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Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete 
 

Tanácskozott az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 
 
 
2015. szeptember 24-én az OKÉT Munkavállalói Oldal (MVO) kezdeményezésére 
plenáris ülést tartott a közszolgálati munkavállalók makroszintű érdekegyeztető 
fóruma.  
 
Érdemes felidézni, hogy legutóbb 2015. július 9-én tartott ülést az OKÉT, amikor a 
tárgyaláson részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki a kormányban 
a társadalmi párbeszédért is felelős vezető.  
 
Az előzményekre utalva be kell mutatnunk azt is, hogy az OKÉT MVO a 2016. évi 
költségvetéshez egy 11 pontból álló átfogó javaslatot tett a szakszervezetek által 
szükségesnek tartott bérintézkedésekre. 
 http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/2015_05_18_Adorjan_Richard.pdf   
Erre a 11 pontos javaslatra a kormányzat akkor 10 „nem” és egy „talán” választ 
adott. Ekkor az MVO felállt az asztaltól és megüzente a kormánynak, hogy a jövőben 
csak felelős, tartalmi mandátummal rendelkező kormányzati vezetővel akar tárgyalni 
és ezért várták Varga Mihályt a kormány képviseletében.      
 
A július 9-ei ülésen a szociális partnerek (kormány, önkormányzati 
érdekszövetségek, munkavállalói érdekképviseletek) egyetértettek abban, hogy az 
OKÉT munkáját tervezhetőbbé és rendszeressé kell tenni. Erre vonatkozó 
kezdeményezést tett dr. Czomba Sándor államtitkár, amikor 2015. július 15-ei 
levelében indítványozta, hogy történjen egyeztetés a 2016. évi költségvetési 
törvénnyel összefüggő tárgyalásokról. 
 
Az MVO ezt az indítványt elfogadta. Az OKÉT tervszerűbb és hatékonyabb 
működése érdekében javasolta, hogy készüljön munkaterv. Kezdeményezte annak 
rögzítését is, hogy e makroszintű fórum munkájába a kormányzati oldal minden 
esetben olyan képviselőt delegáljon, aki tárgyalásra és megállapodásra is jogosult.  
Az MVO igényként fogalmazta meg azt, hogy a nemzetgazdasági miniszter 
félévente, a miniszterelnök – mint a közszolgálat első számú „munkáltatója” - évente 
legalább egyszer vegyen részt az ülésen.  
 
A szeptember 24-ei OKÉT plenáris ülésnek két fő napirendje volt.  
 
1./ Egyeztetés a közszolgálati illetménytáblák fizetési fokozatainak - a 
nyugdíjkorhatár növekedésével összefüggő - növeléséről. 
 
2./ Konzultáció a közszolgálati munkavállalók bérkompenzációs rendszerének 
kivezethetőségéről.  
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Az első napirend tárgyalásakor Fehér József, az OKÉT MVO szóvivője utalt arra, 
hogy ez a javaslat szerepelt az MVO 11 pontos indítványában. Július 9-én Varga 
Mihály a kormány nevében azt közölte, hogy a kormányzat nyitott a tárgyalásokra és 
a nyugdíjkorhatár emelésére tekintettel kész tárgyalni a közalkalmazotti és a 
közszolgálati tisztviselők illetménytáblája három-három fizetési fokozattal történő 
kiegészítéséről. A miniszter ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a bértábla 
változtatása csak törvénymódosítással lehetséges.  
 
Az OKÉT MVO ennek tudatában is ragaszkodott ahhoz, hogy a módosítást törvény 
garantálja. Határozott álláspontja az volt, hogy mindkét illetményrendszer – tehát a 
közalkalmazotti és a közszolgálati tisztviselői illetménytábla is – egészüljön ki három-
három fizetési fokozattal és ez minél előbb, de legkésőbb 2016. január 1-jével lépjen 
hatályba. Ennek hangsúlyozása azért volt fontos, mert a Belügyminisztérium 
képviselője a tárgyalás során azt közölte, hogy az életpálya modell bevezetésére 
tekintettel a tárca nem támogatja a közszolgálati tisztviselők illetményrendszerének 
módosítását.  
 
A tárgyaló felek az egyeztetések folytatásában állapodtak meg. Az MVO javaslatára 
háromoldalú szakértői bizottságot alakítottak, amely bizottság október 10-ig készíti el 
azt az előterjesztést, amely konkrétan tartalmazza a fizetési fokozatokhoz tartozó 
illetményösszegeket és a hatályba léptető rendelkezéseket.    
 
A második napirend tárgyalása kapcsán is vissza kell utalnunk a július 9-ei ülésre. 
Varga Mihály akkor erről a kérdésről a következő képpen nyilatkozott: „a Kormány 
nyitott a kompenzáció kivezetésére, amiről további tárgyalásokat lát célszerűnek. Az egyszeri béremelésnél, 
illetve a családi kedvezmény összegét figyelembe vevő kompenzációs rendszernél teljesebb megoldást 
jelentene a kompenzációs rendszer teljes átalakítása. Olyan megoldásra kell törekedni, amely a 
kompenzációs rendszer megszűnésének irányába hat.”  
 
Az OKÉT MVO írásban is beterjesztett javaslatai ebből indultak ki. 
(http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/javaslat_a_berkompenzacios_rendszer_m
egszuntetesere.pdf.) A tárgyaló felek először azokat az alapelveket rögzítették, 
amelyek a kompenzációs rendszer felszámolásában az igazságot és a jogvédelmet 
szolgálják.  
 
A vita során Adorján Richárd a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért 
felelős helyettes államtitkára – a kormányzati oldal szóvivője - utalt arra, hogy a 
bruttó 216.000.- Ft alatti fizetések általános 13 %-os mértékű emelése - bár 
valószínűleg megszüntetné a kompenzáció szükségességét - forráshiány miatt nem 
lehetséges. Egyébként is a kompenzáció megszüntetése nem jelenthet valamilyen 
„burkolt” béremelést.  
 
Az önkormányzati oldal szóvivője Fábián Zsolt – miként az első napirendnél is – 
leszögezte a napirend tárgyalása írásos előterjesztés hiányában lehetetlen. 
Igényelte, hogy a kormányzat készítsen rendes írásos előterjesztést, azt küldje ki 
időben, legyenek mérlegelhető javaslatok, mert a tárgyalásokra való puszta 
nyitottság nem elegendő, a megegyezéshez megfelelő információ és felhatalmazás 
szükséges.  
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Az MVO szóvivője emlékeztetett arra, hogy a 2016 évi költségvetést a 
szakszervezetek nem tekintik megváltoztathatatlannak. Fontosnak tartják, hogy 
jövőre a közszolgálatban bérnövelő intézkedésekre 220 milliárd forint előirányzatot 
tartalmaz a költségvetés, de több mint 200 ezer közszolgálati dolgozó nyolcadik éve 
egyetlen fillér béremelésben nem részesült és jövőre sem számíthatnak emelésre. 
Ezt a helyzetet nem fogadják el a szakszervezetek és mindent megtesznek azért, 
hogy valamilyen bérintézkedés a következő évben mindenkit elérjen.  
 
A kormányzati oldal szóvivője továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a kormány tartja 
magát a költségvetés számaihoz, ezért a kompenzációs rendszer átalakítása is csak 
olyan lehet, amely plusz forrást nem igényel.  
 
Megállapodás nem született. A tárgyaló felek egyetértettek abban,  hogy – a közösen 
elfogadott alapelveket érvényesítve – közös szakmai bizottság kidolgoz egy 
javaslatot, amely lehetővé teszi a kompenzáció megszüntetését.  
 
Az ülés végén az MVO javaslatot tett a további plenáris ülések időpontjaira és 
napirendjeire az alábbiak szerint: 
 
2015. október első felében 
- tárgyalás és megegyezés a közszolgálati illetménytáblák nyugdíjkorhatár 
növelésével összefüggő módosításáról, 
- tárgyalás és megegyezés a közszolgálati munkavállalók bérkompenzációjának 
kivezetéséről, 
 
2015. október második felében 
- egyeztetés a 2016. január 1-jétől érvényes minimálbér és bérminimum összegéről, 
 
2015. november első felében 
- a kormányzati oldal tájékoztatója a jelenleg hatályos közszolgálati jogállási 
törvények (Kjt, Kttv) jövőbeni szerepéről, 
- tárgyalás a közszolgálati munkavállalók béren kívüli juttatásának szabályozásáról 
 
2015. november második fele, december eleje 
- konzultáció a közfoglalkoztatás közszférát érintő hatásairól. 
 
 
 
 
 


