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Tájékoztató az MKKSZ Országos Választmányának 

a 2018. évi  állami költségvetés - közszolgálatokat érintő - 
hatásairól 

az OKÉT-ban folytatott tárgyalásokról 
 

Előadó: Fehér József OKÉT ügyvivő 
 
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Arra kaptam lehetőséget, hogy a 2018 évi állami 
költségvetés közszolgálatokat érintő hatásairól – az 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban 
(OKÉT) -  folytatott tárgyalásokról számoljak be.  
 
 
Ebben az évben is két alkalommal volt tárgyalás. A 
költségvetési törvényjavaslat benyújtását megelőzően 
(április 24-én), majd a benyújtást követően (május 9-én). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nyitókép 
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A tárgyalások érdemi szakaszában a Kormányzati Oldal 
tárgyalócsoportjának vezetője – szokatlan 
tárgyilagossággal – azzal szemléltette a jelenlegi 
helyzetet, hogy a kormány szerint „A POHÁR MÁR 
FÉLIG TELE VAN”……….de tudja, hogy ugyanezt a 
helyzetet a szakszervezetek majd úgy értékelik, hogy a 
pohár még félig üres. Szerinte az eredmény ugyan az. 
 
Kétségtelen, hogy három évvel ezelőtt még arról 
vitatkoztunk, hogy van e egyáltalán pohár, vagy ha igen 
akkor az teljesen üres. 
Sőt 2011-2013 a szakszervezetek azt állították – amit 
utólag most az élet igazolt -, hogy a kormány  - maradva 
a hasonlatnál – nem pohárba, hanem tölcsérbe töltötte a 
pénz.  
 
Igen tölcsérbe, mert 2011-13 között mint egy 1400 
milliárd forrást vontak ki a közszolgálatok működéséből 
és ennek döntő többsége a személyi juttatásokat 
érintette. 
 
Nem vitatható, hogy az utóbbi 2-3 évben történt 
visszapótlás (erre majd még visszatérek)  
 
Tehát a tárgyalások azzal az optimista kormányzati 
„felütéssel” kezdődtek, hogy „minden rendben, jó irányba 
haladunk, a kormány a helyén van”  
 
 
 
 

2. kép 
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Mi is rendhagyó módon kezdtük. Első kérdésünk az volt, 
hogy a személyi juttatások tervezésénél milyen 
létszámmal tervez a kormány? 
 
Ehhez a kérdéshez a következő nyilatkozatokat idéztem: 
 
 „Csepreghy Nándor miniszterelnökségi államtitkár 
szerint: a politikai ciklus végéig – tehát 2018. április 22-ig, 
azaz a következő parlamenti választásig – 150 ezer fővel 
csökkenhet az államigazgatásban dolgozók szám.” 
Csepreghy Nándor szerint: a magyarországi szakképzett 
munkaerő hiányára az lesz a megoldás a következő 
években, hogy az állami szférában 100 ezres 
létszámleépítés valósul meg. Ezeket a korábbi 
alkalmazottakat átképzés után a versenyszférában lehet 
majd alkalmazni.” 
 
Aki ismeri a magyarországi munkaerő piaci helyzetet, az 
valóban tuja hogy munkaerőhiány van elsősorban: 

- a kereskedelemben,  
- a vendéglátásban,  
- a szállodaiparban,  
- az asztalosiparban  
és igen sok betöltetlen állás van különböző kisegítő 
munkakörökben pl: takarítóknál. 
 

Ezek szerint a közigazgatásban kiképzett, diplomával 
rendelkező szakvizsgázott közalkalmazottak, 
köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselőkkel 
fogják megoldani az asztalos hiányt, vagy a vendéglátás 
a szállodaipar különleges szakképzettséget nem igénylő 
munkaköreit.   

3. kép 
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Talán ettől is riasztóbb Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető Miniszter nyilatkozata. Ő több fórumon arról 
beszélt, hogy: „Magyarországon 4millió 300 ezer ember 
fizet a munkája után adót. Közülük, több mint 1 millióan a 
közszférában dolgoznak, vagyis a versenyszféra 3,3 
millió dolgozója fizeti ki minden hónapban az 1 millió 
állami alkalmazott bérét. 
 
A miniszter szavai szerint: Magyarországon az állami 
alkalmazottak aránya 20%. A következő időszakban ezt 
„keményen” leépítjük, mert a bürokrácia csökkentés a 
bürokraták csökkentésével kezdődik” 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Ezeket a nyilatkozatokat nem azért idéztem, mert 
hangulatot akarok kelteni, hanem mert - mint említette – a 
költségvetési tárgyalások alapadatának a létszámokat 
kell tekinteni.  
 
Különösen érzékeny ez abban az időszakban, amikor a 
kormány látványos bérfejlesztéseket valósít meg szinte 
minden területen. Megéltük már közösen azt az időt, 
amikor egy másik kormány a „bérért” létszámot-módszert 
alkalmazta.   
 
Ez a helyzet most is fenyeget, talán azzal a lényeges 
különbséggel, hogy létszámot is csökkentének, és bért 
sem adnak. Emlékszünk még arra a miniszteri 
kinyilatkoztatásra – szintén Lázár János tette ezt – amely 
szerint a közigazgatásban a munkaidőnek csak a kezdete 
biztos, aki ide jön dolgozni, számítson arra, hogy ez nem 
család barát munkahely.  
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A tárgyaláson a kormányzati képviselők a létszám 
tekintetében azt a választ adták, hogy az NGM 
„konzervatív” módon a tényleges létszámmal tervez, de 
számítanak arra, hogy 2018-ban „természetes fogyással” 
tovább csökken a költségvetési intézményekben 
foglalkoztatottak létszáma. 
Nem tervezik a létszám stop feloldását, tehát ha valaki 
távozik a költségvetési munkahelyről, annak helyére új 
munkatársat nem lehet felvenni, sőt azt a státuszt meg 
kell szüntetni. 
 
Ez minden ágazatban igen súlyos következményekkel 
jár, de főleg az egészségügy aszociális intézmények, és 
részben az oktatási területen is igen komoly feszültséget 
eredményez.  
A bérhelyzetről az elnöki referátum a leglényegesebb 
információkat tartalmazta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összehasonlíthatóság és a folyamatok elemzése 
érdekében érdemes ezt a táblázatot megvizsgálni.  
 
Az elnöki referátumban is elhangzott az, hogy a kormány 
gyökeresen szakította 2010-ig hatályos szabályozással, 
új törvényeket alkotott és új módszert vezetett be a 
közszolgálati bérezés gyakorlatában.  

4. kép 

5. kép 
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Már említettem, hogy 2011-13 között részben a keresetek 
nominális csökkentésével, részben átszervezésekkel, 
státuszváltoztatással, a minimálbér megadóztatásával és 
az inflációval –reálértéken – 1400 milliárd forint kivonása 
történt meg.  
 
Tudjuk azt, hogy a közszolgálati keresetek 
meghatározásának 2010-ig két tényező volt az 
alappillére. 
 
Az egyik a köztisztviselői illetményalap 
A másik: a közalkalmazotti illetménytábla A/1 fokozata.  
 
Ezek az együtthatók soha nem működtek igazán 
rendeltetésszerűen, mert vagy az egyiket, vagy a 
másikat, vagy mindkettőt 1 vagy 2 évig nem emelték, de 
előbb utóbb mindkét területen történt valamilyen 
valorizáció, karbantartás.  
 
Növekedtek ezek az illetménytételek, mert – ahogy 
mondtam – ezek voltak minden közszolgálati illetmény 
mozgatói. A KTV illetményalap határozta meg pl: az 
országgyűlési képviselők javadalmazását, a 
polgármesterek, az önkormányzati képviselők díjazását. 
Ehhez kötődött a bírói, ügyészi, a fegyveres rendvédelmi 
illetmény megállapítás.  
 
Kétségtelen igen komoly egyeztetést jelentett a KTV 
illetményalap mozgatása. 
 
Ugyan ez volt a helyzet a közalkalmazotti A/1-el.  

7. kép 
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Ezeknek a rendszereknek az volt az értéke, hogy a 
közszolgálatot, ha nem is teljes egészében, de legalább 
szektorálisan egységben kezelte.  Tudjuk volt arra is 
kísérlet, hogy egységes közszolgálat legyen. Talán ez az 
erőltetett „egység” is hozzájárult ahhoz, hogy ma szinte 
áttekinthetetlenül, darabokra hullott szét. 
 
Az nem kétséges, hogy nincs visszaút az 1992-es KTV-
hez és a 92-es KJT- hez. Ismerjük a bértáblákat. Ma már 
biztos, hogy ezek az illetményrendszerek rövidesen 
„archívumba” kerülnek.  
 
Az a kérdés, hogy mi lesz helyettük? Képesek leszünk e 
valamilyen megvalósítható új közszolgálati étoszt 
megalkotni és ahhoz valamilyen egységes elvű 
finanszírozási rendszert kidolgozni.  
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Ami most van, az mindenkinek rossz.  
Rossz a kormánynak mert 32 rendszert –nem tévedés – 
32 bérrendszert nem lehet karbantartani, összehangolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. kép 
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Rossz a munkáltatónak, mert adott esetben egy 
munkahelyen 4 vagy 5 szélsőséges esetben  - 9 azaz 
kilenc jogszabály -  szerint kell alapbért, munkahelyi 
pótlékot, szakmai pótlékot, veszélyességi pótlékot, 
túlmunkát, kiküldetést és egyéb járandóságot 
megállapítani, megvonni, módosítani.  Egy munkahelyen 
adott esetben 4-5 féle jogállású munkavállaló dolgozik. 
 
Rossz a munkavállalónak, mert: 

- nincs alanyi jogon járó garantált előmenetel 
- nincsenek érdemi teljesítmény indikátorok 
- nem kiszámítható a jövedelem (példátlan módon a 

megállapított bért a munkáltató csökkentheti) 
- nem érvényesül a hűségért a megbecsülés 

 
Rossz az érdekképviseletnek (legyen az szakmai vagy 
munkavállalói, vagy munkáltatói) mert: 

- nincs érdemi alku 
- nincs érdemi információ az adott munkahely 

valóságos költségvetési pozíciójáról 
- nincs helyben gazdálkodási mozgástér 
- érdekérvényesítés csak egymás rovására lehetséges  

 
Ebből a lehetetlen és romló helyzetből kell megtalálni a 
kitörési pontot.  
Jövőre biztos, hogy tovább feszül a helyzet, mert: 

- újra pénzt kell pumpálni a pedagógus rendszerbe, 
mert ha nem ismét robban 

- konszolidálni kell az egészségügyet, mert ott a 
humánerőforrás krízis összeomlással fenyeget 

9. kép 
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- NATO kötelezettség miatt a honvédelmet több 
forráshoz kell juttatni 

- a migrációs politika miatt a rendvédelem speciális 
területe a határvédelem, majdnem annyiba kerül, 
mint a teljes belbiztonság költsége 

 
Az a kérdés, hogy honnan lehet forrásokat elvonni?  
Hallottuk bürokráciacsökkentés, egyenlő 
bürokratacsökkentéssel. 
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Arra a kérdésre, hogy az NGM, amely tárca egyaránt 
gazdája az Adóhivatalnak és a Kincstárnak, hogy tehet 
ilyen különbséget, hogy az egyik helyen 50%-al növeli a 
kereseteket, a másik helyen heti 60-65 órás 
munkavégzés mellett 8 éve nem fejleszt bért. Erre az volt 
a válasz: úgy látszik ennek a döntésnek nincs politikai 
kockázata. 
 
 
Tisztelt Országos Választmány! 
 
Talán az elmondottak és a kommentár nélkül bemutatott 
tények elég beszédesek ahhoz, hogy elhiggyük sikeres 
tárgyalás csak erő felmutatása mellett, de leginkább azt 
követően lehetséges. 
 
Erre kell gondolnunk és erre kell készülnünk. 
 
Erőt kell gyűjteni és erőt kell mutatni, mert egyébként 
nem lesz érdemi változás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. kép 


