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Az ülés megkezdésekor az önkormányzati oldal képviselettel nem rendelkezett, ezért az ülés 
kétoldalú konzultációként indult. A szakszervezeti oldal napirend előtt kérte rögzíteni, 
elfogadhatatlan, hogy a közszféra kiemelt fóruma így működjön, hogy például utolsó 
pillanatban, sürgősséggel kerül összehívásra, az önkormányzati szövetségek nem képviseltetik 
magukat.   
 
Napirendi pont: Konzultáció a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú 

tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi 
kompenzációjáról 

 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár úr (NGM) ismertette a 2012. évi adó- és 
járulékváltozások miatti kompenzáció kétpilléres rendszerét, ami eltérő a költségvetési 
szervek és az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó intézmények, illetve a magánszféra 
vonatkozásában. A közszférában a munkavállalók közvetlen kompenzációt kapnak, a 
magánszférában viszont a munkáltatók kapnak meghatározott mértékű adókedvezményt, ha 
végrehajtják az elvárt mértékű béremelést, illetve itt emellett egyéni szociális kompenzációra 
is lehetőség nyílna majd központi forrásból.  
A közszféra kompenzációjáról az államtitkári értekezleten egyszer már megtárgyalt 
előterjesztést kapta meg az OKÉT. Az OKÉT-en ma elhangzó és a 19-én délelőttig írásban 
eljuttatott véleményeket az előterjesztő a 19-i államtitkári értekezletre, illetve a 21-i 
kormányülésre továbbítani tudja. 
Az előterjesztés egy „olcsóbb” A és egy „drágább” B variációt tartalmaz a családi 
kedvezmény kezelésétől függően. A B variáció célja, hogy minden munkavállaló 
bérkifizetése és családi kedvezménye együtt, azaz az összes nettó kifizetése 2012-ben ne 
csökkenjen. Az A változat a bér szintentartását biztosítja, de adott esetben a családi 
kedvezmény csökkenését nem zárja ki. Emellett különbséget tesz a kompenzáció attól 
függően, hogy a munkavállaló 2010-ben vagy 2011-ben lépett be a közszolgálatba, illetve 
figyelembe veszi, hogy hány gyermek után jogosult családi kedvezményre és hogy házastársa 
a közszférában dolgozik-e. A kompenzáció konkrét összegét az egyes esetekre a 
kormányrendelet melléklete tartalmazza. Az egyéni nyilatkozatok március 15-ig történő 
leadása esetén a kompenzáció visszamenőleg is jár, ezt követő jelentkezés esetén csak a 
következő hónaptól. A finanszírozás az önkormányzati rendszerben megelőlegezéssel, a 
központi rendszerben tételes felméréssel történik.  
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Az oldal szakértője részletesen ismertette ezt követően az A és B változat közötti különbséget. 
 
A szakszervezeti oldal álláspontja: 
- Pozitívumként vették tudomásul, hogy még a kormányülés előtt kerül sor az egyeztetésre.  
- Mindkét előterjesztett változat elfogadhatatlan, mivel a kormányzati bérpolitika szintjére 

emeli a családok, munkavállalók közötti megkülönböztetést. A magasabb keresetűeknél 
egyszerre érvényesülhet a családi kedvezmény és az adórendszer változásából eredő nettó 
bérnövekmény, míg az alacsony keresetűeknél a családi kedvezmény beszámít a 
kompenzációba. Még elfogadhatatlanabb a különbségtétel e tekintetben a közszféra és a 
versenyszféra között. 

- Máshogy alakulna a kompenzáció, ha a kormány a szakszervezetek javaslatára legalább 
egy 5%-os tarifa emelést a közszférában végrehajtott volna a 2008 óta befagyasztott 
illetményeken. Ezért azt nem kifogásolják, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 
emelése beszámít a kompenzációba, mivel ezek legalább valós béremelések.  

- Az egyházi intézményekre való kiterjesztést támogatják. 
- Elhangzott továbbá, hogy a rendvédelmi szerveknél, ha a 2011-ben belépettek nem 

kapnak kompenzációt, akkor tulajdonképpen nem jelent többletet a tiszthelyettesi pótlék.   
 
Varga László, a SZEF elnöke többek között hozzátette: 
- Az előterjesztés elfogadhatatlan, erről megállapodni nem akarnak. Kérik, hogy a 

kormányzati kommunikáció se szóljon megállapodásról. 
- Megállapította, hogy a téves gazdaság és költségvetési politika miatt alakult ki a 

közszférában ez az elfogadhatatlan helyzet: ilyen tévedés az „igazságos” egykulcsos adó, 
a családi kedvezmény és a bér összemosása, az alapítványi szervezetek kirekesztése a 
közszférára vonatkozó intézkedésekből, a versenyszférával szembeni bérlemaradás 
növekedése, amihez hozzájárult, hogy a közszférában 2008-óta bérbefagyasztás van. A 
kompenzáció is az igazságtalanságok fenntartását szolgálja. 

 
A kormányzati válaszban elhangzott többek között: 
- A kormányzati oldal tudomásul veszi, hogy nincs megállapodás a kompenzációról. 
- Rögzíteni fogja a szakszervezeti oldal álláspontját, miszerint a családi kedvezmény 

beszámítása igazságtalan. 
- Rögzíteni fogja továbbá azt is, hogy a szakszervezetek szerint a hatály nem elég széles, 

mivel csak a költségvetési és egyházi intézményekre terjed ki. Ugyanakkor Banai Péter 
újra elmondta, hogy a magánszféra közfeladatot ellátó szervezeteinek saját bevétele is 
van, amiből lehetséges a béremelés, ehhez kaphatnak adókedvezményt 2012-ben, továbbá 
visszatérhetnek a költségvetési körbe is, ha ott kedvezőbbnek ítélik a feltételeket. 

- Kiemelte, hogy a kompenzáció elismeri a többletteljesítmény (pl. nyelvvizsga) miatti 
bérnövekedést. 

- Fontos különbség a versenyszférával szemben, hogy a közszférában a kompenzálás 
egyéni szinten garantált, a versenyszférában csak a minimálbérek garantáltak, a többi 
emelés csak elvárás, amihez legalább 5% béremelés költségét a munkáltatónak ki kell 
termelnie. 

- A tiszthelyettesi pótlék plusz juttatás, ettől független a kompenzáció. 
 
A szakszervezeti oldal megerősítette, hogy a legnagyobb probléma a kompenzációval a 
családi kedvezmény beszámítása, továbbá, hogy nem lesz egy legalább 5%-os 
illetményemelés 2012-ben. Az oldal bejelentette, megkeresik Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettest, hogy képviselje a kormányban a családok érdekét.  
 
Az önkormányzati oldal képviselője (a napirend tárgyalása közben érkezett) a napirendhez 
nem tett észrevételt.  
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Napirend utáni témák: 
 

1. Banai Péter választ adott az előző OKÉT ülésen dr. Bárdos Judit BRDSZ elnök által 
feltett azon kérdésre, hogy hogyan lesz biztosítva az átszervezés kapcsán az 
önkormányzati tűzoltók decemberre járó bérének kifizetése.  

 
A válasz szerint a bérek januári kifizetését az államkincstár megelőlegezi, az 
önkormányzatoknak ezzel tételesen el kell számolniuk, minderről az érintettek részletes 
útmutatót kaptak.  

 
2. A szakszervezeti oldal tájékoztatást kért a devizahitelesek megsegítésére tervezett 

intézkedésekről a közszférában. 
 
A kormányzati válaszban Banai Péter elmondta, hogy egy előterjeszés elkészült, a Kormány 
foglalkozott vele, de döntés még nem született. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatályos 
szabályok is lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállaló visszatérítendő támogatást nyújtson, 
ami a végtörlesztéshez is felhasználható. A kormány az ezen túlmenő lehetőségeket keresi. A 
végtörlesztésre való bejelentkezés határideje december 31., ezt követően kell majd a konkrét 
lépéseket megtenni, tehát még van idő. A szakszervezeti oldal a céllal egyetért, de 
nehezményezi, hogy nem kerültek bevonásra az intézkedés előkészítésébe, kevés a 
rendelkezésükre álló információ, az idő pedig sürget. 
 

3. A szakszervezeti oldal az új Munka Törvénykönyvével kapcsolatos egyeztetések 
során, majd az egyeztetések lezárása (megállapodás) után a foglalkoztatáspolitikai 
államtitkártól levélben külön is kérte, hogy az OKÉT sürgősséggel tárgyaljon az új 
Mt. és a közszféra jogviszony törvényei összefüggéseiről, így kiemelten a kollektív 
jogok szabályozásáról, különös tekintettel a küszöbön álló végszavazásokra. Ezideig 
ilyen konzultációra nem került sor, levelükre választ nem kaptak.  

 
A kormányzati oldalon dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr adott tájékoztatást. 
Eszerint az Mt.-ről a megállapodás a versenyszférával köttetett. Az NGM felvette a 
kapcsolatot az új szabályozással összefüggésben a BM-mel és a KIM-mel.  A Hszt.-ből 
kikerül az Mt. módosítása, tehát az új Mt. egységesen július 1-jén fog hatályba lépni, a 
kollektív jogokra vonatkozó rendelkezések is. Az Mt. megszűnik a közszolgálati törvény 
háttérjogszabálya lenni, és e törvény, valamint a Hszt. nem fogja teljesen átvenni az Mt. 
kollektív jogokra vonatkozó szabályait. 
 
A szakszervezeti oldal egységes kormányzati álláspontot kér az ügyben, nem tartja 
kielégítőnek az NGM véleményét. Elfogadhatatlan, hogy a kollektív jogok nem egységesen 
érvényesülnek az egyes törvényekben, illetve hogy a szabályozások nemzetközi szerződéseket 
is sértenek. Még az idén tárgyalni szükséges az OKÉT-ben a kollektív jogok érvényesüléséről 
a közszféra jogviszony törvényeiben.  
 
A kormányzati válaszban elhangzott, hogy van egységes kormányzati álláspont, mégpedig az, 
hogy a kormány eltérő szabályokat kíván érvényesíteni az egyes törvényekben, mivel ezek 
eltérő jellegű területeket szabályoznak. Nincs akadálya, hogy legyen egyeztetés az új 
közszolgálati törvényről.   
 

4. Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke újra jelezte, hogy bölcsőde bezárások várhatók a 
térítési díj bevezetése és a magasabb óvodai normatíva miatt. Kérdezte, hogy a 
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kormány felülvizsgálja-e a térítési díjat, ha beigazolódik, hogy bölcsőde bezárásokkal 
és létszámleépítéssel jár? 

 
A NEFMI képviselője, dr. Kecskés Péter elmondta, hogy a félelem nem reális. A térítési díj 
bevezetése csak lehetőség egy plusz bevételre, nem érdek a bölcsőde bezárás, sőt új 
férőhelyekre 8,5 Mrd forint van tervezve. Nincs kormányzati szándék a térítési díj rendelet 
visszavonására. A BDDSZ elnöke a folyamatok monitorozását kérte. 
 
 
Budapest, 2012. február  
Készítette: Horváthné Batár Emese 


