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A KORMÁNY KÉTSZERESEN IS HALLGATOTT, A KÖVETELÉSEK ÚJRA
ELHANGZOTTAK
A KÉF ÉS AZ OKÉT EGYÜTTES ÜLÉSÉN A KORMÁNY KÉPVISELŐI HALLGATTAK
A SZOCIÁLIS PARTNEREK EGYETLEN JAVASLATÁRA SEM VÁLASZOLT A KORMÁNYZATI OLDAL

Az OKÉT és a KÉF Munkavállalói Oldalának ügyvivője és szóvivője Fehér József volt, Acsay
Ákos polgármester az Önkormányzati Oldalt (ÖO) ügyvivője vezette. A Kormányzati Oldalt
(KO) Marczinkó Zoltán István, az ülést Szalay-Bobrovniczky Vince képviselte.
Szalay-Bobrovniczky Vince az ülést levezető elnöke munkáját annak felidézésével kezdte,
hogy a Versenyszféra Konzultatív Fórumán (VKF), a minimálbér tárgyalásokon a négy ülésben
nem született eredmény.
Marczinkó Zoltán István szerint 25-30 éve mindig volt megegyezés, és emlékeztetett; 2016ban a VKF oldalai (ahol a közszolgálat nincs képviselve!) hat éves megállapodást kötöttek.
Eszerint a kormány vállalásai beteljesültek, mert 2017-ben a minimálbér 15, a garantált
bérminimum 25 százalékkal nőt, ami 2018-ban további 8 és 12 százalékkal folytatódott.
Közben a szociális hozzájárulási adó 5. illetve 2.5 százalékkal csökkent. És a következő 4 évben
további 2-2 % csökkenés várható, ha közben a reálbér növekedése évenként eléri a 6
százalékot! Összességében 2017-ben 11.7 % bérnövekedés volt országosan, és 2018-ban ez
10.9 % körül alakult az első három negyedév adatai alapján. Ha a várhatóan 2.7 % inflációt is
beszámítjuk, akkor is megvan az átlagos 8%-os 2018-as bérnövekedés.
Marczinkó Zoltán István szerint 2017-ben az országos bruttó átlagbér 335 ezer forint volt. De
az csak átlag, a közszféra területén a növekedés 2017-ben 13 %, 2018-ban pedig 10.2 % volt.
Ezek szerint a közszférában a bruttó átlagkereset 342 200 Ft volt, azaz nettó 221 200 Forint.
Tájékoztatása szerint a VKF előtt a munkáltatók 5-6 % emelésre tettek javaslatot, míg az ott
képviselt versenyszférás szakszervezetek 13% minimálbér és 15% garantált bérminimum
emelést követeltek. Beszámolójából nem derült ki, hogy a tárgyalásokon a Kormány milyen
emelést javasolt vagy támogatott. ( Más beszámolók szerint a Kormány semmiféle formában
nem nyilvánult meg, és nem vett részt a párbeszédben.)
Fehér József (MVO) azzal kezdte, hogy az 5.2 % gazdasági növekedés tükrében kétségbe ejtő
valóság, hogy közel 300 ezer közszolgálati alkalmazott nem a ráirányadó illetménytábla szerint
hanem, még mindig érvényes bért, hanem csak a minimálbért, vagy a garantált bérminimumot
kapja. A bértáblák az elmúlt években összetörtek.
AZ MVO álláspontja tiszta:
Minimál bér emelés

138 000 + 13 % = 155 940 ~ 156.000Ft 2019-re!!

Garantált Bérminimum emelés

180 500 + 15 %

= 207.575 ˜ 208.000 Ft 2019-re!!

És szükség volna a Diplomás Bérminimumra, ami a garantált bérminimum további + 30 %
emelését jelentené! Minderről két éves megállapodást szeretnénk kötni, és közös
közleményt kiadni a döntésről.

Diplomás bérminimum a közszolgálatban

270.000 Ft 2019-re!!

Az Oldal álláspontja szerint a Kjt. illetménytáblájában
A1 = minimálbérrel,
B1 = garantált bérminimummal,
F1 = diplomás bérminimummal
A közszolgálati illetményrendszerek valamennyi bértáblájában érvényesíteni kell azt, hogy
az indulóbértétel nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél.
Továbbá szükséges lenne az OKÉT-KÉF januári ülésére, hogy a majdani végleges döntésre
figyelemmel a közszféra területén részletezve áttekinthessük a végrehajtást!
Fehér József az OKÉT – KÉF MVO nevében kérte a kormány képviselőit, hogy munkáltatóként
nyilatkozzanak az általuk elfogadhatónak tekinthető emelések mértékéről.
Acsay Ákos (ÖO) utalt arra, hogy az önkormányzatok munkáltatók is, és képtelenek a
költségvetéseiket megtervezni, s az emelésre sok helyen nincs fedezet, de nem látni, mit vállal
az állam.
Boros Péterné ismételten figyelmeztetett; függőben van az önkormányzati tisztviselők
béremelésének megoldása, és látható, hogy oda állami forrás kell!
Az elhangzott 342 200 Ft-os közigazgatási átlagbér túl magas érték, kérjük az ágazati és
területi bontást, hogy kiderüljön, mi ennek a nagy számnak a valóságtartalma.
Szabó Gellért (ÖO) utalt arra, hogy a 13 – 15 % emelést úgy kell értékelni, hogy az
önkormányzatok kiszolgálói az állami igazgatásnak, ahol állítólag 30 % emelés eshet! Jelezte,
ha egyéb nem történik, legalább a Kttv. szabályait kellene az illetményeltérítés és a személyi
bér dolgában tovább lazítani. Minderre van szöveges javaslat, ismét benyújtja majd.
Marczinkó Zoltán István szerint a VKF fórumán csak akkor lehet emelésben megállapodni,
ha a termelékenység és a hatékonyság már ugyanakkora mértékben emelkedett.
Válaszában utalt arra is, hogy nincs felhatalmazása az emelésé mértékéről nyilatkozni. Az
OKÉT – KÉF ülése után tanácskozik a NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS is. A
Kormány december 12-én valamennyi álláspont ismeretében dönt az emelések mértékéről.
Fehér József (MVO) figyelmeztetett; a Kormány az OKÉT és a KÉF plénumon munkáltató, de
sem így, sem döntéshozóként nem nyilatkozott meg. Az Állam álláspontja nem derült ki,
ismeretlen a tárgyaló felek előtt. Az elhangzott követeléseket a Kormány nem igazolta vissza.
Várhatóan lesz emelés tehát, de kevesebb mint amit a munkavállalói oldal elfogadhatónak
tart. Azt januárban meg kell tárgyaljuk – zárta álláspontját Fehér József.
Marczinkó Zoltán István arra kérte Boros Péternét, hogy adatkérését írásban nyújtsa be.
És ezzel az érdekegyeztetési folyam idénre talán véget is ért.
Budapest 2018.12.10.
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