MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

NYOLC ÉV UTÁN IS SZÁZEZREK MINDENFÉLE BÉRINTÉZKEDÉS NÉLKÜL
AZ MKKSZ SZTRÁJKOT HÍRDET AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

A Kormány kezdeményezésére május 18-án, szerdán az NGM épületében, az Erdészteremben ülést tartott az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT).
Az ülés eredeti meghívóját megváltoztatva a napirend egyetlen témára szűkült, a
Kormányzati Oldal kísérletet tett rá, hogy a cafetéria témakörét ne kelljen tárgyalnia, noha
azt eredetileg éppen a Kormány tűzte volna napirendre. Ráadásul ez a téma – és éppen a
közszolgálati cafetéria vonatkozásában – előkerült az előző nap tartott Versenyszféra –
Kormány Konzultatív Fórum (VKF) ülésén, ahol Varga Mihály miniszter álláspontja is
ismertté vált.
A hosszú hónapok óta tartó gyakorlatot megtörve a Kormány végre írásos előterjesztést is
mellékelt az egyetlen napirendi pont mellé, amelyben szöveges ismertetésben és
adattáblában is összefoglalta a közszolgálatok területén 2011 óta megvalósult, illetve
tervezett bérintézkedések alapadatait; megadva az érintettek számát, az adott évi
költségvetetési fedezet nagyságát és a százalékos növekedések adatait – azonnal jelezve,
hogy a döntést előkészítő „papír” nem nyilvános.

Napirend előtt
Fehér József, a Munkavállalói Oldal (MVO) ügyvivője határozottan tiltakozott a cafetéria
témájának napirendről való levétele ellen, különösen annak egyoldalú módja miatt. „A téma
tárgyalását kérjük, követeljük, ragaszkodunk hozzá!” – jelentette ki.
Dr. Simon Attila István, munkaerő piaci területért felelős helyettes államtitkár által vezetett
Kormányzati oldal a felelős államtitkár távollétére hivatkozott. Végül megegyezés született,
hogy az Egyebek körében a témával kapcsolatban legalább véleménycserére lehetőséget
teremt a Kormány. Az Önkormányzati Oldal Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke vezette
delegációja nem zárkózott el ettől a megoldástól.

Az 1. Napirend tárgyalása
Tájékoztató és konzultáció a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatról, különös
tekintettel a közszféra munkavállalóit érintő vonatkozásaira – ezen a címen futott az
egyetlen napirend, amelynek szóbeli kiegészítése - Dr. Adorján Richard, az NGM helyettes
államtitkára - ismét és egyértelműen nyilvánvalóvá tette: ez tájékoztatás, a számok
adottságok, ami pedig még nyitott, arról semmit nem lehet tudni.
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„A Kormány túllépett azon, hogy puszta béremeléssel éljen, programja szerint valódi
karrierpályákat kíván felépíteni” – mondotta.
Fehér József a napirend címére utalva a konzultációt kereste a tárgyalásban és legelőször
elvi és alapkérdésként azt vetette fel, hogy a Kormány hajlandó e mérlegelni a tervei szerint
bérintézkedéssel nem érintett minimum 150-160 ezer közszolgálati dolgozó helyzetének
javítását.
Rámutatott, hogy a megvalósuló és formálódó életpálya-modellek is ellentmondásosak,
megosztják az adott ágazat munkavállalóit, és többnyire csak az adott terület jellegadó
munkaköreit érintik, az ellátó, fenntartó, támogató területek dolgozói rendre kimaradnak a
rendezésből. Ráadásul ezek az életpályák egymással sem harmonizálnak, és egyre
messzebb visznek a szakszervezetek szerint szükséges egységes közszolgálati
munkaviszony szabályozás lehetőségétől.
Az MVO a tárgyalás jelen szakaszában a Kormányban a munkáltatót látja; a közszolgálatra
vonatkozó bérpolitikát elhibázottnak tarja, és az nem szolgálja az ország érdekeit!
Ami itt folyik, az nem konzultáció, hanem parancshirdetés. Mivel a közszolgálati dolgozók
többsége az elmúlt években reálbért vesztett, mi erre figyelemmel akarunk részt venni a torta
felosztásában, a döntést valóságosan is formálni szeretnénk – jelentette ki.
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke hozzászólása elején beszámolt az ország valamennyi
megyéjét érintő körútjáról. Közvetlenül tapasztalta; az önkormányzati tisztviselők családjainál
gyakran a hónap közepén elfogy a pénz… Az érintett 36 744 dolgozóból 24058 fő nyolcadik
éve csak a garantált szakmunkás bérminimumot kapja.
Az OKÉT mai ülésén adott, eddig többször megismételt tájékoztatás szerint a Kormány nem
kíván ezen a helyzeten változtatni, ezért az MKKSZ 2016. június 22-re reggel 8 és 10
óra között országos önkormányzati sztrájkot hirdet – jelentette be!
Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke az Önkormányzati Oldal nevében feltette a kérdést;
mivel itt számos olyan probléma is terítékre kerül, ami a valamilyen bérintézkedéssel
érintettek gondja, mit szóljanak azok, akiknek a neve elő sem kerül? Az önkormányzati
tisztviselők helyzete tarthatatlanná vált, támogatni fogjuk a sztrájkot – jelentette be Ajak
gyakorló polgármestere.
Válaszában Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár leszögezte; szerinte itt politikai
érdekegyeztetés is zajlik. Az a Kormány kockázata, hogy a fennálló gondokat hogyan kezeli.
Talán érdemes lenne beszámítani, hogy nincs infláció, a rezsi és az SZJA csökken, a családi
adókedvezmény pedig nő! – tette hozzá.
Az „Ez így nem jó! „–nem része a párbeszédnek, és nem ez az a fórum, ahol az egyeztetést
le kell folytatni, arra ott vannak a sztrájkbizottságokban folyó tárgyalások. Most a 2017. évi
költségvetésről van szó, és a mi mandátumunk ennek képviseletére szorítkozik - mondotta.
Azt megértettük; az OKÉT ülésén nem jó a hangulat, az MVO elégedetlen a Kormány
javaslatával! Ezt közvetíteni fogjuk a döntéshozóknak - zárta a választ dr. Simon Attila
István.

Egyebek, azaz a Cafetéria
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A téma feldolgozását mégis megkezdő OKÉT plenáris ülése a munka elején meghallgatta
Földiák András SZEF elnök álláspontját, amelynek kialakítását megalapozta a SZEF
közelmúltban tartott szakkonferenciája.
A SZEF álláspontja szerint a mára kialakult cafetéria rendszer jól beágyazódott a dolgozók
életvitelébe, a gazdaság működésébe. Sokkal inkább az általánossá tétele, mint az
átszervezéssel megkezdett esetleges felszámolása lenne a fontos, hiszen a kapcsolódó
öngondoskodási, étkeztetési, üdülési, adósságkezelési, egészségügyi megelőzési és más
„alzsebek” garantálták e funkciók megvalósulását, amiket a pénzbeni kifizetés, vagy
megváltás létükben fenyeget a bérek rendkívül alacsony volta miatt.
Tudatos munka zajlik a fogalmak összezavarása érdekében, hiszen béresítésről a
csatlakozó közterhek elmaradása miatt szó sem lehetne; itt valójában pénzesítésről van szó,
aminek útján látszólag emelni akarják a bérszínvonalat, de egy plusz fillér kifizetése nélkül! –
zárta hozzászólását a SZEF elnöke.
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke összefoglalóként leszögezte; egységes rendszert kell
létrehozni mindenhol, ahol az állam a munkáltató! Kellenek a már jól kialakult „zsebek”,
fenn kell tartani az öngondoskodási jelleget, és általánossá kell tenni a cafetéria rendszert.
Fehér József, MVO ügyvivője követelte, hogy a témával az OKÉT önálló napirenddel és
írásos előterjesztés alapján foglalkozzék Világossá tette; a közel 700 ezer közszolgálati
munkavállalóból 220 ezer a törvény erejénél fogva kap cafetériát (közigazgatás,
rendvédelem),és közel 100 ezer fő ilyen–olyan szabályozás (kollektív szerződés, egyedi
megállapodás, stb) alapján jut ilyen ellátáshoz, de a közszolgálatiak másik fele semmiféle
ellátást nem kap a béren kívül.
Válaszában dr. Simon Attila István elfogadta a szakszervezetek ajánlatát, tehát az önálló
cafetéria napirend tárgyalására az MVO által készített előterjesztés alapján kész a Kormány,
és azt napirendre tűzi.
Boros Péterné
az MKKSZ elnöke
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