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Tisztelt Miniszter Urak! 

A Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

(MKKSZ) képviseleti körébe tartozó kormánytisztviselők (központi és területi 

közigazgatás), önkormányzati köztisztviselők, szociális ágazati dolgozók, kulturális 

területen dolgozók, valamint védőnők részéről – munkahelyi kollektívák, és egyéni 

munkavállalók – hozzánk érkezett jelzései alapján fordulok Önökhöz.  

A dolgozók igényét tolmácsolva kérem, hogy Önök tegyenek intézkedéseket a kereseti 

pozíciók, illetve az általános megélhetési feltételek javítása érdekében. 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2022.07.06-i tárgyalásán az OKÉT 

Munkavállalói Oldala (OKÉT MVO) egységes álláspontként közölte a közszolgálati dolgozók 

jogos igényét. Az OKÉT MVO szükségesnek tartotta azt, hogy – ez év elején kialakult 

bérpozíciók megőrzése céljából – 2022. július 1-jétől a közszolgálatban dolgozók számára 

(jogállástól függetlenül) 20%-os mértékű, az inflációt ellentételező általános 

keresetnövekedést biztosítson a Kormány. Az OKÉT munkavállalói oldala ettől függetlenül 

támogat minden további más ágazati keresetnövekedésre vonatkozó szakszervezeti törekvést, 

ami ezen felül van. A javaslat fenntartótól függetlenül (önkormányzatok esetében teljeskörű 

finanszírozással) minden dolgozóra vonatkozóan indokoltnak tartja ezt a bérintézkedést. 

Erre az igényre még nem kaptunk a Kormánytól választ. 

Az azóta eltelt időszakban meghozott kormányzati intézkedések tovább rontották a 

közszolgálati dolgozók reálkereseti helyzetét. Ismeretes a rezsi díjak növekedése (villany, gáz, 

tüzelő) és az ennek következtében is meglóduló infláció, valamint minden fogyasztási termék 

– kiemelten az élelmiszerek – árának jelentős növekedése. 

(Példaként említem, hogy 1 kg fehér kenyér 1000 Ft, és az egyéb alapvető élelmiszerek és egyéb 

létfontosságú termékek közel 50 %-os áremelkedését.) 

Iktatószám: 52/2022/1 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu
http://www.mkksz.org.hu/


Önökhöz, mint a Kormány tagjaihoz az MKKSZ képviseleti körébe tartozó munkavállalók 

esetében a 182/2022. (V. 24.) Kormány rendelet szerint a Kormány Statútumában rögzített 

feladatköre alapján – illetékes vezetőkhöz (mint munkáltatókhoz vagy fenntartókhoz, illetve 

finanszírozókhoz) fordulok. 

A fentieket az alábbiakban felsorolt jogszabály helyekben foglaltak alapozzák meg. 

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, mint a Kormány a kultúráért felelős tagja. [128. § 

7.] 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint a Kormány közigazgatási minőségpolitikáért és 

személyzetpolitikáért felelős tagja. [30.§ (1) 4.] 

Palkovics László technológiai és ipari miniszter, mint a Kormány foglalkoztatásért és társadalmi 

párbeszédért felelős tagja [160.§ 14., 16.], aki 

- kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a Kormány feladatkörében érintett 

tagjával együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra 

illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat. (174. § (2) fa)] 

- értékeli a szektorok, ágazatok szakmák kereseti viszonyait. (174. § (2) fb)] 

- részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában (174. § (2) h)] 

- összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a kormányzati szervek 

érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét [177. § a)] 

- figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és 

konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd 

intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére [177. § c)] 

Pintér Sándor Belügyminiszter, mint a Kormány a kormány a helyi önkormányzatokért, egészségügyért és 

szociálpolitikáért felelős tagja, [66.§(1) 5., 26., 30.], aki 

- összehangolja a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges feltételek 

vizsgálatát. [70. § (2) a)] 

- meghatározza a szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális 

intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, 

feladatokat. [93. § (2) a)] 

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, akinek munkaszervezetében működő 

Miniszterelnöki Kormányiroda a személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervezetként 

ellátja a kormányzati igazgatásról szóló törvényben rögzített feladatait. [8.§ (1-2)] 

 

A munkabérnek elégnek kell lennie a tisztességes megélhetéshez szükséges költségek 

fedezetére az élelmezésre, a családfenntartásra, a lakhatásra, a közlekedésre, a munkaerő 

újra termelésére.  

Sajnos a közszolgálati dolgozók általában alacsony nettó keresete (van olyan ágazat, ahol a 

dolgozók több, mint 80 %-a nettó 178.000 Ft – 200.000 Ft összeget keres) már most is kevés a 

tisztességes megélhetéshez. Ezt az egyébként is rossz helyzetet a kritikus válság (rezsi, 

üzemanyag, infláció, elszabadult árak) az elviselhetetlenségig ronthatja, ezért kell legalább a 

20%-os mértékű kereseti korrekció visszamenőleg július 1-ei hatállyal. 

A megélhetéshez szükséges keresetről a közszolgálati dolgozók esetében a Kormánynak kell 

gondoskodnia. 

 

 



Tisztelt Miniszter Urak! 

Nincs olyan ágazat, amely a jelen nehéz helyzetben ne szorulna kormányzati támogatásra. A 

hivatkozott infláció-, a megélhetés költségeinek növekedése mindenkit egyszerre, közel azonos 

mértékben súlyt. Az ágazatok között a fizetésemelésre vonatkozóan e miatt nem lehet rangsort 

felállítani, mert a közszféra dolgozóinak nettó keresetében nincs jelentős különbség. 

Általános, azonos arányú bérintézkedésre van szükség, egyetlen ágazatban sem lehet 2-3 

türelmi évet elvárni.  

Várom szíves megnyugtató, felelősségteljes visszajelzésüket! 

 

Budapest, 2022. 08. 23. 

 

Tisztelettel: 
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