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OKÉT Munkavállalói Oldal szóvivői nyilatkozat tézisei az OKÉT 2021.06.10-i ülése 

napirendjeihez  

 

I. Bevezető 

 

1./ Az OKÉT-MVO. megállapítja, hogy 2021-ben a költségvetési intézményeket érintő 

érdekegyeztetés, (vagy a jogalkotó által előzetes tájékoztatás) egyetlen egy témakörben sem 

volt. Nem volt lehetőség arra, hogy a közalkalmazotti jogállás alól történő újabb (jelentős 

dolgozói létszámot érintő) kiszervezés körülményeiről és feltételeiről a munkáltatói-, és a 

munkavállalói érdekképviseletek véleményt mondjanak. A felsőoktatási intézmények 

alapítványi működtetésének, vagy a szociális intézmények egyházi fenntartásba történő 

átadásának indokai és a munkavállalókat érintő következményei nem képezték egyeztetés 

tárgyát.  

 

A szociális partnerek nem kaptak lehetőséget arra, hogy – az OKÉT alapszabály 3. 

pontjában foglaltaknak megfelelően – gyakorolják véleményezési jogukat.   

 

2./ A 2021. évi költségvetés módosításával, valamint a 2022. évi költségvetés előkészítésével, 

továbbá a tervezett adóintézkedésekkel kapcsolatban érdekképviseleti álláspontok, javaslatok 

ismertetésére nem volt lehetőség.  

 

3./ Az OKÉT legutóbb 2020. október 9-én tartott plenáris ülést. Azon az OKÉT MVO több 

javaslatot terjesztett elő, amelyet a Kormányzati Oldal „megvizsgálandónak” minősített. A 

javaslatokról a mai napig nem érkezett visszajelzés. 

 

Ismereteink szerint az Országgyűlés június 16-án véglegesen dönt a 2022. évi költségvetésről. 

Ezt figyelembe véve az OKÉT 2021. június 10-ére tervezett ülésén előterjesztendő 

érdekképviseleti javaslatok, és kezdeményezések érdemi mérlegelésére már formálisan sincs 

lehetőség. 

 

II. MVO véleménye az adótörvények változásáról. 

 

Az adótörvények változásáról szóló tájékoztató szerint a 2022. évi adóváltozásoknak külön 

közszolgálati hatása nem ismert. 

Kérdés, a munkáltatói adóterhek összességében 2 %-os csökkentése (szociális hozzájárulási adó 

0,5%-os csökkentése, és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás megszűnése) a 2022. évi 

intézményi költségvetéseket hogyan érinti. 

Örvendetes, hogy a költségvetési szervek munkavállalói esetében az éves rekreációs 

keretösszeg (adható mértéke) 400 ezer forintra emelkedett. Ez a döntés különösen kiélezi azt 

az ellentmondást, amely az egyes intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből adódik.  

 

Az intézmények (sem a központi költségvetési szerveknél, sem az önkormányzatoknál) 

megfelelő forrás biztosítása nélkül a kafetéria juttatást kigazdálkodni nem tudják. A Szép 
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Kártyán adható juttatások összeghatárainak felemelése, és az adóterhek további csökkentése a 

költségvetési intézmények munkavállalóit csak igen szűk körben érintheti. 

 

 

III. MVO vélemény a 2021. évi bérhelyzetről és a 2022. évi költségvetésről  

 

1./ A költségvetési tájékoztató I.-II.-III. részében foglaltakkal kapcsolatban (makrogazdasági 

kitekintés) az MVO lényeges észrevételt nem tesz. 

 

2./ Kétségtelen, hogy a járvány a versenyszféra ágazataiban igen komoly működési gondokat, 

és ezzel együtt járó drasztikus munkaerő piaci változásokat okozott. 

 A közszférát érintő vészhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban az MVO megjegyzi, hogy a 

közszférában dolgozók különleges helytállására, az érinttettek jelentős részénél saját 

egészségük kockáztatására volt szükség ahhoz, hogy az országban a járványveszély elleni 

védekezés sikeres és eredményes legyen. 

Ezt veszélyeztethette volna bármilyen olyan intézkedés, amely akár (direkt vagy indirekt 

módon) létszámcsökkentést vagy illetménycsökkentést eredményezett volna. Az is tény, hogy 

költségvetési szektor szinte valamennyi ágazatában - már a járvány veszély előtt – igen jelentős 

létszámhiány alakult ki.  

Ezért volt szükség arra, hogy egyes munkakörökben a kormány jogszabállyal korlátozta a 

munkavállalói jogokat, megtiltva a felmondást a veszélyhelyzet időszakában.  

Az 2020. október 9-ei OKÉT plenáris ülésen (szóban és írásban) előterjesztett MVO 

javaslatokat a Kormányzati Oldal elemzés és indoklás nélkül elutasította.  

Ennek következtében – az OKÉT alapszabály 2. pontjában megfogalmazott célkitűzés – 

a munkavilágában keletkező feszültségek megelőzése, rendezése nem valósulhatott meg. 

 

3./ A 2021. évi bérintézkedések 2022. évi költségvetésbe történő beépítése, és a 2022. évi 

szintre hozás fontos információ. Kérjük a béremelések mértékének forint összegét is megjelölni 

úgy, hogy megismerhető legyen a szintre hozásra fordított összeg felhasználásának 

ágazatot/foglalkoztatotti kört érintő hatása. Az MVO információi szerint a kulturális területen 

2020-ban megvalósított „6%”-os bérintézkedés fedezetét az önkormányzatok teljes körűen nem 

kapták meg. 

Feltűnő „hiányosság”, hogy a tájékoztató szinte kizárólag a központi költségvetési intézmények 

által foglalkoztatottak (kivétel a bölcsődei dolgozók) számára biztosított bérintézkedéseket 

mutatja be. Az OKÉT MVO álláspontja szerint az önkormányzatok által foglalkoztatott 

(mintegy 130-150 ezer fő) közszolgálati dolgozó is része a közszférának és bérhelyzetük 

értékelésében az OKÉT az illetékes érdekképviseleti fórum. 

Kérjük tehát az önkormányzatok által foglalkoztatottak bérhelyzetének bemutatását is! 

 

4./A 2022. évi költségvetés a már ismert (és részben elindított, - korábban már beígért) 

bérintézkedéseken túl újabb bérnövelési lehetőséget nem tartalmaz. 

A közszféra munkavállalóit érintően változatlanul érvényesül az a bérpolitika, amely szerint 

egyetlen évben sincs olyan „általános” bérintézkedés, amely a költségvetési intézmények 

dolgozóinak teljes személyi körét egyszerre érintené. Változatlanok a közalkalmazotti 

bértábla bértételei és 2010. évi szinten „befagyott” a köztisztviselői illetményalap 38.650,- 

Forintos összege. (Nem költségvetési ügy, de fontos lenne tudni, hogy 10 év után a kormány 

mit tervez ezekkel a bérrendszerekkel.) A közszolgálati illetményrendszerek változatlansága 

azt jelenti, hogy a költségvetési intézmények munkavállalóinak több, mint egynegyede (ha nem 

érintettje valamilyen különleges központi bérintézkedésnek) csak a minimálbér, illetve 

bérminimum emelése okán kaphat keresetnövekedést.  



Valamennyi érintett munkavállaló számára ez súlyos hátrány, de különösen feszült a helyzet a 

szociális területen. Az MVO 2020. október 9-ei OKÉT ülésen – az érintett szakszervezetek a 

kormányzathoz küldött indítványokkal közvetlenül is – kezdeményezték, hogy a szociális 

dolgozók (az egészségügyi alkalmazottakhoz hasonlóan) a járványveszély időszakában 

tanúsított kimagasló helytállásukért és veszélyvállalásért részesüljenek egyszeri 500 ezer Ft-os 

juttatásban. 

A kormányzat minden ezzel kapcsolatos kezdeményezést indoklás nélkül visszautasított. 

 

5./ Kormányzati álláspont szerint a 2014. óta teljesített (időben és mértékben elkülönülő) 

differenciált bérintézkedésekre azért volt szükség, hogy az egyes ágazatokban 

megvalósulhasson a teljesítményarányos, finanszírozás szempontjából hosszú ideig 

fenntartható bérrendszer, és hatályba léphessen az adott ágazat „életpályarendszere”. 

Ez a célkitűzés nem valósult meg. Pld.: 

-  az érintett ágazati szakszervezet szerint a pedagógus életpálya megbukott. (Visszatért a 

bérpótlék) 

- A KIT bértömeg-, és központi létszámgazdálkodása a területi közigazgatásban a 

kiszámíthatatlanságot, a bizonytalanságot és - az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban lévő - 

ügyintézők rendkívüli bérlemaradását eredményezte.  

- A szociális ágazatban egyszerre érvényes az egészségügyi-, az oktatási bérszabályozás, és 

az önkormányzati finanszírozásból eredő forráshiány miatti lemaradás. 

 

6./ Az MVO véleménye szerint a költségvetési intézmények bérpolitikáját leginkább az 

alábbiak jellemzik: 

 

a./ Nincs egyetlen olyan szabály, amely valamennyi bérrendszerben egyformán érvényes lenne. 

Van 25 féle bérezési gyakorlat, szabályozás, rendelkezés. A vonatkozó jogszabályok szinte 

áttekinthetetlenek. 

 

b./ Az országosan egységes két minimál tarifa a költségvetési intézményekben is kötelező. 

Jelenleg ebben a szektorban dolgozók kb. egyharmada a minimáltarifa szerint kapja a bérezését. 

A minimáltarifák megállapításában a költségvetési munkáltatói érdekképviseleteknek, illetve a 

munkavállalói érdekképviseletek teljes körének nincs beleszólása. 

 

c./ A költségvetési szektorban sehol nincs (érdemi) munkahelyi béralku. Számos szakmai 

területen az intézmény is tiltott. 

 

d./ A költségvetési szektor számos ágazatában lényegében megszűnt az egyének garantált 

előmenetele, sőt helyenként a bérbiztonság sincs garantálva, azaz a megállapított alapbérnél 

kevesebb is adható.  

Ugyanakkor például az országgyűlési képviselők esetében törvény garantálja a nemzeti 

átlagkeresetnek megfelelő automatikus növekedést. 

 

e./ A bérrendszerek többségében a munkakör alapú díjazás érvényesül. A kvalifikációt csak 

középfokig díjazzák. Nincs diplomás bérminimum. A szenioritás - az egészségügyi bérrendszer 

kivételével - gyakorlatilag megszűnt. 

 

IV. Az OKÉT MVO javaslatai 

 

1./ A létező és hatályos jogállási törvények (Kttv., Kjt.) valamint az életpályatörvények 

bérrendszereinél a kezdő bértétel a minimálbérrel legyen azonos. 



 

2./ A költségvetési intézmények teljes körében (jogállástól függetlenül) kerüljön bevezetésre a 

diplomás bérminimum, mint kötelező tarifa. A minimáltarifák megállapításáról szóló 

tárgyalásokon a költségvetési szektor munkáltatói képviselői és az érintett szakszervezetek is 

vehessenek részt. 

 

3./ A költségvetési szektor bérezési gyakorlatában - legalább munkahelyi szintig - 

érvényesüljön a bérek reálpozíciójának megőrzése. 

 

4./ A szociális területen dolgozók – intézmény fenntartástól függetlenül – 2021-ben 

részesüljenek egyszeri bruttó 500 ezer Ft-os külön juttatásban. 

 

5./ A költségvetési törvény jelenlegi szabályától eltérően a költségvetési intézmények az 

állományukból nyugdíjba vonult közszolgálati jogállású munkavállalók bérezésére biztosított 

összeget változatlanul használhassák fel. 

 

 

Budapest, 2021. 06. 08. 

 

 

Fehér József 

 


