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Az ülés levezető elnöke:  dr. Kovács Géza (NGM, MKDSZ igazgatója) 
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 önkormányzati oldal: Sándor Zsuzsanna (MÖSZ) 
A tárgyalócsoportok tagjai: jelenléti ív szerint   
 
Napirend előtt: 
 
1. A szakszervezeti oldal részéről Varga László SZEF elnök kifogásolta a kultúráért felelős 

államtitkár médiumokban elhangzott nyilatkozatát, miszerint általánossá kellene tenni a 
pályáztatás nélküli vezetői kinevezéseket. Kérdezte, hogy ez a kormány véleménye-e. 
Kormányzati részről Kardkovács Kolos a kifogás továbbítására tett ígéretet. Jelezte, hogy 
a nyilatkozat tartalmát illetően kormányálláspontról nincs tudomása.    

 
Napirend elfogadása: 
 
Az ülés összehívását a szakszervezeti oldal kezdeményezte. Az oldal tudomásul vette, hogy 
az általuk előzetesen javasolt 3. napirendi pontról (Tájékoztatás az államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013.(I.10.) Korm. határozat végrehajtásának a 
foglalkoztatást érintő várható következményeiről) a kormányzati oldal a kormányzati belső 
egyeztetéseket követően vállalja az OKÉT-ban a konzultációt.  
 
 
1. napirendi pont: Egyeztetés a közszolgálatban alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről szóló jogszabályok – elsősorban a vonatkozó kormányhatározat – 
végrehajtásának feltételeiről, következményeiről  

 
 
A szakszervezeti oldal ügyvivője, Fehér József emlékeztetett arra, hogy már korábbi OKÉT 
üléseken is folyt előzetes konzultáció a témáról, és a december 17-i OKÉT ülésen a 
kormányzati oldal ígéretet tett a nyugdíjazás és a kettős folyósítás még elfogadás előtt lévő 
részletszabályairól történő konzultáció lehetőségére. Azóta megjelent az 1700/2012.(XII.29.) 
sz. kormányhatározat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről. Az OKÉT 
szakszervezeti oldalát alkotó 5 konföderáció egységes álláspontja, hogy a kötelező 
nyugdíjazással és a kettős folyósítás tilalmának elveivel, a Kormány által elfogadott 
intézkedésekkel nem értenek egyet. A szakszervezetek továbbra is készek az 
intézkedésekről az általuk korábban igényelt, de elmaradt előzetes szakmai egyeztetésre, 
ehhez azonban követelik a kormányhatározat január 31-ig történő visszavonását. 
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Álláspontjuk szerint az intézkedések: 
- súlyos alkotmányossági aggályokat vetnek fel, ezen túlmenően ellentételesek 

nemzetközi (pl. ILO) kötelezettségvállalásainkkal, 
- szakmailag elfogadhatatlanok nemcsak a munkavállalók, hanem a közszolgáltatások 

garantálása, az állampolgárok megfelelő színvonalú ellátása szempontjából is, 
- végrehajtásuk, az egyéni mentesítés rendkívül bürokratikus, nincs egységes eljárásrend, 
- feleslegesek és a munkáltatók döntési jogosultságát sértik, hiszen a munkáltató a 

hatályos szabályozás alapján is felmondhat a nyugdíjra jogosult munkavállalónak,  
- nem szolgálják a takarékossági elvet, ezzel pl. a meghirdetett szenior ösztöndíj sincs 

összhangban, 
- a nyugdíjazott munkavállalók álláshelyének zárolása miatt nem segítik a fiatalok 

elhelyezkedését, ami egyébként támogatható cél lenne, 
 
Varga László SZEF elnök szerint az elvek „kinyilatkoztatás” jelleggel kerültek 
meghatározásra. Az intézkedések jogellenesek, és végrehajtásuk is ellentmondásos. A 
hangoztatott elvek ellenére van, ahol mégis érvényesülhet ágazati mentesség (felsőoktatás). 
Kifogásolta a „kettős juttatás” kifejezés használatát is, mert sem a nyugdíj, sem a bér nem 
tekinthető „juttatásnak”. Véleménye szerint azt az elvet is tiszteletben kellene tartani, hogy az 
állampolgároknak joguk van a megfelelő közszolgáltatásokra, ami a kötelező nyugdíjazás 
miatt esetenként nem lenne garantálható. Összességében úgy ítélte meg, hogy az intézkedések 
mindenki érdekeit sértik, beleértve a Kormány érdekeit is. 
 
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke többek között elmondta, hogy a 
kormányhatározat nem jogszabály, így álláspontjuk szerint nem írhat elő a munkavállalók 
számára választási lehetőséget a munkavégzés és a nyugdíjba vonulás között. Tájékoztatta az 
OKÉT-ot arról, hogy kifogásaikkal az ombudsmanhoz fordultak. 
 
Bárdos Judit, a Belügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke arra utalt, hogy a 
közalkalmazottak a kötelező nyugdíjazás esetén elesnek a felmentési időre járó többhavi – pl. 
nyolchavi - díjazás egy részétől, mivel a kettős kifizetés tilalma már július 1-jétől hatályba 
lép. Utalt az egészségügy ellehetetlenülésére, ami az egész társadalmat érinti. Hasonlóképpen 
fontosnak tartotta, hogy az érintett egészségügyi továbbfoglalkoztatottak pontos képet 
kapjanak arról, a nyugdíjhelyettesítő járandóságukat milyen elvonások fogják terhelni. 
 
Kiss László a Független Egészségügyi Szakszervezet részéről elsősorban azt hangsúlyozta, 
hogy a továbbdolgozók számára tervezett nyugdíjpótlás („szenior ösztöndíj”) nagy 
bérfeszültségeket okozna. Az intézkedések társadalmi érintettsége hatalmas, a létszámstop a 
szolgáltatások összeomlásához fog vezetni. 
 
Az önkormányzati oldal részéről Sándor Zsuzsa egyrészt megkérdezte, hogy az intézkedések 
hogyan érintik a polgármestereket. A kormányzati válasz szerint a polgármesterekre és 
alpolgármesterekre egyik intézkedés sem terjed ki, az együttfolyósítás tilalma azonban az 
önkormányzati tisztviselőket is érinti. Az önkormányzat képviselője jelezte továbbá, hogy az 
önkormányzatok létszámproblémák miatt jelenleg sem tudják ellátni a kötelező feladataikat.  
 
A kormányzati oldal részéről dr. Kardkovács Kolos a konzultáció során a következőket 
hangsúlyozta: 
- az intézkedésről a túlzott deficit eljárás alóli kikerülés érdekében a kormány már 2012. 

októberében döntött, amely a hiány tartását és ezáltal az államadósság csökkentését 
szolgálja, ezért a kormányzati oldal részéről nem látjuk indokoltnak az intézkedések 
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visszavonását, már csak ezért sem, mert ezek hiányában esetleg más, súlyosabb 
egyenlegjavító intézkedésekre lenne szükség,  

- a kormányhatározat két fő elvet rögzít, nevezetesen: egyrészt főszabályként nyugdíjra 
jogosult munkavállaló foglalkoztatására ne kerüljön sor és ezek a státuszok csak 
kivételesen kerüljenek betöltésre, másrészt szűnjön meg a bér és a nyugdíj kettős 
folyósítása. Megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy a közszféra létszámának hasonló 
módon történő csökkentését jelenleg 15 OECD ország alkalmazza, tehát az intézkedés 
nemzetközileg sem példa nélküli. Továbbá elmondta, hogy lesznek olyan státuszok, 
amelyekre nyugdíjazás esetén a zárolás alól felmentés adható. 

- Emlékeztetett arra, hogy a munkáltató jelenleg sem köteles a nyugdíjra jogosultakat 
foglalkoztatni, a kormányhatározat nem jelenti a munkáltatói jogkörök gyakorlásának 
átvételét, csak arra szolgál, hogy egyrészt a munkáltatói intézkedésekre egységes elvek 
mentén kerüljön sor, másrészt a Kormány a felmérés, a regisztrálás és a 
továbbfoglalkoztatási igények megismerése révén részletes információkkal 
rendelkezzen a közszféra ágazatainak humánerőforrás helyzetéről.  

- Ahol szakmailag és a tevékenység miatt indokolt a továbbfoglalkoztatás, ott egyéni 
mentesítést lehet kérni, a mentesítési kérelmek elbírálásába pedig véleményezőként a 
Kormány is bevonásra kerül; ágazati mentesítésre nincs lehetőség.  

- A feladatok ütemezése szerint most a továbbfoglalkoztatásra, illetve mentesítésre 
vonatkozó igények felmérése a sürgős. A leginkább érintett két területen, az 
egészségügyben és a köznevelésben a felmérést szervezett formában, egységes elvek és 
módszertan mentén, intézményesen végzik, az ezzel kapcsolatos levelet az 
intézményvezetők már megkapták. A két kiemelt területen a szakterület szerint illetékes 
államtitkárok folyamatos egyeztetést biztosítanak az intézkedésekről. 

- A kettős kifizetések tilalma alól mentesítési lehetőség biztosítását nem teszi lehetővé a 
kormányhatározat, ugyanakkor a részletszabályok kidolgozása megkezdődött, az 
intézkedés bevezetésére július 1-jétől kerül sor. A részletszabályok – így a tervezett 
kompenzálás - megismerése után a munkavállalók még mérlegelhetik, hogy élnek-e a 
továbbfoglalkoztatás lehetőségével vagy a nyugdíjazást választják.  

- A nyugdíjazásra vonatkozó kormányhatározat végrehajtása jogviszonyonként is eltérő: 
a Kttv-ben jelenleg is automatikusan megszűnik a nyugdíjasnak minősülő jogviszonya, 
a Kjt-ben a munkáltató mérlegelhet; az Mt-ben nincs ilyen szabály, rájuk a 
kormányhatározat sem vonatkozik, ahogy a hatályos megbízási szerződéseket sem 
érinti, a jövőbeni megbízási szerződésekre viszont vonatkozik a kormányhatározat.  

 
Az intézkedések alkotmányossága tekintetében Salgó László főosztályvezető a KIM részéről 
elmondta, hogy a kettős folyósítás tilalma nem tekinthető diszkriminatív intézkedésnek, mivel 
azokra a speciális, közszférabeli jogviszonyokra terjed ki, ahol egyrészt a munkaviszonytól 
eltérően a munkavállalóknak többletjogosítványaik is vannak, azaz kevésbé kiszolgáltatottak, 
mint az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, másrészt más vonatkozásban is vannak 
ezekben a jogállási törvényekben eltérések. A kormányhatározat pedig csak a kormányzati 
szervekre vonatkozik, az önkormányzati szervekre nem, így nem törvénysértő. 
 
A napirend lezárásaként a szakszervezeti oldal ügyvivője újból megerősítette, hogy 
egységesen a kormányhatározat visszavonását követelik. Kardkovács Kolos még egyszer utalt 
arra, hogy a hatályos törvények alapján ma is fel lehet menteni a nyugdíjasnak minősülőket. A 
kormányhatározat nem vonja el a munkáltatók ezen jogát, de e tekintetben egységes elv 
alkalmazását írja elő, illetve kötelezővé teszi a nyugdíjjogosultság és a továbbfoglalkoztatási 
igények felmérését, a mentesítéseket pedig a Kormány is véleményezni fogja.  
 
 



 4 

2. napirendi pont: Konzultáció folytatása a közszolgálati munkavállalók 2013. évi 
bér- és kereseti helyzetének várható alakulásáról  

 
A szakszervezeti oldal ügyvivője, Fehér József a következőkkel indokolta a bértárgyalás 
folytatásának a szükségességét: 
- A december 17-i OKÉT ülésen megfogalmazott bérkövetelésükre megkapták írásban a 

kormányzati oldal tájékoztatását a december 19-i kormányülés reagálásáról. Eszerint a 
Kormány egyrészt 2013-ra is a kompenzáció fenntartása mellett döntött, másrészt 
rögzítette, hogy „a 2013. év első időszakának gazdasági-költségvetési folyamatai 
alapján kerülhet sor további, a 2013. évi központi költségvetést érintő intézkedések 
mérlegelésére, melynek során a közszféra illetményrendszereinek, illetve az egyszeri 
juttatás fizetésének megvizsgálására is sor kerülhet”. Kérdéses, hogy mikor van 2013 
„első időszaka”? Rámutatott arra is, hogy ezen kormányzati állásfoglalást követően 
azonban a kormány más kiadásokra „talált” pénzt (pl. gázüzletág felvásárlása), továbbá 
elfogadásra került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, ami még 
elavultabbá tette a bértáblákat. Hivatkozott arra, hogy a Kormány és a pedagógus 
sztrájkbizottság megállapodása a közszféra 20%-os béremelésére vonatkozó 
tárgyalásokat az OKÉT keretébe utalta.  

- A szakszervezeti oldal számításai szerint mintegy 520-550 ezer fő nettó nominális bére 
januárban változatlan marad úgy, hogy 220-250 ezer főt érint a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelése. 30-40 ezer főnél nominális csökkenés is várható, pl. a 
járásoknál, ahol a kiemelések várhatóan elvesznek. Talán 70-80 ezer főnél következik 
be növekedés az adóváltozások miatt. 2008 óta már mintegy 20-25%-os reálcsökkenés 
mérhető a közszférában, miközben a versenyszférában 2013-ban is reálnövekedés 
várható.   
 

A szakszervezeti oldal a december 17-én tett kompromisszumos bérajánlatát (20%-os 
béremelés 3 lépcsős végrehajtása 2013-2014-ben vagy 2013. II. félévben kétszer 50 ezer 
Ft kereset-kiegészítés kifizetése a közszférában) már nem tekinti érvényesnek, mivel 
arra a Kormány decemberben nemet mondott.  
 
Az oldal visszatér a korábbi 3 pontos 2013. évi bérköveteléséhez:  
- 20%-os tarifaemelés, 
- egységes és garantált kafetéria-rendszer a közszférában, valamint 
- az illetménytáblák továbbvezetése két fizetési fokozattal, tekintettel a 

nyugdíjkorhatár emelésére.  
 
Az oldal javasolja, kezdődjön el a szakmai egyeztetés a 2013. évi 20%-os tarifaemelés 
megvalósításáról. Ennek megalapozásához alakuljon szakértői bizottság a tények 
feltárására, készüljön egy több éves időtávot (pl. 2008-tól vagy 2010-től) bemutató 
korrekt szakmai elemzés a közszféra bérhelyzetéről.    
 
Az önkormányzati oldal részéről Sándor Zsuzsanna (MÖSZ) megerősítette, hogy rendkívül 
alacsonyak a bérek, különösen a létszámhoz, a munkaterheléshez viszonyítva. Az ülés során 
többször is utalt arra, hogy a kormánynak a financiális szempontokon túl az intézkedések 
emberi vonatkozásait is figyelembe kellene vennie. 
 
Kormányzati részről Kardkovács Kolos rámutatott, hogy a decemberi OKÉT ülés óta nincs az 
elfogadott költségvetéshez képest többletkiadásról döntés, ez nem indokolhatja a sürgős 
bértárgyalást. A konzultációt a kormányzat is fontosnak tartja, azonban pár hónap szükséges a 
folyamatok értékeléséhez. Rámutatott, hogy nem lehet nominális bércsökkenés 2013-ban a 
közszférában, sőt a minimálbér és garantált bérminimum emelése kismértékű reálnövekedést 
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is jelent az érintett körben. Az egyéni illetményeltérítésről évente dönt a munkáltató, az nem 
automatikusan jár. Banai Péter azzal egészítette ki, hogy még csak három hét telt el az évből, 
nem látni a mozgásteret. A gázüzletágban nem a Kormány, hanem az MVM a vásárló.  
 
A szakszervezeti oldalon ezt követően több szakszervezet képviselője is megszólalt:  
- Varga László (SZEF elnök) arra hívta fel a figyelmet – példával illusztrálva -, hogy más 

célokra a Kormány, a költségvetés tud biztosítani pénzt. Elfogadhatatlan, hogy a 
közszféra béremelésére évek óta nincs pénz.   

- Szűcs Viktória (Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke) elmondta, 
hogy a bölcsődei dolgozók napi megélhetési gondokkal küzdenek, esetenként már 
uzsorakölcsönből élnek. Készítettek 2011-ről egy felmérést, amit bárkinek szívesen 
átadnak. Jelezte, hogy a kötelező béremelést is jellemzően más keresetelemek, juttatások 
terhére hajtották végre, tehát a munkavállaló jövedelme nem nőtt.  

- Bazsik István (LIGA - Honvédszakszervezet) többek között szintén az alacsony bérekre 
apellálva (kezdő katona nettó 65 ezer forintot kap) javasolta, hogy ne várjuk meg a 
„szikrát”, keressünk közösen értelmes megoldást.  

- Boros Péterné (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezetének főtitkára) elsősorban a követelmények és a díjazás egyensúlyának 
fontosságáról beszélt.  

- Galló Istvánné (Pedagógusok Szakszervezete elnöke) arra mutatott rá, hogy a 
munkabékét már csak a szakszervezetek közreműködése tartja fent. De ha rövid időn 
belül a kormány nem fog a munkavállalóknak valamiféle elfogadható bérrendezést 
ajánlani 2013-ra, akkor nem tudják garantálni, hogy nem robban-e ellenőrizhetetlenül a 
feszültség, amit egyetlen felelős szakszervezet sem akar. A 20%-os tarifakövetelést azért 
utalták a sztrájkmegállapodásukban az OKÉT-ba, mert ez a közszféra egészét érinti; a 
bérköveteléssel kapcsolatban a sztrájkbizottság semmiféle akciómoratóriumot nem 
vállalt a megállapodásban.   

- Kuti László (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke) a 20%-os emelést 
méltányosnak és megvalósíthatónak tartja, a színvonalas munkához megfelelő bér kell. A 
nyugdíj melletti munkavégzést a megélhetés miatt vállalják. 

 
Kormányzati részről Banai Péter válaszában úgy reagált, a szakszervezetek által felvetett 
társadalmi felelősségvállalásnak az is része, hogy mindenki szem előtt tartsa, milyen 
helyzetben van a költségvetés (az uniós statisztikák szerint 6 évig Magyarországon volt a 
legnagyobb, vagy második legnagyobb hiány az EU-ban), más országok hogyan reagáltak a 
válságra (pl. nominális bércsökkentés a közszférában), miközben a Kormány és az 
Országgyűlés az EU-ban egyedülálló módon számos, a lakosságot védő, sőt több esetben 
jövedelemnövekedést is eredményező intézkedést is tett (pl. nominális bérek legalább szinten 
tartása, egyes területeken béremelés, személyi jövedelemadó-rendszer széles rétegek, pl. a 
többgyermekesek számára kedvező átalakítása, devizahitelesek megsegítése, rezsicsökkentés). 
A lakosságot védő, a számos európai országban jellemzően alkalmazott konszolidációs 
megoldásokkal szembemenő intézkedések miatt számos oldalról támadások is érik a 
Kormányt. Ugyanakkor a megtett intézkedéseknek megvan az eredménye, van esély arra, 
hogy Magyarország kikerüljön a túlzott deficit eljárás alól, és adósságunk finanszírozása 
ezáltal is olcsóbb lehet.   
 
A szakszervezeti oldal ezt követően azt hangsúlyozta, hogy a szakszervezeteknek nem érdeke 
a konfliktus, folytatni kívánják a tárgyalásokat és megoldást szeretnének elérni. 
Javasolják OKÉT szakértői bizottság mielőbbi létrehozását a tények feltárására, a bér- és 
létszámadatok pontosabb megismerésére, beleértve a nemzetközi összehasonlításokat is, 
mivel a szakszervezetek nem rendelkeznek megfelelő adatokkal. Rövid időn, egy-két héten 
belül választ várnak a bérkövetelésükre. Galló Istvánné (PSZ) felhívta a figyelmet arra, 
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hogy a januári fizetések kézhezvétele után robbanhat az elégedetlenség. Bazsik István (Liga) a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos aggályainak adott hangot, emellett azt is hangsúlyozta, hogy a 
2013-as bérekről most kell elkezdeni az egyeztetést, májusban már a 2014-es bérpolitikáról 
kell tárgyalni. Kiss László (Munkástanácsok) úgy ítélte meg, hogy a kormányzat által 
felsorolt kedvező intézkedések nem a legrosszabb anyagi helyzetben lévőknek segítenek. Míg 
az ország igyekszik kikerülni az adósságból, az egyes emberek adóssága nő, 80%-uk hitelből 
él. 
 
Kormányzati részről Banai Péter utalt arra, hogy a tárgyalásokhoz fontos a gazdaságpolitikai 
környezet, a mozgástér ismerete is. Megerősítette, hogy a felsorolt kedvező intézkedések a 
közszférában is sokak helyzetét javítják. A 2013-ra vonatkozó tárgyalás folytatása 
tekintetében elmondta, hogy az NGM havonta elemzi a makrogazdasági, költségvetési 
folyamatokat, de ezek megalapozott megítéléséhez egy hónap kevés. Javasolta, hogy 
mindenképpen később térjen vissza az OKÉT a 2013. évi bérkérdésekre, de ennek 
konkrét időpontját egyelőre nem javasolja meghatározni, minimum 3-4 hónapot azonban 
mindenképpen indokoltnak lát várni. Kardkovács Kolos ígéretet tett arra, hogy a miniszterek 
és a Kormány tájékoztatást kapnak az elhangzottakról, így arról, hogy a munkabéke 
szempontjából a szakszervezetek legfeljebb kéthetes időkorlátot látnak a 
bérköveteléseikre történő kormányzati reagálásra.  
 
A tényfeltárás, a közszféra részletes bér- és létszámadatai megismerése tekintetében a 
kormányzati oldal javasolta a mindenki által elérhető adatforrások használatát (KSH, 
munka.hu, költségvetési törvény stb.), de nem zárkózott el egyes területeket érintően kérés 
alapján az adatok összeállításától sem. A következtetéseket az oldalak az adatok alapján le 
tudják vonni a maguk számára.    
 
A szakszervezeti oldal javasolta, hogy 2 héten belül újra tárgyaljon az OKÉT a 2013. évi 
bérekről. A tárgyalási igényt a kormányzati oldal tudomásul vette.   
     
 
Budapest, 2013. február 5.  
Készítette: Horváthné Batár Emese 


