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DR. GULYÁS GERGELY MINISZTER ÚRHOZ 
 

 A JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRT 
 

 ÉRDEKEGYEZTETÉSI FÓRUM MŰKÖDTETÉSÉRE, 
 

A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (KÉF) ÖSSZEHÍVÁSÁRA 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A KÉF Szakszervezeti Oldalán részvételi jogosultsággal rendelkező szakszervezetek 
2019. január 21-én írásban – a KÉF Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
alapján - szabályosan  

KEZDEMÉNYEZTÉK 
 

hogy a Kormány  - az ország alkotmányos rendjébe, ILO egyezményekbe, és 
nemzetközi szerződésekbe foglalt -   
  
                  tárgyalási és érdekegyeztetési kötelezettségének tegyen eleget.  
 
A közigazgatás valamennyi munkaszervezetétől, az ország minden megyéjéből és  
Budapestről a közigazgatásban dolgozók azt igényelték, hogy a szakszervezetek 
tárgyaljanak a Kormánnyal: 
 

- a kormányzati igazgatásról szóló törvény, (Kit.) és a közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló törvény (Kttv.) módosításáról (a szakszervezeti javaslatokat írásban 
küldtük meg), 

- a Kit. bevezetésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről, 
- a Kit.-hez kapcsolódó kormányrendeletek tervezetéről, 
- a központi közigazgatásban és az önkormányzati közigazgatásban tervezett 

(időközben végrehajtott) 2019. évi bérfejlesztések konkrét megvalósításáról. 
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Tárgyalási kezdeményezésünket az is indokolta, hogy: 

- a vonatkozó Kit. törvény 171. §-ban, a Kttv. 198. §-ban, az Alkotmánybíróság 
30/2000. (X.11.) számú határozatában és a KÉF SZMSZ-ében foglaltak a 
Kormányt arra kötelezik, hogy a fent említett ügyekben - a döntést megelőzően 
- érdemben egyeztessen a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel; 

- a kormányzati képviselők korábban tárgyalási készségükről nyilatkoztak; 
- az elmúlt időszakban több olyan kormányzati intézkedés valósult meg, amelyről 

az érdekegyeztetés intézményes fórumain egyeztetés nem, (de még tájékoztatás 
sem) történt. 

 
Mindezek miatt a teljes magyar közigazgatás személyi állománya körében igen nagy a 
bizonytalanság, érzékelhetően erősödik az emberi és a munkavállalói 
kiszolgáltatottságtól való félelem.  
 
A KÉF SZMSZ-éről szóló Megállapodás V./6. pontja alapján a KÉF Szakszervezeti 
Oldal  soros ügyvivője, 2019. február 13-án kezdeményezte a 
 
      Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum rendkívüli ülésének összehívását. 
 
 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Megállapítjuk, hogy a Megállapodás V./7. pontjában meghatározott 15 napos 
határidő eredménytelenül telt el. Ezen belül sem a KÉF rendkívüli ülésének 
összehívására, sem a 7. pontban rögzített kötelezettségre, - a Kormányzati Oldal 
adott napirendhez kötődő írásbeli válaszadására -  nem került sor. 
 
2019. március 1-jén kelt levélben arról kaptunk tájékoztatást, hogy a KÉF 2019. I. 
negyedévi ülését – számunkra ismeretlen napirendekkel – március 22-re (vagy március 
29-re) tervezik összehívni. 
 
A Kormánynak ez a gyakorlata nem felel meg az érdemi szociális partnerség 
követelményének.  Ez ellen TILTAKOZUNK! 
 
 A Kormány döntése után Önök kész helyzet elé állítják a szociális partnereket.   Ha a 
Kormány a legalapvetőbb tárgyalási kötelezettségét nem teljesíti, és egyoldalúan 
negligálja az intézményes érdekegyeztetést, azzal a KÉF ülését is üres tájékoztató 
eseménnyé minősíti. A tárgyalások hiánya miatt – a munkavállalók jogos 
követeléseinek teljesítése érdekében – a szakszervezetek az érdekérvényesítés más 
eszközeinek alkalmazására kényszerülnek.  
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A KÉF Szakszervezeti Oldalának tagjaiként felkérjük Miniszter urat, hogy a KÉF 
soron kívüli ülését haladéktalanul hívja össze, és annak teljes plenáris ülésén 
vegyen részt!  
 
Az ülésen átfogó és érdemi egyeztetést igénylünk az általunk javasolt 
törvénymódosítási kezdeményezésről. Kormánydöntés előtt részletes szakmai 
konzultációt tartunk szükségesnek a kormányrendeletek tervezeteiről.  
Ezt követően teljes körű tájékoztatást kérünk a közigazgatás szervezetrendszerében 
foglalkoztatott munkavállalók jogállásának, előmenetelének, bérezésének jelenlegi 
helyzetéről, és az alkalmazotti létszám Kormány által tervezett várható változásáról. 
 
Felkérjük Miniszter urat, hogy személyesen garantálja a KÉF rendszeres ülésezését. 
Ismételten kezdeményezzük, hogy - a korábbi években elfogadott gyakorlatnak 
megfelelően – fél éves munkatervek alapján folyamatosan és szabályozott rendben 
történjenek az egyeztetések.   
 
A napirend súlyára és jelentőségére, az érintett állampolgárok több milliós számára 
figyelemmel egyben kezdeményezzük a KÉF üléseinek teljes sajtónyilvánosságát.   
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. március 11. 
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