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Levélcím: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. 
Tel: 317-3753 Fax: 317-2058 E-mail: kszsz.titkarsag@enternet.hu 

 
 

Sajtótájékoztató a Pénzügyminisztérium előtt 
2018. szeptember 21., 11 óra 

 
Az interneten megszervezett Közszolgálati konzultáció megnyitásaként nyilvános 
sajtótájékoztatót tartottak a kampányban résztvevő szakszervezetek. A kampány fő célja a 
közszféra egyes területein kialakult bérhelyzettel és a központi közigazgatásban tervezett 
létszámleépítéssel kapcsolatos szakszervezeti álláspont bemutatása a nyilvánosság számára. 
 
A megtartott beszédem vázlata az alábbi volt: 
 

1. Köszöntöm a csillagászati nyár utolsó napján a megjelenteket. Holnap kezdődik a 
csillagászati ősz, amitől a csillagok kedvezőbb állását várjuk, mivel az elmúlt nyár és az 
elmúlt évek is a csillagok szerencsétlen állást jelezték a kormánytisztviselők számára.  
Megjegyzendő, hogy a csillagászati, meteorológiai prognózisokat is 
kormánytisztviselők készítik. 

2. A kormánytisztviselők a központi közigazgatásban dolgoznak, a miniszterek, 
államtitkárok és a központi hivatalok elnökei, főigazgatói környezetében. Sokan azt 
hiszik, hogy a bérük is ehhez méltó, mivel „közel vannak a húsos fazékhoz”. A 2019. 
évi állami költségvetéshez kapcsolódóan megemelték az országgyűlési képviselők 
bérét, vele együtt egy automatikus béremelést a következő évekre. A miniszterek bére 
60…400 %-kal megemelkedett. A kormány közvetlen munkatársainak bére 2008. óta 
nem emelkedett, az illetményalap 38 650 Ft. 

3. Reálkeresetük az elmúlt tíz évben mintegy 35 %-kal csökkent az infláció és a 13. havi 
bér megvonása következtében. Nemzetgazdasági szinten az elmúlt nyolc évben 50 %-os 
bérnövekedés következett be. A 2018. augusztusi bérek országosan 13 %-kal 
magasabbak az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A közigazgatás bérszínvonala viszont  
egyre szomorúbb képet mutat. A kormánytisztviselők közül is egyre többen csúsznak a 
szegénységi küszöb alá. Több évtizedes közszolgálat után sem keresnek 
kormánytisztviselői jogállásban 200 ezer Ft havi bruttót! 

4. 2014-ben a kormány kezdeményezésére megindult a közszolgálati életpálya 
kidolgozása: 50 %-os keresetnövekedés, lakhatási és biztosítási csomag kidolgozása. 
Másfél éves előkészítés után a kormány törölte a modell kidolgozását, azóta egyetlen 
eleme sem lépett életbe.  

5. 2018. augusztus 14-én a Kormányinfon a miniszterelnökségi miniszter bejelentette, 
hogy a központi közigazgatásban 15…20 %-os létszámleépítést kívánnak 
megvalósítani. Egyes minisztériumi folyosókon 35…40 %-os leépítésről szóló hírek 
terjengenek… 

6. Létszámleépítést akkor lehet végrehajtani, ha az elvégzendő munka mennyisége is 
csökken. Jelenleg létszámstop van életben, sok munkahelyen komoly létszámhiány 
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tapasztalható. A meglévő állomány jelentős túlmunkára kényszerül a határidők betartása 
érdekében. A túlmunkáért díjazás nem jár részükre. 

7. A kormány gyakori jelszava a „bürokrácia csökkentés”. Ezzel a céllal egyetértünk mi is. 
Azt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a bürokrácia jelenlegi szintjét 
nem a tisztviselők idézik elő, hanem maga az Országgyűlés és a Kormány! Példaként 
egy friss kormánydöntést lehet felidézni. A Kormány a 98/2018. (VI. 1.) Kormány 
rendeletét a 158/208. (IX. 3.) számú rendeletében (tehát három hónap elteltével) máris 
módosította. 

8. Az érintett szakszervezetek a béremelés és a létszámcsökkentés ügyében is rögtön 
megkeresték az illetékes minisztereket a Miniszterelnökségen és a 
Pénzügyminisztériumban.  Leveleinkre eddig válasz nem érkezett. A nyílt levelünket 
követően került sor erre a nyilvános sajtótájékoztatóra. 

9. A hatályos jogszabályok alapján a béremelés és a létszámleépítés kérdéskörének az 
OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) és a KÉF (Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum) plenáris ülésén történő megvitatását kértük a kormánytól. 
Kezdeményezésünkre nem kaptunk választ. Az érintett munkavállalói körben nagyfokú 
a nyugtalanság az ellentétes információk miatt. 

10. Az Európai Unióban 40 ágazati párbeszéd bizottság működik. Az EU Központi 
Közigazgatás Ágazati Párbeszéd Bizottságában az Európai Bizottság, az EU 
tagállamainak kormányai és az érintett szakszervezetek képviselői – hosszú tárgyalások 
után – megállapodtak az információs és konzultációs jog tekintetében arról, hogy az 
állományt érintő lépések megtétele előtt, közben és után folyamatosan működtetni kell 
az érdekegyeztető fórumokat. Ezek a fórumok Magyarországon jogilag ma is 
megvannak, csak nem működnek. 
 
 

A mellékelt tablón kifüggesztettük a: 
 Közszolgálati tisztviselők többlet kötelmei és a 
 Közszolgálati reálkeresetek és a nemzetgazdasági átlagkeresetek alakulását  

bemutató dokumentumokat. 
 
 
Azt várjuk ezen a fórumon is a Kormánytól, hogy a kormánytisztviselők megfelelő erkölcsi és 
anyagi megbecsülése érdekében azonnal tegye meg a szükséges lépéseket és működtesse a 
törvényes érdekegyeztető fórumokat! 
 
 
Köszönöm a figyelmet: 
                                                                    Dr. Agg Géza 
                                                                                         a KSZSZ elnöke 
 

 
Szövetségünk honlapján a témához kapcsolódó további információk találhatók: 
www.kszsz.org.hu 

 


