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E M L É K E Z T E T Ő  

 

az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  

2013. szeptember 20-i üléséről 

 

 

Az ülés levezető elnöke:  Horváthné Batár Emese (NGM) 

A tárgyalócsoportok vezetői: kormányzati oldal: dr. Modori László (NGM) 

 szakszervezeti oldal: Fehér József (SZEF) 

A tárgyalócsoportok tagjai: jelenléti ív szerint   

 

Az önkormányzati oldal nem képviseltette magát, így az ülés kétoldalú konzultációnak 

minősül.  

 

A szakszervezeti oldal kifogásolta, hogy határozott kérésük ellenére politikai döntéshozó 

személy nem vesz részt az ülésen kormányzati részről. Dr. Modori László, a kormányzati 

oldal vezetője válaszában elmondta, hogy törekedtek a magasabb szintű képviselet 

biztosítására, más elfoglaltság miatt ez nem járt sikerrel, a jelen lévő két NGM helyettes 

államtitkár azonban megfelelő felhatalmazással rendelkezik a kormányzati álláspont 

képviseletére.  

 

Napirend:  Tájékoztató és konzultáció a közszféra 2013. és 2014. évi kereseti 

helyzetének alakulásáról, valamint az augusztus 30-ai OKÉT ülésen 

történt szakszervezeti felvetésekkel kapcsolatos intézkedésekről (a 2013. 

augusztus 30-ai napirend folytatása) 

 

A napirend tárgyalásának első részében a kormányzati oldal beszámolt az augusztus 30-ai 

ülésen felmerült szakszervezeti kérdésekkel, kérésekkel kapcsolatos intézkedéseiről:  

 

1. Banai Péter (NGM) elmondta, hogy a Szűcs Viktóriától (SZEF, Bölcsődei Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete) az ülést követően megkapott írásos dokumentumok alapján 

az NGM a MÁK bevonásával intézkedett, így a hibás munkáltatói adatszolgáltatás 

korrigálása miatt azon jelzett munkavállalók is megkapják január-április hónapokra 

visszamenőlegesen a 2013. évi kompenzációt, illetve annak különbözetét, akik 

esetében ezt az illetékes MÁK eddig nem folyósította.  Mivel szeptember 20-a van, a 

kompenzációt technikailag már nem lehet az október elején kifizetendő illetménnyel 

együtt folyósítani, de októberben soron kívül számfejtésre kerül.  

Szűcs Viktória kérte, hogy általános érvénnyel intézkedjen a kormány, mert a 

dokumentált helyen túl máshol is lehetnek, illetve vannak problémák, a konkrét iratok, 

adatok beszerzése azonban rendkívül nehéz.  

Banai Péter jelezte, a kormány minden eszközzel arra törekszik, hogy mindenkihez 

eljusson az őt megillető kompenzáció. Így került sor év közben az egészségügyben a 

szervezeti változások miatti kompenzációra is. A jogos kompenzációhoz való hozzájutás 

érdekében a kormányzat minden problémás esetben, ami a tudomására jut, eljár, ezért a 

szakszervezeteket a továbbiakban is a konkrét, egyedi esetek jelzésére kérte.  
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2. Dr. Modori László (NGM) beszámolt arról, hogy a több szakszervezet részéről elhangzott 

kifogásnak, illetve az ez alapján a kormányzati oldal részéről a szociális államtitkárság 

felé történt figyelemfelhívásnak is köszönhetően – a szociális ágazat vezetése 

egyeztetéseket kezdett a szakszervezetekkel. A Soltész Miklós államtitkár úr és Fülöp 

Attila helyettes államtitkár úr részvételével lezajlott szeptemberi két egyeztetésen az 

államtitkárság késznek mutatkozott az ágazati fórum létrehozására, az ágazati bérigények 

képviseletére, illetve az egyeztetések folytatására.  

Szűcs Viktória (BDDSZ) a tárgyalások megkezdését előrelépésnek tekintette, ugyanakkor 

hozzáfűzte, hogy az eddigi egyeztetések még nem tekinthetők az általuk kért szociális 

ágazati érdekegyeztető tanács működtetésének, mivel ezeken a megbeszéléseken nem vett 

részt az ágazat minden érintett szakszervezete. 

 

3. Dr. Modori László elmondta, hogy a szakszervezeti felvetés alapján Gondos Judit, az 

NGM közigazgatási államtitkára szeptember 16-án megbeszélést tartott Holecz Gábor 

úrral (Munkástanácsok, Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete) a Közszolgálati 

Pénzügyi Érdekegyeztető Tanács működtetéséről. A megbeszélés alapján az NGM 

tovább vizsgálja az érdekegyeztetés formalizálásának a lehetőségeit.   

Holecz Gábor jelezte, péntekig írásban megküldik javaslataikat az NGM-nek. 

 

4. A bankszámla költségtérítésről Banai Péter elmondta, az NGM készített egy szakmai 

javaslatot a térítés egységesítésére, azonban államtitkári és kormánydöntés erről még 

nem született.  

A szakszervezetek kérdéseire – pl. hogy a NAV miért nem fizet térítést, illetve hogy a 

kormány tudja-e, hogy hol nincs még költségtérítés - mindezt kiegészítette azzal, a 

kormányzatnak van arról felmérése – alapvetően a MÁK adatai alapján -, hol és mennyi 

költségtérítést fizetnek jelenleg a közszférában. Elmondta még, hogy a vizsgált egységes 

mérték a szakmai javaslat szerint maximum havi 2000 Ft. Ezzel kapcsolatban felhívta az 

előző ülésen elhangzott szakszervezeti javaslattal kapcsolatban arra a figyelmet, hogy a 

bevezetésnél nem havi, hanem éves szinten volt 2000 Ft az adómentesen nyújtható 

költségtérítés. A kormányzati oldal ígéretet tett az OKÉT tájékoztatására, amennyiben a 

bankszámla költségtérítés ügyében további fejlemény lesz. 

 

5. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) összehívására vonatkozó kérésre, amit több 

érintett szakszervezet is sürgetett, a Belügyminisztérium képviseletében dr. Kovács Anikó 

elmondta, a BM – miután kézhez vette az augusztus 30-ai OKÉT ülés emlékeztetőjét - 

írásban fog a szakszervezeteknek válaszolni.  

 

6. A szakszervezeti oldalt megillető 2013. évi költségvetési támogatáshoz való hozzájutás 

érdekében az NGM a Miniszterelnökséggel való kapcsolatfelvételhez a segítséget 

megadta. 

 

A napirend tárgyalásának második részében Banai Péter (NGM) a 2014. évi 

költségvetéssel kapcsolatban tájékoztatást adott az eljárási kérdésekről. Eszerint a Kormány 

szeptember 23-áig kapja meg a Költségvetési Tanács véleményét, ezt is figyelembe véve a 

Kormány szeptember 25-én tárgyal újra a költségvetésről, és szeptember 30-áig benyújtja azt 

az Országgyűléshez. A KT véleménye befolyásolhatja, hogy az eddig ismerteken túl van-e 

lehetőség más bérintézkedésre a közszférában, jelenleg azonban nincs mandátuma a 

kormányzati oldalnak ilyenről tárgyalni.   

 

Fehér József (oldalügyvivő) ismertette a szakszervezeti oldal álláspontját. Eszerint: 

 Annak ellenére, hogy továbbra is minden javaslatukra nemleges kormányzati választ 

kaptak, folytatni kívánják a tárgyalásokat, és kérik, hogy álláspontjuk jusson el a 

szeptember 25-i kormányülésre.  
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 Kérik a kormányt, hogy mérlegelje a közszférában kialakult körülményeket, mert azzal 

együtt, hogy egyes területeken volt béremelés, amit tudomásul vesznek, nagy számban 

vannak olyan munkavállalók, akik 2008 óta nem részesültek - legfeljebb csak a kötelező 

(minimálbér, garantált bérminimum) - béremelésben.  

Mindent mérlegelve korábbi javaslataikhoz képest új, kompromisszumos javaslatokat 

terjesztett elő: 

 2013-ra 60 ezer Ft Erzsébet utalványt kérnek az októberi bérfizetéssel együtt 

novemberben azon munkavállalók számára, akik októberi rendszeres keresete 

nem haladja meg a közszféra 2013. I. félévi átlagos keresetét, azaz a 219 ezer Ft-ot. 

A javaslat a korábbival szemben nem 120, hanem csak 60 ezer Ft-ot tartalmaz, és nem 

a közszféra mintegy 670 ezer munkavállalóját, hanem csak a legnehezebb anyagi 

helyzetben lévőket érinti. 

 2014-re javasolják: 
o további fizetési fokozatok létrehozását azon bérrendszerekben, amelyek a 

megnövelt nyugdíjkorhatár ellenére nem biztosítják a hosszabb szolgálati idővel 

rendelkező munkavállalóknak az előmenetelt (ez a számítások szerint mintegy 4-5 

Mrd Ft többletkiadást jelentene); 

o a kafetéria rendszer egy minimális összeggel (pl. havi 10 ezer Ft-tal) történő 

rendszerszerű és egységes bevezetését ott, ahol az jelenleg még nem működik; 

o béremelés végrehajtását a 2008 óta befagyasztott bérek okozta jelentős veszteség 

pótlásának megkezdésére. A béremeléshez kapcsolódóan két kérdést is 

megfogalmazott: egyrészt arról, hogy mi a kormány szándéka a jelentős bérezési 

feszültségeket okozó, a bértábla alsó felében nivellálódott bérrendszerekkel, 

másrészt pedig arról, hogy 2014-ben is fenn kívánja-e tartani a kormány a már 

három éve súlyos milliárdokért, rosszul működő bérkompenzációt. A kormányzati 

választ feltételezve ismertette javaslatukat, miszerint azon munkavállalók 

rendszeres személyi juttatása (bére), akik a közszférában semmilyen 

bérrendezésben nem részesülnek, 2014-ben átmeneti lépésként – az életpályák 

kiteljesedéséig - kerüljön 10%-kal megemelésre, úgy, hogy a 10%-ba 

beszámítana a kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2014. évi 

emelése. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy 2014-ben még mindig a 2010. évi bér 

megőrzése a kormányzati cél a munkavállalók széles köre számára.  

 

A kormányzati válaszban dr. Modori László (NGM) elmondta, hogy a szakszervezet 

álláspontját, javaslatait a kormányzati résztvevők – mint mindig – ez alkalommal is 

részletesen megvizsgálják és továbbítják a döntéshozók számára. Elismerte, hogy a 2013. évi 

Erzsébet utalvány juttatásra vonatkozó új szakszervezeti javaslat valóban komoly 

kompromisszumot mutat. Hasonló, visszafogottabb megoldásokra az NGM is készített 

időközben szakértői számításokat, azonban - mint a pedagógus béremelés többlépcsős 

bevezetése is mutatja – a költségvetés a szűk keresztmetszet ezek megvalósításához. A 

kafetériára vonatkozó kérés is továbbításra kerül. A 2014. évi, a kötelező béremeléseket is 

beszámító 10%-os emelési javaslat szintén korrekt és visszafogott, teljesíthetősége azonban 

erősen kétséges. A kormány elismeri, hogy további területeken is elmaradás van a bérekben, 

például a szociális ágazatban, ennek az enyhítésére a lehetőségek függvényében törekszik.  

Banai Péter a 2013. évi Erzsébet utalvány juttatás vonatkozásában – az előző OKÉT 

ülésekhez hasonlóan - ismét elmondta, hogy az NGM havonta értékeli a költségvetés 

helyzetét, elsősorban a 3%-os hiánycél tartása szempontjából, és a vizsgálat eredményétől 

függően születhet csak döntés bármilyen újabb kiadásról. Természetesen az Erzsébet 

utalványra vonatkozó új javaslatot is számszerűsíti az NGM, annak elsődleges és másodlagos 

(pl. többlet adóbevétel) költségvetési hatásait is figyelembe véve, de csak a költségvetés 

mozgásterének függvényében kerülhet sor a szakszervezeti igényről történő döntésre.  
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Fehér József a szakszervezeti oldal egységes véleményét úgy összegezte, hogy a javaslatukra 

kapott kormányzati válasz az oldal számára elfogadhatatlan. Az érdemi tárgyalás 

szempontjából problémának tekintik, hogy határozott kérésük ellenére a kormányzati oldalon 

nincsenek jelen politikai döntéshozók, a kormányzati résztvevők csak közvetítenek, és 

mindenre kizárólag nemleges választ tudnak adni. Felmerül a kérdés a szakszervezetek 

részéről, hogy vajon az erő felmutatása, mint azt a pedagógusok tették, hozna-e eredményt? 

Várják a választ, hogy a szeptember 25-i kormányülést követően milyen folytatásra 

számíthatnak. 

 

Dr. Modori László válaszul elmondta, hogy a kormányzati oldalon szereplők nemcsak 

„postások”, hanem próbálják finomhangolni és szakmailag alátámasztva közvetíteni a 

javaslatokat. Lépéseket tettek annak érdekében is, hogy az OKÉT ülésen felső vezető is 

vegyen részt, azonban ezt a mai ülésre nem sikerült biztosítani. Megérti, hogy a 

szakszervezetek jobban szeretnék a döntéshozókkal közvetlenül ismertetni javaslataikat, 

álláspontjukat, azonban konkrét ígéreteket a döntéshozók sem adhattak volna a mai ülésen. A 

közszféra ügyeit prioritásként kezeli a kormányzat, de a végső döntéseket a Kormány hozza, 

amelynek sok más prioritás közül kell választania. Banai Péter felajánlotta, hogy a szeptember 

25-i kormányülést követően az OKÉT tájékoztatást kap. 

 

Ezt követően a szakszervezeti oldal néhány tagja külön-külön is összegezte véleményét. 

Ennek során Varga László (SZEF) nyomatékosan kifogásolta a politikai vezetők jelenlétének 

hiányát. Erősen bírálta a kormány egyes intézkedéseit (pedagógus béremelés megvalósítása, 

IMF hitel visszafizetése után újabb hitelfelvétel). Elmondta, hogy számára érdektelen, milyen 

prioritásokat kell kezelnie a kormánynak, a kormány és a parlamenti többség arra ad pénzt, 

amire akar, tekintse hát fő prioritásnak a közszféra bérrendezését; az immár teljesen visszavett 

szakszervezeti bérkövetelésekkel értelmezhetetlen a 3%-os hiánycélt korlátként 

szembeállítani. Boros Péterné (MKKSZ) többek között elmondta, nem szeretné, ha olyan 

lépésre kellene elszánni magukat, amit nem igazán akarnak. Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) 

kétségeit fejezte ki a BÉT összehívása tekintetében, pedig többek között választ várnának a 

megígért rendészeti béremelésre. Továbbá arról is beszélt, hogy a rendvédelemben dolgozók a 

tárgyalásokon kívül tudnak más módot is találni az érdekeik alátámasztására, noha 

lehetőségeik igen korlátozottak. Holecz Gábor (VPDSZ) pozitívan értékelte az NGM 

hozzáállását a KPÉT működtetésével kapcsolatos kérésükhöz, és ismét hangsúlyozta, hogy a 

pénzügyőrök számára a jelenlegi NAV bérrendszer elfogadhatatlan. Utalt arra is, hogy jó lett 

volna a Költségvetési Tanácsnak olyan költségvetés-tervezetet átadni, amelyben szerepelnek a 

szakszervezeti oldal javaslatai is. 

 

Kormányzati részről dr. Modori László és Banai Péter visszautasította a Varga László által 

használt egyes megfogalmazásokat. Ehhez kapcsolódóan Fehér József elmondta, hogy az 

oldal hivatalos álláspontját az oldalügyvivő képviseli. Varga László jelezte, hogy valószínűleg 

félreérthető volt, amit mondott. Palkovics Imre (Munkástanácsok Országos Szövetsége) 

szintén elhatárolódott az oldalán elhangzott erős megfogalmazástól.  

 

Az ülés lezárásaként a további egyeztetések tekintetében a szakszervezeti oldal álláspontját 

Fehér József fogalmazta meg. Eszerint az eddigi bértárgyalásokon nem történt semmilyen 

előrehaladás. Kiemelte, az egyeztetések érdekében azt is vállalták, hogy az ülések ne legyenek 

sajtónyilvánosak, és a szakszervezetek sem léptek ki eddig a nyilvánosság felé. Azt 

indítványozta, akkor kerüljön összehívásra az OKÉT, ha a Kormány pozitív elmozdulásra tud 

javaslatot tenni. A kormányzati oldal ezzel egyetértett.  

 

 

Budapest, 2013. szeptember 24.  

Készítette: Horváthné Batár Emese 


