MUNKAHELYI SZERVEZETILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSÉT AZ ILLETÉKES MUNKAHELYI SZERVEZETILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSÉT AZ ILLETÉKES MUNKAHELYI SZERVEZETILLETMÉNYSZÁMFEJTÉSÉT AZ ILLETÉKES MUNKAHELYI SZERVEZET

(ALAPSZERVEZET) VEZETÉSE ÉRTESÍTSE.(ALAPSZERVEZET) VEZETÉSE ÉRTESÍTSE.(ALAPSZERVEZET) VEZETÉSE ÉRTESÍTSE.(ALAPSZERVEZET) VEZETÉSE ÉRTESÍTSE.(ALAPSZERVEZET) VEZETÉSE ÉRTESÍTSE.

MKKSZ elnökségMKKSZ elnökségMKKSZ elnökségMKKSZ elnökségMKKSZ elnökség
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MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a

Magyar Köztisztviselõk és
Közalkalmazottak Szakszervezete

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
Telefon: 338-4002, fax: 338-4271

Felelõs kiadó:
Fehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér JózsefFehér József

az MKKSZ fõtitkára
Szerkesztõ:

Szathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  GáborSzathmári  Gábor
Nyomdai elõkészítés és nyomás:

DDDDDura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdióura Stúdió

e-mail:
mkksz@mkksz.org.humkksz@mkksz.org.humkksz@mkksz.org.humkksz@mkksz.org.humkksz@mkksz.org.hu

honlap:
www.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.huwww.mkksz.org.hu

GONDOLKODTÁL MÁRGONDOLKODTÁL MÁRGONDOLKODTÁL MÁRGONDOLKODTÁL MÁRGONDOLKODTÁL MÁR
A MAGAD VÉDELMÉRÕL?A MAGAD VÉDELMÉRÕL?A MAGAD VÉDELMÉRÕL?A MAGAD VÉDELMÉRÕL?A MAGAD VÉDELMÉRÕL?

KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKÉNT,KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKÉNT,KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKÉNT,KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKÉNT,KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓKÉNT,
KI KÉPVISEL TÉGED?KI KÉPVISEL TÉGED?KI KÉPVISEL TÉGED?KI KÉPVISEL TÉGED?KI KÉPVISEL TÉGED?

AZ MKKSZ MÁR BIZONYÍTOTT!AZ MKKSZ MÁR BIZONYÍTOTT!AZ MKKSZ MÁR BIZONYÍTOTT!AZ MKKSZ MÁR BIZONYÍTOTT!AZ MKKSZ MÁR BIZONYÍTOTT!

KERESD MEG SZAKSZERVEZETÜNKKERESD MEG SZAKSZERVEZETÜNKKERESD MEG SZAKSZERVEZETÜNKKERESD MEG SZAKSZERVEZETÜNKKERESD MEG SZAKSZERVEZETÜNK
HELYI SZERVEZETÉT!HELYI SZERVEZETÉT!HELYI SZERVEZETÉT!HELYI SZERVEZETÉT!HELYI SZERVEZETÉT!

MÉG MA LÉPJ BE HOZZÁNK,MÉG MA LÉPJ BE HOZZÁNK,MÉG MA LÉPJ BE HOZZÁNK,MÉG MA LÉPJ BE HOZZÁNK,MÉG MA LÉPJ BE HOZZÁNK,
ERÕSÍTSD A MAGAD VÉDELMÉT!ERÕSÍTSD A MAGAD VÉDELMÉT!ERÕSÍTSD A MAGAD VÉDELMÉT!ERÕSÍTSD A MAGAD VÉDELMÉT!ERÕSÍTSD A MAGAD VÉDELMÉT!

SZÜKSÉGED VAN RÁNK, NEKÜNKSZÜKSÉGED VAN RÁNK, NEKÜNKSZÜKSÉGED VAN RÁNK, NEKÜNKSZÜKSÉGED VAN RÁNK, NEKÜNKSZÜKSÉGED VAN RÁNK, NEKÜNK
MEG RÁD, MERT MINÉL TÖBBENMEG RÁD, MERT MINÉL TÖBBENMEG RÁD, MERT MINÉL TÖBBENMEG RÁD, MERT MINÉL TÖBBENMEG RÁD, MERT MINÉL TÖBBEN
VAGYUNK, ANNÁL NAGYOBB AZVAGYUNK, ANNÁL NAGYOBB AZVAGYUNK, ANNÁL NAGYOBB AZVAGYUNK, ANNÁL NAGYOBB AZVAGYUNK, ANNÁL NAGYOBB AZ

ERÕNK, A SZAVUNK SÚLYA AERÕNK, A SZAVUNK SÚLYA AERÕNK, A SZAVUNK SÚLYA AERÕNK, A SZAVUNK SÚLYA AERÕNK, A SZAVUNK SÚLYA A
BÉRTÁRGYALÁSOKON!BÉRTÁRGYALÁSOKON!BÉRTÁRGYALÁSOKON!BÉRTÁRGYALÁSOKON!BÉRTÁRGYALÁSOKON!



MAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETE

BELÉPÉSI NYILATKOZATBELÉPÉSI NYILATKOZATBELÉPÉSI NYILATKOZATBELÉPÉSI NYILATKOZATBELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogyAlulírott kijelentem, hogyAlulírott kijelentem, hogyAlulírott kijelentem, hogyAlulírott kijelentem, hogy

..........................................................-tõl kezdõdõen
a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) tagja kívánok lenni.

     Munkahelyi szervezet (alapszervezet)

.........................................................................................……………………
Az MKKSZ Alapszabályában és Programjában foglaltakat megismertem és elfogadom.

Tagdíjfizetési kötelezettségemnek az alábbi formában kívánok eleget tenni:

- KÖZVETLENÜL: készpénzfizetéssel  - KÖZVETVE:  átutalással (bérszámfejtésen keresztül)
(MEGFELELÕ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ)

Név: ..............................................        Munkahely: ...................................................................................

Munkahely címe: ..........................................................................................................................................

Dátum: ................................................                                         .......................……................................................……................................................……................................................……................................................…….........................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aláírás

MAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETEMAGYAR KÖZTISZTVISELÕK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  SZAKSZERVEZETE

ÉRVÉNYES:  2006. ÉRVÉNYES:  2006. ÉRVÉNYES:  2006. ÉRVÉNYES:  2006. ÉRVÉNYES:  2006. MÁRCIUSMÁRCIUSMÁRCIUSMÁRCIUSMÁRCIUS 31-ÉIG! 31-ÉIG! 31-ÉIG! 31-ÉIG! 31-ÉIG!

MEGBÍZÁSMEGBÍZÁSMEGBÍZÁSMEGBÍZÁSMEGBÍZÁS
SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRASZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRASZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRASZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRASZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRA

........................................... (név) ..........................................................................……………  (munkahely)
munkavállalója megbízom munkáltatómat, hogy bruttó keresetem (illetményem) 1%-átbruttó keresetem (illetményem) 1%-átbruttó keresetem (illetményem) 1%-átbruttó keresetem (illetményem) 1%-átbruttó keresetem (illetményem) 1%-át (maximum 800 Ft-ot)(maximum 800 Ft-ot)(maximum 800 Ft-ot)(maximum 800 Ft-ot)(maximum 800 Ft-ot)
havonta bérszámfejtéskor szakszervezeti tagdíj címén levonja és az adókedvezményt érvényesítse. Egyben felkérem
ezen összeg átutalására az alábbiak javára:

    - 49% a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete
   (1068 Budapest, Benczúr u. 45. számlaszám: 11742001-20038564)

    - 49% az MKKSZ Munkahelyi Szervezet (számlaszám: ..........................................................……..)

    - 2% bérszámfejtõ költsége (vagy a munkahelyi szervezetet illeti).

Megbízásom visszavonásig érvényes.

     Dátum: .......................................... Aláírás:   ...................................................

(A megbízás egy példányát a MÁK Területi Igazgatóságának  vagy a munkahelyi bérszámfejtõ részére kell átadni,
egy példánya az MKKSZ munkahelyi szervezeténél marad.)



Elérhetõségeink:
UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár

1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
Telefon: 06-1/469-3646

Fax: 06-1/469-3660
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UNIQA Magánnyugdíjpénztár:

A Magánnyugdíjpénztár a három pilléres nyugdíjrendszer meghatározó/
kötelezõ eleme. Nem okoz többletköltséget, a kötelezõen fizetendõ TB
járulékból 8 % kerül a magánnyugdíjpénztárba, egyéni számlájára.
Megtakarításai illetékmentesen örökölhetõek.
Amennyiben Ön már pénztártag más magánnyugdíjpénztárnál, átlépé-
sével élvezheti nyugdíjpénztárunk által nyújtott elõnyöket.

UNIQA Önkéntes Nyugdíjpénztár:

Ez a világszerte ismert, kiegészítõ elõgondoskodási forma lehetõvé te-
szi, hogy Ön a nyugdíjas kor elérése után is fenntarthassa megszokott
életszínvonalát, ne kelljen a megérdemelt nyugdíjas évei alatt is esetleg
tovább dolgoznia.
Egyéni befizetések után 30 % adókedvezményt vehetnek igénybe.

Milyen további elõnyökkel jár, ha nyugdíjpénztárunk tagjává válik:

MultiPartner rendszer:

Pénztárunk további elõnyök lehetõségét kínálja stratégiai partnereink köz-
remûködésével.
A MultiPartner rendszer lényege, hogy kármentesség esetén díjvisszaté-
rítésben, illetve további kedvezményekben részesülhetnek azon tagja-
ink, akik az UNIQA Biztosító Rt.-nél legalább egy olyan nemélet-biztosí-
tással rendelkeznek, amelynek éves díja legalább 15 000 forint (CASCO
biztosítási díjának 30 %-a kerül beszámításra). A díjvisszatérítés mérté-
ke az éves befizetés akár 10 %-át is elérheti!

A nyugodt jövõért
Az UNIQA Csoport támogatásával


