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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Az Ön által  

- a 73 költségvetési (háttér) intézmény megszüntetéséről, vagy  átszervezéséről,  

- a megyei és járási kormányhivatalok létszámának „megtizedeléséről” tett 

bejelentései,  

- Csepreghy Nándor miniszterhelyettes úrnak 150 ezer köztisztviselő leépítéséről 

szóló nyilatkozatai miatt, valamint  

- az eddig meghirdetett közszolgálati életpálya 2015. december 23-án történt 

törlése, továbbá   

- a közszolgálati tisztviselőknek ígért átfogó bérrendezés elmaradása,  

- a vonatkozó kormányzati szándékok ismeretlen és megvitatatlan helyzete miatt  

KEZDEMÉNYEZTÜK 
 
hogy a Kormány  - az ország alkotmányos rendjébe, és az ILO egyezményekben, 
nemzetközi szerződésekbe is foglalt -   
  
                  tárgyalási és érdekegyeztetési kötelezettségének tegyen eleget.  
 
A fent említett kérdésekről a Kormány képviselői a KÉF legutóbbi, (2016. január 14-i,) 
illetve azt megelőző ülésein nem adtak részletes tájékoztatást. 
 



Mindezek hatására - véleményünk szerint - mára a teljes magyar közigazgatás személyi 
állományát a szakmai távlatvesztés, a létbizonytalanság, a tartóssá váló dolgozói 
szegénység, az emberi és munkavállalói  kiszolgáltatottság fenyegeti. 
  
A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló Megállapodás V./6 pontja alapján a KÉF Munkavállalói Oldala (KÉF MVO)  soros 
ügyvivője, Fehér József 2016. január 25-én kezdeményezte a 
 
      Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum rendkívüli ülésének összehívását. 
 
Napirendi javaslatunk volt: 
 
„Tájékoztató és konzultáció a közszolgálati alkalmazottak összességét érintő 
kormányzati foglalkoztatáspolitikai intézkedés tervezetekről, különös tekintettel 
költségvetési intézmények megszüntetésére és létszámcsökkentésekre.” 
 
Kezdeményezésünk mellé részletes indoklást csatoltunk. 
 
Tisztelt Miniszter úr! 
 
Megállapítjuk, hogy a Megállapodás V./ 7. pontjában meghatározott 15 napos 
határidő eredménytelenül telt el. Ezen belül sem a KÉF ülésének összehívására, 
sem a 7. pontban rögzített kötelezettségre, a Kormányzati Oldal adott 
napirendhez kötődő írásbeli válaszadására nem került sor. 
 
A határidő eredménytelen eltelte után, február 15-én Önök meghirdették a KÉF 
soros ülését március 2-re, ám a Kormány arra készül, hogy február 24-i ülésén 
már döntsön a 73 háttérintézmény, az ott dolgozó több tízezer munkavállaló 
sorsáról, az elbocsátások, az átalakítások végrehajtásáról. 
 
A Kormánynak ez a gyakorlata jogsértő! 
Önök arra készülnek, hogy előzetes egyeztetés nélkül, - a Kormány e heti döntése után 
- kész helyzet elé állítsák a szociális partnereket. Ez a megoldás a KÉF fórumát üres 
tájékoztató eseménnyé minősíti.  
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Ön részéről a bürokrácia csökkentésével kapcsolatos nyilatkozatai a közigazgatásban 
dolgozók ellen korbácsolják a közhangulatot. Miközben Ön azt  üzeni, hogy „ne 
balhézzunk, hanem tárgyaljunk”, a Kormány a legalapvetőbb tárgyalási kötelezettségeit 
sem teljesíti, és egyoldalúan negligálja a szabályozott érdekegyeztetési fórumok 
működését. 
 
A KÉF MVO tagjaiként felkérjük Miniszter urat, hogy a KÉF soron kívüli ülését 
haladéktalanul hívja össze, és annak teljes plenáris ülésén vegyen részt! 
 
Az ülésen – a kormánydöntés előtt - átfogó tájékoztatást és ezt követő teljes körű 
konzultációt várunk a Kormány szándékairól az állam- és közigazgatás 
szervezetrendszerével, a háttérintézmények sorsával és átalakításának módjával 
kapcsolatban, elsősorban az itt foglalkoztatott munkavállalók jogállásának, 
előmenetelének, bérezésének ügyeiről. 
 



Határozott választ kérünk a Kormánytól az eredetileg 2016. július 1-re ígért rendezési 
céldátum, és az ennek fedezeteként elkülönített 38 milliárd forint költségvetési 
keretösszeg sorsáról. 
 
Felkérjük Miniszter urat, hogy személyesen garantálja a KÉF rendszeres ülésezését, 
ezért ismét kezdeményezzük a már elfogadott munkaterv követését és rendszeres 
feldolgozását, követeljük az érdekegyeztetés folyamatos és szabályozott rendjének 
fenntartását. 
 
A napirend súlyára és jelentőségére, az érintett állampolgárok több milliós számára 
figyelemmel egyben kezdeményezzük a KÉF üléseinek teljes sajtónyilvánosságát.   
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