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A szakszervezetek számon kérik a Miniszterelnök ígéretét 

A KÉF NAPIRENDRE VETTE A KÖZTISZTVISELŐI ÉLETPÁLYA KÉRDÉSEIT 

A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum a Miniszterelnökség Kossuth tér 1-2 alatti tanácstermében 

ülésezett július 21-én, kedden. A napirend az anyakönyvi igazgatás, a közszolgálati életpályamodell és 

a KÉF SZMSZ témáit jelezte; a Munkavállalói Oldalt Fehér József alelnök vezette, az MKKSZ-t Boros 

Péterné főtitkár képviselte. Alábbiakban áttekintést adunk az elhangzottakról. 

Amint azt egy előző körlevelünkben, a Járási tv. tervezetének véleményezésében már jeleztük a 

Kormányzat az önkormányzati jog- és feladatkörök átcsoportosítását folytatva arra készül, hogy az 

anyakönyvvezetői feladatokat a járási kormányhivatalokba koncentrálja, a helyi jelenlétet az 

ügysegédekre bízva. A témát dr. Kovács Zoltán államtitkár úr vezette fel, s mondanivalója jelezte; 

számos kritikus észrevétel már elérte a kormányzatot, de azt is; ettől még nem hátráltak meg, és 

2016. január elsejétől a tervezett életbe léphet. 

Ebben a vitában Boros Péterné közel tíz, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 

összesített észrevételeit képviselve elmondta:  

A szakszervezetünk határidőben megküldte véleményét a Miniszterelnökség területi közigazgatásért 

felelős államtitkársága részére. Az a kettősség jellemzi, hogy szakmai megközelítésű, de 

munkavállalói nézőpontú véleményt adtunk, melyből általánosságban az alábbiakat emelem ki:   

 Arra, hogy az állami feladatok koncentrálásának újabb törekvései mennyiben szolgálják a 

helyi társadalom, a települések érdekeit, miként járulnak hozzá a lakosságmegtartó 

törekvéshez, arra majd az idő ad választ. 

 A szakmaiság általánosan biztosítható színvonalára hivatkozva érvel a tervezett az átalakítás 

mellett – KÉRDÉS: a hivatalvezetők ismert köre menyiben erősebb szakmai bázis, mint a 

helyben lévő mai jegyzőké? 

 Több témánál a települési ügysegédek közrehatására épít a koncepció, miközben ez a 

feladatkör mára sem személyi, sem infrastrukturális szinten nem érte el az előző 

jogszabályokban kitűzött működési szintet. 

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/jarasi_torvenytervezet_velemenyezes.pdf


 

 

 A hatáskörök és jogosítványok elvonása már olyan mértékű, hogy a helyi közigazgatás és 

önkormányzat vezető szereplői sem érték, sem érdek mozzanatok mentén nem tudnak majd 

megjelenni és jelen lenni a saját településük lakossága, a helyi társadalom körében. 

 Olyan ügyek kiemelését jelentik a helyi kontextusból, amelyek távoli kezelése elidegenítő 

hatással járhat, új problémákat hoz létre és a költségnöveléssel együtt az elégedettségi 

szintet is leronthatja. 

 Általában és elviekben sem fogadható el, ha túlmunkáért nem bér, csak szabadidő járna. Ha 

konkrétan nézzük, éppen most csökkennek az önkormányzatoktól a járási hivatalokba került 

tagjaink bérei, s most megkapják a perspektívát, hogy 2016. júliustól az életpályamodell 

belépése újra a régi szintre emeli jövedelmünket! 

 

AZ ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS JÖVŐBELI FELADATAIRÓL 

Az elektronikus anyakönyvezés megvalósítása nem jelenti a korábban használt papír alapú 

dokumentumok mellőzését, így továbbra is jelentős mennyiségű iratanyag mozgatása és megfelelő 

biztonsággal történő tárolása válik szükségessé abban az esetben, ha az anyakönyvi igazgatási 

feladatok járási szintre kerülnek. Az elektronikus anyakönyvi rendszer folyamatos feltöltéséhez az 

alapiratok napi szintű használata szükséges, így azokat a járásszékelyekre kellene szállítani, és ott 

megfelelően tárolni. Számos település konkrét helyzetét ismerve erre nem mindenhol látunk 

megfelelő lehetőséget.  

Felmerül a kérdés, hogy az esküvők megtartása előtt az anyakönyvvezető hogyan találkozik a 

házasulandókkal, ha az ügysegédek veszik fel a jegyzőkönyvet. Az esküvők így elszemélytelenednek, 

hiszen minden párnak más-más igénye van arra, hogy mit szeretne az esküvőjén (pl. gyertyagyújtás, 

zene, pezsgős koccintás stb.). További kérdést vet fel, hogy az anyakönyvvezetők utaztatása a járás 

települései között miként valósítható meg, ki fizeti a költségeit, az anyakönyvvezetők továbbra is 

részesülnek-e ruházati és egyéb költségtérítésben, hiszen az esküvőkön a megjelenésük is nagyon 

fontos. Nem várható el az anyakönyvvezetőktől, hogy térítés nélkül lássák el feladataikat. 

Amennyiben az ügysegédek csak az ügyek felvételével lesznek megbízva, akkor a jelenlegi 

rendszerhez képest az ügyfeleket hátrány éri abból a szempontból, hogy amíg jelenleg az ügyet az 

ügyfél helyben azonnal teljes körűen el tudja intézni, addig az ügysegédeknek az ügyeket a járási 

központokhoz kellene továbbítani, így az ügyintézés ideje is megnövekedhet, ami nem ügyfélbarát.  



 

 

Aggályosnak tűnik továbbá, hogy az átvett anyakönyvvezetők munkaidőn kívüli közreműködéséért a 

járásoknál nem járna többletjuttatás, illetve szabadidővel kívánják kompenzálni a többletmunkát. Az 

anyakönyvvezetők munkaterhe az elektronikus nyilvántartás bevezetésével jelentősen 

megnövekedett (ezt a munkakosarak adataiból a kormányhivatalok is igazolhatják), így gyakran 

túlmunkavégzés elrendelése is szükségessé vált. 

Megszorító körülmény, hogy ügysegédekre csak olyan anyakönyvi feladat ruházható át, amely nem 

érdemi, nem érinti a szakvizsgához kötött közreműködést. Jóllehet az anyakönyvbe a képesítés 

nélküli polgármester nem jegyezhet be, a házasságkötéseknél közreműködhetett. Ennek elvesztése a 

társadalmi szerep elvesztését is jelentheti. 

A felvezetett érveléssel ellentétben a tervezett szabályozás szinte semmibe veszi a házasulandók, a 

születők szüleinek, a halottak hozzátartozóinak érdekeit. Napi hír, hogy külföldön született 

gyermekek központi anyakönyvezését hat hónap alatt sem tudják megoldani, ezért őket útlevél 

hiányában nem láthatják a nyári szabadságos időszakban az itthon maradt nagyszülők. Mi történik 

majd az ügyfelek tízezreivel, ha egy halotti anyakönyv kiadása, egy esküvői bejelentkezés 

folytatásokban és több napos szünetekkel valósul meg? 

Az anyakönyvezetők többsége kapcsolt munkakörben dolgozik, a szakmai felügyeletet ellátó 

anyakönyvezetők segítségével érdemes az átszervezési folyamatot különös figyelemmel kezelni. 

Mindezen érvek – melyeket az Önkormányzati Oldal egybehangzóan megerősített - elhangzása után 

a KÉF fórumán nem vált egyértelművé, mi történik majd az anyakönyvezés területén. Az elektronikus 

háttér megteremtése halaszthatatlan – viszont a jelenlegi 10%-os feltöltési szint miatt még évekig 

folyamatos adatbevitelt követel. A települési önállósság és méltóság elvesztése ezen a téren 

veszteséget okoz. Az Önkormányzati Oldal megjegyzése egy másik lényegre is rátapintott; az 

anyakönyvi rendszer 230 ezres ügyhátralékának megoldásában szükség van a járási kapacitásokra… 

 

KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA MODELL 

Ha van valami, amelynek közszolgálati életpálya napirendre kerülésében az MKKSZ-nek kiemelt 

szerepe van, akkor ez – a kormánytisztviselők mellett -  az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők 

jogállásáért, bérnövekedéséért és juttatásaik rendezéséért folytatott harc. Ismeretes, hogy a 



 

 

Kormány elkülönülten csak a kormánytisztviselőknek eredményt ajánló, ígérő fellépése után az 

MKKSZ minden fronton fellépett az egységes köztisztviselői modell megőrzése érdekében. 

A kormányzati álláspontot Palich Etelka helyettes államtitkár képviselte: szerinte a kérdéskört a BM 

és az MH keretében évek óta komoly munka alapozza meg. Véleménye szerint a közigazgatási 

jövőképbe be kell illeszkedjen a zárt és a nyitott modell  is. Véleménye szerint a végeken dolgozókat 

kell segíteni; a munkakörök és a feladatok, az illetményi keretek formálásának célja, hogy a legtöbbet 

dolgozók 30 % emelést kapjanak. Átjárhatóságot emlegetett; versenyképességet a munkaerőpiac 

más területeivel. 

Palich Etelka tájékoztatott arról, hogy jelenleg a munkakör, a feladatkör és a teljesítményalapú 

szerkezetek versenyeznek egymással. Ebben kell helyet találni a képzés, az oktatás, az életpálya 

fokozatainak, és ezekből állhat össze, hogy a bérváltozás (emelés) miképp alakulhat. Mindezeket még 

szövegszerűen nem lehet ismertetni, mert munkaanyagok, a Kormány csak augusztusban ér majd ide, 

de addig is javaslatokat vár – mondotta az államtitkár asszony. 

Fehér József, a MVO képviselője felidézte a tavaly nyári szép reményeket, majd leszögezte; most 

semmit nem tudunk! Varga Mihály az OKÉT ülésén feltárta; a költségvetésben lenne pénz, Lázár 

János azt mondta; pénz kell a rendszerbe! Mi is ezt mondjuk.  

Boros Péterné emlékeztetett; az MKKSZ 2014. 02. 12-én átadta az álláspontját, s ha a másfél év 

eredménytelen elteltét vesszük, úgy tűnik a közszolgálati életpálya ügye kormányzati szinten 

zátonyra futhatott.  

A közszolgálati bérrendezés már régen nem csak érdekvédelmi, de szakmai kérdés. 2014-ben 

bérfelzárkóztatási programot ajánlottunk. Igényeltünk egy távlatot, ami hét év várakozás,  után nem 

türelmetlenség. Azt mondjuk; maradhat a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, 

kiegészítve 3 fizetési fokozattal – figyelemmel a nyugdíjba menőkre – és pénzt kérünk a rendszerbe. 

Önkormányzati foglalkoztatásban a tények a következők: 7524 fő felsőfokú végzettségű 

önkormányzati tisztviselőnek nincs illetménykiegészítése, 9550 fő középfokú végzettségűnek, s 

további ügykezelőknek, összesen 18 505 főnek semmiféle béremelkedése nincs, és 2016-ban sem 

lesz. Az előző OKÉT ülésen elhangzott egy átlagszám, ami magas. De itt vannak ezek a tények. Plusz 

pénz kell a rendszerbe. És egységes juttatások az egész területen. 

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/level_lazar_janosnak20140212.pdf


 

 

A költségvetésnek garantált bérpozíciót kell nyújtania a dolgozóknak – szögezte le Boros Péterné. Az 

MVO további képviselői szerint a munkakör alapú szabályozás a rendészeti területen emberi 

tragédiákat okozott, a feladatalapú visszaminősítést hoz; az életpálya elveszi egy élet eredményeit, 

mert tábornokhoz ezredes, ezredesből főhadnagy lesz.  Vannak, akik 50 % reáljövedelem csökkenést 

éltek meg, ehhez a 30 % most kevés lesz – emlékeztettek. Ketten is utaltak a miniszterelnök öt hete 

mondott szavaira; eljött a párbeszéd, az egyeztetés, a konzultáció és a kormányzati figyelem ideje. 

Mindebben még nincs kormányzati döntés, válaszolt dr. Kovács Zoltán, ahogy a NAV dolgozók 

helyzete, szervezeti keretei sem tisztázottak még. Fehér József megerősítette; az MVO érdekelt egy 

modern életpálya rendszer kialakításában, de a pénzt 2016 januárjára oda kell tenni. e nélkül nincs 

előrelépés – tette világossá. 

Palich Etelka ismételten kijelentette, a részanyagok nem lehetnek nyilvánosak, nincs még 

kormánydöntés, de jó tudni, hogy a szakszervezetek is akarják az életpályákat! Érti, hogy a tervekben 

a bér kell domináljon.  

 

A KÉF TOVÁBBI MUNKÁJÁRÓL, AZ SZMSZ-RŐL 

Fehér József konkrét ütemezést, előre tekintő munkatervet kért számon, hasonlóan ahhoz, hogy az 

OKÉT következő üléséről már tudható, hogy szeptember 17-én lesz. Távol van, de legalább tudjuk és 

látjuk! - mondotta. Boros Péterné eközben pontosított; kérte, hogy Palich Etelka is pontosítson, 

legyen arra válasz, kikre vonatkoznak majd az életpálya szabályok! A szakszervezet egységes 

szabályozást akar, nem látna szívesen ékeket a kormány- és a köztisztviselők között. 

A KÉF SZMSZ-ével kapcsolatban a Kormányoldal csalódott, hogy nem történt azonnali aláírás a 

hároméves tervezeten, de az MVO szakértői egyeztetést kért. Ebben maradtunk. 

Budapest. 2015. 07. 23.                                              

                                                                                                                                     Boros Péterné 

                                                                                                                                 az MKKSZ főtitkára 

 


