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

AZ OKÉT KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYKÖREINEK EGY RÉSZE ÁTKÖLTÖZÖTT AZ
ADÓTÖRVÉNYBE
A MINIMÁLBÉR TÉMÁJA A KÉF-RE IS TARTOZNA, DE A FÓRUM AUGUSZTUSIG NEM
ÜL ÖSSZE
A Munkavállalói Oldal (MVO) felfogása szerint az előző OKÉT ülésen megszakított
költségvetési tárgyalás folytatódott június 25-én, 14.00-órakor, összesen százhúsz percben.
A Kormányzati Oldal nyilvánosságra nem hozható táblázatokkal és rövid írásos anyaggal is
segítette a munkát. Sietni kellett, mert délután négytől már a VKF ülésezett a
Pénzügyminisztérium Pénztártermében.
NAPIREND ELŐTTRE IS JUTOTT NÉHÁNY VADONATÚJ PROBLÉMA
A 2051/2018 >TITKOS< KORMÁNYRENDELET LÉTSZÁMZÁRLATOT RENDELT EL A
KÖZIGAZGATÁSBAN
AZ Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács hétfői ülése tehát a 06.13-i folytatásaként
értelmezhető, és mostanra talán tényleg többet tudtak a konföderációk vezetői a Kormány
költségvetési terveiről, mint előzőleg. Ám maga a Kormány sem tétlenkedett mindenben; okot
adva így egyes témák napirend előtti felvetésére.
Az oldalakat Simon Attila István helyettes államtitkár, Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára,
valamint Fehér József, az MVO ügyvivője képviselte. A felek tudomásul vették az időkorlátot.
NAPIREND ELŐTT
Fehér József (MVO) arra kényszerült, hogy a hivatalos napirend tárgyalása előtt
1. Felidézze, legutóbb arra kérte Simon Attila István helyettes államtitkárt, járjon közbe
a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum érdemi tevékenységének beindítása
érdekében. Mi várható ezen a téren? – tette fel a kérdést,
2. Emlékeztetett, hogy az MVO fenntartja javaslatát, hogy a 2019. évi költségvetésben
rendezzék az eddig kimaradtak (161 ezer dolgozó helyzete 9-10 éve változatlan)
jogállási és bérezési viszonyait,
3. Legyen kiemelt téma itt, és a KÉF mielőbbi ülésén a minimálbér és a szakmai
bérminimum, valamint a munkavállalói oldal javaslatára a diplomás bérminimum,
mint a közszolgálat valamennyi bértábláját meghatározó vetítési alap, garantált
minimum és diplomás minimum,
4. Egyeztetéseinket ki kell terjesztenünk a tervezett adótörvényre,
5. Általános tárgyalásra szólítjuk fel Varga Mihály miniszter urat, akit 2018 júniusa
után idevárunk, minisztériuma pénztártermébe,
6. Végezetül magyarázatot kérünk, és a hibázástól óva intjük a Kormányzatot,
hiszen pénteken, 06.22-én, a 2051/2018 >titkos< határozatával létszámzárlatot
rendelt el a területi és központi közigazgatásban.
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Simon Attila István válaszában jelezte, az adott területért felelős helyettes államtitkár még
külszolgálaton van, a KÉF beindulása augusztus előtt nem várható. * Az eddigi
bérintézkedésekből kimaradtakról a pontosabb adatok az OKÉT munkabizottságától 06.26tól várhatók, ezek átadását a kormányzat vállalja. * Az adótörvényekkel kapcsolatos MVO
észrevételeket (cafetéria, 25 év előtti és 55 év utáni kedvezmények, stb.) közvetítik a
döntéshozóknak. * A 2051/ „nem nyilvános” kormányrendeletről a közigazgatási létszámstop
kérdésében jót mondani nem lehet; ha nem tud róla, akkor saját képét rombolja, ha reagál rá,
szabályokat sért.
Fehér József ez utóbbi megjegyzésre válaszolva kijelentette; az intézkedés eredmények
helyett komoly károkat fog okozni.
NAPIREND:

1. Tájékoztatás és konzultáció a 2019. évi költségvetési törvénytervezetről
dr. Adorján Richard, a PM helyettes államtitkára szóbeli tájékoztatással egészítette ki a
megküldött anyagokat, és jelezte, hogy a fejezeti könyveket pénteken (06.22.) átadták a
parlamenti bizottságoknak.
Fehér József megköszönte a kapott adatokat, gratulált az állami működés null szaldós
egyenlegéhez, s utalt a VKF két óra múlva várható ülésére, ahol a munkáltatók várhatóan
ismét szóvá teszik a szerintük túlméretezett magyar közszolgálat méretét és létszámát.
Azonban éppen a legfrissebb állami adatok bizonyítják, hogy a 4.4 millió munkavállalóból
legfeljebb hétszázezer (680 ezer fő) lehet a közszféra dolgozója, ez pedig 16 %, ami az
OECD 18%-os átlagadata alatt van jóval.
A konföderációk megvizsgálták a kapott számokat, amelyek nem igazolták a szöveges
kijelentéseket. A költségvetés 2019. évi tervezetében az ágazati számokból azonosíthatatlan
az állítólagos 7.3 %-os átlagos bérnövekedés a közszférában, ami reálértékben is legalább
4 százalékot jelentene. Nem zárnak a sorok, nem áll össze a részek sora tételesen. Modern
Falvak projekt nincs is.
A már meglévő életpályák részeként időarányosan várható további lépések fedezete nem
lelhető fel, csak három ágazat esetén van konkrét szám, az inflációs léptetés egyedül az ÁSZnál szerepel, a szociális, a központi igazgatási, az oktatási, az egészségügyi területekre a
terv beláthatatlan. A Kttv. alatt az illetményalap továbbra is 38 650 Ft. - ez már a 31 Ft-os
napidíjnál is súlyosabb kövület.
Gyergyák Ferenc az önkormányzati szövetségek nevében a tavaly augusztusi ajánlatot
ismételte, hogy tűzoltás jelleggel, átmeneti intézkedésként a dolgozónkénti 4.5 milliós
átalányt a kormány emelje 5.5 millióra az önkormányzatok finanszírozásában. Követelte a
művelődési intézmények minimális támogatását 20 %-kal növelni, hogy a könyvtárak,
közösségi házak nyitva maradhassanak!
Jelezte, hogy az adószabályok tervezett módosításai kedvezőtlen eredményre vezethetnek,
problémás lehet a Szép-kártyák kistelepülési beváltása, a nyugdíjpénztári, a lakáshiteles, a
tanévkezdési és az étkeztetési, valamint a céges közlekedési bérlet területén erős zavarok
jöhetnek, a munkavállalókat tízezres veszteségek fenyegetik a cafetéria szabályok változásai
miatt.
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Emelni kell a szociális tüzelő, a kiegészítő bérrendezési, a rendkívüli községi támogatás
keretösszegeit legalább ötven százalékkal! A tervezett 11 milliárdos növekmény elosztására
a pályázat rossz eszköz, vannak alapadatok, normativitás kell ezen a területen! – mondotta.
Simon Attila István válaszában ismertette, hogy a közigazgatásban 2018.január – április
időszakában 13. 2 % bérnövekedés realizálódott.
A pályázat rossz szó, a BM-nek egy erősen normatív karakterű eljárással kell kiosztania majd
a 11 milliárdot a gyenge önkormányzatok dolgozóinak bérrendezésére. Nem kell aggódni,
lesz pénz, még csak most kezdődnek a bértárgyalások, a költségvetés tartalékaiban ott van
a fedezet.
Dr. Adorján Richárd elismerte, hogy az átadott táblázatokban összesítési hibák voltak, ezért
nem találta meg az MVO a 84.9 milliárd összesíthető közszolgálati bérnövekményt. Elismerte,
hogy a Modern Városok program 135 milliárdja a Miniszterelnökség fejezetében ott van, míg
Modern Falvak projekt nincs, de a Kormány birtokolja az új előirányzatok létesítésének jogát.
Valóban, a Kttv. alatt növekmény sehol nincs, de van számszerűsített növekmény a
rendvédelemnél (12.4 milliárd) a valóban apróbb, szerényebb tételek olvashatók a 268-69
oldalakon, és ott van a központi kormánytisztviselői rendezésre betervezett 51.9 milliárd forint
is.
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke szerint látható a Kormány igyekezete, de az
érdekvédelem nem makróban és nem átlagban, hanem egyénenként és sorsonként kell
elszámoljon megbízóival. Miközben évtizedes lemaradásokat próbálunk megoldani, itt
napjában új feszültségek születnek, elég csak a friss adótervekre pillantani. Az iskolakezdés,
a céges bérlet, a lakásrészlet ügyében nem lehet diktátumokkal formálni - és főleg nem lefelé
– az életkilátásokat. Ezekről tárgyalni kell!
Lehet itt plusz 13 százalékos bérkiáramlásról beszélni, de azt csak néhány száz EU források
kiosztásában érdekelt minisztériumi ember kapta, míg az önkormányzatokban tízezrek
éhbérért még mindig a helyükön vannak. A közszféra 680 ezer engedélyezett munkahelyén
161 ezer tíz éve semmit nem kapott. Jóllehet 2015 óta nincs pontos adat, de a becslésünk
szerint 80 ezer fő minimálbért kap, nem a tábla szerinti bérét, 210 ezer bérminimumot
kap, ez együtt a teljes létszám harmada, a lehetséges legkisebb bérrel! Ez a valóság,
nem a minisztériumi vezérkar bérével eltorzított átlag.
Mi minden vonatkozásban családbarát munkahelyeket szeretnénk, ebben benne van a méltó
bér, amiből eltartható a család.
Mindenképp túl kell lépni az ágazati, megosztó, egymással szembe fordító lépéseken.
Itt egy közös metszőponton, valamennyi munkahelyre érvényes átfogó szerkezeti
megoldás kell; az alap, a vetítési alap a minimálbér kell legyen, garanciális pont a
bérminimum és új de halaszthatatlan elemként a diplomás bérminimum 230 ezer
forintja tartaná a táblák szerkezetét.
Az idő és a rendezetlenség miatt ma már ott tartunk, hogy egy 60 ezer forintos illetményalapot
feltételezve is az alsó kategóriák nem érnék el a mai minimálbért! Mi lehet ennél
beszédesebb?
A TÖOSZ 5.5 milliós javaslata átmeneti megoldás lehet, de mi nem csak finanszírozást, de
garanciákat is keresünk.
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Átfogó jogállási, előmeneteli és bérezési rendezést, garanciákat követelünk!
És előre szólunk! És előre óvunk attól, hogy a központi terület rendezésekor az állami
tisztviselők mintáját kövessék, ahol a főnök joga túl erős, a munkavállalók jogához
képest, ahol a minősítés szélsőséges eredményre vezethet.
Az egyeztetés véleményazonosságot hozott az ÖO és az MVO képviselői között abban,
hogy az önkormányzati tisztviselők helyzetét a választások előtt kimunkált jogszabályi
keretekben kell rendezni.
Simon Attila István zárszavában védte a Kormány döntéseit, ígérte az üzenetek átadását,
és az egyeztetés folytatása mellett kötelezte el magát.

Budapest 2018.06.26.

Boros Péterné
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