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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

A vonatkozó törvényi szabályok szerint a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők 

és köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 

tárgykörök egyeztetése a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon (KÉF) történik. 

A KÉF működésére vonatkozó szabályok szerint – a részvételi jogosultsággal rendelkező 

ágazati szakszervezetek – 2021-ben több alkalommal kezdeményezték a KÉF plenáris ülésének 

összehívását, amely az elmúlt évben egyetlen alkalommal sem történt meg. 

Az érdekegyeztető tárgyalás elmaradása miatt – a Kit. 171. § 4. bekezdésében foglalt 

jogosultságnak megfelelően – 2021. november 8-án írásban kértünk választ dr. Gulyás Gergely 

miniszterelnökséget vezető miniszter úrtól az általunk képviselt munkavállalók kérdéseire. 

Dr. Gulyás Gergely miniszter úr írásbeli kérdéseinkre nem válaszolt. 

A munkavállalói érdekképviseletek törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében Önhöz 

fordulunk. Kérjük, hogy mint a kormányzati igazgatásban dolgozók munkáltatója, szíveskedjék 

a mellékelt kérdéseinkre írásban válaszolni, vagy kérjük szíves intézkedését annak érdekében, 

hogy a kormányzati válaszokat KÉF ülés keretében ismerhessük meg. 
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A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum szakszervezeti oldalán részvételi jogosultsággal 

rendelkező ágazati szakszervezetek kérdései dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz 

 

1) 2022. január 1-től 200.000,- Forint a minimálbér és 260.000,- Forint a garantált 

bérminimum. A Kit. 1. mellékletében található „II. Illetménytábla a kormányzati 

főhivatalok, központi hivatalok, valamint a kormányhivatalok részére” 1. sávjában 

(hivatali tanácsos) az illetmény alsó határa 200.000 Ft, ami jóval alatta van már a 

jelenleg hatályos garantált bérminimumnak is. A Kit. ugyanebben a mellékletében 

található, „I. Illetménytábla a minisztériumok részére” 1. sávjában (kormánytanácsos) 

az illetmény alsó határa 250.000 Ft, amely nem sokkal magasabb a jelenlegi garantált 

bérminimumnál, jövőre azonban már ez is alatta lesz. 

 

A Szakszervezeti Oldal kérdése: Mikor tervezi a Kormány a Kit. illetménytábláinak 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az illetménysávok időtállóak legyenek az 

évenkénti garantált bérminimum emelkedésével szemben? 

 

2) A Szakszervezeti Oldal kérdezi Öntől, hogy: a Kormány mikortól tervezi azt, hogy a 

kormányzati igazgatásban (a 2011. óta bevezetett bruttó 200.000 Ft) cafetéria 

keretösszegét növeli. Mikortól biztosít forrást ehhez minden költségvetési szerv 

számára annak érdekében, hogy a mostani válság még évekig tartó kedvezőtlen 

hatásának megszüntetése érdekében a magyar turizmust a közszolgálati dolgozók is 

támogathassák? 

 

3) A járványügyi veszélyhelyzet 2020. márciusi elrendelése óta a kormányzati 

igazgatásban hány informatikai szakrendszert sikerült átállítani úgy, hogy otthonról, 

biztonságosan, VPN alkalmazásával is elérhetőek legyenek, ezáltal lehetővé téve a 

felhasználóik otthoni munkavégzését? Itt azokra az informatikai szakrendszerekre 

vagyunk kíváncsiak, amelyek 2020 márciusa előtt nem voltak a kormányzati hálózaton 

kívülről, ha úgy tetszik otthonról elérhetőek. 

 

4) Mikorra tervezi a Kormány a kormányzati igazgatásban foglalkoztatottak otthoni 

munkavégzésére vonatkozó részletszabályok megalkotását? Ezekkel kapcsolatban 

kérjük a Kormánytól a központi egyeztetést a Szakszervezeti Oldallal. 

 

5) A pandémia alatt a kormánytisztviselőknek munkaidőn kívül, illetve a munkahelyüktől 

eltérő helyen is dolgozniuk kellett. A közigazgatási szervek milyen megoldásokkal 

honorálták ezeket a rendkívüli munkavégzéseket? 

A  közigazgatásban foglalkoztatottak által feltett kérdéseket továbbítják: 
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