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Az ország egyik legrosszabb munkáltatója a Kormány 

 

 

A járványhelyzet a kormányzati igazgatásban dolgozóknak is többlet terhet jelentett. Például 

többszázezer járványügyi döntést kellett meghozniuk, szervezték a vakcinák szétosztását, 

segítettek az adminisztrációban az oltási heteken, emellett a pandémia alatt is folyamatosan 

fogadták az ügyfeleket, állapították meg és folyósították az állami ellátásokat. 

 

Remélték, hogy példamutató elhivatottságukat a törvényben nevesített munkáltatójuk, a 

Kormány honorálja majd azzal, hogy az új esztendő közeledtével végre tisztességes béremelést 

kapnak, nem csak differenciáltat, ki-ki az „érdemei” szerint, ellensúlyozva az egyre növekvő 

árakat. A KSH legfrissebb adatai szerint egy év alatt a liszt ára 20,1%-kal, az étolajé 26,9%-

kal, a margariné 19,5%-kal, a kenyéré 12,1%-kal emelkedett, csak hogy a legalapvetőbb 

fogyasztási cikkeket említsük. 

 

A Kormány, mint munkáltató ezt az inflációt kívánja feledtetni a közszféra egyre több 

területének ígért 10%-os jövő évi béremeléssel, tovább növelve a szakadékot a tisztességes 

megélhetéshez szükséges javadalmazás és a közszolgák tényleges bérezése között. A 

kormányzati igazgatásban dolgozók egyelőre még erre sem kaptak ígéretet, számukra 200 ezer 

forintos kezdőfizetés garantált, holott jövőre már 260 ezer forint lesz a garantált bérminimum. 

Ez 30%-os különbség, de maga a garantált bérminimum is egy év alatt majdnem 20%-kal 

emelkedik. Hogy lehet ezeket a különbségeket két évvel a legutóbbi, szintén csekély mértékű 

béremelés után 10%-os emeléssel kompenzálni? 

 

A jelenlegi szituációban, ennek a kormányzati bértömeg gazdálkodási rendszernek a 

következtében a jövő évben lassan már elfogynak a dolgozók, akik a területi közigazgatás 

ügyeit intézik. Elmennek a LIDL-be dolgozni a mostani fizetésük másfélszereséért. A 

betöltetlen álláshelyeket ilyen bérek mellett lehetetlen feltölteni, és a jelenlegi szabályok szerint 

azt 6 hónap után automatikusan elvonják. A felszabaduló pénzforrás pedig felszáll a központi 

közigazgatás szintjére. 

 

A Kormány azonban nem kíváncsi a kormányzati igazgatásban dolgozók jogos igényeire, meg 

sem hallgatja a képviselőiket, pedig erre törvény kötelezi. Ha mégis sor kerülne egyeztetésre, 



akkor a közszolgák képviselői semmire nem kapnának érdemi választ. Ezt párbeszédnek sem 

lehet nevezni, egy gyóntató paptól is több vígaszt remélhet az ember. 

 

A Kormány tisztességes béremelés, vagy egyáltalán bértárgyalások helyett karácsonyi 

ajándékként inkább kötelező oltással örvendeztette meg munkavállalóit, fizetés nélküli 

szabadsággal, majd munkahely elvesztéssel fenyegetetten. A mai, munkaerőhiánnyal sújtotta 

időkben a gazdasági élet szereplői piacképes bérekkel és kötelező oltás helyett rendszeres 

teszteléssel próbálják megtartani dolgozóikat. A Kormány a rendelkezésére álló, tekintélyes 

mennyiségű tesztet inkább hagyja tönkre menni, mint hogy használja dolgozóin. 

 

Fentiekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Kormány nem szeretné megtartani 

munkavállalóit, mintha betanított munkások lennének, akiket bárkivel pótolni lehet. Nincs 

joguk a tisztességes megélhetéshez, a bértárgyalásokhoz, az emberi méltósághoz. Melyik 

diplomás pályakezdő szeretne ilyen munkáltatónál dolgozni? Vajon meddig tudna működni egy 

ilyen munkáltató gazdasági szereplőként? Melyik másik munkáltató teheti meg, hogy ennyire 

ne tartsa be a rá vonatkozó jogszabályokat? 

 

Mindezekre tekintettel kérjük a Kormánytól, hogy viselkedjék végre olyan munkáltatóként, 

amely emberszámba veszi dolgozóit: függessze fel a kötelező oltásra vonatkozó 

kormányrendelet végrehajtását, helyette rendszeres munkahelyi tesztelést vezessen be, tartson 

rendszeres felvilágosításokat a COVID-19-re vonatkozóan. Ezen túlmenően üljön végre 

tárgyalóasztalhoz a dolgozók képviselőivel, amelynek során érdemi tárgyalások történjenek 

bérfejlesztések, vonzó kormányzati életpálya bevezetése, egyáltalán megfelelő munkahelyi 

kultúra kialakítása terén. 

 

A közbeszéd nincs jó véleménnyel a kormányzati igazgatásban dolgozókról, és ez nagyban 

köszönhető a munkáltató hozzájuk való hozzáállásának. 

 

A dolgozók megnyugtató választ várnak felvetéseikre még a szeretet ünnepe előtt. 

 

Budapest, 2021.12.20. 
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