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E M L É K E Z T E T Ő  
 

az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  
2012. március 12-i üléséről 

 
 
Az ülés levezető elnöke:  Horváthné Batár Emese (NGM) 
A tárgyalócsoportok vezetői: kormányzati oldal: Banai Péter Benő (NGM) 
 szakszervezeti oldal: Fehér József (SZEF) 
 önkormányzati oldal: Pálóczy Renáta (MJVSZ)  
   
 
A szakszervezeti oldal napirend előtti felvetései: 
 
1. A szakszervezeti oldal – hivatkozva arra a tavaly decemberi, kormányzati oldaltól 

kapott válaszra, hogy a közalkalmazotti törvény „marad” - jelezte, részt kíván 
venni  a Kjt. új Mt-vel összefüggő módosításának már az előkészítő fázisában, a 
kodifikációs munkában, tehát nemcsak a kész tervezet OKÉT egyeztetésében. 
Kérdésük: mikor és hogyan kapcsolódhatnak be legalább 2 fő szakértővel az 
előkészítő munkába? 
Kormányzati válasz: A kérés továbbításra kerül az NGM illetékes államtitkárának. 
 

2. Minél korábban kezdődjön meg az egyeztetés a 2013. évi költségvetésről, illetve a 
közszféra bérpolitikájáról, annál is inkább, mivel a 2011-12. évi folyamatok komoly 
problémákat jeleznek (pl. a béren kívüli juttatások jelentős csökkenése). Tárgyalni 
szükséges ennek keretében a bértábla „meghosszabbításáról”, a béren kívüli juttatások 
közszférabeli egységesítéséről is. Készítsen a kormányzat részletes elemzést a közszféra 
2011. évi bérhelyzetéről. 
Válasz: Banai Péter helyettes államtitkár úr elmondta, az új államháztartási törvény 
értelmében március végéig elkészül a költségvetési irányelv a Kormány részére, május 
végéig lezajlanak a tárcaegyeztetések, a költségvetési törvényjavaslat benyújtási határideje 
szeptember vége. Konkrét részletek még nincsenek a bérpolitikát illetően, de az ECOFIN 
holnap dönt a túlzott deficit eljárással kapcsolatos ajánlásairól, ami több évre 
meghatározhatja a költségvetés lehetőségeit, így a közszféra bérpolitikáját is. Május 
végén, június elején lehetőség nyílhat OKÉT konzultációra 2013-ról. Ha erre sor kerül, 
akkor a közszféra 2011. évi létszám- és keresetalakulását is át lehet egyúttal tekinteni.    
     

3. A szakszervezeti oldal ügyvivője írásos választ kér a BM illetékes vezetőjétől a következő 
kérdésükre:   A Hszt. 2012. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a fegyveres 
szerveknél nem kell alkalmazni a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés 
önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX törvényt, azaz a munkáltató nem köteles levonni és 
átutalni a munkavállaló kérésére a szakszervezeti tagdíjat. A Hszt. új rendelkezése szerint 
a levonásra és átutalásra a fegyveres szerv és a hivatásos állomány tagjának erre 
vonatkozó megállapodása esetén kerül sor. Azonban a BM-nél és az irányítása alá tartozó 
fegyveres szerveknél a munkáltató elzárkózik a megállapodástól, a tagdíjat nem vonja le. 
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A szakszervezetek álláspontja szerint ez a munkáltatói magatartás rendeltetésellenes 
joggyakorlás. Írásos indoklást kérnek, hogy a munkáltatók miért zárkóznak el a 
szakszervezeti tagdíjlevonásra vonatkozó megállapodástól.  (A kérdést azért az OKÉT-on 
vetik fel, mert a rendvédelmi érdekegyeztető fórum – RÉF – megszűnt, viszont a hatályos 
Hszt. alapján az OKÉT a szolgálati viszonyban állók érdekegyeztető fóruma is.)  
Válasz: A kérés továbbításra kerül a kormányzati illetékesekhez. 

 
 
Napirendi pont: Konzultáció a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú 

tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi 
kompenzációjának végrehajtásáról 

 
A téma napirendre tűzését a szakszervezeti oldal kezdeményezte.  
 
A szakszervezeti oldal ügyvivője, Fehér József úr elöljáróban ismét hangsúlyozta a 
kompenzálással kapcsolatos álláspontjukat, miszerint jobb megoldás lett volna – már csak a 
hatalmas adminisztráció elkerülése miatt is –, ha a közszférában 2012-ben megvalósult volna 
egy 5%-os illetménytábla növelés. Ez mintegy 70 Mrd Ft-ba került volna, alig többe, mint a 
64 Mrd Ft-os kompenzáció. A szakszervezetek felmérései és a hozzájuk beérkezett 
nagyszámú levél tanúsága szerint a közszférában nem valósult meg teljes körűen a 
kompenzáció. Sokan, talán akár tízezres nagyságrendben is rosszabbul jártak, annak ellenére, 
hogy a nagy többség számára a kompenzáció rendeltetésszerűen működik. 4 „típushibát” 
azonosítottak be: 

- gyermekes családok, ahol az egyik szülő nem a közszférában dolgozik, esetenként 
családi szinten is kevesebb a nettó jövedelem, 

- a minimálbér és a garantált bérminimum sem hozza a szinten tartást, 
- esetenként kisebb összeg, 200-300 Ft hiányzik, kérik, hogy ezt év végén egy 

összegben kapják meg az érintettek, 
- azok köre, akik a 2011-es adójóváírást az idén veszik igénybe egy összegben.   

 
Az oldal részéről a PSZ és a BDDSZ képviselője konkrét példákkal illusztrálta a problémákat. 
A BDDSZ elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a jövedelemkiesés fokozza a nők kereseti 
hátrányát, kiszolgáltatottságát is.  
 
A kormányzati válaszban Banai Péter helyettes államtitkár úr jelezte, hogy a konkrét 
panaszokat az ülést megelőzően nem kapta meg, így először általánosságban reagál. 
Elmondta, a közszférában a cél az volt, hogy a családi kedvezmény figyelembevételével a 
munkavállalóknak a nettó jövedelme ne csökkenjen. Voltak kisebb hiányosságok a 
kompenzációs rendszerben, emiatt a kormányrendelet már egyszer módosításra került. A 
munkáltatók több körben kaptak arra felszólítást, hogy a kompenzáció mechanizmusáról 
értesítsék a munkavállalókat. Március 15-ig történő nyilatkozattétellel még lehet 
visszamenőlegesen igényelni a kompenzációt, ez ügyben a figyelemfelhívásra kérte a 
szakszervezetek segítségét is. Hangsúlyozta, hogy a 64 Mrd Ft-os előirányzat felülről nyitott, 
azaz túlléphető. A „típushibákkal”, azok esetleges okaival kapcsolatban a következőket 
mondta: 

- nem szándékolt a 200-300 Ft-os hiány, legfeljebb 100 Ft eltérés lehet a kerekítések 
miatt, 

- ismert volt, hogy a családi adókedvezményt a rendszer figyelembe veszi, vagyis lehet 
kisebb a közszférában dolgozó jövedelme, ha a házastárs nem a közszférában 
dolgozik; családi szinten azonban a nettó szinten tartás megvalósul, 

- ha a bruttó illetmény valamilyen okból csökkent (pl. megszűnt az eltérítés vagy a 
helyettesítési pótlék), akkor a nettó is csökken. 
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- az egyéni bérezésben bekövetkezett változásokat nem célja a kompenzációnak 
ellensúlyozni vagy elvenni, ezért nemcsak a csökkenés érvényesül, hanem a többlet 
(pl. kiemelés) is.  

 
Javasolta, hogy a munkavállalók a problémáikkal először a munkáltatójukhoz forduljanak. 
Emellett működtet az NGM egy e-mailes ügyfélszolgálatot is, ahol levélben lehet érdeklődni. 
(berkompenzacio@ngm.gov.hu). Az NGM szakértője, Erdélyi Gabriella ehhez kapcsolódva 
azt kérte, minél részletesebben, dokumentumokkal alátámasztva kerüljön megfogalmazásra a 
kérdés, mert így könnyebb és konkrétabb lehet a válaszadás. Most az ülésen elhangzott 
levelekre, a dokumentumok áttekintése nélkül, nem lehet választ adni.  
 
A szakszervezeti oldal reagálásában elhangzott, hogy véleményük szerint biztosan vannak a 
kompenzációs rendszerben – vélhetően nem szándékolt – hibák, javasolják ezek utólagos – pl. 
egyösszegű – pénzbeli korrekcióját 2012 második félévében. Véleményük szerint a 
kormányrendelet módosítására szükség lesz.  Az oldal kérte, hogy a probléma súlyának 
megfelelően hivatalosan, kormányzati szinten, illetve az OKÉT keretében is kerüljenek 
áttekintésre a jelzett típusproblémák, akár alakuljon erre közös munkacsoport. Felvetették, 
hogy a március 15-i határidőt meg kellene hosszabbítani.  
 
Banai Péter úr elmondta, hogy az adórendszer átalakítása már csak azért is fontos volt, mert 
nagyon kevesen fizettek adót. A kompenzációval valóban jár többlet-adminisztráció, de ez 
elkerülhetetlen, a vizsgált változatok között lett volna sokkal bonyolultabb is. A gyermekesek 
egyértelmű nyertesei az adórendszer átalakításának. A minimálbér esetén a nettó csökkenés 
csak hibás elszámolásból adódhat. Ha a kompenzációs rendszert módosítani kell, akkor a 
visszamenőlegességre nyitott a kormányzat, emiatt a határidőt most nem szükséges 
meghosszabbítani.  
 
Az önkormányzati oldal képviselője a napirendhez nem tett észrevételt. 
 
A továbblépés tekintetében az OKÉT a következőkről állapodott meg: 
- a szakszervezeti oldal március végéig megküldi a típushibákat bemutató eseteket az NGM 

államháztartásért felelős államtitkárságának, szükség esetén személyes konzultációra vagy 
munkacsoport alakítására is sor kerülhet, illetve az OKÉT is áttekintheti egy-két hónapon 
belül a vizsgálat eredményét, 

- amennyiben vannak „típushibák”, akkor az NGM a kormányrendelet módosítását 
kezdeményezi, az erre vonatkozó javaslatot az OKÉT is megtárgyalja.  

 
A szakszervezeti oldal felvetette azt is, hogy a fizetési jegyzéken az államkincstár a prémium 
államkötvényt „reklámozza”, ami kapcsán egyes vezetők ennek jegyzésére buzdítják az 
alkalmazottakat. Sok esetben ez félelmet és felháborodást keltett a napi megélhetési 
gondokkal küzdő munkavállalók között. 
 
Banai Péter úr hangsúlyozta, az állampapír vétel csak lehetőség, nem kényszer, akinek van 
megtakarítási lehetősége, annak hasznos lehet az információ. A Kormány szándéka az 
államadósság belső finanszírozási arányának növelése, ezt szolgálja a szóban forgó 
figyelemfelhívás is.  
 
 
Budapest, 2012. március 20.  
Készítette: Horváthné Batár Emese 


