
 

     MKKSZ HÍRLEVÉL 

Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

SÚLYTALAN BESZÉLGETÉSEK ÉRDEKEGYEZTETÉS HELYETT 

A KÉF után az OKÉT fórumán is befagynak az ügyek 

 

2016. március 9-én az NGM Könyvtár-termében ülésezett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető 
Tanács (OKÉT). A Tanács a Munkavállalói Oldal (MVO) törekvései ellenére esetlegesen, munkaterv és 
rendezett állású munkabizottságok nélkül, a Kormány belátásának megfelelően alkalomszerűen, vagy 
alkalmanként működik. 

Az Kormányzati előterjesztők a tárgyalási napirendek egyikéhez sem kapcsoltak írásos 
dokumentumot. 

Az OKÉT immár harmadszor ülésezett, a munkájáért a Kormányzat részéről felelősCseresnyés Péter 
munkaerő piaci államtitkár kinevezése óta, amelyen Ő először vett részt. 

Érdekesség, hogy a kibocsátott meghívó kiemelten plenáris ülést említ, de a munkajogi, jogállási 
kérdéskörre, vagy a statisztikai kérdésekre MVO által javasolt munkabizottságok felállítása késik. 
Dolgozik viszont a bérkompenzációk kivezetésének módját kereső munkabizottság, amely a két 
minisztérium által készített javaslatokkal március 17-én fog találkozni. 

Magát az ülést Cseresnyés Péter rövid bemutatkozással kezdte, s kimentette magát az eddigi 
távolmaradásért. Elnökletével indult és Kovács Zoltán államtitkár szóbeli előterjesztésében 
tárgyalható  

Első napirend: 

Konzultáció a közszolgálati foglalkoztatással kapcsolatos kormányzati célkitűzésekről, tervezett 
kormányzati intézkedésekről – címmel. 

Kovács Zoltán az előzményeket felidézve arra a folyamatra koncentrált, amelyben az Államreform2 
Bizottság 2015 decemberi döntése után felhagytak az egységes jogállású és bérezésű tisztviselői-
kormányhivatalnoki modell kialakításával, és már ekkor „felmerült problémaként, hogy az 
önkormányzati tisztviselők nem kerülnek be a rendszerbe”. Így alakult, hogy a különböző fegyveres, 
rendvédelmi és honvédségi státuszokra „szétszálazták” a modellt, s hogy most egyrészt csak a járási 
kormányhivatali dolgozók számára ajánlanak furcsa megoldást (az állami tisztviselő karról szóló 
törvényjavaslattal), és ezzel függ össze a 73 háttérintézmény várható sorsa is. 

Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár megismételte, hogy a jelenlegi elképzelések 
mögött nincs kormányzati döntés, ezek ma a járási szint megerősítését irányozzák elő, míg a 
valójában 91 háttérintézmény sorsát alapvetően a minisztériumokba, vagy a hatósági jellegűeket a 
megyei kormányhivatalokba integrálnák. 



Kijelentette, hogy a közszolgálatból kivezető 10 milliós „elbocsátás” nem lesz bevezetve. Most 16 
ezer főnek várható helyzetjavulás, a járásokban, a további 30-35 ezer kormánytisztviselő következhet 
2017-ben –tette hozzá! 

A háttérintézmények sorsáról legfeljebb elvek ismertek- mondotta. Semmiféle döntés nincs –
hangsúlyozta. A hatósági jellegűek formailag igen, de lényegükben nem változnak, a legtöbbjük 
beolvad a minisztériumokba. 

Az MVO e témában Kúti Lászlót bízta meg a szóvivői feladatokkal. AZ ÉSZT elnöke számos 
konkrétumot említve utalt arra, hogy egyetemes értékek kerülnek veszélybe, ha a Földtani (1876), 
vagy Agrárkutató (1896), esetleg a Meteorológiai (1871) Intézet felszámolását fontolgatják. 

Egy kutatóintézet nem lehet minisztériumi főosztály, ezek ott beszorulnának a hierarchiába. Nagyon 
úgy tűnik, hogy, a nagy átszervezési düh nem látja; itt ágazati és alágazati területek országos 
központjait fenyegetik. Azokat a helyeket, ahol a szakmai hírfolyamok, a folyóiratok, rendezvények 
értő kezekben vannak, és ahol a nemzetközi kapcsolódás tartalmi része zajlik. 

Kuti László emlékeztetett arra a bicsaklásra, hogy az 1945 után alapított intézetek, gyűjtemények, 
igazgatóságok a minisztériumok mögé sodródtak, noha a komoly kutatóhelyeknek továbbra is az 
MTA keretében, az MTA alatt kellene működniük.  

Külön kitért a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás intézményeire. Ezeknek önálló 
rendszerekként és önfinanszírozó formában kellene működniük- szögezte le. Aggodalmát fejezte ki a 
kulturális intézeteket, a gyűjteményeket fenyegető „bedarálás”miatt, ezeknek társadalmi szerepét 
mindig hajlamos volt alulértékelni a hatalom. 

Természetesen minderről komolyan csak rögzített, leírt elképzelések alapján, szakmai egyeztetések 
során, felelős tárgyalásokat lehetne folytatni, amelyekben az átszervezés és az érintett dolgozok 
sorsa is tisztázódik. De valójában semmit nem tudunk. Egy leírt mondat sincs a kezünkben a Kormány 
szándékairól. Ez komolytalan és méltatlan az OKÉT rendeltetéséhez. Ez egy országos érdekegyeztető 
fórum, amelynek szerepét jogszabályok garantálják.  

Követeljük, hogy korrekt tájékoztatást kapjunk a várható döntésekről, és elvárjuk, hogy az érintett 
dolgozókat a törvényeknek megfelelően hivatalosan tájékoztassák! A híreink ma arról szólnak, hogy 
maguk az intézmények vezetői sem tudnak semmit. 

Kovács Zoltán államtitkár válaszában mindenek előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kormány 
szervezetalakítási szabadságát senki nem vonhatja kétségbe. A kutatóintézetekkel kapcsolatban nem 
csak az MTA, de az egyetemek kötelékébe csatolást is lehetségesnek látta. 

Az Önkormányzati Oldal képviselője egyértelműen elutasította az általuk március 2-án megismert 
Állami Tisztviselői Kart létrehozó törvénytervezetet. Álláspontjuk szerint Magyarországnak egységes 
szakigazgatásra van szükség! Álláspontjukat írásban is eljuttatják a Kormányhoz 

Boros Péterné– utalva az előterjesztések hiányára – „beszélgetés”-ben jelölte meg azt, amit az OKÉT 
végez, de súlytalan eszmecserének. Az Országgyűlés a 2016. évi költségvetésben 38 milliárd forintot 
biztosított az egységes közszolgálati életpálya bevezetéséhez. Most arról kaptunk tájékoztatást, hogy 
az Állami Tisztviselői kar jogállásának kialakításához nem egészen 11 milliárdot terveznek fordítani. 
Egyenlőre nem látható, hogy az egyéneket ez milyen mértékben fogja kedvezően, vagy éppen 
ellenkezőleg érinteni. Az illetményalap még ezekben a tervezetekben is változatlan, ugyanakkor 
megszűnik a cafetéria, eltörlik a képzettségi-, nyelvtudási pótlékot, és újra sorolnak mindenkit az új 
illetményrendszerben.  



Kénytelen vagyok itt is rögzíteni – mondotta, hogy a dolgozói szegénység létrejött és terjed az állam 
szolgálatában. Látva azt ami itt folyik, ami hónapok óta történik, mi újra megkérdezzük a tagjainkat; 
mi a véleményük erről, és, hogy van a bennük sztrájkhajlandóság. 

Mert valójában létszámhiány van, 10 órás napi munka, és ennek ellenére ezt a munkavállalói kört  
fenyegeti a 10% leépítés! Már nem először hallok elképesztő átlagszámokat és hírt milliós 
közalkalmazotti jövedelmekről. Ez csak arra jó, hogy eltakarja a kisközségekben-,, a kistelepüléseken 
dolgozó közszolgálati kollégák kiszolgáltatottságát, és elviselhetetlen jövedelmi helyzetét.  

Cseresnyés Péter államtitkár határozottan elhárította a munkaterv készítését, mondván, ilyesmi 
eddig sem volt, alkalom és igény szerint a Kormány összehívja a testületet. 

Kovács Zoltán államtitkár válaszában így fogalmazott; Az elején a politikát jogszabályokkal 
alakítottuk. Most ezek felülvizsgálata jelenti a politikát. Volt egy út, aztán az Államreform2 Bizottság 
döntése óta módosítottunk.  

Talán annyit tehetünk hozzá: írott előterjesztések nélkül idáig lehet eljutni beszélgetve… 

Második napirend 
Konzultáció a költségvetési szerveknél alkalmazott közfoglalkoztatott munkavállalók 
helyzetéről, a közfoglalkoztatásnak a közszolgálati alkalmazottak létszámára gyakorolt 
hatásáról 

A napirend előadója Réti Pál főosztályvezető volt a BM részéről. Számos adatot közölt 
szóban, de végül vállalta, hogy ezeket írásban is átadják az OKÉT tagjainak. 

Fontos és rögzítendő adatként közölte 2014-ben 854 100 fő, 2015-ben 867 800 fő kapott 
közszférában fizetést, ez a közfoglalkoztatottak nélkül 694 700, illetve 698 fő, tehát a 
közmunkások aránya 2014-ben 18%, míg 2015-ben 19,8 %. 

A közmunkások fele nem rendelkezik befejezett nyolc általánossal, felsőfokú végzettsége 1.8 
százalékuknak van. Jelenleg évi 340 milliárdot költünk átlag havi 230 ezer fő 
foglalkoztatására. 

Programok irányulnak arra, hogy a közfoglalkoztatást a kulturális munka, a közigazgatás és a 
gyűjtemények területére bevigyék, de megjelent ez a foglalkoztatási forma a 
közintézményeknél, óvodákban, iskolákban, könyvtárakban.  

Fehér József, az MVO ügyvivője, e témában szóvivője ismételten szóvá tette az írásos 
előterjesztés hiányát. Emlékeztetett arra, hogy a napirendet az MVO január 20-án 
kezdeményezte, tehát lett volna idő érdemi előterjesztés adni írásban! Egyben igényelte az 
adatokban gazdag beszámoló kiegészítését a közszolgálati területekre vonatkozó bontottabb 
adatokkal. 

Fehér József összefoglalóan megállapította, hogy a közfoglalkoztatás nem vezet vissza az 
elsődleges munkaerőpiacra. De sok területen esküköteles, illetve szakképzettséget igénylő 
munkakörökben valódi közszolgálati dolgozók kiváltását jelenti. Rendszeres, hogy valakit 
elbocsátanak, majd olcsóbban visszafoglalkoztatják. Ezen a területen munkaügyi 
ellenőrzéseket kell tartani. 



Boros Péterné a közfoglalkoztatás szerepét vizsgálva azt tartaná méltányosnak, ha ebben a 
formában senki nem kereshetne kevesebbet a minimálbérnél. Azok a feladatok, amelyeket  
a közszférában jelenleg alkalmazott mintegy 45000 fő   közfoglalkoztatott végez el, azokat 
korábban közszolgálati jogállásban dolgozók látták el. 

Réti Pálválaszában megindokolta; miért nem emelte a Kormány idén a fizetést ebben a 
foglalkoztatási keretben.  A minimálbérért végzett munka fáradsággal, utazással és kiadással 
jár, aki helyben marad ezt nem kell vállalja, és két gyermek után járó pótlékával ugyanott, 
vagy egy kicsit jobb helyzetben van… 

A www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon idő és terület bontásában sok adat 
hozzáférhető, ott láthatók a rendszeres ellenőrzések eredményei is – mondta Réti Pál. 

Fehér József megállapította, hogy az előterjesztés nem azt az ellentmondást, amely szerint főállású 
közszolgálati munkavállalókat elbocsájtással fenyegetnek, ugyanakkor a sok ellátatlan feladat miatt 
közfoglalkoztatottakat alkalmaznak érdemi munkakörökben. A számtalan nyitott kérdés miatt azt 
kérte, hogy erre a témára rövid időn belül– írásos előterjesztés formájában - térjen vissza az OKÉT. 

 Megerősítette, hogy a január 20-ai levélben http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/csp0120.pdf   
javasolt témák megtárgyalását az MVO ismét igényli; tisztázni kell a közszolgálati jogállási törvények 
jövőjét, ebben szakértői egyeztetéseket kell kezdeni. 

EGYEBEK 
Fehér József MVO ügyvivő kezdeményezte a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) 

2016. első félévében történő összehívását. Javasolta, hogy a KOMT kezdjen tárgyalásokat a 
közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitását megállapító Kormány Rendelet szabályainak 
egyeztetésére. Emlékeztetett arra, hogy 2017. január – március hónapban ismételten sor kerül a 
közalkalmazotti jogállású munkavállalók körében a szakszervezeti taglétszám megállapítására, amely 
alapjául szolgál  a konföderációk-, az ágazati szakszervezetek és a munkahelyi szakszervezetek 
érdekegyeztető fórumokon való részvételhez, és a kollektív szerződéskötési jogosultsághoz. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője bejelentette, hogy megkezdi munkáját a 
Bérkompenzáció Kivezetését Előkészítő Munkabizottság. 

Fehér József határozottan igényelte, hogy időben kezdődjenek tárgyalások a 2017. évi költségvetés 
közszolgálatokat érintő tartalmáról. 

 

Budapest 2016. 03. 10.                                                                                          Boros Péterné 

 


