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

Tájékoztató az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
2018. június 13.-i üléséről
MENNYI JUT A KÖLTSÉGVETÉS 1000 MILLIÁRDOS BŐVÜLÉSÉBŐL A KÖZSZOLGÁKNAK?
A KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉSBŐL MÉG HÁTRA VAN NÉHÁNY FORDULÓ
Alig fél munkanappal korábban, mint hogy Varga Mihály a marhabőr táskában bevitte a Parlamentbe, az
OKÉT fórumán – szóbeli előterjesztés alapján - a Kormány a közszolgálati dolgozók képviselőivel
egyeztetett a jövő évi költségvetésről. A nagy konföderációk vezetői mind ott voltak, elkészültek a
hivatalos fotók. Akkor a kötelező érdekegyeztetés már rendben is van?
A KEVÉS KONKRÉT ADAT MÖGÖTT 100 EZER DOLGOZÓ MÉG MINDIG NEM LÁTSZIK
AZ ÖNKORMÁNYZATIAK +11 MILLIÁRDOT, A KÖZPONTI IGAZGATÁSIAK +25-30 SZÁZALÉKOT
KAPHATNAK
Az újra Pénzügyminisztériumnak nevezett, volt GM József Nádor téri épületében, a valamikori Angol Bank
pénztártermében gyülekeztek az OKÉT tagjai, sőt a Munkavállalói Oldal (MVO) még az előzetes
egyeztetést is itt tartotta. Itt ülésezett június 13-án, szerdán 10 órától az az országos testület, amellyel a
Kormány a közszolgálati dolgozók élethelyzetével, munkakörülményeivel, jövedelmével kapcsolatos
valamennyi törekvését köteles előre egyeztetni. ( OKÉT Alapszabály 12., 13. pont)
Az MVO közvetlenül az ülés előtt, már a helyszínen döntött arról, hogy a téma jelentősége ellenére
beletörődik az írásos előterjesztés – sajnos már évek óta hagyományosan visszatérő – hiányába, és
maradék lehetőségeiről nem lemondva elfogadja, hogy az előzetes szakmai felkészülés lehetőségét
elvesztve, csak a helyszínen szembesül a kormányzati tervekkel, a konkrét számokkal.
Fehér József, az MVO ügyvivője az egyeztetésen megbízást kapott, hogy ismételten tegye szóvá az írásos
előterjesztés hiányát, s végül abban egyeztek meg, hogy a konföderációk önállóan fejtik ki véleményüket.

AZ OKÉT AZ ÚJ KORMÁNYZATI CIKLUSRA ÚJ ELNÖKÖT AVATOTT
Jóllehet valamikor, a kezdeteknél még úgy volt, hogy az oldalak – kormány – munkavállalók –
önkormányzatok - felváltva adták az OKÉT ülések levezető elnökét, egy ideje az a rend, hogy az állam egyik
tisztviselője viszi ezt a szerepet. A jövőben Szűcsné dr. Füredi Judit elnököli az üléseket, mert ebben az
oldalak megegyeztek, a megbízását jóváhagyták.
NAPIREND:
Szóbeli tájékoztatás és konzultáció a 2019. évi állami költségvetés törvénytervezetéről
A Kormányzati Oldal ügyvivője Simon Attila István helyettes államtitkár, az Önkormányzati Oldal
ügyvivője Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, a Munkavállalói Oldal ügyvivője Fehér József volt.
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Fehér József még a tárgyalás legelején leszögezte; ez még nem az érdemi tárgyalás, hiszen nincs írásos
anyag, a jelenlegi helyzet az OKÉT Alapszabályával ellentétes, de az MVO úgy döntött, hogy a kapcsolat, a
folyamatos tárgyalás és a folyamatokra való minimális befolyás megtartása érdekében vállalja ezt a
kompromisszumot.
”Tesszük ezt abban a reményben, hogy legközelebb – de még a parlamenti tárgyalás érdemi módosító
indítványainak beadási határideje előtt – lesz írásos anyag fejezeti-ágazati bontásban, és lesz az
érdekegyeztetést vállaló miniszter is itt, az OKÉT plénumán. Varga Mihály utoljára 2015-ben járt nálunk,
úgy véljük, van annyi új probléma, hogy a párbeszédet személyesen folytassuk vele” – szögezte le.
Miután az oldalak egybehangzó nyilatkozatokkal elfogadták az egyetlen napirendet, Dr. Adorján Richard,
helyettes államtitkár szóbeli információkat adott a négy óra múlva teljes terjedelmében nyilvánosságra
hozott költségvetési tervezetről – de előtte kikérte a jelenlévők ígéretét, hogy egyetlen adatot sem
ismertetnek a sajtóval három óra előtt.
Adorján Richard a költségvetés bemutatására készített központi kormányzati sajtóanyag szinte szó
szerinti követésével mutatta be a törvénytervezetet, talán maga Varga Mihály sem mondta fel jobban a
Parlamentben ugyanazt a szöveget a Kormány központi sajtótájékoztatóján. Sok főcél, számos határpont
és még több növekedési adat környezetében végül elhangzott kettő számadat;
1. A hátrányos helyzetű önkormányzatok a gazdagabb, jelentősebb adóerővel bíró önkormányzatok
befizetéseiből összeadódó 11 milliárd nagyságú alapra pályázhatnak majd, ha munkatársaik
jövedelmi helyzetét javítani kívánják. A Kormány szerint 2019-ben az iparűzési adó növekménye
országosan eléri a 45 milliárdot, s ennek csak 40%-a lesz a gyengébbeket megsegítő szolidaritási
alap.
2. 2019-ben várható a központi apparátusban dolgozó köztisztviselők helyzetének rendezése, ennek
során a megképzett fedezet 25-30 százalékos béremelésre adhat alapot, a jogállás szabályozása
az állami tisztviselők modelljét fogja követni, de a bérgazdálkodás keretei várhatóan
rugalmasabbak lesznek – mondotta Adorján Richard.
Mindez csak a feltételekről és a keretekről szól, a részletszabályok, a jogállási, technikai ügyek ősztől
részletezhetők – egészítette ki a tájékoztatást a PM helyettes államtitkára. Végül még hozzátette; a
fejezeti kötetek (ágazatok) benyújtása már az új minisztériumi struktúra alapján a jövő héten kerül sorra,
hogy minden parlamenti bizottság időben megkezdhesse a munkát.
Az biztos, hogy a 38. 650.- Ft. értékű illetményalap marad a meglévő táblák alapja, ebben a Kormány nem
tervez változást. A már régebben ígért, a meglévő életpályákban a következő időszakra eső
bérintézkedések fedezete megvan, azok megvalósulnak! – szögezte le Adorján Richard.
A tájékoztatást legvégül az az adat zárta, hogy az OKÉT, KÉF, VKF fórumain tárgyaló félként az
egyeztetéseket végző szakszervezeti konföderációk állami támogatásának kerete 2019. évben várhatóan
450 millió forint lesz, amelynek elosztási arányai tisztázottak.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke szerint a 11 milliárdos pályázati alap létrehozása az érintett dogozóknak
alig bruttó 40 ezer változást hozna, az egész értelmetlen, jelentéktelen hajszál a 20 000 milliárdos
költségvetés tételei között. Az egész pályázati hercehurca értelmetlen és túlságosan költséges lenne.
Felidézte, hogy már 2017 augusztusában, a BM egyeztetések idején az Önkormányzati Oldal azt javasolta,
hogy a mai 4.5 milliós feladatfinanszírozás emelkedjék dolgozónként 5.5 millióra. Ezzel kezelni lehetne a
problémát.
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Szabó Gellért, a Faluszövetség elnöke szerint a Kormány plusz pénzt nem kíván adni, de a gazdagabb
önkormányzatok kárára engedményezne 11 milliárdot, de ez így nem jó! És akkor a szegényebbeknek erre
még pályázni is kellene! Ez abszurd!
Simon Attila István válaszában kijelentette: „mindez csak keret, van még fél év, hogy a pénzügyi
korlátokat követő technikákat kitaláljuk!”
EZT KÖVETŐEN AZ MVO SZÜNETET KÉRT
A szünet után Fehér József követelte a következő érdemi OKÉT ülés időpontjának kijelölését, az előzetes
írásos anyagot, és az ágazati táblákat írásban, valamint, hogy az oda tartozó kérdésekben a KÉF is
haladéktalanul érdemi tárgyalás helyszíne legyen.
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke kijelentett; az érintettek értékelik a 11 milliárdot, mert ez eddigi
követeléseink jogosságának elismerését jelenti. Jó tudni, hogy a Kormány gondolt az önkormányzati
dolgozókra, de talán nem jól!
Mi a munkavállalóktól kapott megbízásunk alapján nem csak plusz bért, de garanciákat is keresünk. Azaz
méltányos, korrekt és rendezett javadalmazási viszonyokat. Mi rendet szeretnénk a közszolgák állami
foglalkoztatásában, kiszámíthatóságot és garanciát!
Senki ne feledje; két éve azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatok saját forrásból emelhetnek az
illetményalapjukon, a szakszervezetek harcolták ki.
Itt hallottunk ígéretet 36 ezer önkormányzati és 30 ezer központi tisztviselő fizetésemelésére, de az
OKÉT mellett működő munkabizottság adatai alapján pontosan látjuk, hogy még közel 100 ezer, de
minimum 80 ezer dolgozó helyzetére nincs semmiféle válasz tíz éve! Mi lesz velük?
Schmidt Jenő megerősítette; Az engedélyezett állami állomány tényleg 25 ezer, de a valóságban 36 ezer
fő van az önkormányzatokban, de ez 1400 hivatalban dolgozik, melyből a 10%, azaz 140 hivatal már most
is működésképtelen.
Simon Attila István válaszában jelezte:
-

06.25-én lesz az OKÉT következő ülése,
a közszolgálati táblák szorzói nem fognak változni,
11 milliárd erre van szánva, van öt hónap, hogy a technikát kitaláljuk, közösen,
igen, a központi apparátus szabályozása nagyrészt olyan lesz, mint az állami tisztviselőké…

Kuti László, az ÉSZT elnöke azt igényelte, hogy 06. 25-én az közszféra minden területe legyen itt a
táblázatokban, és a konkrét számokkal.
Földiák András, a SZEF elnöke szerint 8 év alatt kevés a 4 életpálya (pedagógus, rendvédelmi, honvéd,
állami). A kulturális, a közművelődési és a szociális terület dolgozói joggal türelmetlenek! Velük mit tervez
a Kormány?
Adorján Richard helyettes államtitkár válaszában kijelentette; a közszféra az elmúlt négy év nyertese,
mert 2017-ben 15.9 %., 2018-ban 11.2 %, és 2019-ben várhatóan 4.6% emelkedést könyvelhet el a
bérekben. Ezek a mértékek meghaladják a versenyszféra adatait.
Fehér József az ülés zárása előtt ismételten kérte a költségvetési- ágazati adattáblákat, és rákérdezett; mi
lesz a már három éve meghaladni vágyott kompenzációval?
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Végezetül ismételten leszögezte, az OKÉT Alapszabály 12. és 13. pontja alapján az MVO követeli, hogy az
eddig nélkülünk intézett VKF tárgyalások helyett és előtt itt, ezen a fórumon tárgyaljon a Kormány a
közszolgálati szakszervezetekkel a rájuk közvetlenül ható minimálbérekről!
Adorján Richard válasza rövid volt: a kompenzáció marad!
Az OKÉT következő ülése 06.25-én! Arról is érdemben tudósítunk!
Alább látható beszámolónk az MKKSZ OKÉT ülés előtt tartott sajtótájékoztatójáról:
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/809-riaszto-loves-nem-segelykialtas-akozszolgalatok-mar-regen-nem-csak-magukert-kuzdenek
A sajtótájékoztató alapján született médiaanyagok: http://www.mkksz.org.hu/index.php/2uncategorised/810-a-kozszolgalatok-mar-regen-nem-csak-magukert-kuzdenek-sajtohirei

Budapest, 2018. 06. 13.

Boros Péterné
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