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Javasolt napirend:  
1.Döntés a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnökének indítványáról  
2.Felkészülés az OKÉT plenáris ülésére  

(A soron következő OKÉT plenáris ülés javasolt napirendje:  
„Tájékoztató és konzultáció a közszféra 2013. és 2014. évi kereseti helyzetének alakulásáról, valamint az augusztus 30-
ai OKÉT ülésen történt szakszervezeti felvetésekkel kapcsolatos intézkedésekről”)  
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1. napirend 
Döntés a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnökének indítványáról 

 
Az indítvány arról szól, hogy az OKÉT MVO-on a MOSZ mandátumszáma 1-ről 3-ra nőjön (ezzel a MVO 
össz-mandátumszáma a jelenlegi 12-ről 14-re emelkedne).  
 
Varga László SZEF testületi álláspontját ismertette. E szerint az esetleges változtatásokat követően a 
SZEF mandátum-arányának mértéke az össz-mandátumszámhoz képest ne csökkenjen. (E mandátum-
arány már jelenleg is alulbecsült, a valóságos taglétszám-arányokhoz képest.) Ennek 
figyelembevételével, a MOSZ mandátum-növekedése kétféleképpen történhetne meg: Az egyik féle 
változtatás szerint a Ligától átkerülne egy mandátum a Munkástanácsokhoz, és onnantól kezdve 
mindkettő 2-2 mandátummal rendelkezne. Először erről kellene konzultálni, később a másik 
javaslatról.  
 
Kelemen Melindának, mint az érintett Liga képviselőjének jelenleg nem volt mandátuma, csak egy 
későbbi időpontra tud a Ligatanács által jóváhagyott véleményt ismertetni. (A Ligatanács ülésére 
szeptember 27-én kerül sor.)  
 
Fehér József megállapította, hogy a felhatalmazás hiánya azt jelenti – lévén az OKÉT MVO 
határozataihoz konszenzus szükséges – hogy erről most nem is lehet dönteni.  
 
Varga László tájékoztatást adott a SZEF második, alternatív javaslatáról. E szerint a Munkástanácsok 
mandátumszáma a kérésüknek megfelelően nőhetne 3-ra, de akkor egyben a SZEF-ének is nőnie kell, 
5-ről 7-re. A teljes OKÉT MVO mandátum-megoszlása ebben az esetben a következő lenne: SZEF 7 
(43,8%), LIGA 3 (18,8%), MOSZ 3 (18,8%), ÉSZT 2 (12,5%), MSZOSZ 1 (6,3%). Ez mindösszesen 16 
mandátum.  
 
Palkovics Imre megköszönte, hogy az oldal tagjai foglalkoztak a MOSZ kérésével. Annak kimenetele a 
forráselosztás szempontjából is releváns. A tényleges taglétszámok nincsenek pontosan és 



- 2 - 

megbízhatóan felmérve, támogatja, hogy ez valamikor megtörténhessen. Addig is azonban, amíg ez 
remélhetőleg megtörténik, számára elfogadható a SZEF második javaslata.  
 
Holecz Gábor (MOSZ) szerint a rendezett viszonyok fennállása közös munkavállalói érdek.  
 
Varga László rámutatott, hogy az OKÉT MVO konföderációira vonatkoztatva a támogatási összeg 100 
millió forintban történő maximalizálása (az adott szervezet tényleges súlyától függetlenül) e 
tekintetben igazságtalan.  
A szavazati arányokat tekintve, csak olyan változtatás fogadható el, amely esetben a LIGA és a MOSZ 
össz-mandátumszáma nem haladja meg a SZEF-ét.  
 
Holecz Gábor szerint valamennyi konföderációnak a döntéshozó szervei elé kell terjeszteni mindkét 
verziót, aztán, ha döntés lesz valamelyikről, akkor azt az OKÉT plenáris ülésen is elő kell terjeszteni.  
 
Kónya Gusztávné tájékoztatása szerint az MSZOSZ – egyelőre – az első verziót (LIGA, MOSZ, 2-2 
mandátum) tudja támogatni.  
 
Fehér József szerint a szeptember 30-tól október 4-ig tartó héten tárgyalható tovább a kérdés, és 
ekkor lehet arról döntést is hozni.  
Amennyiben a MVO módosítani szeretné az OKÉT Alapszabály függelékét (mely az Alapszabály 
része), azt mindenképpen OKÉT plenáris ülésen kell jóváhagyatni a kormányzati és az 
önkormányzati oldalakkal is.  
Oldal-ügyrend elkészítésének szükségessége is tárgyalható a MVO egyeztetésén. Ennek 
elfogadásához és bevezetéséhez nem szükséges az OKÉT többi oldalának jóváhagyása.  
 
Kis Papp László az ÉSZT nevében támogatja az ügyrend elkészítését.  
 
Varga László szerint egy konszenzust tartalmazó ügyrend előnye az lenne, hogy a különféle reakciók, 
álláspontok így utólag számonkérhetőek lennének. Az ügyrend kérdése külön tárgyalandó a MOSZ 
javaslattól.  
A helyekről/mandátumokról történő egyetértés esetén a függeléket lehet módosítani.  
 
Holecz Gábor a MOSZ részéről is kifejezte az igényt az ügyrend elkészítésére vonatkozóan.  
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
 

Plusz napirend 
 
A MVO előző, 2013. szeptember 11-i egyeztetésének folytatásaként, Fehér József tájékoztatást adott 
arról, hogy levélben értesítette dr. Cser Ágnest, a Hetedik Szövetség elnökét arról, hogy az OKÉT MVO 
nem tudja a Hetedik Szövetséget konföderációként elismerni, és az OKÉT MVO-on tagként elfogadni. 
A levél tértivevénnyel lett postázva (nem email által).  
Többen jelezték a levél pontos szövege iránti igényüket.  
Ami a várható válaszreakciókat illeti, megjegyzendő, hogy az OKÉT MVO nem jogképes, csak az azt 
alkotó konföderációk.  
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
 

2. napirend 
Felkészülés az OKÉT plenáris ülésére  

 
A SZEF javaslata (Varga László ismertette) szerint 2013-ra 60eFt értékű Erzsébet-utalvány kiosztása 
legyen a követelés, azon munkavállalók között, akik a 2013. első félévi „közszolgálati” bruttó 



- 3 - 

átlagkereset alatti (megjegyzés: a KSH kiadvány szerint ez kb. 219eFt) keresettel rendelkeznek. Ezt a 
kiegészítést a novemberi bér kifizetésével egy időben kapják meg.  
2014-re figyelembe kell venni azokat az áthúzódó hatásokat, amelyek a Kjt előmeneteli 
illetményrendszerét lényegében értelmezhetetlenné tették. Ezért a SZEF az eredeti hármas követelés 
első pontját úgy javasolja módosítani, hogy a költségvetési intézményeknek az illetmény-emelésben 
nem részesülő munkavállalói rendszeres havi juttatásai emelkedjenek meg 5%-kal. Ehhez kapcsolódik, 
hogy azoknál a munkavállalóknál, akiknél a „bármely egyéb” (életpályák, minimálbér-emelés, 
gyermek-kedvezmény, stb.) bérintézkedés következtében a kereseteik növekednek ugyan, de annak 
mértéke nem éri el az 5%-ot, a kormányzat egészítse ki ez utóbbi mértékre. (Különös tekintettel kell 
lenni, a Kjt bértábla hatálya alatt maradó munkavállalókra, például a szociális szférára, stb.)  
Boros Péterné közbevetése szerint egyéb, ilyen kimaradók is vannak, pl. egyes önkormányzati 
munkavállalók, illetőleg a kormánytisztviselők, stb.  
Varga László folytatta, az eredeti hármas követelés második pontjával (a fizetési fokozatok legalább 2-
vel növelése a bérrendszerekben), amely változatlanul maradna követelésként. Az eredeti harmadik 
pont (cafetéria) úgy szólna, hogy a jelenlegi cafetériák változatlanul hagyása mellett mindenhol 
bevezetésre kerülne havi 10eFt értékű Erzsébet-utalvány.  
A SZEF továbbá javasolja a bankszámladíjakkal kapcsolatos térítés 50%-kal, havi 2eFt-ról havi 3eFt-ra 
való növelését.  
 
Bárdos Judit tájékoztatása szerint a rendvédelem sem kapott semmilyen kereset kiegészítést, a 
majdani állítólagos létszámnövelés pedig nem bérintézkedés. Kiemelendő, hogy a havi 10eFt-os 
Erzsébet-utalvány a jelenlegi cafetérián felüli követelés legyen! Felmerül, hogy a kormány által 
tervezett 5milliárd dolláros amerikai kötvénykibocsátás fényében hogyan kell értékelni a kormányzat 
magatartását.  
 
Palkovics Imre szerint a KSH kiadványból egy 9% körüli kereset emelkedés már 2013. első féléves 
adataiból kiolvasható (Varga László kiegészítése szerint ez azonban csak júniusi adat, mely mérték 
nem érvényes az első félév átlagára), így az 5%-os béremelési követelést lényegében e szintre, 9-10% 
körüli mértékre kellene emelni. (Ehhez az állásponthoz Holecz Gábor is csatlakozott.) Ez legyen a 
tárgyalási alap.  
Az amerikai kötvénykibocsátás a fenti mértékben nem egyszerre valósul meg, már ha egyáltalán 
megkapják rá az elvi engedélyt.  
 
Varga László felhívta figyelmet arra, hogy KSH adatok értékelésekor figyelembe kell venni – többek 
között – hogy az a soros előmenetelek hatását is tartalmazza, továbbá, hogy az átlagkereset „elfedi” a 
valóságot, nevezetesen a fizetések szóródását. (Ezt a jelenséget Soós Adrianna is kiemelte.) A 
minisztériumi apparátus azonban képes kiszámítani, hogy kinek mennyi keresetemelkedést kellene 
adni. Jelen felvetett követelés a rendszeres havi bruttó átlagkeresetekre vonatkozna. Ahol pedig a 
keresetemelés egyébként meghaladja az 5%-ot, azt tudomásul vesszük.  
 
Soós Adrianna (MOSZ) azt javasolta, hogy az 5%-os kereset növelési követelés a minimálbér-emelésen 
felül legyen értendő. Ők egyébként már a 20%-os tarifaemelési igény alkalmával is a 20%-os 
keresetemelési igényt szerették volna megfogalmazni.  
 
Fehér József felhívta a figyelmet arra, hogy 2010-hez képest 2013-ban a kormány mintegy 200 milliárd 
forinttal csökkentette a közszolgálati szféra bértömegét.  
Az OKÉT plenáris ülésen először meg kell várni, hogy a kormányzati oldal milyen javaslato(ka)t tesz, 
hiszen lényegében az előző plenáris ülés napirendjének folytatásáról van szó. Illetve jelezni kell, hogy 
ezt várjuk tőlük.  
Ha a kormányzati oldal nem tenne érdemi javaslatot, akkor a MVO terjessze elő kompromisszumos 
javaslatát, a következőképpen:  
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2013-ra:  
- Amely közszolgálati munkavállalóknak a 2013. októberi (novemberben folyósított) keresete nem 

haladja meg a 2013. első félévi közszolgálati átlagkeresetet, azok még 2013-ban kapjanak 60eFt 
értékű Erzsébet utalványt.  

2014-re:  
- Bármely, ismert (vagy csak később nyilvánosságra kerülő) bérintézkedéssel nem érintett 

közszolgálati munkavállaló havi rendszeres keresete 5%-kal, vagy 10%-kal növekedjen (a 
minimálbéreket is beleértve).  

- A MVO korábbról fenntartja a fizetési fokozatok legalább 2-vel való növelését a bérrendszerekben.  
- A MVO követeli – a jelenleg hatályos cafetériákat nem érintve – minden közszolgálati 

munkavállalónak havi 10eFt értékű Erzsébet utalvány megadását.  
- A „bankszámladíj”-juttatás 2014. január 1-től legyen egységesen 3eFt/hó.  
Továbbá, kérdéseket kellene feltenni a kormányzati oldalnak a „kompenzációs” kormányrendelet 
2014-re történő továbbvitelének esetleges szándékáról, illetve, hogy a jogállás törvényekkel (Kjt, Ktv, 
Kttv, Hszt, Hjt) mit terveznek egyáltalán.  
 
A fentiekhez valamennyi konföderáció csatlakozott.  
Egyetértés született abban is, hogy a plenáris ülésen a MVO szóvivője Fehér József ügyvivő legyen.  
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
 

Az Emlékeztetőt készítette:   Korányi László, SZEF szakmapolitikai titkár  
   Látta:   Fehér József OKÉT oldalügyvivő, SZEF alelnök  


