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Dr. Gulyás Gergely Úr   
Miniszterelnökséget vezető miniszter      
Miniszterelnökség 
 

NYÍLT LEVÉL ÉS TILTAKOZÓ 
NYILATKOZAT 

 
 

DR. GULYÁS GERGELY MINISZTERHEZ 
 

 A TÖRVÉNYEKBEN ELŐÍRT 
 

 ÉRDEKEGYEZTETÉSI FÓRUM MŰKÖDTETÉSÉÉRT, 
 

A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (KÉF) ÖSSZEHÍVÁSÁÉRT 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A KÉF Szakszervezeti Oldalán részvételi jogosultsággal rendelkező szakszervezetek 
2021. május 18-án írásban – a KÉF Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
alapján - szabályosan  

KEZDEMÉNYEZTÉK 
 

hogy a Kormány - a vonatkozó törvényekben, ILO egyezményekben, és nemzetközi 
szerződésekben foglalt -   
  
                  tárgyalási és érdekegyeztetési kötelezettségének tegyen eleget.  
 
A KÉF működéséért felelős állami vezető – Szalay Bobrovniczky Vince helyettes 
államtitkár - többszöri kezdeményezés után sem hívta össze a plenáris ülést. Önálló KÉF 
ülés utoljára (több, mint 2 éve) 2019-ben volt. 2020-ban egyetlen alkalommal (az OKÉT-
tal összevonva). 2021-ben egyszer sem tartott ülést a Közszolgálati Érdekegyeztető 
Fórum. 
 
2021. július 22-én kelt levélben Önt is kértük a KÉF összehívására. Ez sem történt meg, 
ezért november 8-án – a Kit. 171. § 4. bekezdésében foglalt jogosultságnak megfelelően 
- írásban kérdésekkel fordultunk Önhöz. Választ nem kaptunk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a teljes magyar közigazgatás személyi állománya körében igen nagy 
a bizonytalanság, érzékelhetően erősödik az emberi és a munkavállalói 
kiszolgáltatottságtól való félelem. A közigazgatás valamennyi munkaszervezetétől, az 
ország minden megyéjéből és Budapestről a közigazgatásban dolgozók azt igényelték, 
hogy a szakszervezetek tárgyaljanak a Kormánnyal: 
 

- a kormánytisztviselők és a köztisztviselők bér- és kereseti helyzetéről 
- a létszámhelyzetről 
- a munkafeltételek és a munkavégzés körülményeinek alakulásáról 
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- a járványhelyzet következtében kialakult feszültségekről, többletkövetelményekről 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (Kttv.) és a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény (Kit.) egyaránt tartalmazza, hogy a KÉF véleményét ki kell kérni a törvényben 
meghatározott, a KÉF hatáskörébe tartozó ügyekben. 
 
Tekintettel arra, hogy 2021-ben a KÉF egyetlen alkalommal sem tartott ülést, a 
hatáskörébe tartozó ügyekben véleményt nem tudott nyilvánítani, ezért - álláspontunk 
szerint - törvénysértés történt. 
 
A miniszteri (és államtitkári) eskü tartalmazza, hogy: 
 

„…Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom;” 

 
Álláspontunk szerint Önt is felelősség terheli a kialakult helyzetért, mert a fent idézett 
törvénysértő állapot ellentétes miniszteri esküjében foglalt kötelmekkel. 
 
A Kormánynak ez a gyakorlata nem felel meg az érdemi szociális partnerség 
követelményének.  Ez ellen NYILVÁNOSAN TILTAKOZUNK és KÖVETELJÜK, hogy: 
 

TEGYEN ELEGET ESKÜJÉBEN VÁLLALT ALKOTMÁNYOS 
KÖTELEZETTSÉGÉNEK! 

 
(Ellenkező eset megalapozhatja a miniszteri tisztségéből történő távozásra szóló 

felszólítást.) 
 
A KÉF Szakszervezeti Oldalának tagjaként határozottan igényeljük, hogy Miniszter 
úr haladéktalanul hívja össze a KÉF soron kívüli ülését, és azon vegyen részt! 
 
(Tisztelettel tájékoztatjuk Miniszter Urat, hogy jelen nyílt levelünk tartalmát 2022. február 4-én, (pénteken) 
11:00 órakor - a Miniszterelnökség épülete előtt - tartandó sajtótájékoztatón hozzuk nyilvánosságra.) 

 
Budapest, 2022. február 2. 
 
                                          
 

Dr. Agg Géza s.k. Boros Péterné s.k.. Dr. Taskovics István s.k 
Közszolgálati Szakszervezetek           

Szövetsége 
Magyar Köztisztviselők, 

Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete 

Társadalombiztosítási Dolgozók  
Szakszervezete 

 


