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„Köszönet azoknak, akik ország-világ előtt
sorsközösséget vállaltak velünk”

Csalódottság. Méltánytalanság. Reménytelenség.
A végső kétségbeesés, és a határtalan elégedetlenség hívta az embereket a budapesti Vértanúk
terére, egy zord télvégi napon, hogy panaszaikat,
sérelmeiket hét órán át szüntelenül a világ elé tárják.
Azon a jeges, süvítően szeles, hideg februári
napon, az időnként felhőszakadásként zuhogó
esőben, ott a téren mindent elöntött a felszólaló
szónokok közvélemény elé tárt panaszáradata.
A Nagy Imre szobor „árnyékában,“ az emberhez méltó életkörülmények megteremtése érdekében elszántan protestáltak a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságába, a „KÖZDEMOSZ-ba” tömörült szakszervezetek képviselői.
A demonstrációt szervező sztrájkbizottság, a londoni Hyde Park
mintáját követve, lehetőséget kínáltak arra, hogy bárki szabadon
gyakorolhassa a véleménynyilvánításhoz való jogát. A felszólaló
szakszervezeti vezetők, kivétel nélkül, valamennyien a „köz”- hivatalokban, a „köz”- vagy felsőoktatásban, a „köz”- rendvédelem
terültén belül, illetve az állami költségvetésből fenntartott egészségügyben dolgozó kollégáiknak követeltek megérdemelt, méltó
megélhetést garantáló jövedelmeket. Mindenkinek legalább 20
százalékos mértékű béremelést! Tűrhetetlenek vélve, hogy egyes
„közszolgálati” munkahelyeken hat, másutt nyolc éve nem emelkedtek az alapilletmények. Kiadványunkban – hangfelvételek
alapján –, ezeket a szónoklatokat gyűjtöttük csokorba.
Mint a sztrájkbizottság ügyvivője, ezúton is köszönetet mondok mindazoknak az elszánt szakszervezeti vezetőknek, akik
ország-világ előtt sorsközösséget és szolidaritást vállalva a magyar
közszolgálati szakma gondjaival, – a munkáltatói fenyegetettség és
félelemkeltés légköre ellenére – bátran „arcukat is adták” a közszolgálatban foglalkoztatott társaik legégetőbb követeléseinek
megjelenítéséhez. Ez a kis összeállítás – amit az Olvasó most a
kezében tart – állítson emléket a Közszolgálati Panaszáradat
Szószólóinak, a kitartó rátermettségnek, valamint a tántoríthatatlan elkötelezettségnek!
Fehér József

Előszó:
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A demostráción résztvevő
szakszervezetek
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ágazati szakszervezetek: Agrároktatási és Kutatási Dolgozók
Szakszervezete, Egészségügyi Dolgozók Szakszer-vezetének Önálló Területi Szövetsége, Kiskunhalas, Erdészeti Dolgozók
Szakszervezete, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete, Nyugdíjbiztosítási
Dolgozók Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, Orvosegyetemi Szakszervezetek Szövetsége, Társadalombiztosítási Dolgozók
Szakszervezete, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség.
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához
tartozó ágazati szakszervezetek: Balassi Bálint Rendőrszakszervezet,
Dél-Alföldi
Rendőrszakszervezet,
Független
Rendőrszakszervezet, Honvéd Szakszervezet, Könyvtári Dolgozók
Független Szakszervezete, Központi Rendőrszakszervezet, Magyar Közszolgálati Dolgozók Független Szakszervezete, Magyar
Orvosok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez
tartozó ágazati szakszervezet: Honvédségi Dolgozók Szakszervezete.
Munkástanácsok Országos Szövetségéhez tartozó
ágazati szakszervezetek: Független Egészségügyi Szakszervezet, Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete,
Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete.
Szakszervezetek Együttműködési Fórumához tartozó
ágazati szakszervezetek: Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezete, Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete.
Egyetlen országos konföderációnak sem tagja: Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, Filmművészek és
Filmalkalmazottak Szakszervezetének.
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Budapest, Vértanuk tere,
2014. február 21.

Közszolgálati panaszáradat
(Eredeti hangfelvétel alapján)
Közszolgálati panasznapot szervezett a Vértanúk terére a Közszolgálati Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottsága. A február
21-én megtartott demonstráción a Közdemosz
28 szakszervezete és 2 támogató érdekképviselet vett részt. A megmozduláson felszólalók
20 százalékos béremelést követeltek a közszféra dolgozóinak, hiszen 400 ezer magyar
közszolgálati dolgozó ma ugyanannyit vagy
kevesebb fizetést kap, mint négy évvel ezelőtt. A felszólalók
közül legtöbben azt követelték, hogy 6 év után rendezzék
végre az alapilletményüket és vele a bértáblát.
A közszolgálati panaszáradat egész napos esemény sorozatát, a Közdemosz ügyvivője, Fehér József nyitotta meg, majd
a performansz végén, - már a kora esti órákban(!), - szintén ő
mondott zárszót. Az egész napos esemény sorozaton
negyvenkét felszólalás hangzott el, szenvedélyes hangon
szónókoltak az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, a
levéltárak, a múzeumok, a földhivatalok, a munkaügyi központok, a rendőrök, a tűzoltók, a tudományos kutatók, az
egyetemi oktatók, illetve más közszolgálati területek képviseletében:
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Fehér József:

Türelmes
és megfélemlített közszolgálat
Fehér József, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) alelnöke megnyitó
beszédet és zárszót mondott a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon".
Megnyitó beszéde:
Jó napot Magyarország! Jó napot Magyar Közszolgálat!
Igen Tisztelt Közvélemény! Igen Tisztelt Járókelők!
Ez a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának, ahogy mi mondjuk, a KÖZDEMOSZ-nak a nyilvános utcai rendezvénye,
ahogy mi nevezzük, Közszolgálati Panasznap.
Én Fehér József vagyok, az akcióbizottság ügyvivője.
Igen Tisztelt Közvélemény!
Azzal kezdem a mondókámat, hogy rosszkedvű a magyar közszolgálat.
Rosszkedvű a magyar közszolgálat azért, mert a magyar állam méltatlanul
rosszul bánik a közszolgálatban dolgozókkal. Rosszkedvűek és elégedetlenek
a magyar közszolgálat dolgozói, mert valódi munkáltatójuk, a magyar kormány
nem a végzett munka értékének megfelelően díjazza a közért, az állampolgárokért, a lakosságért, a magyar emberekért végzett tisztességes munkájukat.
Mostanában mindennap, mindenhol azt látjuk, halljuk, azt olvassuk, hogy Magyarország jobban teljesít. Ennek ismeretében a közszolgálati dolgozók
többségének azzal kell szembenéznie, hogy ebben az igen jól teljesítő országban csak ők azok, akiknek ebből a sok jóból nem is jár és nem is jut semmi.
Miért? Miért van az, hogy számos vitatható vagy legalábbis halasztható kiadásra van pénz, de a közszolgálati dolgozók teljes körének méltányos
bérfejlesztése négy év alatt egyetlen évben sem történhetett meg? Nem hallgatjuk el azt, hogy a romlás már az elmúlt négy évben elindult. A közszolgálati
bértáblák, bértételek befagyasztása már az előző kormányzati ciklusban megtörtént, sem 2009-ben, sem 2010-ben nem volt bérfejlesztés. Ezért is
szavaztak sokan, nagyon sokan a közszolgálati dolgozók közül 2010-ben a
változásra. Azóta rosszkedvűen és reményvesztetten, félelemben telt el az elmúlt négy év. Rosszkedvű és türelmes volt a közszolgálat, vagy türelmes és
megfélemlített?
Nem véletlen, hogy most is csak ennyien vagyunk itt. Ennyien, mert sokan
okkal félnek attól, ha egyáltalán bekerülünk a Híradóba, és a Híradó vágóképein a főnök valakit felismer, akkor holnap jogszerűen bizalmatlanság vagy
méltánytalanság okán kirúgják megtorlásként a munkahelyéről.
Igen, tisztelt közvélemény, mint mondottam, rosszkedvű, de ugyanakkor
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büszke és magabiztos a magyar közszolgálati dolgozó, mert rendkívüli veszteségek árán, de itt vagyunk, itt van és harcol, hallatja a hangját a közszolgálati
érdekképviselet. Itt vannak a közszolgálati szakszervezetek és itt vannak velünk a szolidáris szakszervezeti barátaink. Így vagyunk mi így együtt, mint élő
lelkiismeret és nyilvános panasznapot tartunk. Panaszunk címzettje ma már
nem a mi rossz munkáltatónk. Nem az a kormány, amelynek az elmúlt négy
évben felelőssége és kötelessége lett volna orvosolni a közszolgálatiak panaszait. Ezen a panasznapon a közvéleményt, a lakosságot kívánjuk
megszólítani, tájékoztatni a közvéleményt a közszolgálati dolgozók méltatlan
és megalázó helyzetéről, mert ők azok, a magyar emberek, akik adóforintjaik
után joggal várják el a színvonalas közszolgáltatást. Nem titkoljuk, hogy panaszunk fő mondanivalója az, hogy 400 ezer magyar közszolgálati dolgozó
2014-ben ugyanannyit vagy kevesebb fizetést kap, mint négy évvel ezelőtt. Ez
a pénz ma minden statisztikai bűvészmutatvány ellenére legalább 25-30%-kal
kevesebbet ér, mint négy év ezelőtt. Ezért követelünk. A négyévi elmaradt bérrendezés kárpótlásaként, vagy ha úgy tetszik, adósságrendezésként legalább
20%-os általános keresetnövelést. És nemcsak a saját helyzetük jobbításáért
emelünk szót, aggódunk a közszolgáltatások színvonaláért is. Azt tudjuk, látjuk, saját magunk is érezzük, hogy az egészségügyben már ma is katasztrófa
van, de más közszolgálati szakmák fiatal, tehetséges munkavállalók is elhagyják az országot, mert nem fizetik meg őket. Ez legalább annyira aggaszt
minket, mint saját nyomorunk, elszegényedésünk. Ma még óriási erőfeszítések
árán éhbérért vagy annyit sem megkapva, talán már csak a szakmai tisztességtől vezéreltetve állnak helyt kollégáink a közszolgálati munkahelyeken.
De meddig tűrhető el, meddig, hogy a munka világában a legnagyobb törvénysértő a Magyar Állam legyen? A munkáltató, a kormány mikor fogja
rendezni a közszolgálati dolgozókkal szemben fennálló adósságát? Nos, Kedves Barátaim, az elkövetkezendő nyolc órában ilyen, és ehhez hasonló
kérdések, tények, érvek hangzanak itt el. Abban bízunk, hogy ez a panaszáradat eljut majd a jövő döntéshozóihoz. Természetesen gondoskodunk arról,
hogy minden, ami itt ma elhangzik, azt a jövő döntéshozói megismerjék.
Tisztelt Közszolgálati Képviselők, Tisztelt Szakszervezeti Barátaim!
Nyomatékosan nyilvánítsuk ki, hogy sem ezzel a rendezvénnyel, sem mással, nincsenek politikai céljaink. Tudjuk, hogy Magyarországon választási
kampány van, de ez az akció, ez a rendezvény, nem kampányrendezvény.
Nem engedjük meg, és ne engedjük meg, hogy akciónkat bárki, bármelyik
most versengő politikai erő mellett vagy ellen felhasználja. Nem politikai, hanem érdekvédelmi célokért vagyunk az utcán. Azért küzdünk, hogy a
közszolgálat minden dolgozója a magyar emberek érdekében, őket szolgálva,
nyugodt körülmények között, félelemmentesen végezhesse munkáját, és ezért
megkaphassa azt a jövedelmet, amely az oly sokat emlegetett középosztályi
létnek megfelelő életminőséget teszi lehetővé. Nagyon szépen köszönöm,
hogy meghallgattatok.
A Közszolgálati Panasznapot ezennel megnyitom, és kérem az első szónokot, hogy jöjjön ide a mikrofonhoz. Köszönöm szépen.
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Földiák András:

Ennivalóra sem jut elég
Földiák András, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ)
elnöke felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának
(KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Kedves Barátaim! Tisztelt Kollégáim!
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek.
Két fő célja van a mai rendezvényünknek. Az egyik az, hogy felhívjuk a bérköveteléseinkre a figyelmet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy közszolgálati
dolgozók nyomor szinten élnek. Fehér József, a KÖZDEMOSZ ügyvivője beszélt előttem a bértábla gyalázatosan alacsony kategóriáiról és a bér egyéb
ellentmondásairól. Sajnos a mi területünkön, a közgyűjtemény és közművelődési területen most már az E) fizetési oszlopnak a 10. fokozatán lévők is csak
a garantált bérminimumot kapják, ez azt jelenti, hogy felsőfokú szaktanfolyamot végzett ember, aki 40 éves elmúlt, ő is csak ezt a bruttó 118 ezer forintot
kapja, mert amit a bértábla számára előír, az még ennél is kevesebb. Ebből
nem lehet megélni, ha valaki csak egy gyereket - de van kollegám, aki négy
gyereket - tart el ebből a pénzből, nettó 87 ezer forintból. Nem túlzás, nem valami költői kép, a szó szoros értelmében elemi megélhetési problémái vannak
a magyar kultúráért dolgozó kollégáinknak. Ami azt jelenti, hogy ennivalóra
sem jut elég. Mondom, 20 éves szakmai múlttal a hátuk mögött, komoly tapasztalattal rendelkezve és felsőfokú szaktanfolyami végzettséggel.
Az egyik követelésünk, aminek a mai napon ismételten hangot szeretnénk
adni, ez a 20%-os béremelés. A közszolgálatban 20%-os béremelést követelünk.
Sokan felvetették, amikor a mai napot szervezni kezdtük, hogy miért a kormányzati ciklus végén mondjuk ezt. Egyfelől egyáltalán nemcsak most
mondjuk, hanem régóta mondjuk, de fél éve folyamatosan ismételjük, nagyon
sokszor írtuk, érdekegyeztető tárgyalásokon hangsúlyoztuk, és így tovább.
Másfelől azért mondjuk ma is, mert még most sincs késő arra, hogy például
egy elvi megállapodás létrejöjjön a kormány és a KÖZDEMOSZ között arra
vonatkozóan, hogy augusztusban vagy szeptemberben, vagy az év folyamán
mikorra ígér teljesítést az ország vezetése. Ezért is mondjuk a magunkét tehát, mert elvi megegyezésre még most sincs késő, továbbá azért szólunk,
hogy lehetőleg a következő kormány, amelyik majd lesz másfél hónap múlva,
az is meghallja a hangunkat és időrendben az első intézkedések sorába teljesítse a követelésünket.
A legfontosabb tehát, amiért jöttünk, ez a béremelés. Ismét hangsúlyozom
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ez a legnagyobb gondunk, ennél semmi nem fontosabb és semmi nem súlyosabb, de azért nem ez az egyetlen bajunk. Ha elkezdeném most sorolni az
összes többi problémánkat, ami az elmúlt négy évben, ennek a kormányzati
ciklusnak az ideje alatt jött létre, ha dátumszerűen, eseményről eseményre
haladva mondanám azt, hogy mikor milyen intézkedés történt a rovásunkra,
hátrányos és nem egyeztetett jogszabály-módosításoktól, indokolatlan átszervezéseken át rossz igazgatói kinevezési döntésekig, vagy éppen elhúzódó,
nem meghozott döntésekig, akkor nem tíz percet beszélnék, hanem biztos,
hogy sokkal többet. Egy bő óra alatt sem tudnék mindent még csak megemlíteni sem. És ez a mai nap másik célja, hogy érzékeltessük: az Orbán-kormány
négy éve alatt nem fejlődtünk, hanem sok-sok bajtól megverve nehezen próbáltunk helytállni.
Nem merülök részletekbe, és nem kezdek hosszadalmas felsorolásba,
mindösszesen csak néhány példát hozok a minket ért kedvezőtlen intézkedésekre. 2011. november 8-án írta ki Réthelyi Miklós miniszter úr azt a levelét,
amiben három nap időt adott arra, hogy az országos közgyűjteményi és közművelődési intézmények elkészítsék azt az ütemtervet, hogy hogyan hajtják
végre az előírt drasztikus bértömeg-csökkentést. A határidő 2011. 11. hó 11.
napjára szólt, tehát három 11-es is szerepelt a dátumban, ám a létszámcsökkentés sajnos nem 11%-os volt, hanem 20%-os. Öt ember közül egyet el
kellett küldeni. Ez például az egyik intézkedés, ami rendkívüli mértékben megingatta ezeknek az intézményeknek a szakmai helyzetét.
Nem tartotta fontosnak az Orbán-kormány, hogy a művelődésszervező ember művelődjön, hogy az informatikus és könyvtáros szakember saját maga
számára is szakmai információt szerezzen, mert megszüntette a továbbképzéshez adott állami támogatást. Sokáig felfüggesztve volt ez a támogatás, aztán az
ezt előíró jogszabályi pontot is eltörölték. Nem tartotta fontosnak a kormányunk,
hogy olvassanak a könyvtárosok, a muzeológusok. a levéltárosok, a közművelődés szakemberei, mert megszüntette a dokumentumvásárláshoz adott korábbi
hozzájárulást. Aztán eltörölte a közgyűjtemények tudományos dolgozói számára
addig járó kutatónapot.
Hosszan sorolhatnám, hogy hányféle visszavonás, hányféle csökkentés ért
minket ez alatt az idő alatt. A megszorítások évről-évre zajlanak. Nemcsak az
alacsony fizetésű munkavállalók, a szakszervezeti tagjaink küszködnek súlyos
gondokkal, maguk az intézmények is rendkívül nehéz helyzetben vannak, évről-évre csökken az a pénz, amiből a szakmai feladataikat el tudják látni,
amiből eredményeket tudnak felmutatni. Értékében mindenképpen csökken,
de sokszor még az infláción kívül nominálisan, azaz számszerűen is csökken
a támogatásuk. Három nap múlva, hétfőn kerül sor a Fővárosi Önkormányzatban az érdekegyeztető tárgyalásokra, más érdekelt szakszervezetek mellett a
KKDSZ-szel is, aminek az egyik pontja az, hogy annak a Fővárosi Állatkertnek, amelyiknek eddig is kifejezetten alacsony volt a támogatása, annak még
tovább csökkentik a támogatását. 60 millió forintot akarnak elvenni. Évről-évre
már lezajlott csökkentések után, most újabb 60 millió forintot. Az Állatkert átvett a szomszédos Vidámparkból hat hektár földterületet, ezen kívül a
dolgozók egy csoportját, átvállalt feladatokat is. Most ezt a többletfeladatot és
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többletterület fenntartást kell ellátnia még kevesebb pénzből. Ha ironizálni
akarnék, akkor azt mondanám, ahány hektárt átvesz, annyiszor 10 millió forintot veszít, - nem jó üzlet.
Ám ez megint csak egy példa, és azért említem éppen ezt, mert ezekben a napokban történik. Sokszor úgy érezzük, hogy a kormány futballista, vagy
futballvezetési logikával harcol ellenünk, csak nem tudjuk, hogy miért. De azt tapasztaljuk, hogy olykor kicselezések, olykor egészpályás letámadások érik a
szakmáinkat. Egy ilyen egészpályás letámadás volt, amikor minden megyei intézményt átadtak egyik hónapról a másikra a megyei kormányhivataloknak. Aztán
egy év múlva továbbpasszolták, vagyis ismét átadták ezeket a megyeszékhelyvárosnak vagy egy-egy országos intézménynek. Három éven belül három fenntartója volt a megyei intézményeinknek! Azoknak, melyek az egész ország,
múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési rendszerének kulcsfontosságú alapintézményei. Ilyen egészpályás letámadást folyik ellenünk, vagy valami gyors
kicselezés történik, például eléri a törvényhozás, hogy a Miniszter Úr kapjon meghatalmazást arra, hogy műkincseket Ő adjon kölcsön kölcsönzési díj nélkül,
gyakorlatilag bárkinek, vállalkozónak, magánszemélynek, más kiváltságosnak.
Mindezek során a szakmaiságot egyáltalán nem veszik figyelembe. Olyan
kérdésekbe szólnak bele, mint például a műkincskölcsönzés, ami egyszerűen
sérti a szakmát, csökkenti a kompetenciáját, és azon kívül konkrétan veszélyeztet rendkívül jelentős műkincseket.
És akkor elérkeztünk a tegnapi naphoz, hogy ismét egy friss eseményt említsek, ne a négy év összes problémáját, elérkeztünk a tegnapi naphoz, amikor
kiderült, hogy most éppen 50 ezer műkincset akar elvinni Budapestről a Kormány Fertődre. Magyarország legjelentősebb műkincsgyűjteményeit. Nem
részletezem, könyvtári gyűjteményt, iparművészeti gyűjteményt, képzőművészeti gyűjteményt, levéltári gyűjteményt, 50 ezer darabot a határszélre, ahol
ennek gondozásához értő szakemberek nincsenek. Ez az Esterházy-anyag
olyan káprázatos jelentőségű gyűjtemény, mintha lett volna az elmúlt 3-400
évben magyar király, nem Bécsben ülő Habsburg király, hanem itthon uralkodó
magyar királyunk, és a királyság gyűjtötte volna évszázadokon keresztül a legértékesebb műtárgyakat a nemzet számára. Az Esterházy család több tagja
nádor volt és valóban nemzeti mértékekben és értékekben gondolkodva gyarapították ezt a gyűjteményt. Olyan ez ma, mintha a koronaékszereket akarnák
elvinni Londonból valahova az ír határ mellé egy vidéki, és megfelelő szakemberekkel nem rendelkező intézménybe.
Sok gondunk van tehát, rendkívül sok gondunk. Az egyetlen biztató jel talán
az, hogy olyan nagy bajban vagyunk, ami miatt majd már meg mernek szólalni
a kollégáink, talán az asztalra fognak csapni, és talán megpróbálunk szembeszegülni a kedvezőtlen hatásokkal, azaz megpróbálunk mi is focizni a
politikával szembe és esetleg megpróbálunk egyszer-egyszer gólt rúgni ellenük. Ebben bízunk, mindenképpen még jobban meg kell szervezni magunkat,
mint eddig. Ennek a folyamatnak az egyik állomása ez a mai nap és ez a pillanat, kérem, hogy mindnyájan gyertek és segítsetek a továbblépésben is.
Köszönöm szépen.
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Duló Károly:

A kultúra és a művészet nem luxusköltés
Duló Károly, a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezetének (FFSZ) elnöke felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Duló Károly vagyok. A
szakmámat tekintve filmrendező, a filmes szakszervezet és
a művészek képviseletében vagyok itt.
A jelenlévőknek nyilván nem kell magyarázni, hogy amikor az egészségmegőrzésre, az egészség helyreállítására, az oktatásra vagy a nevelésre
költünk, akkor az nem luxusköltés, hanem beruházás a jövőbe. Amikor ezeket
elmulasztjuk, akkor a jövőnket éljük fel. Azt szeretném, és ebben sajnos kevesebben osztják a véleményemet, ha látnák, hogy a kultúra és a művészet sem
jelent luxusköltést, hanem hatalmas szerepet játszik abban, hogyan tudjuk élni
a mindennapi életünket, hogyan tudjuk túlélni a kríziseket, mit tudunk tenni a
különböző kihívásokkal.
Gondolják el, hogy ez a magyar kultúrkincs, amit a magyar művészet felhalmozott, mekkora segítségünkre van a mindennapi életünkben. Mennyivel
kevesebbet tudnánk a hatalom és a zsarnokság természetéről, ha nem láttuk
volna, nem készültek volna el, és nem láttuk volna Jancsó Miklós filmjeit.
Mennyivel rosszabb lenne az erkölcsi iránytűnk, ha Radnóti Miklós nem mutatta volna meg, hogy hogy lehet embernek maradni a legmélyebb
embertelenségben. Nem tudnánk túlélni a megpróbáltatásainkat, ha nem hallgathatnánk meg Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát, amelyik nem hazudja a
világot harmonikusnak, de katarzisig juttat el minket. Ott van Lechner Ödön által épített Postatakarékpénztár, amelyet az egykori döntéshozók nem
engedtek a Szabadság tér felé fordítani. Ki emlékszik a döntéshozókra? Lechner Ödön azonban teremtett valami olyasmit, hogy a magyar művészet elemeit
felemelte a magas művészet közegébe, a legkorszerűbb építészeti eljárásokkal ötvözte. Azt csinálta meg korábban, mint amit Bartók és Kodály a zenében.
Itt van ez az épület, ezt Meinig Artúr emelte, aki XIX. századi építész volt velejéig. Ő tulajdonképpen egy-két évvel élte csak túl az előző századfordulót, és
az utolsó épületei egyike ez, ebbe már beleépítette a szecessziót, a magyar
motívumokat ötvözte az európai motívumokkal, mert megmutatta, hogy korszerűen kell magyarnak lenni. Egyébként a Fellner és Helmer Építészirodában
dolgozott évtizedekig, és Fellner és Helmer bécsi építészirodájának köszönheti
ez az egész térség, hogy vannak színházaink.
150, 100 éve működő, színházként működő szentélyei vannak a kultúrának.
Ez mind emberi erőfeszítések eredménye. Ez mind a jövőbe tett beruházás
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volt, és amikor nincsenek ilyen beruházások, akkor borzasztó nagy bajban vagyunk.
Mondanék valami mást. A művészet az nem önmagában van, a művészet
az a közönségnek van. A művészethez értő közönséggel és olyan utak, amelyeken eljut a közönséghez a művészet. Mondanék néhány számot:
Magyarországon a rendszerváltás előtt több mint háromezer mozi volt. Alkottunk egy nagyon rossz önkormányzati és egy nagyon rossz önkormányzati
tulajdonról szóló törvényt, az új viszonyok között életképes lett volna ezer mozi, de pillanatok alatt a mozik száma néhány százra csökkent, és ma van
néhányszáz vetítőterem, az zömében annak köszönhető, hogy egy multi multiplexeket működtet Magyarországon úgy, hogy a magyar versenytörvényt
minden szempontból tételesen sérti. Úgy, hogy ő diktálta azt, hogy át kell állni
a digitális technológiára egy év alatt, amire Nyugat-Európa sokkal gazdagabb
társadalmának öt éve volt az átállásra, és a magyar mozik, a magyar művész
mozik ettől megint megtizedelődtek. Hagyományos moziteremből már nincs 80
az országban, művész moziból már nincs 40 az országban, és Budapest,
amelyik élen járt a rendszerváltás elején a művész mozikban, nap, mint nap
zárja be a művész mozikat. Ma jelentették be, hogy csökkentették a színházak
támogatását.
A legfontosabb dolog, hogy amikor készültünk a rendszerváltásra, akkor én,
az előző társadalomnak annak az élményétől szerettem volna megszabadulni,
hogy a politika rátelepedett mindenre, amiben nincs illetékessége. Rátelepedett a magánéletre, a közösségi életre, a világnézetre stb. Azt gondoltam,
hogy az új világ a civilek erősödését fogja hozni, azt fogja hozni, hogy a politika visszamegy a saját területére. Mit hozott? Újragyarmatosította az életünket.
Újragyarmatosította, mégpedig olyan mértékben, ahogy eddig sohasem.
Megint az van, hogy megmondják nekünk, hogy miben kell hinnünk, hogy mit
kell készítenünk, miben vagyunk illetékesek, teszik ezt annak dacára, hogy
erős szakmai közösségek vannak, olyan erős szakmai közösségek, amelyek
bebizonyították, hogy sokkal inkább a közösséget szolgáló értékrendszereket
tudnak működtetni, mint amelyeket létrehoztak a helyükbe.
Csak három apró tételt említenék. Az egyik apró tétel, hogy korábban létrejött a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a filmtörvény és az előadó-művészeti
törvény. Ez lényegében olyan mozgástereket teremtett, ahol a szakmai minőség határozta meg alapvetően a támogatásokat. Felváltották egy új
rendszerrel, az új rendszer, mondjuk filmes területen, négy év alatt ennyi darab
filmet tudott produkálni. Négyet, négy év alatt négy magyar film készült. A másik, amivel hasonló dolog ért minket, mint bárki mást, a szerzői jogokat,
egyebek között a közös jogvédő szervezetek érvényesítik. Ezekhez befolynak
azok a pénzek, amelyek személyes teljesítményekhez kötődnek. Ezeknek voltak közösségi felhasználású céljai és egy eszközük a befolyó pénzekből.
Ezeket a pénzeket az állam ugyanúgy lenyúlta, mint ahogy lenyúlta a magánnyugdíj pénztárat. Ígérgetett mindenfélét, hogy visszajuttatja a területre,
például a filmes területről beszedett pénzekre még pályázatot sem írt ki. Most
már az ígéretnek azt a részét is visszavonta, hogy legalább lesz egy külön ku-
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ratórium, amelyik ezzel foglalkozik, már az sem lesz. Most már egész egyszerűen elvonás ez a történet. Végül egy harmadik. A magyar kultúra nem erőtlen,
bizonyítja az is, hogy a magyar kultúra hatalmas szerepet játszott abban, hogy
az UNESCO elfogadta a kulturális sokszínűségről szóló egyezményt. Ez mit
jelent? Ez azt jelenti, hogy a KAT-tal, a kereskedelmi és vámtarifa egyezménnyel szemben, amelyik az erősebb kutya elvét intézményesíti, ezzel
szemben kultúrpolitikát lehet intézményesíteni. Kultúrpolitika az, amit mi tapasztalunk? Nem kérem szépen, ez a jövő aláásása. Én azt kérem, hogy
kössünk szövetséget annak érdekében, hogy szolgálhassuk a funkciót, amire
vagyunk, hogy eljussanak azok az egyéni meglátások, hiteles gondolatok, hiteles világképek, ideálok, értékek az emberekhez, amelyekre egy értékvesztett
világban elemi szükségünk van. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nyíri Ákos:

A magyar közszférás fizetéseket is
fel kell zárkóztatni a nyugat-európai bérekhez!
Nyíri Ákos, a Könyvtári Dolgozók Független
Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
Kedves Megjelentek, Kedves Barátaim!
Először is köszönöm, hogy ebben az időben is el tudtak
eljönni. Nagyon fontos és egyben halaszthatatlan ügy érdekében jöttünk ma össze. Mi képviseljük a magyarországi közszférát. Minden
kollégánk nevében vagyunk itt. Szeretném leszögezni, hogy nem valami ellen,
hanem a közszférás munkavállalók bérének rendezése érdekében jöttünk ma
össze. Nem várhattunk tovább.
Én a könyvtári dolgozók panaszát hoztam. Azoknak a panaszát, akik a Magyarországon élő vagy idelátogató embereket, gyermekeket, időseket,
felnőtteket segítik a mindennapi munkájukkal. Azoknak a panaszát, akik a nemzetünk kultúráját szabadon hozzáférhetővé teszik a társadalom számára. Több
mint 6 éve nem volt béremelés a közszférában. Az elmúlt időszakban megszűntek a pluszjuttatások, már alig emlékszünk a 13. havi fizetésre, a kiemelkedő
munkáért járó jutalomra, egyéb béren kívüli juttatásokra. Az emberek elégedetlenek, kiszolgáltatottnak érzik magukat. Türelmesen vártak, de mára a türelem
elfogyott. El lehet mondani, hogy munkatársaink szakmai elkötelezettségből
végzik munkájukat, nem érzik a megbecsülést. Természetesen ez hosszú távon
nem tartható, mert amennyiben azt tapasztalják, hogy továbbra sem becsülik
meg őket, el fogják hagyni szakmájukat. Nem örömmel, nem azért, mert nem
szeretik, amit csinálnak, hanem kényszerből, mert meg kell valamiből élniük.
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Jelenleg munkatársaim kb. 50%-a él minimálbérből, illetve garantált bérminimumból. A bértábla, a minimálbér és a bérminimum emelése miatt értelmét
vesztette. Sokan észre sem veszik, hogy létezik, mert a minimálbér, illetve a
bérminimum lefedi a bértábla felét. Hiába a munkában eltöltött évek száma, fizetésben nincsen előrelépés. Bizonyos végzettség alatt a nyugdíjba vonuló
kollégánk annyit keres, mint egy azonos végzettségű, aki most kezd dolgozni.
Ez feszültséget okoz a munkavállalók között. Míg a versenyszférában a garantált bérminimumot a szakmájukban dolgozó szakmunkás végzettségűek
keresik, a magasabb végzettségűek többet, addig a közszférában van olyan
saját szakmájában dolgozó felsőfokú végzettségű, aki jelenleg szintén garantált bérminimumot kap. A nyolc órás munka mellett sokan dolgoznak
másodállásokban, hogy meg tudjanak élni, be tudják fizetni a rezsit, hogy ki
tudják fizetni az albérletüket. Az iskolai könyvtárakban dolgozó könyvtárosok
kimaradtak az amúgy sem tökéletes pedagógusi életpálya-modellből, ezért ők
a plusz feladataikért kapott pótlékaikat elvesztették, ma kevesebbet keresnek,
mint az életpálya-modell előtt. Vannak, akik emiatt nem vállalták tovább a
plusz feladatokat, de vannak, akik ettől függetlenül a tanulók ragaszkodása
miatt, pótlék nélkül továbbra is végzik ezeket. Nagyon sokan gondolkoznak
munkatársaink közül arról, hogy elhagyják az országot. Mivel már 10 éve az
Európai Unióhoz tartozunk, a magyar közszférás fizetéseket is fel kellene zárkóztatni a nyugat-európai közszférás bérekhez.
Ez nem mehet így tovább. Fel kell ismerni, hogy ezen változtatni kell. Meg
kell emelni a közszférában dolgozók bérét. Nem lehet elfogadni, hogy a közszférában dolgozók a napi megélhetésükért küzdenek. Nem lehet elfogadni,
hogy ez a napi teljesítményük, munkájuk minőségének rovására megy. Nem
lehet elfogadni, hogy a megélhetésért folytatott küzdelem az egészségüket veszélyeztesse. Ezért követelünk 20%-os béremelést az egész közszférának.
Megértettük, hogy vannak kiemelt területek, de nem örültünk neki. Megértettük, hogy nincs pénz azonnal mindenre, de most már nem tudunk tovább
várni. A tárgyalások során készek lettünk volna kompromisszumokra, de nem
kaptunk semmilyen ajánlatot. Kérem a mindenkori kormányt, hogy vegye végre észre, hogy vannak olyan emberek, akik csendben, alázattal végzik a
feladatukat, nem mernek nyilvánosan panaszkodni, nem mernek véleményt
nyilvánítani. Ők békés értelmiségi emberek, akik természetétől idegen, hogy
követeljenek, miközben ők viszik a hátukon a szellemi értékeket. A rossz beidegződések miatt félnek, féltik a munkájukat, félnek megjelenni egy
demonstráción, de lélekben jelen vannak, és várják, hogy az általuk kiválasztott emberek közvetítsék problémáikat.
Most itt vagyunk és elmondjuk panaszukat. Elmondjuk, mert ezt nekünk el
kell mondani. A mostani állapot tovább nem tartható. Kollégáink már a fizetésük napján sorra veszik, hogy milyen kiadásaik vannak, és már akkor látják,
hogy a bérük a minimumot sem fedezi. Nem lehet elfogadni, hogy vannak
olyan kollégák, akik napról-napra élnek, és azon gondolkodnak, hogy hogyan
hozzák ki legkevesebből a családi étkezéseket, hogy hogyan fizessék be
csekkjeiket, hogy hogyan rendezzék tartozásaikat, miből szorítsák ki az ünnepnapokra szánt költségeket, miből vegyenek ruhát, cipőt. Hogyan oldják
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meg a rokonaikhoz az utazást, miből menjenek el pihenni pár napra és a nyaralásról már ne is beszéljünk. Miből tegyenek félre lakásvásárlásra, a 70-80
ezer forintból?
Mi ennek a következménye? Az emberi kapcsolatok megromlanak, a
stressz felőrli az egészségüket, az olcsó, silány élelmiszerek megbetegítik az
embereket. Ekkor pedig egy újabb költség lép az életükbe, a betegségekre felírt gyógyszerek költsége, és ez a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz.
Ezért a nettó béreknek emelkednie kell. A 20%-os béremelés egy pozitív lépés
lenne, és egy kis megnyugvást jelenthetne. A közszférában dolgozók éreznék,
hogy nincsenek magukra hagyva, hogy számíthatnak a törvényhozókra, hogy
bizakodhatnak. Az emberek szeretnék a saját bőrükön érezni, hogy jó irányban halad az ország. Javasolom egy társadalmi szerződés kidolgozását, ami
tartalmazná, hogy a bérek növekedése minden évben automatikusan érje el a
GDP növekedését, természetesen ennek csak akkor lenne értelme, ha előtte
legalább a jelenlegi követelésünk teljesülne, és a társadalmi szerződésből erre
az összes politikai párt kötelezettséget vállalna. Kérem a mindenkori kormányt,
hogy vegye végre észre, hogy ez egy segélykiáltás. Egy segélykiáltás, amit mi
továbbítottunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Pataky Péter:

Az ügyek és a gondjaink közösek,
megoldani is csak közösen tudjuk
Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) és a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) elnöke felszólalt
a
Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Kedves Kollégák! Érdeklődők - és ahogy Fehér Jóska
barátom mondta -, Járókelők és Mindenki, aki hall minket.
Az első kérdés az lehet, hogy mit keresek én itt a KÖZDEMOSZ mai panasznapján? Miért panaszkodik a közszolgálati kollégák rendezvényén a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének az elnöke, akiket a közvéleményben mindig úgy mutatnak be, hogy a versenyszféra legnagyobb
magyar szakszervezeti szövetsége?
Az első dolog az, hogy az MSZOSZ-ben közszolgálati dolgozók is vannak,
van olyan szakszervezetünk, amely a közszolgálatban dolgozókat tömöríti.
Van köztük olyan is, amelyik a közszolgálatnak azt a területét egyedül képviseli. Ilyen a honvédségnél dolgozó polgári alkalmazottakat tömörítő
szakszervezet, a HODOSZ, akik évtizedek óta keményen és határozottan
képviselik az ő érdekeiket, és bizony egy nagyon nehéz közegben, a rendvé-
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delemben, a hadseregnél, márpedig ott is sok kollégánk dolgozik. Az
MSZOSZ-ben van még a szociális területen dolgozókat képviselő szakszervezet is, és ez a mai demonstrációnak külön nem témája, de azért illik
megemlékezni a szociális területen dolgozókról is, hiszen ők is a köz szolgái,
és jelentős részben közalkalmazottak. Azt is tudjuk, sokszor elmondjuk, hogy
az ő jövedelmük, az bizony még a közszolgálaton belül is a legalsó kategóriát
jelentik.
De én itt nem igazán az ő gondjaikról szeretnék beszélni, hiszen a közszolgálati panasznapon a közszolgák panaszait a közszolgák mondják el. Én abból
a szempontból szeretnék itt néhány dolgot mondani, ami ennél sokkal általánosabb, azoknak a nevében, akik a köz szolgálatát igénybe veszik, az
állampolgárok nevében, illetve a más területen dolgozók, adót fizetők nevében.
Ahhoz, hogy ebben az országban jól érezzük magunkat, és ebben az értelemben jól éljünk, biztonságban éljünk, az ügyeinket könnyen, gyorsan és
olyan közegben intézhessük el, ahol partnernek tekintenek minket, ahol nem,
a rossz értelemben vett bürokráciával találkozunk, elemi igényünk. A közszolgálat minden egyes területével szemben ez az elemi igényünk. Elemi igényünk
az is, hogy olyan iskolák működjenek Magyarországon, ahol a gyerekeink tisztességes tudást, biztos, a jövőben hasznosítható tudást szereznek, ahol olyan
közösségi értékeket kapnak az iskolában és olyan nevelést is kapnak az iskolában, ami a családdal együtt biztosítja azt, hogy a felnövekvő nemzedékek,
azok valóban boldogabban és jobban tudjanak élni. Ennek az a feltétele, hogy
ezek az intézmények az oktatástól a közigazgatáson át a rendvédelmen a hivatásukat tudják betölteni. Ahhoz pedig, hogy a hivatásukat tudják betölteni,
ahhoz az szükséges, hogy ott hivatástudattal rendelkező, de elismert emberek
dolgozzanak. Ez mindannyiunk számára fontos.
Amiről még mindenképpen szólnunk kell a másik oldalról, nemcsak mint
igénybevevők, hanem amikor azt mondtam, hogy az adót fizetők nevében is.
Megnézzük, hogy a munkajövedelmünk után fizetjük a legtöbb adót, és hogy
hogy néz ki a magyar munkaerőpiac, akkor azt mondhatjuk, hogy itt a közszolgák, akik itt vannak, az a munkaerőpiacnak ez csak majd egy bizonyos része a
munkavállalóknak ez a köre. A többiek, szándékosan mondok ilyet, ne sértődjetek meg, a többiek dolgoznak és őket csak eltartják. Van egy ilyen
megközelítés. Szó nincs róla. Arról van szó, hogy azokra a szolgáltatásokra,
amiről beszéltem, arra szükségünk van. Az eltartás pedig nem eltartás, hanem
mi beadjuk a közösbe az adónkat, befizetjük a járulékainkat, és azt tisztességesen kell felhasználni és elosztani. Ez a lényege a dolognak. Márpedig a
tisztességes felosztásról azt gondolom, évtizedek óta nem beszélhetünk. A
tisztességes felosztásban nemcsak az tartozik bele, amiért mindig is harcoltak
a szakszervezetek, hogy tisztességes közteherviselés legyen, hanem azt is jelenti, hogy valóban a szükséges területekre kell fordítani a pénzt. Itt nem
akarok olyan dolgokat mondani szándékosan, amik itt nagyon népszerűek az
utóbbi időben, hogy mi helyett mit kéne építeni, és kiknek kellene a fizetését
rendezni ahelyett, hogy presztízs-beruházásokat csinálunk. Ez a jelenlegi kormánynál jelentősen látszik. Hozzá kell tennem, azért korábban is voltak
ilyenek. Ezt azért sem szeretném mondani, mert akkor belemegyünk egy part-
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talan, értelmetlen vitába, vagy mondjuk, a sport értékesebb-e, vagy amit Karcsi kollégánk mondott az előbb, hogy a Psalmus Hungaricust még többen
meghallgassák, ez egy rossz vita. Arra viszont mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy amit mi a munkánk után befizetünk, azért mi
tisztességes szolgáltatást is várunk el az államtól. Ez az állam feladata, és az
állam szolgáit összefogó közszolgálattól pedig akkor várhatjuk csak el a tisztességes szolgáltatást, ahol tisztességes körülmények is vannak.
Itt, a panasznapon már előttem is többen elmondták, hogy nemcsak a bérekről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az egész intézményrendszer
mennyire működőképes. Az intézményrendszer mennyire kiszámítható. Akkor
szeretnék erről is mondani néhány dolgot. Nagyon sok közös terület van a
versenyszféra és a közszféra ügyeink között szakszervezeti szempontból is.
Ilyen például, hogy mi az, ami kiszámítható? Az az elemi félelem, zsigeri félelem, ami ma Magyarországon a munkát vállalókban van, az ma már független
attól, hogy melyik szektorban dolgoznak. A versenyszférában mi évek óta éljük
ezt a szöveget, ha nem tetszik, holnap nem is kell bejönni. Ha Te jogosan fellépsz azért, hogy nincs kifizetve a túlórád, ha a jogos érdekedben
megszólalsz, hogy nem kapod meg azt a járandóságot, ami neked jár, vagy a
törvényesen felül kell dolgoznod, az nemcsak a versenyszféra problémája. Ma
már nemcsak a versenyszféra problémája. A törvénytelen foglalkoztatás, a ki
nem fizetett munka, az bizony az egész közszolgálatban is egy jellemző tevékenységgé vált. Ezt ráadásul a közszolgálatban még azért is tartom
súlyosabbnak néhány területen, mert az ott dolgozó kollégáktól azon az alapon várják el, a hivatástudatuk alapján, hiszen Te szolgálsz. Hiszen Te
szolgálsz és védsz. Vagy a mentődolgozóknál például nem lehet otthagyni az
utcán fekvő embert. Akkor sem lehet otthagyni, ha nincs hozzá megfelelő feltétel, ha nem fizetik ki tisztességesen a plusz munkát, és ez tarthatatlan.
Még egy dolog, ami a bérekkel kapcsolatos és erről szeretnék mindenképpen szólni. Furcsa helyzet van már Magyarországon évek óta, amikor bérekről
tárgyalunk, én a funkciómból eredően az országos szintű bértárgyalásokban
szoktam részt venni, és azt kell mondanom, hogy egy évtizedes gyakorlat.
Mindig a versenyszféra béreiről beszélünk. Mindig, minden évben nagy publicitást is kap, amikor megállapodunk a minimálbérről, bérminimumról. Az a
tarthatatlan helyzet van most már 6.-7. éve, hogy amikor mi megállapodunk a
minimálbérről, és ez kötelező lesz Magyarországon, akkor előáll az a helyzet,
hogy a közszférában befagyasztott bérek vannak, befagyasztott bértáblák
vannak, befagyasztott alapilletmény van, és a mi megállapodásunk már nagyon-nagyon régen a közszféra jelentős részére vonatkozik, pedig mindenki
azt hiszi, hogy csak a minimálbérről beszélünk. És a minimálbérről mikor
szoktunk beszélni? Akkor, amikor a legegyszerűbb, azt kell mondanom, hogy
szaktudást nem igénylő munkának a béréről beszélünk. Ehhez képest ma, a
közalkalmazotti bértábla kétharmada le van fedve a minimális bérekkel. Értelmetlenné vált a dolog. Pontosan azért próbáltam itt elmondani egyszerűen a
minimálbér fogalmát, hogy világos legyen, hogy itt mekkora disznóságról van
szó. A szakmunkás bérminimum, vegyük ezt, az már szakképzettséget igényel. Annak a bérminimuma, ami azt jelenti, hogy ennél kevesebbet nem lehet
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adni, de ezzel mindenki tudja, hogy nincs megfizetve természetesen az a
munka sem, a legegyszerűbb szakmunka, egy kezdő szakmunkás bére sem.
Az, ha jól emlékszem, a kollégák majd kiigazítanak, hogy nem így van, ez a
közalkalmazotti bértáblában a felsőfokú szakirányú végzettséggel, közel 30
éves gyakorlattal rendelkező kollegának a bére kötelezően az a kocka. Ez
egyszerűen elképesztő és tarthatatlan.
Még egy dolog van, amit én folyamatosan így hívok, hogy botrány egy országban az, hogy ez a bér, a szakmunkás bérminimum nettó tartalma, tehát
amit hazaviszünk, az nem éri el a létminimumot. Ez egy általános probléma.
Azért jutottam el én idáig, hogy mi az általános probléma, hogy világos legyen
az, hogy minden ilyen megmozdulás miért a közös ügyünk. Mert sokkal nagyobb a baj, mintha csak egy-egy területnek a problémáiról beszélünk, ezek
az ügyek összefüggenek. Nyilvánvalóan van egy olyan felelősségünk és ebből
következő feladatunk is, hogy szakítani kell azzal a gyakorlattal, legyünk önkritikusak, amit a szakszervezetek az elmúlt 20 évben gyakoroltak, hogy
mindenki külön csak a magánügyével, a saját ügyével volt elfoglalva és úgy
csináltunk, mintha nem lenne közünk egymáshoz. Márpedig minden összefügg, ha külön-külön próbálunk valamilyen eredményt elérni, akkor kaphatunk
morzsákat, kaphatunk a kegyből, de nem kaphatjuk meg a jogos járandóságainkat, és a jogos követeléseinknek nem lesz eredménye. Én nagyon örülök
annak, hogy az itt lévő szervezetek jelentős része rájött arra, hogy ez így nem
megy tovább, és a három konföderációba tömörült 62 tagszervezet úgy döntött
tavaly év végén, hogy szervezetileg is lépnünk kell, és létrehoztuk a Magyar
Szakszervezeti Szövetséget. Ennek a legfontosabb üzenete az, hogy ma itt
vagyunk, és nemcsak közszolgálati zászlók vannak itt, és nemcsak az új szövetségé, hanem itt van, mondjuk a bányászoké is, és bizonyára napközben
még továbbiak is érkezni fognak, ami azt jelenti, hogy az ügyek közösek, a
gondjaink közösek és megoldani is csak közösen tudjuk. Köszönöm, hogy
meghallgattatok.
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Pongó Géza:

A rendőrség állománya gazdagnak
mondhatja magát a beváltatlan ígéretekben
Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet
(FRSZ) főtitkára felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Köszöntöm a KÖZDEMOSZ résztvevőit. Most jön a honvédelmi blokk. Köszöntöm a rendőr kollégákat, köszöntöm
a tűzoltó kollégákat, a katona bajtársainkat és minden
rendvédelemmel szimpatizálót. Engedjétek meg, hogy köszöntsem azokat a rendőröket, akik esőben, hidegben biztosítanak bennünket,
ahogy mindig máskor is a nap 24 órájában.
Magyarország jobban teljesít. Hallhatjuk és láthatjuk óriási plakátokon nap,
mint nap. Állunk értetlenül, mert ebből a rendőrség állománya nem érez semmit.
A hivatásos rendőrök 6 éve, a közalkalmazottak illetménye 12 éve van befagyasztva. Felháborító. Így van? 20% feletti reálkereset-veszteséget a
legnagyobb jóindulattal sem lehet eredményként értékelni. Az elmúlt négy év ezt
hozta. A rendőrség állománya mégis gazdagnak mondhatja magát a beváltatlan
ígéretekben. Mik is ezek? Ígérték a rendőri munka társadalmi megbecsülésének
javítását. Ígérték a megalázóan alacsony kezdő tiszthelyettesi fizetések nettó
150 ezer forintra történő felemelését, ígérték a rendőri életpálya-modell bevezetését. Ígérték a teljes rendőri állomány számára 30%-os általános
illetményemelés végrehajtását. Ígérték a szolgálati nyugdíjrendszer átalakítását
a szerzett jogok védelme mellett. Később ígérték a szolgálati nyugdíjrendszer
eltörlésének kompenzálását, és ígérték, ígértek sok minden mást is, felsorolni is
nehéz lenne. Hosszú évek óta ígérik, amit hallani és elérni szeretnénk, de ebből
nem sok minden teljesült. A rendőrök nem éreztek semmit.
Nincs ez így jól Kollégák. De ne legyünk igazságtalanok, kaptak a rendőrök
is sok mindent, csak győzzem felsorolni. Mik is ezek? De ebből Ti is részesültetek nagyon sokan egyébként. Kaptak 98%-os különadót, mert a jogállási
törvények által garantált végkielégítéseket utólag pofátlannak minősítették.
Megkapták a passzív választójogok korlátozását, így már nem okozhat gondot
számuk az országgyűlési vagy a helyi önkormányzati képviselő-választáson
való indulás. Ezekből ugyanis kizárták őket, természetesen visszamenőleges
hatállyal. Nem sok kollégánkat érintette, de voltak, akik népszerűek voltak a
kistelepüléseken, a kis körzetükben, akik köztiszteletben álló személyek voltak, és nem engedték, hogy induljanak. Megkapták a kollégáink a
megbízhatósági vizsgálatot, melynek titkos eredménye alapján külön indokolás
nélkül azonnal kirúghatják őket állásukból. Megkapták a kifogástalan életvitelellenőrzést is, mely a családi, baráti környezetüket sem kíméli. Megkapták a
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kollektív bűnösség bélyegét is. A semmisségi törvény elfogadásával ugyanis a
törvényi vélelmet állítottak fel arról, hogy minden rendőr hazudott 2000. szeptember 18. és október 24. között a tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan
elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, illetve garázdaság miatt
indult büntetőeljárások során. Megkapták a lehetőséget, hogy 65 éves korukig
teljesítsenek szolgálatot. 74 évnyi fennállás után ugyanis mindenféle kompenzáció nélkül megszüntették a szolgálati nyugdíj intézményét. Nemcsak mi
vagyunk rendőrök így, hanem más fegyveres bajtársaink is, a katonák is, a
tűzoltók is, rendvédelmi kollégák, de a közszolgálatra is kiterjeszthetnénk,
hogy azért ott vannak a bányászok és nagyon sok más olyan közlekedési dolgozó, akinek volt korkedvezménye. Sajnos ezek mind lapátra kerültek, és azok
a munkatársaink, akik 24 órából sokkal többet teljesítettek, mint 8 óra és veszélyes körülmények között, így jártak.
Nem jól van ez így munkatársaink, kollégáink. A tiszthelyettesek kaptak
bruttó 24 ezer forint kereset-kiegészítést, amit egyébként bármikor egy tollvonással elvehetnek tőlük. Ezt a juttatást ugyanis nem építették be az
illetményekbe, ez majd csak az idő homályában rejtőzködő életpálya-modellben ígérik megteremteni. A rendőr kollégáim megkapták a lehetőséget, hogy a
helyi közlekedési bérletüket fizetésükből vagy a cafetéria-keretükből vegyék
meg, mivel annak a támogatását megszűntették. Ahol pedig nem létezik a
szolgálatkezdéshez vagy befejezéshez igazodó tömegközlekedés, ott használhatják akár saját autójukat is 9 forintos kilométerenkénti költségtérítéssel a
400 forintos benzinár mellett. Nem minden kolléga dolgozik Budapesten. Nem
minden rendőr dolgozik nagyvárosokban, vidéken, határszéleken, még sok
helyen tömegközlekedés sincs abban az időszakban, amikor menni kell dolgozni hajnal 3-kor, este 10-kor. Őrájuk is gondoljunk. Kaptak bruttó 200 ezer
forintos cafetéria-keretet is a korábbi 251 ezer forintos helyett. Ennek terhére
fizethetik a munkáltató által áthárított több mint 50 ezer forintnyi adót, a maradékból pedig akár iskolakezdési támogatást is kérhetnek a gyermekek
számára. Ennek csak egy szépséghibája van. Korábban még a cafetérián felül, járt a beiskolázási segély. Most már ezt is ebből vehetik igénybe a
gyermekes családok. Azt ígérték, hogy a családokat kiemelten fogják támogatni. A rendőreink kaptak fogpótlási és szemüvegköltség-térítést miután a
megszüntetett kedvezményt megszigorítva visszaállították. Megkapták a lehetőséget, hogy a GYED, GYES mellett munkába álljanak, amennyiben adnak
számukra valamilyen beosztást. Az illetménynélküli szabadságról visszatérő
közalkalmazottak korábban garantált munkaügyi védelmét azonban megszüntették, így jogviszonyuk felmentéssel megszüntethető akár a gyermek 3 éves
kora előtt is. Megkapták a ruhapénzük felét, mert a másik felét 4 éve mindig
visszatartják valamilyen újabb és új egyenruha bevezetése érdekében. Sokszor meg sem kapják kollégáink, és a minőség, a méret és sok minden
probléma van folyamatosan velük. De miért kell mindig a rendőrséget újra és
újra öltöztetni, átöltöztetni. Nem értjük. Kinek az érdeke ez? Én mióta rendőri
szolgálatban vagyok, nagyon sok alkalommal változott az egyenruha, de ezt
látja minden állampolgár, és ezt mindig a rendőr fizeti meg abból a kis keretéből, amit erre a törvény biztosít. Ez sincs jól.
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A közalkalmazottak is megkapták a magukét, Ők aztán rendesen. Az új Munka törvénykönyve ugyanis több tucatnyi hátrányos szabályt vezetett be, melyek
a jogállási törvények rendelkezései folytán a közalkalmazotti és köztisztviselői
jogviszonyokban is éreztetik negatív hatásukat. A közalkalmazottakról én azt hiszem, hogy még itt külön fog még mindenki szólni. A rendőrség berkein belül is
nagyon sokan szolgálnak, teljesítenek, közel 10 ezren, és milyen bérekért? Hát
érzitek, érezzük a hatást. A hónap végén szegények alig tudnak már megélni,
alig tudják az élelmiszert is megvásárolni maguk és családjuk számára. És mit
kapott még a rendőr, a rendőrség? Igen, megkaptuk a Magyar Rendvédelmi
Kart, mely két év alatt érdemi munkát az állomány érdekében ugyan nem végzett, viszont jó hivatkozási alapot teremtett a rendőrök kollektív jogainak
korlátozására, a szakszervezeteik hátrányos megkülönböztetésére. Beváltatlan
ígéretekben, a korábban szerzett jogok megvonásában, megszorításokban, reálkereset-veszteségben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött.
Szeretnénk, ha Magyarország jobb teljesítménye végre a rendőrség személyi
állományát is elérné, hogy javuljon erkölcsi és anyagi megbecsülésük is. Arra
ugyanis a rendszerváltoztatás óta nem volt példa, hogy az ország második legnagyobb munkáltatójának minősülő rendőrségnél több mint egy teljes
kormányzati cikluson át ne valósuljon meg illetményemelés. A bérek helyben
jártak nemcsak négy éve, hanem már az azt megelőző időben is.
Tudjuk, hogy a mérlegnek két serpenyője van. A jogokkal és juttatásokkal
szemben, mindig kötelezettségek árán, amelyek általában kiegyenlítik egymást. Ez az egyensúly az utóbbi években felborult. Amíg ugyanis az egyik
oldalon a jogok és a juttatások folyamatosan csökkentek, addig a másik oldalon a kötelezettségek és az elvárások növekedtek. Ez sincs jól. Vegyük sorra
ezeket is. A szolgálati törvény szerint a rendőr nem politizálhat. A rendőrnek
nincs sztrájkjoga, szakszervezeteik pedig a civil szférában működő szakszervezetekhez képest diszkriminálja a törvény. A rendőr a vezetői utasítást,
parancsot, kivéve, ha bűncselekmény elkövetésére szólít fel, nem bírálhatja,
akkor sem, ha az nyilvánvalóan megalázó, jogszabálysértő. Jogorvoslatra pedig csak a parancs végrehajtását követően van lehetősége. A rendőr
szolgálata ellátása során elkövetett hibáiért sok esetben katonai büntetőeljárás
keretében, azaz a civilekre vonatkozónál szigorúbb jogszabályok alapján vonhatják felelősségre, és többszázezer forint büntetéssel sújthatják. Vonzó ez a
rendőri életpálya, ugye? Sokan jelentkezhettek, gyertek rendőrnek. Egy 10
perces késésért vagy akár 12 órás szolgálat végén rosszul ellenőrzött útlevélért például 300 ezer forintra büntethetik, miközben keresete még a nettó 100
ezer forintot sem éri el. A rendőr szolgálati helyét állományba vételkor az ország területén belül bárhol meghatározhatják. Rendőrt háromévente 8
hónapra beleegyezése nélkül családjától távol eső helyre is vezényelhetik
azonos vagy magasabb beosztásba beleegyezése nélkül, az adott rendőri
szerven belül, de akár egyik rendőri szervtől egy másikhoz is áthelyezhetik. A
rendőr köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési időn kívül tartózkodási helyét,
ahonnan értesíthető, elérhető és bármikor berendelhető munkavégzésre. Ezzel szemben a rendőregyenruhás szolgálatát teljesítése során saját
mobiltelefonját nem tarthatja magánál. A rendőr köteles bejelenteni külföldre
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utazását. A rendőr szolgálati feladatait életének és testi épségének veszélyeztetése árán is köteles ellátni, és itt álljunk meg egy szóra. Nincs olyan
közszolga a rendvédelem és a honvédelmen kívül, akire ez vonatkozik. Az elmúlt hosszú-hosszú években, évtizedekben a törvényalkotók ezt mindig
figyelembe vették valamilyen, juttatással. Ez mára nincs így. 90 ezer forintért,
100 ezer forintért a kollégáink bármikor megsérülhetnek és akár meg is halhatnak. Mindenki átgondolhatja, hogy jól van-e ez így? Érdemes-e rendőri
szolgálatot teljesíteni ilyen feltételek mellett. A rendőrnek szolgálatán kívül is
kifogástalan életvitelt kell tanúsítania és bele kell egyeznie, hogy bármikor ellenőrizhetik szolgálaton kívüli magatartását, családi, baráti és lakókörnyezeti
kapcsolatait, anyagi, jövedelmi viszonyát. A rendőrrel szemben a Magyar
Rendvédelmi Kar etikai eljárást folytathat le, ha megsérti a rendvédelmi hivatásetikai kódexet. A rendőr méltatlansági eljárás alá vonható, elbocsátható, ha
szolgálaton kívül szabadidejében olyan cselekményt követ el, ami súlyosan
veszélyeztetheti a fegyveres szerv működtetésébe vetett önbizalmat. A rendőr
megbízhatósági vizsgálat alá vonható, melynek érdekében köteles tudomásul
venni, hogy a munkavégzése során, beleegyezése nélkül titkosszolgálati eszközökkel bármikor megfigyelhessék pártatlanságát, akár bűncselekmény
elkövetésével történő provokáció útján is próbára tegyék. A rendőr szolgálata
során elkövetett hibáiért fegyelmi eljárás alá vonható, és akár el is bocsátható
állásából. Rendőr másodállást csak szűk körben és kizárólag engedéllyel vállalhat. A rendőr köteles bejelenteni, ha gazdasági társaságban, tagsági
felügyelő bizottsági tagsági vagy vezetői tisztviselői viszonyt létesít. A rendőr
próbaideje bármely más jogviszonynál hosszabb időtartamban akár egy évben
is meghatározható. A rendőr beosztásából más jogviszonyokban nem engedett módon egyoldalú munkáltatói intézkedéssel a szolgálat érdekében
felmenthető, és azonos vagy más magasabb beosztásban is kinevezhető. A
rendőr szolgálati viszonyát saját elhatározásából egyoldalúan csak úgy szüntetheti meg, hogy ezzel más jogviszonyokban elképzelhetetlen módon lemond
szolgálata során korábban már megszerzett kedvezményekről, rendfokozat,
fegyveres szervhez való ismételt felszerelés. A legújabb döntések pedig arra
kényszerítik az állományt, hogy aki elmegy lemondással, az azt jelenti, hogy
utána megvan a végzettsége, és pár év múlva visszatérne a szaktudását gyakorolni, a törvények ebből kizárják, pedig ez sem helyes és nem jó akár a
rendőrségnek, akár a magyar nemzetgazdaságnak sem. Rendőrt évente akár
40 óra túlórára is kötelezhetik, ami 150 órával haladja meg a polgári életben
maximálisan elrendelhető túlórák számát. Más szakmákban elképzelhetetlen
módon a rendőr a szolgálattal össze nem függő bűncselekmény elkövetése
esetén is felfüggeszthető a beosztásából, illetménye 50%-ának megvonásával
az eljárás befejezéséig, miközben családjának eltartása érdekében mást kereső foglalkozást még ezen időszakban is csak korlátozottan és engedéllyel
létesíthet. A rendőr számos beosztásban köteles hozzájárulni nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez, és ha e feltételeknek nem felel meg, a munkáltató
egyoldalúan más beosztásba helyezheti vagy jogviszonyát megszüntetheti. A
rendőr köteles megfelelni a vele szemben támasztott fokozott fizikai és pszichikai követelményeknek, a fizikai felmérésen való meg nem felelése esetén
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szolgálati viszonya megszüntethető. A rendőrnek rendszeresen részt kell vennie vezetéstechnikai, lövészeti, jogszabály-ismereti és fizikai felméréseken,
ezek elmulasztásáért fegyelmi felelősséggel tartozik, elégtelen teljesítésük
esetén pedig állásából felmenthető. Félelmetesen hosszú a felsorolás.
Akinek nem sikerült megszámolnia, elárulom, 28 olyan korlátozás vagy kötelezettség érvényesül a rendőrrel szemben, amelyek más magyar
munkavállalók esetében nem léteznek. Ezek mellett még megszületnek még a
rendőrviccek. Kérek mindenkit, hogy viccelődjön, de csak finoman és óvatosan, mert ezek a kollégáink minden magyar állampolgár és az itt tartózkodó
külföldi vendégeink biztonságát, életét, testi épségét védi. Mindeközben nincs
magyarázat arra, miért kell megyénként kvótához kötni a kifizethető gépjárművezetői pótlékot, mikor azt jogszabály garantálja. Miként engedhető meg az,
hogy sok helyen a megüresedő közalkalmazotti állásokat nem töltik be. A kilépők munkáját pedig közfoglalkoztatottakkal végeztetik el sokszor olyan
munkakörben, melyekben bizalmas rendőri információkhoz is hozzáférhetnek.
Miként fordulhat elő, hogy sokszor még a nyilvánvalóan jogos munkavállalói
igényeket sem ismerik el a főkapitányságok és inkább peres útra terelik az
ügyeket. Van olyan megye, amelytől saját dolgozói közel egy milliárd forintot
követelnek. Miért nem vonatkozik a garantált bérminimum a pályakezdő rendőrökre, amikor a rendőrségen minimális követelmény az érettségi megléte is.
Azt mondják, hogy Magyarország jobban teljesít. Ennek ellenére 2013-ban
a rendőrség személyi állománya 10%-ának illetménye nem érte el a minimálbért,
illetve
a
szakmunkások
garantál
bérminimumát.
Ezért
kereset-kiegészítésben kellett részesíteni őket. Jól mutatja a bérszínvonalat,
hogy a 47 ezer fős testületből közel 20 ezer fő részesül bérkompenzációban,
ami az adójogszabályok változásainak, kiskeresetűeket sújtó negatív hatásait
lett volna hivatott ellensúlyozni. A hivatásos illetmények 6 éve, mint említettem,
a közalkalmazotti illetmények 12 éve tartó folyamatos befagyasztása 20% feletti reálkereset-veszteséget eredményezett. Nem is sok az a 20%, amit a
KÖZDEMOSZ kér, követel. Ezzel szemben a tárgyalásokon mit mondott a kormányzat képviselője, képviselői? Nulla. 2013-ban, 2014-ben nulla az ajánlat,
és ezen nem is akarnak változtatni. Ezért vagyunk itt, ezért támogassátok a
megmozdulásainkat. A rendőrség személyi állományának vonatkozásában
szeretnénk elérni, hogy a kormányzat tegyen meg minden tőle elvárhatót, a hivatásos állomány erkölcsi rehabilitálása és a rendőri hivatás társadalmi
elismertségének javítása érdekében, hogy megszüntetésre kerüljenek a szolgálati
jogviszony
és
egyéb
foglalkoztatási
jogviszonyok
közötti
adókülönbségek, melyeket a hivatásos szolgálattal együtt járó hierarchikus
alá-, fölérendeltségi viszonyok nem indokolnak. Hogy a szolgálati törvényben
egyensúlyba kerüljenek a hivatásos állomány jogai és kötelezettségei. A kötelezettségekről hallottunk már sokat, a jogokról egyre kevesebbet. Hogy a
szolgálati törvény ne egyszerűen csak egy foglalkoztatási jogviszonyként, hanem egy életre szóló hivatásként szabályozza a rendőri szolgálatot. Ezt
felejtették el a jogalkotók, hogy a mi munkánk egy hivatás és egy életre szól.
Nem 3, 5. 8 évet töltünk egy munkahelyen, hanem élethosszig tartó pályát választottunk fiatal korban, amikor rendőrnek álltunk. A hivatásos szolgálattal járó
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fokozott egészségügyi, fizikai és pszichikai igénybevételt a nyugdíjrendszer újra ismerje el valamilyen kedvezménnyel, hogy a korábbi szabályok alapján
szolgálati nyugállomány vonultak kapjanak erkölcsi elégtételt és anyagi kárpótlást az őket ért méltánytalanságokért. 30-35 évet leszolgált rendőrök,
katonák, tűzoltók, szolgálati nyugdíjba vonultak és eltörölték a szolgálati nyugdíját, megadóztatták őket. Nem jól van ez így. Vissza kell ezt is állítani minden
rend-, honvédelmi területen. Hogy kedvező irányba változtak a rendőrség nem
hivatásos állományú munkavállalóira vonatkozó munkajogi szabályok, javuljon
jövedelmi helyzetük és csökkenjen hivatásukkal szembeni indokolatlan hátrányos megkülönböztetésük. Hogy megszüntetésre kerüljön a rendvédelmi
szakszervezetek alkotmányosan indokolatlan hátrányos megkülönböztetése.
Minden közszolgálati szakszervezet elmondhatja, hogy hogyan járt, mennyire
csorbították jogait, jogosultságait a Rendvédelmi és a Honvédelmi Dolgozók
Szakszervezetének. Itt kiemelt jelentőséget adtak, hiszen még nagyobb jogfosztást szenvedtünk el. Ez sincs ez így jól, vissza kell kapnunk a jogainkat,
hiszen nem a szakszervezetek önös érdeke az a jog, amit a rendszerváltás óta
megvolt, hanem azoké a munkavállalóké, akiket mi képviselünk nap, mint nap.
Végezetül egy Radnóti idézetet szeretnék a Tisztelt Hallgatóság figyelmébe
ajánlani: Ember vigyázz, figyeld meg jól világod. Ez volt a múlt, emez a vad jelen. Hordozd szívedben, éld a rossz világod, és mindig tudd, hogy mit kell
tenned érte, hogy más legyen!
Dr. Bárdos Judit:

Nem éri meg a rendvédelemnél dolgozni
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezetének
(BRDSZ) főtitkára felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Miközben hallgattam a kollégát, eszembe jutott az elmúlt
20 év történése. Mikor került a rendvédelem ilyen negatív
helyzetbe, mit csináltak velünk és mi okozta mindezt? A
rendszerváltás idején az új hatalom félt attól, hogy rendőrállammá nyilvánítják
és éppen ezért megkezdte a rendvédelem területén, főleg a rendőrség területén az eszközöknek a visszavételét. Abban az időben a kollégák egy jól
megfizetett szakmunkás színvonalán dolgoztak. Jól éltek belőle és tudták, ha
felszereltek a rendőrségre, akkor egy életet ott tölthetnek. Lesz lakásuk, a
gyerekeket elhelyezik bölcsődébe, óvodába, elmehetnek nyaralni, és mindenképpen szociális támogatást kapnak, ha szükség van. Mi volt az első, amit
elvettek? Az első, amit elvettek, a jelenlegi miniszterhez fűződik, az első minisztersége idején. Elvittek az összes szociális és jóléti eseményt, elvittek
minden bölcsődét, minden óvodát és a végén 2002-ben miniszter úr megszün-
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tette a belügyi könyvtárat. 24 óra alatt 70 ezer kötet könyvet elvittek az országból és kivitték Romániába. 2002-ig megszüntették a szolgálati lakásokat.
A kollégák, amikor felszereltek fiatalokként, fiatal házasokként, tudták, hogy lakást kapnak, nem kell érte hitelt felvenni, nem kell a szülőket nyaggatni.
2002-re megszűnt a szolgálat lakás fogalma.
Mi történt? Azt remélte mindenki, hogy valamennyien pénzt fognak keresni.
A hivatás, hivatás marad. Amikor eljöttek a rendőrséghez, a tűzoltósághoz, a
büntetés-végrehajtáshoz, katonák lettek, abban reménykedtek, hogy az életüket itt fogják eltölteni, tisztességes munkáért tisztessége bért kapnak,
tisztességes elbírálást. Az elmúlt évek alatt nagyon sok volt rendőrtiszti főiskolás kollegával találkoztam. Én tanítottam őket, és amikor jöttek, a következőket
mondták nekem. Tanárnő, maga nem ezt tanította. Nem azt tanította, hogy egy
tollvonással meg lehet a múltat változtatni. Maga nem azt tanította, hogy egy
tollvonással régi jogokat, kötelezettségeket el lehet venni. Maga azt tanította,
hogy az államigazgatásnak biztosnak kell lenni, maga azt tanította, hogy nem
lehet ötpercenként átszervezni.
Nem lehet az átszervezések érdekében minden egyes alkalommal megroggyantani egy szervezetet. 2000-től elkezdődött a rendvédelemnek a
megroggyantása. Mit jelent ez? Mindig az aktuális főkapitánynak, miniszternek
megfelelően kellett átalakítani magát a szervezetet. 2002-ig talán tudták a kollégák, ha dolgoznak megyében, városban vagy a fővárosban, akkor megfelelő
illetményben lesz részük. Ez 2002-ig igaz volt. 2002-ben volt az utolsó érzékelhető béremelés a rendszerben. 2002 után mindez megszűnt. 2002 után
megtörtént az utolsó lökése a rendvédelemnek, 2006-ban megszűntették a
Belügyminisztériumot. Hogy miért? Valakinek az eszébe jutott, hogy szét kell
szedni a szervezetet. Hogyan szedték szét? A rendvédelem területén, az állami tűzoltóságot áttették az önkormányzati tűzoltóságba, maradt a belügy
területén a rendőrség és az igazságügyhöz tartozott a BV., a katonák pedig a
honvédelemhez. 2006-ban átalakították a Belügyminisztériumot Önkormányzati Minisztériummá és a belügyi ágazatba tartozó rendvédelmet elosztották az
igazságügyhöz. Az igazságügyhöz került a belügy, a rendőrség, a büntetésvégrehajtás és a titkosszolgálatok egy része. A honvédség maradt, ahol volt,
az Önkormányzati Minisztérium gyakorolta a hatalmat a tűzoltóság felett. Sokat vitatkoztunk a tűzoltó kollégákkal az átalakítás előtt. Jó lesz-e ez nekik
vagy nem lesz jó. Ők harcoltak azért, hogy az önkormányzathoz kerüljenek, és
mit ad Isten 2012-ben az önkormányzattól visszakerültek államiba.
2007 júliusában az utolsó szociális juttatást is megszüntették a rendvédelembe, megszüntették a rendvédelem kórházát. Ebben a percben minden
olyan pluszjuttatás, ami a rendszerváltás előtt megillette a rendvédelmi dolgozókat, eltűnt a rendszerből. Eltűnt a rendszerből és ezáltal sokkal kevesebb
jutott a kollégáknak. 2006 még másról is híres volt. 2006 őszén megtörtént,
ami megtörtént, és 2014. február 21-én a rendvédelmet még mindig sújtja ennek a terhe. Nem tudták felszabadítani a kollégákat 2006 terhe alól, sem őket,
sem pedig az eljárás alá vontakat. Nem is akarják.
Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy nem éri meg a rendvédelemhez jönni dolgozni. A fiataloknak már nem jelent hivatást. A hivatás azt
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jelentette valamikor, hogy beállunk valahova dolgozni, szeretem a munkámat,
szeretek a kollégák között élni, ismerjük egymást, tudjuk egymás hibáját és
előnyét, és mindezek tekintetében együtt végezzük a munkánkat. Ma mit
érünk? Ha elvégzünk egy Rendészeti Szakközépiskolát 6 hónap alatt, beállunk a rendszerbe és azt vesszük észre, hogy nem azt kapjuk, amit vártunk. A
mai ifjúság különböző filmeken szocializálódott az elmúlt 20 évben. Mit látott?
A rendőr nyomoz, a tűzoltó tüzet olt, a katona harcol kint Afganisztánban, jól
megbecsülik, eszméletlen jó technikával rendelkezik, és ezt várta el, amikor
beállt a rendszerbe ő is. A kollégák nagyon vidámak itt előttem, ők biztosan jól
érzékelik már, hogy jó juttatásokat kapnak ettől a rendszertől, de mindazok,
akik bent ülnek az autóba, a kisteherautókba és a mikrobuszokba, azok azt érzékelik, hogy nekik nagyon meg kell küzdeni a tisztességet bérért. A rendőr
nem kap kezdetben egy jó szakmunkásbért. Ahhoz, hogy tisztességes bért
kapjon, meg kell, hogy fizessék a túlóráikat. Ahhoz, hogy a túlóráikat megfizessék, csak meghatározott szervezetnél dolgozhatnak. Mondjuk, azok a
kollégák, akik ránk vigyáznak, hogy a mi biztonságunkat őrizzék ez alatt az eljárás alatt, azok egy jól megfizetett helyen dolgoznak. Ezek a másik helyen
dolgozó kollégák megyében, városban, már csak csúsztatással tudják a túlóráikat kivenni, őnekik ezt pénzben nem váltják meg.
A fiatalok 4-5 év után, akik kint dolgoznak a területen úgy döntenek, hogy el
akarnak menni. Elmenni is nagyon nehéz a rendszerből. Aki elmegy, annak
kétféle módon lehet, vagy közös megegyezéssel vagy lemondással. Lemondással soha többet nem tud visszajönni. Volt olyan kollégám éveken keresztül,
aki megpróbált képviselő lenni. Ő elment a rendszerből. Ma már jogszabály
biztosítja a hivatásos állomány részére, hogy elindulhat minden választásnál,
csak szüneteltetni kell neki a hivatásos állományú jogviszonyát.
A közalkalmazottak tekintetében a jelenlegi belügyminiszter 2000-ben még
odajött 400 közalkalmazott közé, és azt mondta, hogy adnék nektek pénzt,
most nem tudok, várjatok egy picit. Ma ez a belügyminiszter nem jár a munkavállalók közé. Ez a belügyminiszter nem a munkavállalók érdekében fejti ki a
tevékenységét. Én találkoztam pénteken a belügyminiszterrel sok más szervezettel együtt, és semmiféle pozitív döntést nem hozott az általunk feltett
kérdésekre. Igaz, jó szívvel már nem is hozhat, hiszen áprilisban választás
lesz. Nem tud ígérni egy másik belügyminiszter helyett, ha az új kormány
megtartja a Belügyminisztériumot, és megint valaki nem talál ki valamit, hogy
ide helyezzünk, oda helyezzünk. Majd meglátjuk - mondta. Ez a válasza volt
minden egyes újonnan feltett kérdésre, de mi mit mondjunk a munkavállalóknak? Meddig kell még nekik arra várni, hogy valami történjen pozitív dolog az
ő életükben?
Én nézem most itt szembe a tűzoltó kollégákat, ők is eleget vártak már,
hogy pozitív dolog legyen az életükben. Mennyi minden pert kellett nekik azért
megindítani, hogy a túlóráikat kifizessék. Mennyi pert kell a rendőröknek megindítani, ha méltatlansági eljárásban, magatartási szabályok miatt eljárást
indítanak ellenük. Magyarország lakossága egy kalap alá von minden rendvédelmi dolgozót. Szoktak bizonyos sorrendiséget felállítani, hogy ki hova
tartozik, mennyire megbecsülik. Nagyon sokszor a tűzoltók állnak az első he-
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lyen, utána jönnek a rendőrök. Talán az lenne a legjobb, ha mind a kettő első
helyen állna, mert mind a kettő azt a tevékenységet végzi, amelyet mások nagyon szeretnének helyettük elvégezni. Magyarországon a polgári életben
nagyon sok szervezet próbálja meg átvenni a rendőrségnek a szerepét. Próbálkoznak különböző eljárásokkal, megpróbálnak különböző szervezeteket
létrehozni.
Egy pártnak a véleményét hallottam, majd adott esetben a csendőrség átveszi a rendőrségnek a szerepét. Nagyon kell ettől félni, hogy mi lesz, mert a
csendőrség az egy nagyon rossz negatív jelzővel illetett testület volt valamikor.
Talán nem kéne ezen gondolkodni, ha a magyar kormányok megbecsülnék a
saját rendvédelmi szervezetüket és nem félnének attól, hogy ha megbecsülést
adunk, akkor mit szólnak hozzá az állampolgárok. Az állampolgároknak az a
célja, hogy békében, biztonságban éljenek, hogy kimehessenek az utcára, ne
kelljen attól félni, hogy mikor, hol támadják meg őket, hogy ne történjenek robbantások, ne történjenek gyújtogatások. Ha pedig megtörténik, akkor legyen,
aki megvédi őket. Ki fogja őket megvédeni? A rendvédelmi szerv védi meg
őket. A rendvédelmi szervhez tartoznak a rendőrök, a tűzoltók, a büntetésvégrehajtásban dolgozók, akikről nem beszélünk ma, mert nincsen itt a képviselőjük, de tudni kell, hogy a börtönőr ugyanúgy be van zárva a cella mellé,
mint akit őriznek. És ma a büntetés-végrehajtásban keresnek a legkevesebbet
a hivatásos állományban dolgozó kollégák.
És akkor nem beszéltünk a rendvédelemben dolgozó közszolgákról, közalkalmazottakról. A rendvédelmi közalkalmazottaknak a helyzete rosszabb, mint
a civil életben élő közalkalmazottak helyzete. Kevesebbet keresnek a pedagógusok, mint kint a civil életben, és egyáltalán nem működik a rendvédelemben
dolgozó egészségügy megbecsülése, adott esetben még akkor sem, ha a civil
életben egészségügyi dolgozók béremelést kapnak, mert ilyenkor azt mondják,
te rendőrségi dolgozó vagy, ha rendőrségi dolgozó kap pedig béremelést, akkor azt mondják, hogy a civil egészségügyhöz tartozol.
Valahogy így működik ma ez a rendszer. Nemcsak ebben a négy évben
működik így, hanem talán több 10 éve. Oda kéne figyelni, hogy miért van ez?
Soha, senki nem elemezte tételesen, hogy mi történik a rendvédelemben.
Szakszervezetünk két évvel ezelőtt végzett egy felmérést, hogy a rendvédelemben dolgozók közül hánynak van hitele? Kiderült, hogy a dolgozóknak
közel 50%-a rendelkezik olyan fajta hitellel, amely ma az országban pereskedéseket okoz, és azt mondják, hogy bedőltek a hitelek. Van olyan
rendőrkolléga, akinek a feje fölül mindent eladtak és a híd alatt aludt. Vajon el
kell-e jutni ma ide egy rendvédelmi dolgozónak? Vajon miért nem mehet be a
vezetéshez és mondhatná azt, hogy kérem, tessék engem megsegíteni. Mi
megpróbáltuk. Azt mondták, hogy nem hitelintézet a rendőrség. Talán a szemléletmódon kellene változtatni. Nem hitelintézet, de feladata és jogszabályban
leírt kötelezettsége, hogy a munkavállalóiról gondoskodjon. A parancsnoki
gondoskodást még ismeri a rá vonatkozó jogszabály. Meg kell nézni, hogy milyen szinten működnek ezek a parancsnoki gondoskodások. Mindenki harcol
béremelésért, ezért, azért, amazért. A rendvédelemben érzékelhető béremelés, ahogy a közszolgálatban sem, kivéve a 2012-2013-ban adott egyes
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területeket preferált intézkedés, nem volt érzékelhető béremelés. Amikor kértük, pénteken is kértük, azt mondta a miniszter, a költségvetés nem biztosít rá
fedezetet. Kérem, régebben soha nem hallottuk a költségvetésre való hivatkozást, hiszen a miniszternek, mint a tárca gazdájának, az ágazatért felelős
munkáltatónak az lenne a feladata, hogy mindent kiharcoljon a saját ágazatáért. Nem kell mindig tekintettel lenni másokra, harcoljon más is. Nem azt
mondom, hogy győzzön az erősebb, de meg kell próbálni mindent adni a kollégáknak. Én nagyon remélem, hogy a KÖZDEMOSZ követelése, az a 20%,
az nem egy pusztába kiáltott szó marad. Igaz, pusztába kiáltott szó marad április 6-áig. Elvárjuk a következő kormánytól, hogy a követeléseinket teljesítse.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Salamon Lajos:

Erősen kétlem,
hogy ebben az országban rend lenne
Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független
Szakszervezetének (HTFSZ) elnöke felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Engedjék meg, engedjétek meg, hogy egy kis időutazásra hívjalak benneteket. Hoztam magammal egy kis
papíros dokumentumot, ami valamikor, a régebbi időkről szól. Ezt fel fogom
most olvasni, kíváncsi vagyok, hogy kitalálják-e, hogy ki írta ezt a levelet. A levelet a Fővárosi Tűzoltóparancsnoknak írták, aki aggályait fejezte ki a
tűzoltóság átalakításával kapcsolatosan.
Tisztelt Parancsnok Úr! Mindenekelőtt kérem, engedje meg, hogy köszönetemet és elismerésemet fejezzem ki Önnek, s egyben minden magyar
tűzoltónak azért, hogy a legnehezebb körülmények között is mindent elkövetnek az emberek biztonságáért. Az Önök helytállása példamutató az egész
ország számára, ezért is övezi mindenütt az emberek tisztelete és megbecsülése. Minden józan gondolkodású ember tisztában van azzal, hogy az Önök
munkájához az elhivatottságon és bátorságon túl rendkívüli fizikai és lelki
erőnlét szükséges. Éppen ezért józanésszel teljesen felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításai miatt a
tűzoltóknak egyre kevesebb pénzből, egyre romló körülmények között kell nap,
mint nap szembenézniük veszélyes és felelősségteljes feladataikkal. Megdöbbentő, hogy a tűzoltóság működésére fordítható állami támogatások összege
ma már csak töredéke az évekkel ezelőttinek. Különösen annak tudatában
ijesztő ez, hogy a hiányzó támogatást az érintett önkormányzatok saját erőből
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már nem képesek finanszírozni. A kormány által előterjesztett jövő évi költségvetés minden eddiginél komolyabb veszélyt jelent, hiszen a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságokat érintő megszorítás összességében megközelíti
a 3 milliárd forintot, a Bajnai csomag tehát a tűzoltóság biztonságos működését már közvetlenül veszélyezteti, ráadásul a törvényi előírásokat megkerülve
jövőre már nem normatív alapon kapják a támogatásokat. A mindenkori kormánynak elemi kötelessége lenne biztosítani, hogy a tűzoltóságoknak az
országban mindenütt megfelelő személyi és technikai feltételek mellett, feszültségektől mentesen végezhessék munkájukat. Az emberek és az értékeik
biztonsága nem játék, nem lehet politikai alku tárgya. A közvetlen veszély elhárítása, így az önkéntes és hivatásos tűzoltók szakmai tevékenységének
támogatására és a tűzoltólaktanyák korszerűsítésére irányuló módosító javaslatok elutasításával az MSZP-s és SZDSZ-es képviselők világossá tették, hogy
nem a józan eszükre, hanem a párt utasításaira hallgatnak a költségvetési
szavazásnál. Ezért én az igazi megoldást a változásban látom, ami jövő tavasszal bekövetkezhet, ha a többség úgy akarja. Bizakodó vagyok, mert egyre
erősödik azoknak a hangja, akik azt mondták, Magyarország megérdemli,
hogy olyan kormánya legyen, amely az ország és az emberek érdekeit tartja
szem előtt, odafigyel az emberek mindennapi problémáira, és a józanész
megoldásaival segíti őket céljaik elérésében. Itt az idő, hogy a politika végre
meghallgassa Magyarország hangját. Amennyiben erre elnyerjük a választók
bizalmát jövőre, a következő polgári kormány biztosítani fogja a tűzoltóság
működéséhez szükséges feltételeket és a tűzoltók megbecsülését. Munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!
Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az aláíró Orbán Viktor, a jelenlegi miniszterelnök. Ehhez kapcsolódóan felolvasok még egy levelet, amit egy
elkeseredett tűzoltókollégánk írt. Igen, ez nem mai levél, ez íródott 2011-ben,
de aktualitását a mai napig megtartja.
Tisztelt Miniszterelnök úr! Tisztelt Miniszter Úr! Elkeseredettségem oka, hogy
a Magyar Állam megszegni készül adott szavát egy velem, 1997-ben kötött
megállapodást. Ezt a megállapodást úgy hívják, hogy hivatásos szolgálati törvény, melynek preambulumát idézem. A 1996. évi XLIII. törvény, a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról. A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az
ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától, az állam
tántoríthatatlan hűsége bátor helytállást követel. A hivatásos állomány tagjai a
törvények és más jogszabályok, valamint a nemzetközi jog előírásainak megfelelően a fegyveres szervek feladataihoz igazodott szakmai ismeretek birtokában
különleges közszolgálatot teljesítenek. Az Országgyűlés elismerve a hivatásos
szolgálattal járó nagyobb áldozatvállalást és az azzal arányban álló erkölcsi és
anyagi megbecsülés indokoltságát, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló következő törvényt alkotja. S itt lenne a lényeg,
amiben kollégám egy kis gondot lát. Mielőtt aláírtam ezt a megállapodást, gondosan tájékozódtam a feltételekről. Részletesen elmondták, hogy alkotmányos
jogaim több tekintetben is korlátozzák, még ezen felül is számtalan kötöttséggel
jár a hivatásos szolgálat. Néhányat megemlítenék a teljesség igénye nélkül.
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Munkaidőm ellentételezés nélkül magasabb, mint bármely más magyar
munkavállalói. Jelen heti 48 óra, de több évig 54 óra volt. Esküm értelmében a
munkám során kapott parancsot, utasítást, akár életem kockáztatásával is
végre kell hajtanom. Parancsot, utasítást, kivéve, ha az bűncselekmény elkövetésére szólít fel, nem bírálhatom akkor sem, ha az nyilvánvalóan megalázó
vagy jogszabálysértő. Jogorvoslatra csak a parancs végrehajtását követően
van lehetőségem. Szabadságról, szabadnapról bármikor visszarendelhetnek,
ha a szolgálati érdek úgy kívánja. Állandó lakhelyem elhagyását mindenkor jelentenem kell, tartózkodási helyem és elérhetőségem megadásával. Szolgálati
helyemen politikai tevékenységet nem folytathatok, politikai pártban tisztséget
nem vállalhatok, mely tiltás szolgálati viszonyom megszűnésétől követően három évre kiterjed. Az ún. megbízhatósági törvény bevezetésével
megfigyelhetővé, leinformálhatóvá váltam én és családtagjaim is, miközben a
parlamenti padsorokban, az önkormányzatokban több korábban köztörvényes
ügyekben jogerősen elítélt képviselő dönt a sorsomról. Végül, de nem utolsósorban, az Európai Unió szabályozásaival is ellentétesen nincs sztrájkjogom. A
megkötések fejében Önök bizonyos kedvezményeket ajánlottak, tudván, hogy
ennyi kötöttséget ellentételezés nélkül épeszű ember nem vállal. Önök ajánlották a vállalásaimmal arányos anyagi és erkölcsi megbecsülést. Az előbbiről
évek óta csak álmodom, az utóbbihoz szinte naponta biztosítanak a hétköznapi hírek. Ez elmondhatatlan büszkeséggel tölt el, de sajnos tejet és kenyeret
nem kapok érte a boltban. Ajánlottak és adtak 13. havi fizetést, amit aztán néhány éve el is vettek, hivatkozva a társadalmi igazságosságra, kénytelen,
kelletlen, de elfogadtam. Biztosítottak arról is, hogy minden szolgálatban eltöltött öt évemet hat évnek ismerik el. Ez a bizonyos 1,2-es szorzó. Ez egyébként
nem kedvezményként értékelem. Munkaóráimat tekintve öt év alatt valóban
hatot teljesítek, és mézesmadzag leghosszabb, legvastagabb és legmézesebb
része a nyugdíjszabályozás volt. Önök azt ígérték jogfosztásom fejében, hogy
25 év szolgálati viszony után, amennyiben az egészségem olyan mértékben
megromolna, hogy a hivatásos szolgálatot már nem tudom, vagy betöltöm az
50. életévemet, teljes összegű szolgálati nyugdíjra leszek jogosult. Erős,
egészséges fiatalemberként az egészségkárosodás meg sem fordult a fejemben. Az 50 éves nyugdíjkorhatár volt az, amely miatt úgy döntöttem, hogy
vállalom a kötöttségeket és a munkával járó mindennapos veszélyt. Később
aztán rájöttem, hogy a fokozott fizikai és főleg a pszichés terhelés miatt az
egészségkárosodás lehetőségét nem lehet kizárni, de még így is korrektnek
tartottam a szerződést.
Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Miniszterelnök úr! Ezeket a kedvezményeket
Önök ajánlották a korlátozások fejében. Én mérlegeltem és elfogadtam az
ajánlatukat. Tudomásom szerint Önök most a megállapodás felrúgására készülnek oly módon, hogy a nyugdíjra jogosító szolgálati viszony időtartamát
minimum öt évvel, zárójelben mondom, de jó Isten tudja, mennyivel meg kívánják hosszabbítani megfejelve ezt az 1,2-es eltörlésével. Arról már nem is
beszélve, hogy a nyugdíjszámítás módját, ami egyébként szintén az eredeti
megállapodás része volt, korábban szintén számomra kedvezőtlenül módosították. Ez így nem járja. Az Önök kormánya, egyébként nagyon helyesen, a
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bankok esetében törvényileg tiltotta meg az egyoldalú szerződésmódosítást,
és most maga az államgépezet készül ugyanígy egyoldalúan szerződést módosítani.
Uraim! Ha Önök 14 évvel ezelőtt a most tervezett feltételeket ajánlották volna, akkor én kinevetem magukat, és továbbállok. A mostani tervezetük alatt
nem 58 vagy Isten tudja hány évesen leszek nyugdíjjogosult, de van olyan kollégám, aki 34 évesen szerelt fel, csak 60-akárhány éves korára éri el ezt az
időt. Ennek két hátulütője is van. Az egyik, hogy továbbra is komolyan veszik a
rendeletekben szabályozott alkalmassági követelményeket, és ez esetben 5253 éves koromra hivatásos szolgálatra alkalmatlannak találnak és elhajítanak,
mint egy koszos rongyot. 25-28 évi szolgálatot nem így akarnak meghálálni. A
másik, nem veszik komolyan, ez esetben pedig sír az állambiztonságot biztonsághoz való jogát. Belátják, hogy ezt a hivatást 50-en túl már csak alapjáraton
lehet űzni, és ezt figyelembe véve, hogy a tűzoltókról van szó, megengedhetetlen. Meglátásom szerint is irritálja a civileket a 40 éves nyugdíjas, ezért
szükséges az újraszabályozás, de az történjen úgy, ahogy 1996-ban is történt.
Módosítsák a nyugdíjba vonulás szabályait meghagyva az 50 évesen megszerzett nyugdíjjogosultságot, de ez csak a törvény hatályába lépést követően
felszerelőkre vonatkozzon.
Amennyiben Önök az érvelésem ellenére úgy gondolják, hogy a társadalmi
igazságosságra való hivatkozásra jogosulnak szerződési felrúgására, úgy jelzem, hogy igazamért a legfelsőbb nemzetközi fórumokig is hajlandó vagyok
elmenni. Nem figyelmen kívül hagyandó az az aprócska tény sem, hogy bár
úgy tűnik, mintha saját személyes problémámról tájékoztatnám Önöket, azért
ezzel közel 63 ezer fegyveres és rendvédelmi dolgozó problémája is. Őszintén
remélem, hogy mindenki számára elfogadható, bölcs döntés születik ebben a
kérdésben.
Sajnos a kollégámnak a kérése nem hallgattatott meg, és most már látjuk,
nem született bölcs döntés ezekben a kérdéskörökben. Az előttem szóló két kollégám nagyon szépen vázolta azt az időszakot, miután ez követett. A lényeget
tekintve se béremelés, se egyéb ellátások, se nyugdíjba vonulási lehetőség,
szinte mindentől megfosztottak. Az elmúlt időszakokban egyszer nekiálltam és
próbáltam összeolvasni, hogy hány jogunktól fosztottak meg bennünket a 1996.
évi törvény megjelenése óta. 30 fölött abbahagytam. Nem láttam értelmét. valamilyen módon persze vissza kell tekintenünk a múltba, de ha mindig csak a
múltat hozzuk elő, abból előbb-utóbb csak problémák származnak. A jövővel
kellene foglalkozni, és ez a jövő ez most jelenleg számunkra egy sötét pont. Ígéreteket kapunk, évek óta csak ígérgetnek, pont az előbb beszélgettem a
kolléganőnkkel arról, hogy életpályamodellt először még talán, erre emlékeztek,
a Vadász-féle tervezetben hallottunk, egy egységes közszolgálati életpályamodell. Nekem vannak kétségeim, hogy ezek a bizonyos - akkor tervezetek - most
egyszer csak előkerülnek a fiókból, hogy itt van, tessék, kidolgoztunk nektek egy
egységes közszolgálati életpályát. Csakhogy ez az életpálya, vagy az az életpálya, amit akkor kidolgoztak, számunkra elfogadhatatlan.
Én emlékszem, hogy annak idején, amikor felszereltem, mikor itt néhányan
felszereltünk, akkoriban nekünk azt mondták, hogy öreg, ha itt nagyon-nagy
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galibát nem csinálsz, akkor életed végéig tűzoltó maradhatsz. Abban az időszakban, abban az időben nem is volt jellemző az, ami a jelenlegi korszakot
övezi, vagyis az, hogy 3-4-5 éves szolgálat után a kollégák veszik a sátorfájukat és itt hagyják a tűzoltóságot, mondhatnám ezt akár a rendőrségre is.
Annak idején mi ezt a pályát hivatásunknak tekintettük. Most nagyon sok helyen, nagyon sokan csak egy ugródeszkának tekintik. Kétféle elvándorlás
történik a tűzoltóknál. Az egyik, az a házon belüli, ún. házon belüli elvándorlás,
amikor az ország észak-keleti részéből a jobb megélhetés reményében a kollégák az ország nyugati részén próbálnak szerencsét. Igen ám, de eljutnak az
ország nyugati részére, közelebb a még nyugatabbra eső fejlettebb demokráciákhoz. Itt történik meg az a probléma, amikor egyszer ez a kolléga kitéved,
mondjuk Ausztriába vagy Németországba esetleg egy plusz munkát elvégezni,
meglátja az ottani viszonyokat, meglátja az ottani körülményeket, megkapja az
ottani fizetését, rövid időn belül el fogja hagyni a tűzoltóságot, leszerel és
kezdhetjük elölről az egészet. Az valóban látszik, hogy ez a szakma még mindig vonzó a fiatalok számára, ugyanis a leszerelt kollégáink helyére elég
gyorsan érkeznek új fiatalok. Folyamatosan változnak a képzési metodikák, a
képzési modellek. Most éppen egy moduláris képzés van folyamatban, ami
szintén az életpályának az egyik eleme. Ennek a képzésnek a lényegében látjuk mi azt az akaratot, amit szeretne a kormányzat és a mindenkori hatalom
elérni, de sajnos ezen rajtunk nem segít. Azzal, hogy elvégez egy szakmunkásképző iskolát vagy egy alapfokú iskolát egy tűzoltó kolléga, akiből utána
egy tűzoltó lesz, az még nem jelenti, hogy ő valóban tudja ezt a szakmát művelni. Tőlünk egy kicsit északabbra, Lengyelországban ez a következőképpen
működik. Ha valaki elvégez egy alapfokú iskolát, három évig, mint gyakornok
teljesít szolgálatot, majd három év után lesz belőle olyan jellegű tűzoltó, aki
már önálló feladatot is el tud végezni. Vegyük tudomásul és vegye tudomásul
a társadalom is, hogy nem mindegy, hogy egy tűzesetnél vagy egy káresetnél
milyen képzett szakemberrel állunk szembe. Nem akarom összehasonlítani a
mi hivatásunkat az orvosi hivatással, de valahol itt kell meglátnunk, ha az ember ott választhatna az ágyon, hogy egy kezdő rezidens csináljon rajta egy
szívműtétet vagy egy 15-20 éves tapasztalattal és X műtéttel a háta mögött
rendelkező sebész professzor végezze el rajta azt a műtétet, gondolom nem
sokáig kéne vacillálni az embernek, hogy melyiket választaná. Itt ugyanez történik. Nem mindegy, hogy annak a szolgálatparancsnoknak, annak a
kollégának kivel kell ahhoz a tűzhöz kivonulni, egy olyan állománnyal, aki szinte évente 2-3 évente cserélődik, vagy egy olyan állománnyal, aki egy 10-15
éves idő alatt összeszokva, egymás gondolatát ismerve látja el ezt a feladatot.
Nagyon nehéz ezekről a dolgokról úgy beszélni, hogy tudjuk és látjuk azt,
hogy a kollégák nem mernek kiállni a saját érdekükért. Ki kell mondanunk, félnek. Félnek, még ezt a nem egészen jól megfizetett, és akkor igen árnyaltan
fogalmaztam, ezt az állást is féltik azáltal, amit az előbb felsoroltam a mondandómban. Igen. Megfigyelnek, felügyelnek bennünket. Az idei évtől már a
tűzoltókra is a katonai törvénykezés vonatkozik, amit nem értünk, a mai napig
nem értjük, és nem is fogjuk tudni ezt elfogadni. Itt térek ki arra a bizonyos dologra, amit előttem Pongó Géza és Bárdos Judit is megemlített, hogy nemcsak
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rólunk van itt szó ezeknél a megfigyeléseknél, hanem a családtagjainkról. Tehát, lehet bárki bármilyen jó szakember, ha a családjában valakinek történik
egy botlása, még az is előfordulhat, hogy ennek az emberkének, ennek a jól
képzett szakembernek az állásába kerülhet. Gondolkodjunk el ezen, ha
ugyanez megtörténne a nagy politika esetében is, akkor hány ember ülne ott
velem szemben ott a házikóban. Nem biztos, hogy ennyi és nem biztos, hogy
így, ahogyan most ebben a felállásban van.
Engedjétek meg, engedjék meg, hogy visszatérjek egy kicsit a béreinkre.
Csináltunk egy kis összehasonlítást, méghozzá mi egyrészt a minimálbérre
vonatkoztattunk, másrészt évekhez. Gyakorlatilag 2005-ben egy tűzoltónak a
munkabére, az alapbére az 93 ezer 861 forint volt. Jelenleg 2014-ben ez 119
ezer 474 átlagra jött ki, tehát 9 év alatt 22,7%-ot emelkedett. Beleszámítjuk
ebbe azokat az évenkénti X%-os inflációkat, akkor tudjuk, hogy nem emelkedett, hanem jóval vásárlói érték alatt marad. Nézzük a minimálbért. A
minimálbér 2005-ben 57 ezer volt, jelenleg 101 ezer 500 forint. 78%-os emelkedés. Hol van ez a miénkhez képest, illetve hol van a miénk ehhez képest. A
mi bérkiszámításunknak van egy alapja, amit úgy emlegetünk mindig, hogy illetményalap. Ez az illetményalap 2005-ben 35 ezer forint volt, jelenleg 38 ezer
650 forint, ami kb. 5-6 éve be van fagyasztva, nem emelkedik. Erre kellene rájönni a törvényalkotóknak, hogy valóban még mindig egy vonzóhely a tűzoltó
szakma. Miért is mondom? Valószínűleg a beosztásom miatt, tehát munkaidővégzés miatt, amikor valaki 24 órát szolgálatban tölt, majd 48 órát
szabadidővel rendelkezik. Igen. Nagyon sok a szabadidő, ebben a szabadidőben a kollégák nagyon sokat dolgoznak, nagyon sok plusz munkát vállalnak,
de ez minek a rovására megy? Ez legtöbb esetben annak a rovására megy,
hogy a kolléga a 24 órás szolgálatába reggel holt fáradtan érkezik, mert előző
nap még este 10-ig éjjel 2-ig plusz munkát végzett azért, hogy abból el tudja
tartani a családját. Ugyanis abból a fizetésből, amit mi kapunk, ez lehetetlen.
Hogy megy ez nyugaton, a többi országokban? A többi országokban pont fordított a történet. Ott a kollégáknak, a tűzoltóknak tilos másodállást végezni.
Nem végezhetnek másodállást, pontosan azért, hogy a munkahelyükre kipihenten, fizikailag és pszichikailag is felkészülten érkezzenek. De miért nem
vállalhatnak, és nem is vállalnak, azért, mert tisztességesen és becsületesen
megfizetik őket. Itt szeretném megjegyezni, amikor a kollégákkal beszélgetünk, és ebben azt hiszem a rendőr kollégák is egyetértenek, ha meghallják a
srácok az a szót, hogy életpályamodell, feláll a hátukon a szőr. Ők nem életpályamodellt szeretnének legsürgősebben, először is bért szeretnének,
béremelést szeretnének. Az életpályamodellre, gondoljunk bele, jelenleg én az
OKF-nek a tekintetében tudok beszélni. Az OKF átlag életkora 36,7 év. Eléggé
megfiatalodott az állomány. Mire gondol most ez az állomány jelen pillanatban? A nyugdíjra még biztos nem. Mire gondol? Arra, hogy neki holnap is meg
kell élni, neki holnap is fizetnie kell azokat a hiteleket, azokat a törlesztő részleteket, amit pár évvel ezelőtt felvett. Ebből a pénzből jelenleg, amit kapunk,
ezeket a hiteleket, ezeket a törlesztő részleteket fizetni szinte képtelenség, lehetetlenség. Sajnos az elvándorlás is ennek az egyik fő vonala, és ez ellen
csak akkor tudnánk valamit tenni, ha tisztességes, megfizethető bért kérnénk.

Közszolgálati panaszáradat

35

A mai napon azért jöttünk ide ki, hogy a közszolgálatnak és a rendvédelemnek 20%-os béremelést kérjünk, követeljünk. Én emlékszem arra, és azt
hiszem, hogy jó páran vagyunk, akik emlékeznek arra, hogy Belügyminiszter
Úr, amikor ők kerültek kormányra, 30%-ot ígért. Ebből a 30%-ból nem teljesült
semmi. Jól mondta Pongó Géza kollegám az előbb, hogy ez a dolog, nullára
sikeredett ennek a kormányzatnak. Mi nem bérkiegészítéseket kérünk. Nem
alamizsnát kérünk, nem olyan jellegű dolgokat kérünk, ami megalázó számunkra. Mi tisztességes bért szeretnénk, és ebből a tisztességes bérből
szeretnénk eltartani a családunkat. Csak ismételni tudom az előttem szólókat.
Gondoljunk csak bele, milyen adórendezés az, milyen adócsökkentés az,
amelynek keretén belül a kollégáknak ki kell pótolni a fizetését, mert rosszabbul járnak, mint ami előtte történt. Gondoljunk már bele. Milyen bérrendezés
az, amikor nem bérrel, hanem pótlékokkal kell rendezni az embereknek a fizetését. Egy gond van, ezek a pótlékok bármikor elvonhatók, elvehetők. Jelen
pillanatban a nemzetgazdasági teljesítőképességet nem teszi lehetővé, puff,
egy tollvonással elveszik, viszontlátásra, ennyi van.
Most kaptunk egy újabb ígéretet, ez az ígéret az évértékelőn hangzott a
Belügyminisztériumban, ahol miniszterelnök úr azt mondta, hogy ez a 10 ezer
forint, amit most kaptak a kollégák, hangsúlyozom, bruttóban, tehát van egy
bruttó 24 ezer forintos kiegészítés már, és mindaddig meg fog maradni, mindaddig kapni fogják, amíg be nem vezetődik az életpályamodell. Rá két hétre
találkoztunk a Belügyminisztériumban egy főosztályvezetővel, maradjunk így,
akitől megkérdeztük, hogy mégis mi várható itt az elkövetkezendő években,
aki azt mondta, hogy hát 2014-ben biztos, hogy nem, 2015. második felében
talán elkezdhetünk tárgyalni arról, hogy mit tartalmazzon ez a bizonyos életpályamodell. Szerény számításaink szerint is 2016-nál előbb biztos, hogy nem
kerül itt bevezetésre. Most, ha az ígéretét betartja a kormány és csak ezt a
kvázi 24 ezer forintos bérkiegészítést kapjuk, akkor köszönjük szépen. Természetesen elfogadjuk, mert pénzből élünk, de kevés, ez nagyon kevés. Itt
szeretném megjegyezni azt, hogy méltánytalannak tartom, hogy még ez mellett a 10 ezer forintos, nem is tudom, milyen pénznek nevezzem, adománynál
is komolyan és nagyon keményen meg kellett küzdeni a szakszervezeteknek
azért, hogy ezt a 10 ezer forintot mindenki 10 forintként kapja. Ugyanis volt itt
egy teljesen eltérő elképzelés, mint amit miniszterelnök úr mondott nekünk. A
24 ezer forintot már 20%-os eltérítésben szerették volna nekünk továbbadni,
amit a teljesítményértékelés alapján szerettek volna szétosztani. Magyarul, ha
valakinek többet szerettek volna adni, azt valakitől el kellett, hogy vegyék. A
szakszervezetek ezzel nem értettek egyet, miniszterelnök úr ígérete az volt,
hogy mindenki megkapja ezt a 10 ezer forintot. Ehhez ragaszkodtunk, bár én
elég komoly sikernek tartom, de mégsem nagy siker az, hogy ezt azért el tudtuk érni, ez teljesülni látszik, hogy mindenki megkapja ezt a 10 ezer forintot.
Tudom, ez a kollégáknak nem nagy vigasz, de abba is bele kéne gondolni,
hogy itt a 20%-os eltérítésként 4 ezer 800 bruttó, 4 ezer 800 forintról lett volna
szó, és ezzel a 4800 forinttal embereket tudtak volna egymással szembe állítani, embereket tudtak volna egymásnak uszítani, barátságok és egyéb
kapcsolatok mentek volna tönkre ez miatt.
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Engedjék meg, engedjétek meg, hogy megemlítsem még erről az időszakról, hogy belügyminiszter úr több mint egy évig nem üzemeltette a Belügyi
Érdekegyeztető Tanácsot. A szakszervezetek részéről többszöri megkeresés is
volt, kértük rendkívüli ülések összehívását, ahol ragaszkodtunk belügyminiszter úr részvételére. Miniszter úr azzal utasította el ezt a kérést, ha nem
ragaszkodunk az ő személyéhez, akkor akár holnap összehívja, de annak viszont mi a szakszervezetek nem láttuk értelmét, hogy olyan emberekkel üljünk
le tárgyalni, mondjuk el a problémáinkat, akiknek nincs kompetenciájuk, nincsen döntéshozási joguk. Elértük az idén azt, hogy végre sikerült összehívni
ezt a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot, és mint ahogyan előttem Judit is elmondta, itt nagyon sokszor kéréseinkre a válasz az volt, hogy a
belügyminiszter úr nem akarja megkötni a következő kormányzat kezét, és
olyan döntéseket hozni, mivel a belügyminiszternek a dolgait szabályozná. Én
nem gondolom, hogy ez problémát kellett volna, hogy okozzon, ugyanis ha jön
egy új kormány, akkor így is úgy is változni fog minden. Ha marad valami, akkor pedig miért ne tehetne ígéretet annak a hatalomnak a nevében, amit ő
képvisel. Abban megegyeztünk a szakszervezetekkel közösen, hogy amennyiben mégsem kerül így összehívásra, és mégsem miniszter úr jön el az
egyeztetésre, akkor felállunk és tiltakozásképpen elhagyjuk ezt az egyeztetést.
Valamint arról kicsit örömmel számolok be, és a magam nevében beszélek
most, hogy a BÉT oldalági ülések azért most már egy teljesen más keretben
működnek. Le tudunk ülni egymással beszélni, függetlenül attól, hogy ki kihez,
mihez hogyan, merre tartozik, és ennek én úgy gondolom, hogy a jövőben
meg lesz majd a maga előnye.
Kicsit visszakanyarodva a tűzoltókhoz, nem is tudom, hogy kimondhatom-e
ezt a szót most már, ugyanis volt egy időszak, amikor mindenhol katasztrófavédőket és katasztrófavédelmi szakembereket emlegettek. Féltünk is egy
időben attól, hogy még József Attila versét is átírják, és nem tűzoltó leszel, hanem katasztrófavédő és katonaképpen fog ez megjelenni, de azért hál Isten ez
a dolog azért megállt egy bizonyos szinten. Az biztos, hogy a tűzoltókat mivoltunkban sértették ezzel. Én nagyon sajnálom például a határőröket, akit
ugyanígy beintegráltak a rendőrség keretén belül, és őt is most már kvázi
rendőrként vagy határ-rendészként kezelnek.
Én nagyon sajnálom a polgárvédőket, a polgár-védelmiseket, akiket szintén
beintegráltak a katasztrófavédelem alá. Van egy pár évvel rendelkező, mondjuk így, hogy kontraszelektált szervezet, amit úgy hívnak, hogy
katasztrófavédelem. Ennek a létszáma a tűzoltóság létszámának a 10%-át tette ki. Ez alá a kvázi kontraszervezet alá integrálták be a tűzoltókat, vették át a
tűzoltók felett az irányítást. Komoly problémaként látjuk, és itt nem kimondottan Bakondi György személyére utalok, hanem arra utalok, hogy olyan ember
került ennek a szervezetnek az élére, aki kvázi tűzoltó tapasztalatokkal nem
rendelkezik. Első intézkedése az volt, hogy a 19 igazgatóból 17-et leváltott, és
itt a lényeg. Nem a szakmaiság az elsődleges szempont. Nem az. Ki tud megfelelni azoknak a bizonyos politikai és mondjuk ki bátran, gazdasági
elvárásoknak, amik ezt a rendszert, maradjunk itt, ezt a felállást működtetik,
Churchillt fogom idézni, aki azt mondta a világháború után, hogy mikor számon
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kérték rajta bizonyos anyagi és gazdasági dolgokat, ő mindig azt mondta,
hogy azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítottam saját magamnak. Lehet
a statisztikákra hivatkozni, lehet a statisztikákkal, a számokkal, a különböző
dolgokkal játszani, ide-oda dobálni ezeket a számokat, de a tények azok makacs dolgok. És a tények jelen pillanatban úgy állnak, hogy az átalakított
szervezet ez még azért működik, és azért tud működni, mert a tűzoltók az esküjükhöz híven a mai napig is teljesítik a kötelességüket. Ha ez nem így lenne,
akkor biztos vagyok benne, hogy ennek a kárát előbb-utóbb az ország is látná.
Ki akarok térni még egy fontos dologra, ez pedig az, hogy hogyan is próbálták átalakítani magát ezt a tűzoltóságos dolgokat. Létszámot emeltek úgy,
hogy közben csökkentették a létszámot. Miről is beszélek? Szolgálati csoportonként van egy bizonyos tartalékképzés szám, ami azt teszi lehetővé, hogy a
kollégák tisztességesen el tudjanak menni szabadságra, ki tudják venni azokat
a pótszabadságokat, amik őket megilleti. Ezt a tartalékképzési számot lecsökkentették. Jelen pillanatban annyira minimumlétszámon működünk, hogy egy
megyén belül az új rendelet szerint bárki odavezényelhető, és a rendőrök akkor még jobban tudják, jobban megérzik a tűzoltók, mert az országon belül
odavezényelhető bárki, ahova kényük-kedve szerint teszik. Gyakorlatilag futtatjuk körbe a tűzoltó kollégákat egy-egy megyén belül, ahol éppen hiány van,
oda éppen viszünk, ahol többlet van, onnan elveszünk. Ugyanígy vagyunk a
gépjárműveinkkel is. Az önkormányzati rendszer, meg az önkormányzatok
elég sok önrésszel és elég pályázati pénzzel különböző gépjárműveket szereztek be, amit az államosítás folyamán az állam magához ragadott. Ezeknek
a gépjárműveknek már illő lenne a lecserélése, ezeknek a gépjárműveknek illő
lenne a karbantartásának a normális elvégzése. Ezek a gépjárművek is forognak, pörögnek egy-egy megyén belül, vagy ha kell, akkor akár az ország
egész területén cserélhetik őket.
Még egy dolog van, ami egy kicsit bosszantja a csőrünket, ez a bizonyos
112-es segélyhívó. Működött ebben az országban egy nagyon jó rendszer,
mindenki fújta már a rendőrök, a mentők, a tűzoltók telefonszámát. Most ehelyett kvázi beépítünk egy olyan segélyhívó-rendszert, ami az országban két
helyen fogadja a jelzést, Miskolcon és Szombathelyen. Ezeken a helyeken 47
ezer forintos közalkalmazottak látnak el jelen pillanatban kvázi szolgálatot.
Ezeket a 112-es segélykérőket tavaly májustól be kellett volna vezetni. A mai
napig nem vezették be, és nem véletlenül. Ugyanis a beleölt X millió forint,
több tízmillió forint ellenére, ez a rendszer a mai napig még nem életképes,
nem működik. Gondoljunk csak bele, és a saját életünkről gondoljunk egy picit,
történik egy baleset vagy történik tűz, amikor a majd tűzoltói és rendőri beavatkozást igényel. Mi a legfontosabb? Az a legfontosabb, hogy a jelzés minél
előbb elérkezzen azokhoz, akik segíteni tudnak a bajbajutottakon. Ezt úgy oldjuk meg, hogy beteszünk még egy plusz lépcsőt ebbe a rendszerbe. Nem,
hogy csökkenne ez az idő, hanem ezzel növekszik ez az idő. Voltak a rendőröknél, voltak a tűzoltóknál is kimondottan jól képzett szakemberek, akik
ezeket a jelzéseket vették, értékelték és továbbították a megfelelő szervekhez.
Ezeket most teljesen le akarják építeni, és helyettük egy olyan dolgot akarnak
létrehozni, ahol, mint az előbb említettem, 47 ezer forintért akarják ezeket az
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embereket foglalkoztatni. Sajnos ebben óriási gondok fognak lenni. Itt nyelvtudás kellene, ezt a 112-t nemcsak mi magyarok fogjuk használni, hanem itt élő
vagy ideérkező turisták. Géza barátom említette meg, hogy ezekről nekünk
ugyanúgy gondoskodnunk kell, mint a saját állampolgárainkról. Hogyan? Ha
ők nem fogják tudni elmondani, hogy mi a problémájuk, mert azon a helyen,
ahol ezeket a jelzéseket veszik, olyan emberek fognak ülni, akik nem biztos,
hogy meg fogják érteni ezeket a szavakat. Tehát volna még mit fejleszteni,
csak egy komoly problémája van ennek a dolognak, a jelenlegi kormánypropaganda azt írja elő és azt mondja, hogy minden rendben van.
Akik ott voltak a Belügyminisztériumban az évértékelőn, miniszter úr hogy
kezdte az évértékelőt. miniszterelnök úr, jelentem az országban rend van. Így
is fejezte be. Lehet erről vitatkozni, lehet erről beszélgetni. A rendőrkollégákkal
ott beszélgettünk, hogy kvázi megemelték a számokat, csökkentették a számokat, mi minősül rablásnak, mi nem minősül rablásnak, tehát amit az előbb
említettem, lehet ezekkel a számokkal játszani, de a tények makacs dolgok.
Az, hogy ebben az országban rend lenne, ezt erősen kétlem. Én látom és hallom a kollégáim segélykéréseit, igenis baj van, gond van. Ha ezen nem tudunk
rövid időn belül változtatni, akkor beigazolódik az, amiről az előbb beszéltem.
A katasztrófavédelem nem fogja tudni megvédeni, amit saját maga okozott ennek az országnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kuti László:

Magyarországon a nyomorgó embernek
nem hobó lesz a neve, hanem közalkalmazott,
köztisztviselő, kormánytisztviselő
Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezet Tömörülés (ÉSZT) elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Egybegyűltek és itt nem lévők!
A közszolgálat panasznapja van ma. Ezért én most panaszkodom. Panaszkodom a köz proletárjai, a szellemi
proletárok, a hivatali proletárok nevében, akiket képviselünk.
Panaszkodom nektek, panaszkodom e térnek, és panaszkodom annak a
háznak, hátha az eddig elhangzott panaszok, az én panaszom és az utánam elhangzó panaszok eljutnak odáig. Beívódnak a falakba és a falakból előbb-utóbb
átültetődnek a fejekbe, azokéba, akik bent vannak, mert őnekik kellene dönteni,
őnekik kellene a mi panaszunkat meghallgatni, megérteni és olyan feltételeket
teremteni, hogy ne panaszkodjunk, hanem nyugodtan dolgozhassunk őértük és
mindenkiért ebben az országban. A közszféráért, a versenyszféráért, a hivatali
szféráért, a fiatalokért, az öregekért és a középkorúakért, mert nekünk ez a dol-
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gunk. Ez a hivatásunk, erre esküdtünk fel és nem arra, hogy lenézzenek minket,
hogy lesajnáljanak minket, hogy semmibe vegyenek minket.
Nem arra, hogy nyomorszinten tartsanak minket, mert lassan Magyarországon a nyomorgó embernek már nem hobó, nem csavargó, nem szegény lesz a
neve, hanem közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő. Hiszen elvárják a munkát, elvárják a magas szintű munkát, elvárják a többletmunkát, de
azt, hogy ennek a feltételeit megteremtsék, hogy tisztes bérek legyenek, amiből élni lehet, nem megélni, élni, azt már nem.
Évek óta, évtizedek óta és nem tudom mióta élünk rosszul, mióta kiváló
közgazdászok kitalálták, hogy a gazdaság legnagyobb problémája az, hogy az
emberek olyan fizetést kapnak a munkájukért, amiből élhetnek, és a legjobban
az veszélyezteti a gazdaságot, hogy emelik a fizetéseket.
Kérdezem én, milyen gazdaság az, ahol az emberek nem kapnak fizetést,
tisztes fizetést a munkájukért és így nem tudnak vásárolni, nem tudnak költeni,
nem tudják fejleszteni a gazdaságot. Ez a magyar gazdaság, a nyomor gazdasága, és nekünk ezért kell panaszkodni. Ezért, mivel gyakorlatilag semmibe
vesznek minket.
És semmibe vesznek minket nemcsak ezzel, hanem a munkafeltételekkel is.
Mást nem hallottunk ma délelőtt csak azt, hogy mennyire visszaélnek azzal, hogy
mi hivatásszerűen végezzük a munkánkat. A munkaidőn felül vagy nem tudom
meddig, reggeltől-estig dolgozhatunk, vagy estétől-reggelig, attól függően, hogy
kinek milyen a munkája, és nincsenek meg a feltételek, de ha valamit rontunk, akkor mi vagyunk a hibásak. Nem az, aki a feltételeket nem teremtette meg, nem az,
aki nem teremtette meg a biztonságos munka alapját, és nem teremtette meg azt,
hogy dolgozhassunk. És ezekhez a feltételekhez hozzátartozik a nyugodt, kiegyensúlyozott élet, a pihenés és az, hogy felkészülten, felújultan vegyük fel a
munkát másnap és harmadnap, negyednap és így egész munkáséletünk során.
Ennek pedig a feltétele az, hogy megbecsüljék a munkát és megfizessék. Tulajdonképpen erre gondoltunk, amikor megalakítottuk a KÖZDEMOSZT. Azért
alapítottuk, hogy közösen fellépjünk. Most 20% béremelést követelünk, ami semmi. Nagyon sok az egyénnek, de ha szétnézünk a világba, bizony kiderül, hogy
nem sok. Ennél sokkal többet érdemelnénk, ennél sokkal többet érdemelnének
azok, akiknek a nevében beszélünk, és ennél sokkal többet érdemelnek azok,
akik most még nem mernek ide eljönni, de itt lenne a helyük.
Csak egy példa: a legmagasabb közalkalmazotti bér jóval kisebb, mint fél
Európa minimálbére. Akkor mit akarunk?
A többség bére valahol lent van a béka hátsó része alatt, és ez elfogadhatatlan. Az, hogy úgy várjunk magas szintű szellemi, magas szintű munkát,
magas szintű fizikai munkát emberektől, hogy nincs meg a feltétele a regenerálódásnak, hogy napi problémáik legyenek, hogy az életüket az töltse ki, hogy
hogy fizeti ki a villanyszámlát, a gázszámlát, a lakbért, hogy mit ad enni a gyereknek, hogy tovább tud-e tanulni a gyerek, hogy élni tud-e? Ez
elfogadhatatlan.
Bérre van szükség, mert csak ekkor tudnánk mi a hivatásunkat a legmagasabb szinten végezni, hiszen ezt akarjuk. Nem akarunk többet, de azt akarjuk,
hogy ez meglegyen.
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Panaszkodunk. Panaszkodunk, pedig az ország jól teljesít, különösen oktatásunk teljesít jól, és különösen a felsőoktatásunk. Hiszen a felsőoktatásunk
már az egész világot ellátja jól képzett szakemberekkel, csak éppen idehaza
nem jut, mert nem fizetik meg őket, ezért inkább elmennek a fiatalok, és hiányoznak innen. Hiányoznak, ugyanakkor az idősebbek is, akik még
maradnának, de kiüldözik őket a munkahelyekről, hiszen aki bírja szellemileg,
fizikailag, annak is távoznia kell, mert elért egy korhatárt. De nem azért kell távoznia, hogy egy fiatalt felvegyenek a helyére, aki viszi tovább a munkáját,
hanem azért, hogy megszüntessék a helyet, hogy leépítsék a közszolgálatot
és ezzel rettegésbe tartsák a ott dolgozókat, hogy arra figyeljenek: mikor kerül
rájuk a sor. Veszélybe vannak akkor, ha rosszul dolgoznak, veszélybe vannak
akkor, ha jól dolgoznak, hiszen bármikor packázhat velünk a vezetés. Ez elfogadhatatlan.
Ezért kellene fellépni, és ezért kell fellépnünk, és most ezért panaszkodunk.
Most még csak panaszkodunk, de meg kell mutatnunk magunknak, a mellettünk állóknak, a mögöttünk állóknak, a velünk együtt dolgozóknak, azoknak,
akik velünk együtt szeretnének dolgozni, hogy lépnünk kell.
Most még félünk, de vigyázni kell, főleg abba a házba kell vigyázni nagyon,
ha ezt a helyzetet akarják fenntartani, ez a félelem előbb-utóbb megszűnik, hiszen olyan szintre jutunk, amit már azt lehet mondani, hogy az emberek csak
a láncukat veszthetik el. Már nem lesz veszíteni valója a közszolgának, és tömegek fognak itt megjelenni és követelni azt, ami jogosan kijár nekik. Volt már
rá példa, voltunk ezen a téren 50-60, 100 ezren is, hogy követeljünk valamit,
és akkor eredményesek voltunk.
Erre kell emlékezni, hiszen ha együtt lépünk fel, egymást erősítve lépünk
fel, egymást segítve lépünk fel mindazokért a problémákért, amit most itt kollégáink elmondtak, hogy nem fizetik meg őket, hogy lenézik őket, akkor
eredményesek leszünk. És eredményesek leszünk azért is, hogy megfelelő
munkafeltételeink legyenek, hiszen kormányzatunk kőkeményen építi le a
munkafeltételeket.
A felsőoktatás a legszebb példa. Megszűntették azt a társadalmi testületet
a felsőoktatásban, ahol a munkáltatók a munkavállalók, a tudomány, az oktatás, a közoktatás, a felsőoktatás szakemberei végiggondolták, hogy mire lesz
szükség, milyen képzettségű szakemberekre lehet szüksége ennek az országnak 10-20-30-50 év múlva, hogy úgy alakuljon a képzés. Nem
Európában, nem Svédországban, nem Angliában, nem Ausztriába, nem Ázsiában, hanem itt ebben az országban, és a fiatalokat irányítsuk oda. Irányítsuk
azért, hogy a fiatalok lássák azt, hogy szükség van rájuk, van perspektívájuk,
léphetnek, dolgozhatnak és élhetnek ezért az országért. De nem, ezt megszüntették.
Utána lejáratták azt a testületet, amelyik a minőséget biztosította úgy, hogy
már nemzetközi porondról is kiszorítanak bennünket, pedig e testület pontosan
azért volt felelős, hogy elfogadtassa itthon és külföldön a magyar oktatás
eredményét. Le fognak nézni, le fognak minősíteni minket, mert nem férünk be
a világszínvonalba, és ez megint visszaüt ránk. Megint visszaüt ránk, mert lehetőséget vesz el. Lehetőséget vesz el a fiataloktól, hogy pályájukon
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elinduljanak, és lehetőséget vesz el az idősebbektől, hogy az utánpótlásukat
kineveljék, megtalálják azt, aki továbbviszi a munkájukat, és az amibe belefektették életüket folytatódjon, menjen tovább. Ez elfogadhatatlan, és ezért
panaszkodnunk kell.
Most még panaszkodnunk kell, de előbb-utóbb keményebben is lépnünk
kell, hiszen nem lehet ezt velünk tenni, nem lehet ezt az emberekkel csinálni.
Nem lehet az, hogy nyomorogjunk, nem lehet az, hogy napi gondjaink legyenek, nem lehet az, hogy a munkahelyeken is azzal kelljen foglalkoznunk,
hogy jaj mi van, ha nem jut 1 forint, 10 forint vagy 20 forint valamire otthon. Mi
lesz a gyerekkel, mi lesz a férjjel, mi lesz a feleséggel, mi lesz a nagyszülővel,
mi lesz a nyugdíjba vonulóval, hiszen a nyugdíjnak az alapja is a bér. Abból
számolják ki, de abból is fizetjük be azt, hogy megkapjuk. Az, hogy esélyünk
legyen a nyugodt életre, ahhoz is tisztes bérek kellenek.
Most csak 20%-ot követelünk, de nem szabad itt megállni. Többet kell követelnünk, és meg kell érteni a mostani kormánynak, a következőnek és a
mindenkorinak, hogy szükség van ránk. Ettől működik az ország.
A munkáltatók már kezdik felfogni, hiszen egyesek korábban sokat támadták a közszférát, azt mondva, hogy minek a közszféra, minek a
közalkalmazott, minek a köztisztviselő, semmi szükség nincs rá, csak a pénzt
viszi. S mi mondtuk nekik, majd akkor fogtok üvölteni, amikor a hivatali dolgaitokat nem intézik el. Azért nem tudtok normálisan dolgozni, dolgoztatni, mert
ezek az emberek nem dolgoznak. Most még dolgozunk, és szeretnénk dolgozni tovább is, de úgy, hogy nyugodtan, biztosan megélve és a munkánkra
koncentrálva dolgozhassunk. Ennek a feltétele pedig az, hogy megbecsüljenek minket, hogy meglegyenek a munkafeltételek, meglegyenek a
munkabérek, lássuk a jövőt, lássuk az utánpótlást, és akik utánuk jönnek azok
is lássák a jövőt. Ne azt mondják, hogy ide nem megyek, hiszen szerencsétleneket lenézik, hanem az, hogy ide megyek, mert itt élvezet élni, itt
dolgozhatok, itt tanulhatok és perspektívát láthatok. Erre van szükségünk, és
ezért panaszkodunk.
Panaszunk, remélem, előbb-utóbb eljut addig, ameddig el kell, hogy jusson,
és nemcsak meghallgatják, hanem el is gondolkoznak rajta, bár ez bátor feltételezés, és akiknek kell esetleg még cselekedni is fognak, és előbb-utóbb talán
valaki, valamilyen kormányzat megérti ebben az országban, hogy igenis a köz
alkalmazottait meg kell becsülni, meg kell fizetni, nem panaszkodásra kell
kényszeríteni őket, hanem a munkafeltételeket kell megteremteni. A hivatalnoknak, a kutatónak, a tanárnak, az oktatónak, a professzornak, a tűzoltónak,
a katonának, a katasztrófavédőnek és bárkinek bárminek nevezzük. Ezek
igenis megbecsült és megfizetett szakmák kellenek, hogy legyenek, ahol az
emberek élni, dolgozni tudnak, élni tudnak, és azért élnek, hogy dolgozhassanak, és azért dolgozzanak, hogy élhessenek, és ezt kell ott megérteni, és ezt
követeljük, és ezt mindaddig kell csinálnunk, amíg el nem érjük. Köszönöm a
türelmeteket.
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Boros Péterné:

Bérrendezés nélkül nincs értelme
hangzatos életpálya-törvényeket ígérni
Boros Péterné, az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) főtitkára felszólalt
a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
Tisztelt Tüntetőközösség! Kedves Barátaim, Kedves
Mindenki!
Mi, közszolgálati dolgozók ismét az utcán vagyunk. Októberben a Millenárison kezdtünk, novemberben a József Nádor térre vittük kollégáink
szegénységének szimbólumait, a lyukas cipőket. Decemberben a közszolgálatban dolgozó nők video-üzenetét küldtük el Orbán Viktornak. Januárban
egyetértve a szabad oktatásért demonstrálókkal tüntettünk a közszolgálati dolgozók
20%
keresetemelkedéséért,
mert
Magyarország
kormánya
többszázezer közszolgálati munkavállalóval szemben fennálló adósságát nem
kívánja rendezni.
28 ágazati szakszervezet azért hozta létre a KÖZDEMOSZT, a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságát, hogy együttes
erővel lépjünk fel valamennyiünk közös ellensége, a kollégáinkat fenyegető elszegényedés, a nélkülözés és a bizonytalan jövő ellen. A mi tiltakozásunk sem
itt, sem máshol, senki ellen nem irányul. Nincsenek politikai céljaink, de nem
hagyhatjuk, hogy a helyzet így maradjon, mert nem engedhetjük meg, a tisztességes
munkát
végző
közszolgálati
dolgozók
élethelyzete
visszafordíthatatlanul a szegénység legyen.
Ismételten közhírré kell tennünk, hogy a mai Magyarországon az állampolgárokat szolgáló közalkalmazottakat vagy rendőröket, a katonákat, a
tűzoltókat, a múzeumi dolgozókat, a könyvtárosokat, de említenem kell a szociális munkásokat, a köztisztviselőket, a kormánytisztviselőket, munkáltatójuk,
az állam, a kormány nem becsüli meg. Több százezer kollégánk 6 éve egyetlen fillér béremelésben nem részesült. Ezért követelünk adósságrendezésként
20%-os béremelést.
Tisztelt Panaszkodók! Kedves Barátaim! Az egyik legnagyobb emberi érték
az, ami értelmet ad a szakszervezeti létnek is, a szolidaritás, a másik emberért
érzett felelősség. Ennek megnyilvánulása történik meg itt, és ez az érzés számunkra ünneppé teszi ezt a találkozót. Meggyőződésem, hogy ez a közös
fellépés jól mutat a mai együttlét felemelő érzését és mindenki, aki itt van,
megérti és továbbadja majd közös üzenetünket, azt, hogy az ország lakosságának érdeke a megbecsült és jól működő közszolgálat. Magyarország jobban
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teljesít, láthattuk több ezernyi plakáton. Azt is olvashattuk ezeken a hirdetéseken, hogy tavaly 4,6%-kal növekedett az átlagbér. Kedves Barátaim!
Mutassátok meg, nevezzétek meg azokat, akik ebbe a szerencsés körbe tartoznak. Mi közszolgálati dolgozók és nemcsak a köztisztviselők,
kormánytisztviselők, hanem a gyermekintézményekben, az oktatást és a gyógyítást segítő munkakörökben, városüzemeltetésben dolgozók. Mi biztos, hogy
nem tartozunk ebbe a körbe. Itt közösen mondjuk ki, őszintén örülünk annak,
hogy az egészségügyi dolgozók egy részének és sok pedagógusnak javul a
bérhelyzete, de tűrhetetlen, hogy közel félmillió közszolgálati munkavállalónak
több mint évtizede befagyasztott bére ne növekedjen.
Tisztelt Közvélemény! Kedves Tüntetők! El kell mondanom azt is, hogy a
romlás, a közszolgálat leszakadása már az előző kormányzat időszakában
megkezdődött. De példanélküli, amit az elmúlt négy évben kellett elszenvednünk. Az még soha nem történt meg, hogy egy teljes kormányzati ciklus
időtartamában az illetményalap összege és a közalkalmazotti illetménytételek
változatlanok maradtak. A kormány sem vitatja követelésünk jogosságát, de
hivatkozik a családi adózás vagy a rezsicsökkentés kedvező hatására.
Kollégák! Ugye, ezek nem válthatják ki a munka értékével arányos díjazást.
Tehát nem a türelmetlen kapzsiság mondatja velünk azt, hogy általános közszolgálati bérrendezés kell. Bérrendezés nélkül nincs értelme hangzatos,
látványos életpálya-törvényeket ígérni. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy jogos
követelésünknek a fedezete is megvan. Tehát nemcsak jár, hanem jut is, ha
van rá politikai akarat. Mi most azért harcolunk, hogy legyen, és azért, hogy
megállítsuk a közszolgálati kollégáink elszegényedését. Azt akarjuk, hogy legyen perspektívája, ami túlmutat a hó végi nehézségeken és legyen ismét
értéke, rangja a közszolgálatban végzett munkának.
Jó érzés arra gondolni, hogy küzdelmükben nem vagyunk egyedül. Érezzük, hogy a társadalom, a közvélemény megérti, hogy nemcsak magunkért
harcolunk, hanem a közszolgálat működőképessége a tét. Demonstrációnk
nemcsak a közvélemény segítő támogatásának megszerzésére irányul, hanem a döntéshozókat is figyelmeztetni kívánjuk, ne tévessze meg őket a
demonstrálók száma. A csend, a félelem csendje. Kollégáink félnek, nagyon
sokan féltik a munkahelyüket és nem mernek kiállni saját magukért sem, de a
munka világában nincs béke.
Kedves Barátaim! Közszolgálati Kollégák! Most is azt mondom, amivel indítottunk októberben, biztos vagyok abban, hogy céltudatos, ugyanakkor
nyugodt, de következetes fellépésünk, állhatatos kitartásunk másokat is meggyőz a hozzánk csatlakozás értelméről. Legyen a mai demonstrációnk is egy
felhívás mindazok számára, akik nem akarnak beletörődni a közszolgálat ellehetetlenülésébe, a munkavállalók megosztottságában és nem akarnak
elszegényedni. Tudatjuk a közvéleménnyel, hogy nemcsak elvárjuk a kormány
béremelési lépéseit, hanem teszünk is a szegénység ellen. Köszönöm, hogy itt
lehettünk, köszönöm, hogy az MKKSZ nevében szólhattam, köszönöm, hogy
együtt vagyunk küzdelmükben, mert csak együtt lehetünk sikeresek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
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Millián György:

Eljutottunk odáig, hogy panaszkodnunk kell
Millián György, az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) országos választmányának
tagja
felszólalt
a
Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Jó napot kívánok.
Tisztelt Jelenlevők! Nagy örömömre szolgál, hogy ezen a
helyen, ezen az érdekes helyen - amit a szervezők nem biztos, hogy véletlenül
jelöltek ki -, a Vértanúk terén, a közszolgálatban dolgozók panaszkodhatnak. Ez
az első budapesti panasznap, lehet, hogy ennek hagyománya lesz, lehet, hogy
nem, de mindenesetre egy érdekes kezdeményezésről van szó.
Panaszkodnunk kell. Eljutottunk odáig, hogy panaszkodnunk kell még akkor
is, ha panaszaink pusztába kiáltott szónak is adhatnak, de elképzelendő, hogy
ez a pusztába kiáltott szó valahol fogékony fülekre fog találni. Az elmúlt pár
napról csak annyit, hogy különböző országértékelő beszédeket hallgathattunk
meg. Az egyik beszéd szerint az elmúlt időben nagyon rosszul éltünk, de most
már jobban élünk és a jövőben már még jobban fogunk élni. A másik értékelő
szerint nagyon jól éltünk korábban, most már nem túl jól élünk, de még ennél
sokkal rosszabbul fogunk élni. Sőt, talán még az unokáink is rosszabbul fognak élni. Ilyenkor az emberben felmerül a dilemma, hogy hogyan fogunk élni.
Ki, mit tud jósolni a közeljövőben, és ami lesújtó volt az egészben, azt a komoly réteget, azt a 665 ezer közszolgálatban dolgozót, akik nap mint nap a
közszolgálat érdekében dolgoznak, tesznek, cselekednek, intézkednek, egy
mondat erejéig sem érzékelték, nem hangzott el az értékelő beszédekben
ezeknek az embereknek az eredményes munkája, holott a kormányprogram, a
többi elképzelés, terv mind-mind azt célozza, hogy a korábbiaktól eltérően a
közszolgálat sokkal jobban teljesít. Ha pedig sokkal jobban teljesít mindenki
szempontjából, akkor ezeken az értékelő beszélgetéseken, beszédeken, érdemes lenne szót ejteni.
A közszolgálatban dolgozók nem hirtelen felindulásból kérnek helyet, töltenek be állást, hanem nyilvánvalóan erre felkészülnek. Nagyon sokan
természetesen dolgoznak a közszolgálatban, de nagyon sokan tanulnak, és
úgy gondolják, hogy a közszolgálatban találják meg a számításaikat, a jövőjüket, a karrierjüket, az életpályájukat. Ennek érdekében sok mindent vállalnak,
a tanuláson kívül még továbbképzik magukat, kiteszik magukat különböző
vizsgáknak, alapvizsgáknak, szakvizsgáknak, minősítéseknek, amely felér önmagával egy stresszel, és emellett egzisztenciális kérdés jelent számomra a
közszolgálatban való részvétel. Nagyon kell vigyázni magunkra, ha nem kellően figyelnek oda, hogy nem derül ki feltétlen hűségünk, vagy nem derül ki
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feltétlen lojalitásuk a munkáltatóval szemben, teljesíthet a közszolgálatban
dolgozó bármilyen eredményesen, ez a tevékenysége megszűnhet egyik pillanatról a másikra. Ennek érdekében arra is képesek, hogy munkaidő kezdete
előtt már bent dolgozzanak a munkahelyükön, azt is vállalják, hogy a munkaidő befejeztével még órákkal később is dolgoznak a munkahelyen, eleget téve
valamilyen láthatatlan követelményrendszernek, valamint túlteljesítési kényszernek, amivel azt kívánják bizonyítani, kérem szépen, mindent megtesz
annak érdekében, hogy egyrészt az elvárásokat maradéktalanul, lojálisan teljesítse, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez egy egzisztenciális
kényszert is jelent.
Ma egy 2014-es adat szerint egyetlenegy megüresedett munkahelyre 21
munkavállaló áll sorba, tehát bőségesen lehet keresni a munkára jelentkezők
között. Elfelejtjük ebben az esetben, volt egyszer valamikor a háromszor nyolc,
valaki emlékszik erre, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Nézzük
meg akkor, hogy a 8 óra ma hol tart, mennyi az a 8 óra, mennyi idő alatt tud
regenerálódására fordítani a közszolgálatban dolgozó, és a kis pénzén hogyan
tudja önmagát egészségileg, fizikailag felépíteni, kulturálódni, művelődni. Valamikor 120-130 évvel ezelőtt angol munkások sztrájkoltak, tüntettek a
megengedhetetlenül magas munkaidő ellen. Az szinte természetessé vált,
hogy a közszolgálatban napi 10-12, akár 14 óra is elvárt, és a legszörnyűbb az
egészben gyakorlatilag ellenszolgáltatás nélkül. Hiába van a túlteljesítés, nincs
reális esély arra, hogy ezt a túlmunkát, ezt a megfeszített tevékenységet valamilyen módon pluszban honorálják. Ugyanakkor, hogy élvezheti ennek az
összes előnyét, idézőjelben mondom, 6 éve már nincs semmilyen fajta bérfejlesztés, tehát ugyanazért a pénzért kell dolgoznia, mint 6 évvel ezelőtt. Ennek
is eleget tesz. El kell viselni és elviseli azt, hogy drasztikusan megcsorbították
mindazokat a juttatásokat, amelyeket korábban élvezett és ezeknek a drasztikusan
meghozott
intézkedéseket,
a
szolgáltatásokat,
juttatásokat
megkurtították, ezt is tulajdonképpen tudomásul veszi. Tudomásul veszi azt is
kényszerűségből, hogy a számtalan adót, amit be kell fizetnie, azt itt a lefagyasztott fizetéséből kell produkálnia. Mindent, ami az ő terhét illeti, az adók, a
megkurtítások, a bérbefagyasztások mellett arra kell törekednie, hogy ennek
ellenére nap, mint nap eleget tegyen a munkáltató elvárásainak.
Szokták mondani, hogy kérem szépen, aki árt mond, az mondjon bért is.
Aki árjegyzékről beszél, az beszéljen bérjegyzékről is. Nézzük meg először talán az árakat. Egy ismerősömtől hallottam, aki elmesélte nekem, hogy
képzeljem el ő évről-évre erősebb. Ez miért van. Hát azért érzi ő ezt úgy, hogy
amikor megkapják a havi fizetésüket és azt szétporciózzák, befizetik a szokásos törlesztő részleteket, a tartozásokat, a gyereknek az étkeztetését,
miegyebet, ami marad, az marad az étkezésre, és ezt az étkezési pénzt be
kell osztani, és hétvégén úgy, mint régen, megkapja a kis cetlit és elmegy a
kosarával. És azt vette észre, hogy 5-6 évvel ezelőtt a piacon, amikor bevásárolt, időnként meg kellett állnia, és kifújta magát, mert nehéz volt a szatyor
vagy a kosár. Most, azt mondja, hogy könnyedén, fél kézzel hazaviszi az adag
kaját, amit megvásárol, ő arra a következtetésre jutott, hogy évről-évre erősebb, hiszen ő könnyebben viszi azt a kosarat. Az a 38 ezer 650 forint havi,
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évek óta teljesen változatlan, követelmény, hogy ebből próbáljon szerencsétlen megélni, dolgozni.
Összegyűjtöttem, de időre való tekintettel nem olvasom fel, mert ezt fejből
nem tudom, a statisztikai adattárnak a 2008 és 2013 közötti általános adatait,
de hogyha az mostanában kedvenc szóval említett maginflációt veszem alapul, akkor ez a maginfláció jóval felette van, közel 10%-os maginfláció és nem
pedig az a 2,7% vagy 2%, amit mi évente visszatérően hallunk. Azt kell tudni,
hogy ma a közszolgálatban általánossá kezd válni a szegénység, és még engedjétek meg, hogy erről egy idézetet mondjak, Körmendi János egy
bohózatában, amikor megkérdezték tőle, hogy szegény vagy? Az volt a válasz,
hogy kérem, amikor én szegény voltam, akkor még nekem nagyon jól ment.
Ma a közszolgálatban dolgozók elszegényednek, és bizony ez a szegénység
már nem az a szegénység, ami 5-6 év ezelőtt volt, ez annál már több. Tehát,
ha panaszkodnunk kell, akkor azért panaszkodjunk, hogy ez az egész általános rendszer, ami ezt a közel 700 ezres munkavállalót ilyen mértékben, sok
irányban sújtja, ne maradhasson így tovább. Ha panaszkodunk, akkor panaszkodjunk azért, hogy az állam szolgái, az önkormányzatok szolgái, az
önkormányzatok szolgái, akik nap mint nap a köz érdekében cselekszenek, ne
kerülhessenek ilyen kiszolgáltatott helyzetbe.
És végül, azt mondanám, hogy ez a kis tér, szerintem Budapestnek ez egy
legújabb Hyde parkja, kialakult egy ilyen szóló sarka, ez a speakers corner,
hogy hagyománynak jelöltem a beszédem első részében, de én azt kívánnám,
hogy ez ne váljon a szónokok sarkává, tehát ne kelljen évente ide járnunk panaszkodni, könyörögni, kérni, tehát ne az jellemezze a közszolgálatban
dolgozókat, hogy ide járjanak évente a Vértanúk terére az Országházzal
szembe, és a panaszukról beszéljenek azoknak, akik érdekében gyakorlatilag
egész életpályában cselekszenek. Köszönöm.
Tóthné Merth Bernadette:

Békés, építő jövőt akarunk
Tóthné Merth Bernadette, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) Országos Nyugdíjas Tanácsa Kommunikációs Bizottságának elnöke, az
országos választmány tagja felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Hallgatóság!
42 év megszakítás nélküli munkaviszony után mentem nyugdíjba, ebből 27
évet dolgoztam közalkalmazottként. Tehát, közszolgálati nyugdíjas vagyok. Tehetem ezt azért, mert 42 év alatt befizettem annyi járulékos költséget, hogy ne
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kelljen azt éreznem, hogy könyöradományon élek. Hogy az ország vezetőinek
azon kelljen törnie a fejét, hogy honnan vegyenek el annyi pénzt, hogy az én
havi járandóságomat biztosítani tudják.
Ehhez képest azt kell, mondjam, hogy nem érzem biztonságban a jövőmet!
És több ezer nyugdíjas társam sem érzi biztonságban a jövőjét. Egyáltalán
van-e jövője a tisztességben megőszült idős embereknek?
A korosztályomról, a 40-es, 50-es évek szülötteiről beszélek. Azokról, akik
eltakarították a romokat, megteremtették gyermekeik számára az alapokat,
építették a jövőt, szépítették környezetüket. Azokról a vidéki emberekről, akik a
60-as,70-es, 80-as években hozzájárulást fizettek az úthálózat, a járdaépítés,
a villamoshálózat, a vízvezeték- és csatornahálózat, a telefon és a gázvezetékrendszer építéséhez. Szabadnapjukon és munka után, társadalmi
munkában a gyermek- és munkásüdülőket, kulturális létesítményeket, gyárakat, üzleteket, vasutat, parkokat építettek.
Ezekről a dolgokról ma már nem beszélünk, ezek természetes dolgok, ezek
már megtörténtek, ki emlékszik már erre?
Hát mi. A nyugdíjasok! Ez ma az a korosztály, aki minimál nyugdíjból él. Ez
a korosztály az, aki méltatlan helyzeteknek van kitéve, és azok döntenek a
sorsuk felől, akiknek milliós összegű a havi jövedelmük.
Nem ártana, ha a törvényhozók is tisztába lennének vele, hogy nem kegyelemkenyeret akarunk, de egy átdolgozott élet után a magyar nyugdíjas is
megérdemelne annyit, mint egy osztrák, német vagy szlovén nyugdíjas, és
megérdemelné, hogy embernek tekintsék, ne pedig egy szükséges szavazógépnek!
Tudják, hogy ha 20 európai ország közül, megvizsgáljuk az átlagnyugdíj értékét, akkor a magyar átlagnyugdíj a 20. helyen áll? Ez még mind nem elég.
Kurtítani akarják a nyugdíjakat. Ebből az elvonásból akarják a minimumon állók nyugdíját emelni. Visszamenőlegesen is ez a terv.
És azt is megéltük, hogy nincs remény olyan nyugdíjra, amiből tisztességgel meg lehet élni. Azt is, hogy saját lakásunkat bármikor elvehetik. Már nem
vagyunk jogosultak megfizethető gyógyszerre és orvosi ellátásra, és nem tudjuk kifizetni az életfeltételekhez szükséges rezsi-költséget. A társadalom nem
fontos elemei lettünk. Már nem fontos, hogy gondot fordítsanak a gyógyulásunkra. Már nem fontos, hogy meghallgassanak bennünket, mert nem fontos a
tapasztalat, az értékteremtő múlt.
A tisztességesen ledolgozott 40-45 évépítkező munka után, attól kell félnünk, hogy elveszik tőlünk azt, amiért már megdolgoztunk, többszörösen
leadóztunk, amit mi saját magunknak megtakarítottunk. Attól kell félnünk, hogy
a nyugdíjak lefaragásából nyert forintokból akarják helyre hozni az eltapsolt
milliárdok okozta hiányokat.
Igaz, már nincs máshonnan elvenni. Az elmúlt 1-2 évben több mint 50 megszorítási intézkedésben volt részünk. Ennek zöme adóemelés, új adók
bevezetése és járandóságok csökkentése.
A legkeményebbek, amelyek mindent visznek, a 27 %-os áfa, az üzemanyag jövedéki adójának emelése, a tranzakciós illeték, a csekkadó, a
magánszemélyek kommunális adójának emelése. Azt mondják, a nyugdíjas
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nem fizet adót! Kérdezem én, melyikfajta megszorítás nem érinti a nyugdíjasokat? És nem beszéltem azokról az intézkedésekről, amelyek konkrétan a
nyugdíjasokat érinti: pl. az utazási kedvezmény részleges megvonása.
Az is elfogadhatatlan számunkra, hogy rokkantsági nyugdíjak helyett, a
szociális ellátórendszerből kapnak az érintettek segélyszerű ellátást, egy élet
munkája után. Vissza kellene állítani a jogfolytonosságát a rokkantéveknek,
melyektől visszamenőlegesen lettek megfosztva a korhatár alatti rokkantak.
Padlón az ország. Az egészségügy, a szociális ágazat, az oktatás, a közszolgálat. az ipar, a mezőgazdaság, és még sorolhatnám.
Nem a nyugdíjasok panasza a leghangosabb. Mégis rajtuk keresik a fogást
olyan ifjú honatyák, akik még semmit nem tettek le a haza asztalára, mert lazán odaültették őket, nem kellett megdolgozniuk a jól fizető bársonyszékekért
és a nagy pöffeszkedés elhomályosítja a látásukat. Akik nem átallnak nyugdíjellenes mozgalmakat gerjeszteni, uszítani az öregek ellen. Azt hangoztatva,
hogy "a jelen nyugdíjasai felélik a jelen és a jövő erőforrásait." és azonnali
nyugdíjcsökkentésre kampányolnak.
Hát ezért jöttem én ma ide panaszkodni, mert ez már nálam is kiverte a biztosítékot. Én is azt mondom, hogy "eddig s ne tovább!"
Ne akarják az ország bajait a nyugdíjasok nyakába varrni. Számtalan megoldás adódna a kilábalásra. Miért nem állnak elő olyan ötletekkel, amelyekkel
megszüntethető lenne a feketegazdaság, az adócsalások felszámolása, a befizetett adóforintot eltékozlása?
A jó szándékú magyar ember nagyon találékony, rengeteg tartalék van még
a tarsolyban, csak hagyni kell, hogy érvényesülni tudjanak.
Ne külföldi ország vásárolja meg a magyar találmányokat, ne idegen földön
érjen be az a gyümölcs, ami a hazai piacon is sikeres lehetne.
A nyugdíjasok jövője valóban a fiatalok kezében van. De nem azoknak a fiataloknak a kezében van, akik messze a családjuktól idegen országban
keresik meg a kenyérre valót, mert a beígért 1 millió új munkahely program
eredményeit országhatáron kívül találják meg.
Ha ezt a kivándorlást nem tudjuk megállítani, ki fogja megtermelni a jövő
nyugdíjasainak a megélhetését? Ez az ország a jelenlegi állapotában, rohamléptekben zabálja föl saját magát és állampolgárai jövőjét. Az ország, a nép, a
kilábalás és felemelkedés lehetősége, a kormányzat és az ellenzék közös felelőssége.
Elegünk van a harcból. Az egymás elleniből, a szomszédokkal vívott harcból, a lidércekkel való hadakozásból. Békés, építő jövőt akarunk, ahol helye és
szerepe van a nyugdíjasnak, a tanárnak, az ápolónak, az egyetemistának és a
közmunkásnak egyaránt. Hinni szeretnénk abban, hogy a magyarnak van jövője itthon és Európában. Azt is tudjuk, hogy ehhez kevés az imádság.
Kedves Sorstársaim! A magyar himnusz sorai, soha jobban nem tükrözték a
magyar nép helyzetét, életét, mint a mostani időben. És nem csak a balsorsra
gondolok. Áldás kellene a magyarra, jókedv és bőség. De azt hiszem, azzal is
beérnénk, ha már adni nem adnak, ne vegyék el azt a keveset, amink már
van. A generációknak együtt kell építkezni, gondolkodni, haladni, és ha az
egyikük kezéből kiesik a zászló, legyen ott valaki, aki felveszi és tovább viszi.
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Farkas Andrea:

Miért célja az elszegényítés a kormánynak?
Farkas Andrea, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) Csongrád megyei
titkára és Bács-Kiskun megyei társtitkára felszólalt
a
Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Napfényes szép napot szeretnék kívánni mindannyiunknak.
Panaszkodunk. Panaszkodunk, mert a kormány, a legfőbb munkáltató a
közszolgálatban azt ígérte, hogy senki nem járhat rosszabbul. 6 éve inflálódik
a havi keresetük a közszférában dolgozóknak, és a teljes kormányzati ciklus
alatt nem volt bérrendezés sem a közszolgálatban, sem szűkebb területen a
közigazgatásban, a közhivatalokban dolgozók számára. Mit is jelent ez? Azt
jelenti, hogy középfokú végzettséggel a kollégák 20 év után is 80 ezer forint
nettó keresetet visznek haza.
Mit jelent a felsőfokú végzettségű kollégáknak? 10 év munkaviszony után is
nem éri el a keresetük a magyarországi átlagbért. Ennyit keresnek azok, akik a
lakosságot, tehát mindannyiunkat segítenek a mindennapjainkban, a hivatali
ügyintézésben. Amikor elveszíti valaki a munkáját, ők segítenek, hogy igényeljük az álláskeresőknek járó támogatást. Hogy ez csak három hónap, és hogy
nagyon minimális pénzösszeg? Ez nem a hivatalban dolgozók hibája. A mindenkori kormányzat és a parlamenti döntéshozók határozzák meg, hogy
mennyi az álláskeresési segély és mennyi ideig jár.
Azok a kollégák, akik a földhivatalokban segítik a lakosságot az ügyintézésben, ugyanennyit keresnek. Az, hogy túl sokba kerül az illeték, hogy a
papírmunka túl sok az ügyintézés során, az nem az ő hibájuk. A mindenkori
kormányzat és a parlamenti döntéshozók határozzák meg, hogy mennyit kell
kifizetnünk a földhivatali illetékért. Ennyit keresnek azok a kollégák is, akik a
piacokon ellenőrzik, hogy ne vegyszeres, frissen permetezett árut tudjunk
megvenni, hogy a gyümölcs, amit megveszünk annak származási helye magyar vagy külföldi, ne tévesszenek meg minket, mert én is a magyar ízletes,
friss zöldséget szeretem megvenni. Nekünk, Magyarország lakosságának
segítenek ők is, de nekik ki segít? Ennyit keresnek bizony a polgármesteri
hivatalokban dolgozók is, akik helyi ügyeink intézésében nap mint nap, hétről-hétre minket segítenek. Itt élünk Magyarországon mindannyian, tudjuk,
hogy 80 ezer forintból lehet-e lakást fenntartani, gyermeket felnevelni,
egészségesen élni.
Vajon miért célja az elszegényítés a kormánynak? A közigazgatásban dolgozók minden feladatát jogszabályok határozzák meg. Tehát a mindenkori
kormányzat és a parlamenti döntéshozók döntik el, mennyire legyen szöve-
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vényes az ügyintézés. A jelenlegi kormányzat azokat nem becsüli meg anyagilag, akikkel végrehajtatja a kormányzati akaratot. A kormányzat azoknak
nem fizet tisztességes megélhetést biztosító keresetet, akik mindenben teljesítik a jogszabályi előírásokat. Nem túl messze, mondhatnám a sógoréknál
Ausztriában miért tud minden más lenni. Mert más a jogi szabályozás? Nálunk is lehetne más. Mert az osztrák emberek jobban keresnek, mint a
magyarok? Hát igen. De mi miért nem kereshetünk jobban? A közfeladat ellátása ott is állami feladat. Miért az a cél, hogy a fiatalok ne akarjanak a
közszolgálatban dolgozni? Én gyakran beszélgetek diákokkal az egyetemen
és nagyon sok ismerősömmel, én tudom, hogy mi a jövőbeni céljaik. Mindenki tudja, hisz ma Magyarországon 27%-os a fiatalok munkanélkülisége. A
kormányzat vajon tudja-e, hogy mi a célja a fiataloknak, mit szeretnének a
25-40 év közötti fiatalok, és vajon mit szeretnének azok a 25-40 év közötti
többszázezer fiatal, akik családjuktól távol, külföldön dolgoznak? Nézzük
csak, minimum 10 évig kellene dolgozni a közszférában és még mindig nem
fog annyit keresni, hogy lakáskérdését majd meg tudja oldani, hogy a gyermekvállalás alapjait felelősségteljesen elő tudja varázsolni. Hát ez vonzó
lehet a fiatalok számára? Ezen el kellene gondolkodni minden aktuális kormányzatnak.
Az a kormányzati elvárás, hogy a közigazgatásban minden kolléga mosolyogva végezze a munkáját, mert a kormányzat szerint az ügyintézők jelenítik
meg a kormányzat arcát. Hát nem. A kormányzat feleljen a saját arcáért. És a
mosolyra visszatérve, talán a tisztességes munka felől közelíteném ezt meg. A
tisztességes munka számomra azt jelenti, hogy tisztességgel ellátom a feladatomat, tisztességes munkakörülmények között dolgozom, és ezért
tisztességes fizetést fogok kapni. Így tisztességesen meg tudok élni családommal együtt, tisztességesen tudom felnevelni gyermekeimet, és
tisztességgel tudom ellátni beteg családtagjaimat vagy idős családtagjaimat.
És ekkor őszintén mosolygós vagyok.
Kívánok tisztességes munkát minden magyar munkavállalónak, és őszinte
mosolyt az arcokra. Köszönöm szépen.
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Árva János:

Megfélemlített, megalázott és alulfizetett
szakembergárdával nem lehet sikeres
közigazgatási reformot végrehajtani
Árva János, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke felszólalt
a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ)
nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelettel és barátsággal köszöntök mindenkit!
Jó napot Magyarország! Jó napot Közszféra! Szervusztok a jelenlegi helyzetben érintettek. Bár úgyis mondhatnám, ébresztő
Magyarország, ébresztő Közszféra. Néhány nappal ezelőtt évdicsőítő beszédében az ország miniszterelnöke kiemelte, ez már más ország. Valóban más.
Más, mint négy évvel ezelőtt, de más, mint 14 évvel ezelőtt volt. Csak zárójelben jegyzem meg - és most plagizálok egy kicsit - azt is mondta a beszéde
végén, hogy nyergeljetek. Arról valószínűleg elfeledkezett, hogy közben már
félmillióan vágtattak is ki az országból.
Kérdezze meg már valaki a kormánykörökből: kedves vagy utált kormányköztisztviselő, köztisztviselő hogy érzi magát mostanában? Hogy érzi magát,
hogy rövid idő alatt a munka világában kétszer is alkottak új törvényt a közszolgálatban dolgozókra? Hogy érzi magát, hogy 6 éve nem emelték az
illetményeket? Hogy érzi magát, hogy az országos érdekegyeztető tárgyalásokon a szakszervezetek egyetlenegy javaslatát nem fogadták el. Hogy érzi
magát, hogy a közszolgálatban a feladatok növekednek, ám a megbecsülés
nem.
Magyarországon a mindenkori kormányok állandó sietségben vannak. Ezt
tapasztaljuk minden területen. Gyanítom, hogy akik hozták, hozzák a különböző törvényeket, rendeleteket, utasításokat, nem tanulták vagy nem tanították
meg nekik, hogy a közigazgatás speciális helyzetű a társadalmakban olyannyira, hogy más megközelítést, más szabályozást és különösen a
törvényhozók részéről nagyobb hozzáértést és türelmet feltételez. Nem egy
olyan intézkedés került bevezetésre, amelyre a nyugat-európai országok többségében hosszú évekig készültek. Jól példázza ezt, hogy korábban a TÉR
megbukott, hogy nem sikerült a munkaügyi központok vagy a Magyar Államkincstár régiósítása. És mennyibe került vajon az át- és visszaszervezés?
Kétszer aláhúzva hangsúlyozom, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete nem konzervatív, nem
haladásellenes, és támogat minden olyan kezdeményezést, ami a társadalmi
jót szolgálja. Támogattuk és támogatjuk a közigazgatás fejlesztését, korszerű-
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sítését célzó igen fontos lépéseket. Ugyanakkor úgy tartjuk, hogy a reformok
bevezetéséhez nem kevés idő szükséges, sok mindent szabad, csak kapkodni
nem. A kormányhivatali rendszer kialakítását célzó előkészületi szakaszban
vagy egyeztetéseken többször javasoltuk a bevezetés legalább féléves kitolását. Javaslatunk persze elvetélt. Hasonló történt a járási hivatalok
bevezetésével kapcsolatban is. Mindkét intézményrendszer változatlanul
küszködik a gyermekbetegségekkel. Működési gondjaikra talán a legtalálóbb
közelítés az, ha van nyomtató, nincs papír, ha van papír, nincs nyomtató. Nos,
ha nem volna az ott dolgozóknak hivatástudatuk, magas fokú szakmai felkészültségük, akkor csak döcögne a korszerűsítés, döcögne a reform. És mit
kapnak cserébe a közszolgálat többi dolgozóival együtt? Ismételten a közszférával fizettetik meg a ma már állítólagosnak tűnő válságot. Folyamatos
rettegésben tartják az államigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőket, az
önkormányzati köztisztviselőket. Rendszeresen kapok olyan információkat,
hogy a felsőbb szintű vezetők ordítanak a beosztottakkal. Ez ám az igazi Európa!
A kormánynak úgy tűnik, szándékában sincs tudomásul venni, megfélemlített, megalázott és alulfizetett szakembergárdával nem lehet sikeres
közigazgatási reformot végrehajtani. Az érintettek folyamatos tájékoztatása és
motiváltsága rendkívüli fontos tényező. Hova jutunk, ha a ma már jól teljesítő
közigazgatás állományát nem akarják megfelelően elismerni, nincs bérfejlesztés, a reálkereset-csökkenés szégyenletes. Sok helyen a költségvetési
megszigorítások, a pénzhiány miatt már cafetériára sem telik. Tudjuk, hogy a
kormány a zászlóshajója a kormányablakok működtetése. De mit szóljon az a
tisztviselő, aki szintén ügyfelekkel foglalkozik, és amíg a kormányablaknál ritkán akad érdeklődő, addig nála kilométeres sor áll. Persze ő nem kap pótlékot.
Vajon miért nem kap pótlékot?
A közszolgálat az elmúlt esztendőkben átélt már jó néhány létszámleépítést. Ezek közül a legmegalázóbb a jelenlegi kormány első lépése volt
2010-ben. Az indokolás nélküli kirúgás intézményének a létrehozása az új kormánytisztviselői törvényben. Emlékszünk rá ugye? Még sokáig, ezt nem lehet
egyhamar elfelejteni. Agg Géza barátommal, a KSZSZ elnökével alkalmunk
volt részt venni a Parlament Alkotmányügyi Bizottságának az ülésén, ahol egy
ellenzéki képviselő által benyújtott, az indokolás nélkül elbocsátottak kárpótlásáról szóló törvénytervezetet vitatta meg grémium. Én szégyelltem magam,
hogy mondókámat a kormánypárti képviselők fejüket leszegve hallgatták, a vitában közlendőjük sem volt, és a javaslatot természetesen nem fogadták el, és
nem támogatták. Van itt pártfegyelem, még ha ellentmond is a józanésznek!
Mondja már meg valaki, hogy érezheti magát a köz szolgája, ha Damoklész
kardjaként ott függ feje felett az egyik napról a másik napra történő elbocsátás
fenyegetettsége? Hogy érezheti magát, hogy a közszolgálati törvény fegyelmi
intézményrendszerében azonnali elbocsátást eredményezhet a bizalomvesztés vagy a méltánytalanság. Nyomatékosan hangsúlyozom. Még egyszer
mondom, Ilyen körülmények és feltételek között nehezen biztosítható a lakossági szolgáltatások elvárható színvonala, a törvényekben előírt feladatok
maradéktalan végrehajtása. Kinek kell ez?
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Hajdani Antal József, az első szabadon választott miniszterelnök úgy tartotta, hogy a közszféra dolgozóiból kell létrehozni a társadalom középrétegét.
Szép az elmélet, csak a gyakorlati trend nem ezt támasztja alá. Nem támasztja
alá a megvalósítását sem, sőt ma már éppen ellentétes irányba halad. Mára
már ott tartunk, hogy a rétegek között egyre jobban nyílik az olló, a közszolgálati keresetek alakulása következtében legalább 200 ezer, jól hallja mindenki,
legalább 200 ezer közszférában dolgozó kap kézhez havonta a minimálbérrel
egyező vagy az alatti összeget. Itt is valamit nagyon elrontott a kormány. Gyalázatos és szégyenletes, hogy egyre többen kerülnek az elszegényedés rémes
helyzetébe, hogy egyik napról a másik napra élnek. Nem szabad megengedni
e tendencia folytatását! Néhány mondat az érdekegyeztetésről. Az érdekegyeztetés van is, meg nincs is. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanácsot, ha kérjük, összehívják. A tárgyalások eredményessége, hogy finoman fogalmazzak, még várat magára. A közszolgálatban működtetett
érdekegyeztető fórum utoljára tavaly júniusában ülésezett. Kértük, hogy mielőbb hívják össze. Nem azért, mert igazán van miről beszélni most a
kormányciklus végén, hanem azért, hogy felhívjuk az új kormány figyelmét a
problémákra és gondokra. A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsát
emlékezetem szerint ebben a választási ciklusban egy alkalommal sem hívták
össze, most viszont rákényszerülnek, hiszen közeleg a szakszervezetek reprezentativitásának a megállapítása, és a kormányrendelet módosításairól
mindenképpen egyeztetni kell. Nem egy dicséretes folyamat. Pedig a KÉT-nek
a KIM, az OKÉT-nak és a KOMT-nak az NGM a gazdája. Mi lehet az oka, hogy
az illetékes miniszterek szándékosan kerülik az e pontokon való megjelenést?
Vannak sejtéseink!
A munka világát érinti új szabályzások egyik elsődleges nyílt célja, eltörölni
Magyarországon a nem tetsző szakszervezeteket, megszüntetni működésüket, megszüntetni történelmi múltjukat, mai jelentőségüket. Ezzel szándékosan
veszélyeztetik a munkabékét, végső soron a társadalmi békét, nem utolsósorban pedig a nyugodt építés és előrehaladás esélyeit. Akik politikusnak vagy
szakembernek vallják magukat, azoktól ennél egy kicsivel többet várunk. Vajon
miért kellett létrehozni a Magyar Kormánytisztviselői Kart, ha nem azért, hogy
gyengüljön a közszolgálatban tevékenykedő szakszervezetek ereje, csökkenjen tagsági létszáma, ami által a működésük is nehezebbé válik. A korábbi
szakszervezeti jogosítványok jelentős hányadát áttették a Karhoz, ezzel mintegy létrehozva az állami szakszervezetet. A kormánytisztviselők esetében
kötelező a kari tagság, de szerencsénkre, a szakszervezetek szerencséjére
tagdíj nélkül. Persze könnyű olyan szervezetet létrehozni, amelynek működését az állami költségvetésből finanszírozzák. Merjük kimondani, a Kar sokunk
olvasatában korporatív kamara, amely történelmileg az olasz fasizmussal és
Mussolini nevével "fémjelzett", vagy éppen létrehozásával Gömbös Gyula is
kísérletezett. Az utóbbi esetében a létrehozást a szakszervezetek hiúsították
meg. Gömbös Gyula korszakáról beszélek. Volna még mit tanulni elődeinktől
nekünk is.
Ha már itt tartunk, illetékesek döngették a mellüket, hogy az új közszolgálati
törvény teljesen elválik a Munka Törvénykönyvétől. Két teljesen különálló tör-
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vénnyel lesz dolgunk. Sikerült? Csak annyiban, hogy a Munka Törvénykönyvére tényleg nem történik utalás, mondjuk a Közszolgálati Törvényben, de az
abban meglevő szabályok egy részét úgy vették át a Kttv-ben, hogy még szigorítottak is rajta. Ügyes. A sok-sok szigorítással előbb-utóbb megteremtődik,
vagy már megteremtődött a közszolgálatban a modern rabszolgaság, aminek
élet-halál ura a Fáraó szerepét betöltő kormány. Nem ezt akarjuk. Azt sem
akarjuk, hogy a gazdasági szférában kialakult elveket és gyakorlatot egy az
egyben próbálják átültetni a közszférába. Erre nincs szükségünk, arra viszont
igen, hogy legyen kiszámítható, megélhetést biztosító életpálya, olyan teljesítmény-érdekeltségi rendszer, amely nagyobb részt objektív tartalmi jegyekből
áll. Legyen korszerű vezetőképzés, legyen olyan nyugodt munkahelyi légkör,
amelyre alapozva a kormánytisztviselő, a köztisztviselő nem görcsökkel a
gyomrában, hanem örömmel megy be naponta a munkahelyére, mert biztos
abban, hogy nemcsak egy napra, hanem hosszú évekre biztosíthatja jövőjét,
szakmai előrehaladását, saját és családja egzisztenciáját.
Úgy legyen. Ébresztő Közszolgálat! Ébresztő Magyarország! Köszönöm a
figyelmet!
Dr. Marosi János:

Szegénységi fogadalom az életpályán
Dr. Marosi János, a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) budapesti titkára felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának
(KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén,
a "Közszolgálati Panasznapon:"
Jó napot kívánok!
Megjelent 73 évvel ezelőtt, 1941-ben egy közszolgálati
kiadvány. Ennek a Magyar Közalkalmazottak Almanachja 1941 volt a címe. Ez
az akkori közszféráról szólt, számos munkahelyet ismertettek, valamint rájuk
vonatkozó hatályos jogszabályokat mutattak be. A kör valamivel szélesebb,
mint a mai közszféra, de döntően megegyezik. Szó van ebben például az
alábbi munkavállalókról: Minisztériumi dolgozók, tanárok, polgármesteri hivatalok köztisztviselői, rendőrök, bírósági dolgozók, mozdonyvezetők, polgári
iskolai tanítónő, városi főmérnök, főszolgabíró, ügyészségi irodatiszt, MÁV felügyelő, levéltárnok, rendőrkapitány, jogtanár, hírlapíró, királyi százados,
kormánytanácsos, honvédek.
A mai kormányzat mintának tekinti a Horthy rendszert, ennek számos jele
van. Például a Kossuth teret is szétverték, és a Horthy rendszert poros szellemében építik át. Most ismertetem - kissé rövidítve -, hogy mit írtak le akkor a
köztisztviselők helyzetéről, javadalmazásáról.
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A köztisztviselők javadalmazása
Társadalmi életünk középosztályának számottevő része a köztisztviselői
kar. Tagjaitól megkívánt a magasabb szellemi képzettség s erkölcsi felfogás,
valamint a közhatalomnak törvényeink értelmében reájuk bízott gyakorlása,
mely nekik a hivatali rangjukhoz méltó tekintélyt kölcsönöz s őket, mind a jogrend őreit, a nagyközönség sok tekintetben kivételes elbánásban részesíti.
Viszont ezek az előnyök őket nemcsak a hivatali kötelességeiknek törvényszerű, pontos és hűséges teljesítésére kötelezik, hanem tőlük a közönség azt
is megkívánja, hogy a magánéletüket, a hivatali rangjuknak megfelelően úgy
rendezzék be, hogy családjuk tagjaival együtt eleget tehessenek a társadalmi
élet ama követelményeinek is, amelyek részükre biztosítják azt a tekintélyt,
mely kell, hogy őket a hivatali állásuknál fogva minden részről megillesse.
A magyar köztisztviselői kar mindenkor híven megfelelt a hivatali kötelességének; annak vagyontalan többsége azonban a legszigorúbb lemondás és
takarékosság mellett sem volt képes eleget tenni a társadalmi élet egyéb követelményeinek, mert a törvényes javadalmazásuk közel sem volt rangjuknak
megfelelő és elegendő a társadalmi állásukhoz méltó életmód folytatására.
Hazánk köztisztviselőinek és nyugdíjasainak javadalmazása ugyanis soha
sem volt arányban a társadalmi állásukkal s annak a hivatásnak fontosságával, melyet ők a közéletben betöltenek.
Lelkükben önmagukkal és családjukkal szemben, valóságos szegénységi
fogadalmat kellett tenniök, mikor erre az életpályára léptek, mert a köztisztviselők javadalmazásából, s nyugdíjából még a jobb időkben is csak akkor
lehetett a legnagyobb takarékosság mellett is tisztességesen, a társadalmi állásuknak megfelelő legszerényebb móddal megélni, ha valami nem várt
esemény, betegség, haláleset vagy egyéb szerencsétlenség nem súlyosbította
a család helyzetét.
Ily körülmények között a köztisztviselők és nyugdíjasaik javadalmazásának
megfelelő felemelése több mint ötven év óta általános óhajtás s a közvélemény által is elismert jogos kívánság, mert ha ez a kérdés hosszú vajúdás
után néha-néha sorra is került, egyik alkalommal sem nyert jogos igényeket kielégítő megoldást. Ennek következtében a köztisztviselők és nyugdíjasok
anyagi helyzete az évről-évre állandóan fokozódó drágaság miatt immár teljesen elviselhetetlenné vált s a társadalom középosztályának ezek az oszlopos
tagjai állandó gond és nélkülözés között vergődtek.
Növeli gondjaikat a gyermekeik legnélkülözhetetlenebb taníttatásának költsége is, melyet a tanév megnyíltával az iskolakönyvek drágasága, meg a
beíratási és tandíjak magas összege folytán még azok is alig képesek előteremteni, akik fölemelt családi pótlékban részesülnek.
Ennek következtében számos kötött-fizetésű tisztviselő a gyermekei taníttatását sem folytathatja a társadalmi állásuknak megfelelően, hanem
kénytelenek azokat idő előtt a tehetségüknek és társadalmi állásuknak meg
nem felelő olyan pályára adni, amelyen mielőbb megkereshetik a maguk kenyerét. Szomorú kilátás ez a jövőre nézve, mert a köztisztviselők és
nyugdíjasaik legnagyobb része ezen a súlyos helyzeten immár képtelen a saját erejéből változtatni.
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Hitelük teljesen kimerült, s már elérkeztek a lemondás és nélkülözés legvégső határáig. Családjukkal együtt jobban nem húzhatják össze magukat,
mert hiszen immár alig nélkülözhető olyan jogos igényekről is lemondtak, melyek a legszegényebb viszonyok között élő kultúrembert is megilletik. Ezek
szerint a köztisztviselők és nyugdíjasaik sorsának gyökeres javítása iránti jogos követelés most már nem kerülhet le a napirendről s a kormányt nagy
felelősség fogja terhelni, ha ennek az ügynek közmegnyugvást keltő rendezésével késlekedik.
Ily körülmények között indokolt a köztisztviselőknek a vagyoni helyzetük, illetve a megélhetési lehetőségek sivársága miatt táplált elkeseredése, mely
előbb-utóbb a munkaképességüket is hátrányosan befolyásolhatja, amennyiben csak az életgondoktól meg nem bénult munkaerőtől várható bármely
munkának is minél sikeresebb ellátása. De emellett egy elégedetlen, s a megélhetést, valamint a családalapítást biztosító javadalmazással el nem látott
köztisztviselői kar erkölcsi szempontból is nagy veszélynek van kitéve,
amennyiben a tisztességes megélhetés lehetőségét nélkülöző lelkiállapot
nemcsak a munkakedvet öli ki egy gyarló ember lelkéből, hanem annak erkölcsi felfogását is megfertőzheti. Ennek pedig még áldozatok árán is elejét kell
venni.
És ezt nem egy szakszervezeti vezető, hanem Ráth Zsigmond, magyar királyi titkos tanácsos, a Kúria nyugalmazott másodelnöke írta.
Mint az érzékelhető volt, a múlt század 40-es éveiben sanyarú volt a közszféra helyzete. Tudjuk, ma sincs másként. A Horthy-rendszer szegénysége és
a nélkülözés ismét megjelent közszférában. Eltűntek az előnyök, csökkentek
vagy megszűntek a juttatások. A közszférában dolgozók évről évre rosszabbul
élnek, többségük 6 éve nem kapott fizetésemelést, beleértve ennek a kormánynak a teljes 4 éves ciklusát! Sőt van, akinek a havi keresete nettóban is
csökkent. Egy-két terület nemrégen kapott némi emelést, de ez nem pótolja a
6 év vesztességét. E tekintetben a mai kormány méltó utóda a Horthy korszak
negyvenes éveiben működő kormányoknak.
Szégyen, hogy akkor ilyen munkáltatója volt a közszférának. Szégyen,
hogy az elmúlt négy évben is ilyen volt.
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Ludman Lajos:

A jogállamiság lebontása
Ludman Lajos, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) Kommunikációs Bizottságának elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Kolléganők, Kollégák!
A programnak megfelelően a kormányt értékelő mondanivalóm elsősorban a jogállamiságot lebontó, a köztársaság felszámolására
tett lépéseket vázolja fel. Ez kétségkívül politikai értékelésnek is tekinthető, de
nem mond ellent az MKKSZ Alapszabályának 5. pontjának, mely szerint az
MKKSZ pártsemleges szervezet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Ez a
kormány tevékenységének értékelése, nem pártpolitikai tevékenység. Csak
néhányat azok közül az általam kiemelhetőnek ítélt lépésekről, törvényekről,
amelyet ez a kormány alkotott meg. Az alaptörvénynek a minden konszenzust
nélkülöző megalkotása, amely a rendeleti kormányzás szintjére süllyesztette,
hogy ne mondjam, züllesztette az alkotmányt. Ehhez kapcsolódóan egy csaló
megválasztása köztársasági elnöknek- mint az utóbb kiderült-, és akinek a tevékenységét a miniszterelnök hétvégi év értékelő beszédében még külön is
méltatta. Egy kisdiákot, aki puskázik, mondjuk alsó tagozatban, a tanára méltán minősít csalónak. Egy köztársasági elnököt, aki nem képes egy doktori
értekezést saját kútfejéből megcsinálni, akkor minek nevezzünk.
Az előttem szóló elnök úr az indoklás nélküli felmentés jogintézményét említette, amely megszüntetésére az Alkotmánybíróságnak közel egy évre volt
szüksége, persze nem visszamenőlegesen, holott ennek alkotmányellenessége már akkor is nyilvánvaló volt, amikor ez a jogszabály megszületett. Tehát
ezek a fiúk fineszesek, nemcsak Fideszesek. Az indoklás nélküli felmentés helyett behozták a méltatlanságot, a bizalomvesztést, a vezetői értékrendszerhez
történő alkalmazkodás hiányát felmentési jogként. Annyi kis előrelépés talán
azért volt, hogy jogorvoslatnak itt már van helye. Ugyancsak elnök úr részletezte a Munka törvénykönyvnek a dolgozók hátrányára történő módosítását. A
munkahelyi szakszervezeti tisztségviselők létszámát korlátozták, ez az ott lévő
dolgozók 10%-a lehet, minimum 30 fő, amikor egyáltalán lehet tisztségviselő.
Drasztikusan csökkentették a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményét, munkaidejük 10%-a lehet ez. Eltörölték a szakszervezeti
tisztségviselők szabadidejének pénzbeli megváltását is. Ezzel egyidejűleg a
jogszabály a volt tisztségviselők védettségét is megszüntette, amely korábban
a köztisztviselői törvény szerint 6 hónapig megillette a volt szakszervezeti
tisztségviselőt. Drasztikusan csökkentették a cafetéria összegét, illetve maximálták, tehát akár 0 összegű is lehet. Ugyanitt kell megemlíteni a jubileumi
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jutalom jogosultsági idejének korábbinál jóval kedvezőtlenebb megváltoztatását. Nekem ez személy szerint nettó 1 millió forintomba került, és mindez csak
pár hónap miatt a jogszabály hatályba lépése következtében. A kormány egyik
sikerpropagandája a járási hivatalok, kormányablakok létrehozása. 14 szakigazgatási szervet tagosítottak be a járási hivatalokba. Ezek a szakigazgatási
szervek, amely korábban egységes szakmai és munkáltatói irányítás alatt voltak, ezáltal kettős irányítás alá kerültek. Ezt azóta sem heverték ki az ide került
szakigazgatási szervek, elsősorban a földhivatalok, a munkaügyi központok.
Erről majd az utánam szóló kolléganő fog részletesebben szólni.
A Kormánytisztviselői Kar és egyéb területek karainak létrehozása is megtörtént, illetve folyamatban van, jelenleg éppen a Pedagógus Karé. Mint azt már
elnök úr is említette, az 1927-es fasiszta Olaszországban létrehozott korporációk mintájára történt meg a karok létrehozása, amely korporációk elsődleges
célja a munkaharc megszüntetése volt. Mi nem fogjuk a munkaharcot megszüntetni, még ha ez is a cél. A vonatkozó jogszabály az elsők között említi a kar
feladatai közül az érdekképviseletet. Igaz ugyan, hogy a kar elnöke azt mondja,
hogy hát nem kell azt olyan komolyan venni, meg hát ez tulajdonképpen szakmai érdekképviselet. Az érdekképviselet egy szakszervezeti jogosítvány kell,
hogy legyen! Azt egy állam által létrehozott, állam által finanszírozott kar soha
nem fogja tagjai érdekében ellátni, legfeljebb úgy, mint az Mussolini Olaszországában történt. De ne csodálkozzunk ezen, hogy ide nyúlnak vissza, ahogy látjuk
itt is, folyik a Kossuth tér átalakítása, a Horthy-rendszer restaurációja, amelyre
Lázár János épp a napokban mondta, hogy ő ugyan nem történész, nem ért
hozzá, hiszen abban voltak jó dolgok is, meg voltak rosszak is. Tehát egy olyan
rendszerben, ahol több zsidótörvényt hoztak honfitársaink ellen, 430 ezret deportáltak haláltáborokba és semmisítettek meg, a doni frontot 100 ezer magyar
katona élte túl 200 ezer közül határainktól több ezer kilométerre, akkor mi lehet
a Horthy-rendszer mérlege, vagy mi adja meg a súlyát a jó, vagy a rossz dolgoknak? Ennek eldöntéséhez nem kell történésznek lenni. Aki hazája, a népe
ellen tett, azt ezen tette alapján kell értékelni!
A karhoz kapcsolódik a kar Etikai Kódexének az elfogadása. Ez a korábbi
köztisztviselői törvényben is szerepelt, de elfogadásához a jogszabály a szakszervezeteknek vétójogot biztosított. Mondjuk, nem is sikerült elfogadni, de
nem is volt egy olyan kódex tervezet, amelyet el lehetett volna fogadni. A hatályos Kódexen belül is kiemelném az integrációs tanácsadó feladatkört, amely
az én véleményem szerint. funkciója szerint egy besúgó szerepet tölt be, akinek az a dolga, hogy kollegáit, illetve elsősorban a munkahelyi vezetőjét azzal
tartsa sakkban, hogy annak vezetője felé besúgja a vezető tevékenységének
számára nem tetsző dolgait. Korábban is probléma volt, de maradt probléma
ma is, hogy 25 év szolgálati jogviszony után nincs további előmeneteli lehetőség. Aki egészséges szellemileg, fizikailag és korán bekerült a közszférába,
annak még 10-15 éve lehet az egyre emelkedő öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, és ez azt jelenti, hogy amennyiben- mint most 6 éve nem volt
illetményalap-emelés és a közeljövőben a következő években sem lesz-, így
ezen kollégáknak, akár 10-15 évig nem növekszik az illetménye és ez a várható nyugdíjukra is negatív hatással lesz.
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Miután nyakunkon a választás, így néhány szót a választójogi törvény egyoldalú és átmenet nélküli elfogadásáról és bevezetéséről is szót kell ejteni. Az
egyfordulós rendszer előzetes szövetség kötésére kényszeríti az ellenzéki
pártokat, ami rontja az esélyeiket. A Nemzeti Választási Iroda egyoldalúan Fideszes összetételű. Tevékenységét láthatta hétfőn az, aki foglalkozik az
ajánlóívekkel, azok aláíratásával. Abból is egy kisebb botrány született, habár
a Választási Iroda vezetője, meg Gulyás Gergely is meg van elégedve. Nem
volt itt semmi probléma, nem, csak fél napig hülyeségeket nyomtattak ki az
ajánlólistákra, összekeverve az Összefogás pártjainak sorrendjét, félnapos
hátrányba sodorva az aláírásgyűjtőket. Ehhez tartozik a határon túli magyarok
állampolgársághoz juttatása, és gyakorlatilag a választójoguk megadása korlátozó feltételek nélkül. Úgy kapták meg korlátlanul a választójogot, igaz- hogy
csak pártlistára szavazhatnak-, hogy ugyanakkor Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, külföldön dolgozó többszázezer, akinek egy része
tanulási vágyból, kalandból, de nagyobbik része gazdasági kényszerből ment
külföldre, annak alig biztosítanak szavazóhelyiséget. Gyakorlatilag részükre a
konzulátusok és a követségek állnak rendelkezésre. Ehhez, mondjuk Angliában, esetleg több száz kilométert kell utazniuk, jelentős költséggel. Az én
lányom is külföldön él, és ő vállalja ezt a költséget és hazajön a választásokra,
sőt vállalta azt is, hogy választási bizottságban is részt vesz. Most már lehet,
hogy egy kicsit unalmas, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a föld- és trafikpályázatokkal történt mutyizást, a párthoz kötődő oligarchák állami
megrendelésekhez történő juttatását. Lásd pl. a KÖZGÉPET és a konzorciumait, amelyek 2013-ban 430 milliárd forint megbízáshoz jutottak olyan
pályázatokon, amelyek elbírálása egyrészt titkos, másrészt a pályázati pontok
40-50, esetleg 60%-a teljesen szubjektív.
Nem utolsósorban ehhez a témakörhöz tartozik a miniszterelnök paksi bővítésre vonatkozó, mindenki háta mögött kötött megállapodása, amely
Oroszország adós gyarmatává teszi hazánkat. Vajon most a CÖF milyen
transzparensekkel fog vonulni? Eddig az Unió gyarmata voltunk, most Oroszország gyarmata leszünk? Találunk-e még a világon gyarmatosítót, hiszen
ezek szerint mindenki szegény Magyarországot üldözi. Még egy dolgot meg
kell említeni, de ez a mi gyermekeinket, a hasonló korosztály gyermekeit érinti
elsősorban. A kötelező magán nyugdíjpénztári megtakarítások arcátlanul lenyúlása. Végre az előző ciklusban sikerült egy olyan nyugdíjrendszert
kialakítani, amely három lábon állhatott és tartósan biztosíthatta a jövőbeni
nyugdíjak fedezetét, de ezt is szétzúzták. Akkor még beszélhetnénk a nyugdíjrendszer további átalakításáról is, de erről az előttem szólók szót ejtettek.
Valaki 40 évi munkaviszonnyal, csak azért, mert nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, elláthatatlanul maradhat akár évekig is.
Április 6-a következik. Mindenki eldöntheti, hogy továbbra is eltűri az eddig
elhangzottakat és reméljük nem bekamerázott fülkékben húzhatja be azt az Xet, amellyel változtathat ezeken. Köszönöm a figyelmet.
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Hetényi Ferencné:

Teljes a közszférában foglalkoztatottak
kiszolgáltatottsága
Hetényi Ferencné, a Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) Földhivatali Dolgozók
Országos Szakmai Tanácsának elnöke felszólalt
a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
Üdvözlök mindenkit.
Azoknak a szakigazgatási szerveknek a panaszát fogom elmondani a földhivatali gyakorlatot bemutatva, a kettős irányítás szenvedték meg a
közigazgatás átszervezése kapcsán.
A Kormányhivatalokba történt integráció tapasztalata alapján elmondhatjuk,
hogy ez idő alatt a hátralékát feldolgozó, jól működő földhivatali hálózatot sikerült az 1980-as évek közepét jellemző állapotba visszataszítani. Abban az
időben is kettős irányítás volt, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium határozta meg a feladatokat, a tanácsi irányítás pedig nem biztosította sem
az anyagi feltételeket sem a képzett szakembereket, amit biztosított, azt is az
ország 19 megyéjében és a fővárosban más-más módon. Akkorra a helyzet
kilátástalanságára tekintettel összefogott a szakma és a szakszervezet, akkor
alakult meg a Földhivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa is.
1988-ban megszűnt a kettős irányítás, az akkori vezetés belátta, hogy a hivatal működőképességének ez a feltétele. Arra az időre azonban elkezdett
felgyűlni az ügyirathátralék a hivataloknál, amit a rendszerváltás utáni tulajdonviszonyok változása és a kampánymunkák csak tetéztek. A földhivatalok
nem tudták tartani az ügyintézési határidőket, így gátjává váltak az ingatlanforgalomnak, a banki hitelezésnek, az állami vagyon nyilvántartásának. A
földhivatalok áldozatos munkával, nagy anyagi és szellemi energia befektetéssel rendbe tették az ingatlan-nyilvántartást, naprakésszé, illetve határidőn
belülire tették az ügyintézést. Költségvetésükkel elérték, hogy költségvetési támogatás nélkül, saját bevételekből gazdálkodtak, és befizetői voltak az állami
költségvetésnek, országosan egységes szakmai és pénzügyi feltételekkel és
irányítással.
A földhivatalok elhelyezése 20 év alatt rendeződött, emberi körülményeket
teremtve a munkához, és a szakmai munkájukban is elérték, hogy országosan
egységes szabályok szerint ellenőrzötten végezték feladataikat.
Az integrációt annak ellenére végrehajtották, hogy a szakmai vezetés és a
szakszervezet is tiltakozott ellene. Javasoltuk, hogy a döntés előtt legalább azt
nézzék meg, hogy a régi rendszer miért nem működött, és ne essenek ugyanabba a hibába.
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Az integrációt követően a Kormányhivatalok az épületeinket és munkaeszközeinket szabad prédának tekintették, a szakmai szempontok figyelmen kívül
hagyásával elvették, odaadták más hivataloknak, vagy fillérekért értékesítették. Jelenleg a munkavégzés elemi feltételei sincsenek meg.
Az integráció óta a kormányhivatalokban "hivatalépítés" folyik minden szakmai szempont figyelmen kívül hagyásával minden megyében más-más
módon. Ez azt jelenti, hogy a szakmai vezetést lecserélték, pályáztatás nélkül,
többnyire politikai, vagy ki tudja milyen szempontok szerint tettek a helyükre
embereket. A több éve illetve évtizede itt dolgozó, pártpolitikával nem foglalkozó szakembergárdát méltatlan körülmények között vagy elbocsátották, vagy
alacsonyabb beosztásba helyezték. Helyükre nem tudni miért, olyan embereket vettek fel, akiknek a szakmához semmi köze. A Kormányhivatalok
vezetése nem veszi tudomásul, hogy a földhivataloknál az ügyfélfogadáson kívül komoly szakmai feladatokat is el kell látni. A földhivatali munka egyetemi,
főiskolai végzettséget megkövetelő szaktudást igényel a dolgozók több mint
50%-nál, de egyes szakterületeken ez a 80 %-ot is elérheti. Ezt az arányt nagyon nehezen érték el a földhivatalok, és addig, amíg ez nem következett be,
az ügyintézés színvonala szakmailag erősen megkérdőjelezhető volt.
Jelenleg ott tartunk, hogy egyes hivatalokban minden gyakorlott szakembert elbocsátottak, nincs, ki betanítsa a kezdőket. Egy végzettséggel
rendelkező földhivatali szakember betanításához két év kell ahhoz, hogy önálló, jó minőségű szakmai munkát tudjon végezni.
A földhivatal az ország ingatlanvagyonának leltárával rendelkezik, azt karbantartja, a változásokat naprakészen vezeti, és adatot szolgáltat. Ha ebben a
folyamatban valami nem működik rendesen, az gátolja a gazdaság fejlődését,
megrendíti a lakosság bizalmát a hivatalokban és a politikában, mert Magyarországon a lakosság majdnem teljes köre rendelkezik ingatlantulajdonnal.
Az integráció óta máshonnan jön a szakmai elvárás, az anyagi feltételeket
másnak kellene hozzá biztosítani, így egyik részről sincs meg a felelősség arra, hogy szakmailag helyes, a jogszabályi feltételeknek megfelelő legyen a
működés.
Az országban a földhivatalok működését a kormánybiztosok hozzáállása
határozza meg, elsősorban az ismeret hiánya és a pénzügyi helyzet a domináns. Ez az állapot a járások kialakulásával még romlott.
A kormányhivatalok működésének költségeit 60%-ban a földhivatalok bevételéből finanszírozzák úgy, hogy nekünk alapvető dolgokra nem jut pénz.
Ide tartozik még a jogszabályi környezet bizonytalansága. Kilóra készülnek
az új jogszabályok, nincs közöttük összhang, a legtöbbet azonnal, vagy rövid
időn belül módosítani kell. Nyomon követhetetlen a jogalkotás, egyes törvényekből csak egy-két paragrafus él. Amit eddig meg lehetett oldani 2-3
jogszabály alkalmazásával, az most rossz esetben 20, vagy még több jogszabály használatával oldható meg. Erre nincs elég szakember, főleg olyan, aki a
szakmája mellett még jogértelmezéssel is foglalkozzon.
Az OSZT már 2012 áprilisában fenti problémákat jelezte levélben Orbán
Viktor Miniszterelnök úrnak, aki a levelet megválaszolásra áttette a KIM-be
Navracsics Miniszterelnök Helyettes Úrnak. Végül Szabó Erika Államtitkár
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Asszonytól kaptuk a választ, hogy megérti a problémánkat, de lássuk be és legyünk türelemmel, hogy Ők most hivatalt építenek, a szakmai szempontok
nem számítanak. Az, hogy ezt Államtitkár Asszony leírta, Őt minősíti.
Ezt a választ nem fogadtuk el, és ezt levélben jeleztük Miniszterelnök Helyettes Úrnak, aki a mai napig erre nem reagált.
Utoljára hagytam, de nem utolsósorban az anyagi juttatásokat.
Az elmúlt 6 évben a dolgozók bére egyharmadával csökkent, az illetményalap nem emelkedett, az elvárások nőttek. A cafetéria minimális, azt is későn vagy nem is - kapják meg a dolgozók.
A kormányablakok kialakításával kialakult az a helyzet, hogy az egy légtérben dolgozók bére nagyságrendekkel tér el egymástól azoknak a kárára, akik
az érdemi munkát végzik.
Jellemző a bérhelyzetre, hogy a minimálbér-emelések mindig érintik a dolgozók kb. 1/3-át, ami azt jelenti, hogy ez a réteg a minimálbér környékén kapja
a bérét, és ebből kell eltartani családot, vagy családokat a nagymértékű munkanélküliség miatt. Dolgozóink többsége (85%) vidéken élő nő, ahol nagyon
kevés a munkalehetőség. Nem csoda, hogy a dolgozók féltik az állásukat,
hogy félnek, hogy szó nélkül túlóráznak, azonban így is a mélyszegénység küszöbén tengődnek, ha nem már abban élnek. Szólnom kell még a
teljesítményértékelés anomáliáiról is.
Minden dolgozó több feladatot lát el a be nem töltött álláshelyek miatt, de
ezt sem a bérben, sem a teljesítményértékelésnél nem veszik figyelembe.
Vannak megyék, ahol a határidőben történő ügyintézés csak közepes teljesítménynek számít, függetlenül a leterheltségtől, vagy az ügyek bonyolultságától.
A rendszerbe plusz pénzt nem tettek, így egy határidőben elvégzett munka jelenthet bércsökkenést is.
Az eddig elmondottak alapján nem csoda, hogy a dolgozók rettegnek, féltik
az állásukat, nem mernek megszólalni. Ha igen, az sem jut el a döntéshozókig, mert siker sztorit kellett csinálni az átszervezésből. Teljes a közszférában
a foglalkoztatottak kiszolgáltatottsága.
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Szabó F. Attila:

A betegállomány a jómódúak luxusa
Szabó F. Attila, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és
Közszolgálati
Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) alelnöke felszólalt
a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ)
nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
El szeretném mondani Önöknek, akik itt az esőben velem együtt állnak, egy valaha középosztálybeli, megbecsült
dolgozó panaszait. Ez egy valóságos fikció.
Tisztelt Miniszterelnök úr! Miniszter Urak!
Köszönöm, hogy van még munkahelyem és ez által, de ezzel nem teljesen
arányos javadalmazásom.
Köszönöm, hogy az Önök véleménye szerint statisztikailag sokat kereshetek, és ezt majdnem mindig minden 10-éig meg is kapom. Köszönöm a
kétszeri 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételt, sajnos azonban ezzel a
lehetőséggel szerény bérem végett csak felerészben, egyszer tudok élni. Köszönöm, hogy rezsiharcot folytat az érdekünkben, de ezt én a villany, gáz, víz,
szemétszállítás, csatornadíjában az átalány és saját házi rezsicsökkentésünk
miatt nem érzékelem. Mivel, ha drasztikusan nem fogjuk vissza e fontos szolgáltatások igénybevételét, tehát ha nem kapcsolgatjuk le a villanyt, nem
nézzük a sötét TV képernyőt, fürdünk többen egy kád vízben, fűtünk fával gáz
helyett, főzünk kevesebbet, ezáltal eszünk hideg ételt. Gyakran a klasszikus,
de finom zsíros kenyeret, akkor bizony előfordulhat, hogy a szolgáltató kikapcsolja a villanyt, elzárja a gázt, vizet.
Köszönöm, hogy lehetnek szép és okos gyermekeim, akik, ha tanulhatnának vagy dolgozhatnának, hasznos tagjaivá válhatnának a magyar
társadalomnak. Sajnos az Önök felsőoktatási kvótája miatt az államilag támogatott képzésre bejutni nem tudtak, én pedig nem vagyok képes finanszírozni
tanulmányaikat, így a munkakeresés, munkavállalás marad nekik, szükség is
lenne plusz kenyérkeresőre a családnak. Ám marad a munkakeresés. Azt találni nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Az ismerősök mondják, menjenek
külföldre pincérnek, mosogatónak, szobalánynak és az elegáns gyermekfelvigyázónak, babacsősznek. Ehhez azonban szintén anyagi befektetés
szükségeltetne, útiköltségre, szállásra, élelmezésre, ami nincs, ezért velünk
otthon majszolják a zsíros kenyeret, extrán vöröshagymával, és várják a szebb
jövőt. Próbálkoznak újra és újra a felsőoktatás kvóta megszerzésével, közben
pedig néha alkalmi munkával segítenek be a családi költségvetésbe, Tescosként, vagy közmunkásként. Azért megvagyunk, de ki tudja még meddig.
Köszönöm, hogy lehet négy kerekünk is a családban, igaz lassan már csak
ez marad az autónkból, mivel kissé koros már és a múlt szép emlékeként gon-
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dolunk rá és tartjuk még meg, igaz, hogy a lejárt forgalmival rendelkező, forgalomból kivont korrodált nagykorú kedvenc nem is nagyon kell senkinek, még a
végrehajtó sem tekintett rá valóságos, értékkel rendelkező vagyontárgyként.
Hát igen, a végrehajtó bizony eljött, mikor már nem tudtuk fizetni a devizában
felvett hitelünket.
Köszönöm, hogy Miniszterelnök úr úgy a szívén viseli a sorsunkat, hogy
még moratóriumot is kaptunk - a télre - a kiköltözés elkerülésére. Sajnos
azonban jön a tavasz. Az évszakok már csak ilyenek, jönnek és mennek. Ami
minket illet, mi is nagyon úgy tűnik, hogy megyünk.
Még egyszer köszönöm Önnek, hogy van munkám, jó sok, néha a napnak
vége sem akar lenni. Dolgozunk kora reggeltől késő estig, szombaton és vasárnap is. Még sem tudjuk teljesíteni a folyamatosan bővülő elvárásokat.
Sokszor lázasan, influenzásan reszketve, köhögési rohamokkal küzdve végezzük feladatainkat. Nincs betegállomány, mert az csak a jómódúak luxusa.
No, kérem, ilyen táppénz mellett? Romlik, csak romlik az egészségünk. A jól
megérdemelt pihenés egyre távolabbra kerül, ha egyáltalán a fokozott stressz
hatások, magas vérnyomás, folyamatos infarktusveszély miatt valaha is látható közelségbe kerülne a békés nyugdíjas évek ábrándja.
Miniszterelnök úr, még egyszer köszönöm, hogy ma van még munkám, feladatom megjegyzem zárójelben, remélem holnap is lesz még. Néha még
nosztalgiázom, álmaimban megjelenik még az átkos rendszer - és annak lássanak csodát a nyugati világ mai - mottója az, annyiszor és annyiak által
kifigurázott - és ezzel Milián Gyuri barátomra is visszautalni kívánok, - 8 óra
munka 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Lásd, Európa nyugati fele tudja és
tesz is érte, hogy csak a kipihent, nyugodt, egészséges, elégedett és jól megfizetett dolgozótól várható a hatékony, szakszerű pontos munkavégzés és
kiemelkedő teljesítmény.
Hát hajrá Magyarország! Mi jobban teljesítünk! És most énekeljük el együtt:
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás... Köszönöm szépen.
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Lövétei István:

A politika túlságosan belenyúl
a közszolgálati rendszerbe
Lövétei István felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szakszervezeti tisztséget nem viselek, egyáltalán semmiféle tisztséget nem
viselek. Többé-kevésbé véletlenül kerültem ide. Valamikor
oktatattam a közigazgatási jogot, meg a közigazgatást, most
is oktatom, de már, mint tiszteletbeli oktató.
Itt mindenféle dolog elhangzott már, ami a közszolgálat nehézségeiről, az
abban dolgozók itt-ott kilátástalan helyzetéről és valószínűleg még el fog
hangzani az utánam jövő felszólalók, pedagógusok esetében szintén. Én nem
fogok erről most különösebben beszélni. Számomra egy alapvető kérdés marad, vagy egy problémahalmaz marad: hogyan lehet normális közszolgálatot
csinálni például egy olyan országban, mint Magyarország? És ezt azért mondom, mert körülbelül 35-40 évvel ezelőtt, amikor kezdtem a kutatói pályámat,
az akkori főnököm a következőt tanította meg elsőnek a Tudományos Akadémián. Egy aránylag rosszul szervezett, elégtelen feltételekkel dolgozó
közigazgatás vagy közszolgálati rendszer is lehet relatív módon eredményes,
ha olyan a közszolgálat, maga az abban dolgozók, hogy ezt a rendszert képesek jól működtetni. És ennek a fordítottja is igaz. Egy nagyon jól kidolgozott,
szépen strukturált közigazgatási rendszer is eredménytelen marad, ha a közszolgák ehhez nem képesek alkalmazkodni, nem képesek felnőni a
feladathoz.
Az itt elhangzott felszólalásokból is azt tükröződik, hogy jelenleg nagyjából
olyan közszolgálati rendszerünk van, amely nem nagyon képes a jövőben
megvalósítani azokat a szükséges dolgokat, amelyek egy ország működtetéséhez kellenek. Maguk a dolgozók olyan helyzetben vannak, hogy
munkájukban nem érzik azt a perspektívát, nem érzik azt a lehetőséget, hogy
kibontakozzanak, és hogy értelmes munkát végezzenek hosszú távon. Miért
van ez? Ennek egyetlenegy igazi oka van, az, hogy a politika túlságosan belenyúl a közszolgálati rendszerbe. Ez nemcsak a közszolgálat egészére igaz,
hanem gyakorlatban minden társadalmi szektorra igaz, a politika túlterjeszkedik a maga igazából indokolt helyén, belenyúl a művészetekbe, a kultúrába, a
társadalom szinte minden életébe. Ne is akarja mondani, hogy a sportba például perpillanat mennyire nyúlik bele.
Hogyan lehetne ezt a politikát korlátozni? Az egyik az, hogy normális szabályozással kirekeszteni a politikát azokból a területekből, ahol semmi helye
nincs. Sajnos a közszolgálat 1993-ban létrejövő alapjai lehetőséget adtak vol-
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na ahhoz, a normális közszolgálat elinduljon. Megalkották a három munkajogi
törvényt, közszolgálati törvényt, közalkalmazottit, és ezeknek az alapjai elegek
voltak. Már 1994-ben elindult azonban az a folyamat, hogy a közszolgálatban,
a közigazgatásban dolgozókat előszeretettel kezdték lecserélgetni a megfelelő
szintekről, és ez a folyamat azután 2000-es évekig szinte totálissá vált. 2000ben meg sem kérdezzük, hogy miért cserélnek le valakit egy vezetői posztról
és így tovább. Egy normális közszolgálatban, aki vezető, az stabilitásra is tarthat számot, ha nem kifejezetten politikai alkalom. Ez Magyarországon sosem
valósult meg. A 2010-es változások azonban ezt totálissá fokozták, kiszolgáltatták a közigazgatási és bizonyos értelemben a közszolgálati rendszert, lásd
pedagógusok például, a politikának teljes mértékben, a kormányhivatalok élén
gyakorlatilag politikai komisszárok álltak, és itt elhangzott, hogy mennyire kevéssé vált a szakszerű munka lehetősége, mennyire korlátozott és milyen
nehéz körülmények közé kerültek azok a dolgozók, akik szakszerű munkát
akartak végezni.
Az az igazság, ha hosszútávon akar Magyarország kijönni a nehéz gazdasági és társadalmi helyzetből, akkor olyan munkára van szükség, amelyben a
közszolgálati dolgozók stabilan, életpályájukat megbízhatóan befutva, egyébként kreatív módon képesek feladatokat megoldani. Nincsenek kiszolgáltatva
közvetlenül, még a saját főnökeiknek sincs. 2011-ben, amikor világos volt,
hogy Magyarország több más állam csatlakozik az Unióhoz az OECD és az
UNIÓ közös bizottságot hozott létre és ajánlásokat fogadott el, hogy milyen legyen az közszolgálati rendszer, amelyik egy nyugati típusú közszolgálatnak
megfelel. Ebben sokat olyat mondtak már, ami Magyarországon már akkor is
megvalósult, de számomra az egyik legérdekesebb mondat ezek között az
ajánlások között az volt, hogy minden olyan köztisztviselőt, aki hatósági döntéseket hoz, ugyanolyan függetlenség illeti meg, mint amilyen a bírákat például.
Azt is előírták ajánlásként, hogy egyetlen köztisztviselő ilyen értelemben előmenetele nem lehet függvénye annak, hogy az ő főnöke hogyan ítéli meg azt,
hogy az ő hatósági munkája mennyire felel meg a főnök igényeinek. Világos,
ez persze az akkori, magyarul nem lehetett elolvasni ezt az ajánlást, mert csak
francia, meg angol nyelven volt, ezért valószínűleg el sem olvasta az erre vonatkozó ajánlásokat az akkor illetékes vezetés.
Azóta pontosan a fordítottját látjuk. Én azt hiszem, hogy a közszolgálat
összességében akkor lesz megint alkalmas eszköz, ha azt a sok alkalmas, ha
azt az alkalmatlan politikust, amelyik önkormányzati szinten vagy éppen kormányhivatali szinten jól farba rúgjuk és akkor valószínűleg az egész megint
elkezd valami normális terelődni, de sajnos Magyarország történelme példa
arra, hogy ilyen csak egészen kivételesen és csak pillanatokra valósítható
meg. Köszönöm szépen.
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Agg Géza:

Demokráciához nem jogszabályokra,
hanem demokratákra van szükség
Agg Géza, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének (KSZSZ) elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a dr. Szabó
Endre elnök úr által 1990-ben alapított, változatlan KSZSZ
tagszervezetei nevében - akik most 20-an vagyunk - a KÖZDEMOSZ 28 tagszervezetének jelenlévő és lelkileg velünk lévő tagjait. Előre
bocsátom, hogy a KSZSZ alapító tagja a KÖZDEMOSZ-nak és minden alapköveteléssel és a sztrájkbizottságban megfogalmazottakkal is teljes mértékben
egyetértünk. Szükségesnek tartjuk a legalább 20%-os béremelést. Nagyon sok
területen - és a mellettem lévő diagramon jól látható - hogy nagyon sok kollégánknak, kolléganőknek 25-30, van, akinek 50%-kal is csökkent az elmúlt 4-5 évben a
reálkeresete. Tehát, amikor 20%-ot mondunk, mint hallhattuk előbb a rendőröktől,
katonáktól, másoktól is, ez az általunk képviselt szervezeteknél is a 20% egy nagyon visszafogott, szelíd mérték. Fontosnak tartjuk a különböző bértáblákban a
két újabb fokozat beléptetését, ez összefügg azzal, hogy a nyugdíjkorhatár már a
nőknél is közelít a 65 évhez, és ezért számos kategóriában az utolsó 10 évben
egyetlenegy előrelépési fokozat sincsen, pedig a jelenleg hatályos törvények szerint háromévente legalább egy jelképes kategóriával előre kellene lépnünk. És
fontosnak tartjuk az egységes, de nem nulla értékű cafetéria bevezetését. Az elmúlt 4 órában már hallhattuk, akik itt voltunk, hogy a cafetéria milyen mértékben
csökkent sok helyen felére-harmadára, másrészt pedig régen a cafetéria - ezt a fiatalok nem is értik - az nettó összeget jelentett, ma pedig már a cafetérián, legyen
az Széchényi kártyában, budapesti bérletben vagy más helyi bérletben, étkezési
támogatásban felvett összeg, már különböző közterhek vannak. Tehát a három
alapköveteléssel teljes mértékben egyetértünk.
Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent - felfelé kerekítve 100 fős -*
néző, demonstráló sereget, és lelkiekben én most ide másfélmillió embert képzelek. Ma én még nem ittam semmit (majd, talán ha végeztünk 6-7 óra között,
amiért Földiák Andrással és a többiekkel nagyon megküzdöttünk és fáztunk). És
miért gondolom a másfélmilliót, mert lelki szemeimmel itt vannak és sokkal többen, mint ha itt majd lesznek március 29-én a tegnapelőtt meghirdetett
rendezvényen... Miért mondom a másfélmilliót? Azért, mert Bécsben egy hónappal ezelőtt 40 ezer köztisztviselő - nem a KÖZDEMOSZ teljes spektrumában
dolgozók, hanem sokkal szűkebb körből - 40 ezren demonstráltak azért, mert az
ausztriai tavalyi 2,3%-os inflációhoz képest csak 1,7%-ot ígért az a huncut, új
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osztrák parlament és kormány. Tehát 2,3 helyett 1,7 százalékért kimentek. Nálunk, ha csak a 20%-ot veszem - és Magyarország egy 25%-a nagyobb
populációjú, mint Ausztria - akkor kérem szépen, tisztelettel köszöntöm, kalapot
is emelek a másfélmillió ember előtt! Egyébként pedig a közszférában, akiket
képviselünk, az mintegy 650 ezer ember, őket is nagy tisztelettel köszöntöm.
Nagyon röviden vissza négy évet, mert főleg azért jöttünk, hogy értékeljünk,
és intenciókat adjunk a következő parlamentnek és kormánynak a négy évre.
Optimistán kezdtük az elmúlt négy évet. Ebből a sok optimista elemből, amit itt
hallhattunk az elmúlt órákban, én kettőt emelnék ki. Az egyik a NEP, amit a régiek tudják, hogy az mit jelentett orosz nyelvből, ez az új rövidítésben is NEP, ez a
Nemzeti Együttműködés Programja. Én napokig olyan happy voltam, hogy nem
bírtam magammal és nem tudták a környezetemben, hogy miért. Itt a Parlamentben hangzott el, 70 oldal, ma is meg lehet nézni. Én azt hittem, hogy az
együttműködésnek, a nemzetinek, mi is, mint munkavállaló szakszervezetek,
vöröskereszt, meg sok minden, akiket itt képviselünk, tagjai leszünk. Hát sajnos
az elmúlt években ezt az optimizmus, felvillanyozást "leföldelték", és azt lehet
mondani, hogy a nemzeti együtt nem működés gyakorlata lett ebből a programból. A másik felvillanyozás pedig konkrétan itt a tér sarkában ért bennünket
2010. július 1-jén, ami a Köztisztviselők Napja. Akkor az új kormány még meg
sem alakult, de a parlament már működött, beterjesztették a kormánytisztviselői
törvényt, ami tartalmazta az indoklás nélküli felmentést és hasonlókat, és akkor
az illetékes miniszter, aki miniszterelnök-helyettes is, július 1-jén reggel 8 órára
ide, a KIM épületébe összehívta a KÉT-et, a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanácsot. Nagyon boldogok voltunk Fehér Józseffel, az MKKSZ akkori főtitkárával.
Egy-két nappal előtte tettünk közzé egy közleményt, hogy köszöntjük a köztisztviselőket, mert interregnum volt, jogilag még a régi törvény élt, de sokan azt
hitték, meg féltették a munkahelyüket, ha nem mennek be július 1-jén dolgozni,
akkor abból baj lesz, de az még törvényesen munkaszüneti nap volt. Jóskával
és sokakkal konzultálva köszöntöttük a tisztségviselőket és tájékoztattuk őket,
és figyeltük, hogy mikor lesz majd retorzió vagy überelik ezt, hogy nyugodtan
maradjatok otthon, ez munkaszüneti nap. Akkor 8-tól 10-ig egy értekezletet tartottunk, amiről nem mondanék semmit, csak a címét. Mi volt a címe?
Konzultáció a köztisztviselői életpályamodellről. Hát megint egy egész éjjel nem
aludtam, hanyatt dobtam magam, hogy na, végre, nemzeti együttműködés, életpályamodell, hát itt a Kánaán közepe. Azóta, hogy az életpályamodellből nem
lett semmi, sem a mi területünkön a közszférában, köztisztviselőknél, katonáknál, rendőröknél, tűzoltóknál, ügyészeknél, bíráknál, ott tartunk, hogy meg sem
hallgatják az embert, vagy ez a kifejezés szitokszóvá csökevényesedett. Most
örülünk annak - és majd a következő blokkban - jönnek a pedagógusok, hogy ott
azért valami van, de nem igazi, de a mi területünkön, akik a kormány legközvetlenebb környezetében dolgozunk, itt a környező összes épületben a mi
embereink vannak, hányan vannak itt körülnéztem, nem kellett két kezemet
igénybe venni a körülmények miatt. És mehetünk arra tovább, a Markó utca, bíróság, ügyészség és így tovább.
Néhány szót a demokráciáról. A demokrácia a fejlett társadalmak lételeme.
Egy-két összefüggés. Demonstrálni is csak demokráciában lehet. Hány embert
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képviselünk, hányan vagyunk itt? Sztrájkolni is csak demokratikus országban lehet. Mit hallottunk reggel a rádióban, tv-ben, ki hol? Ezekben a percekben a
frankfurti repülőtér biztonsági emberei sztrájkolnak... Nemcsak makro- és államméretekben, hanem nemzetközi cégeknél is, a sztrájk csak szigorú feltételek
között lehetséges, de lehet! Hány sztrájk és demonstráció és milyen méretű volt
Magyarországon az elmúlt években?. Hány sztrájk Olaszországban, Görögország, Spanyolországban és így tovább? Tehát a demokrácia hol van, hol nincs?
Ettől az agyunk megindul, és nagyon messzire elmehet. Magyarországon az elmúlt négy évben több mint 500 törvény és több ezer rendelet született.
Jogszabályi alkotásban - mondhatjuk - világelsők vagyunk. És hol állunk demokráciában a világ ranglistáján, kérdem én - azt mindenki maga adja meg. Régi
igazság, hogy demokráciához nem jogszabályokra, hanem demokratákra van
szükség. Ez most a választások előtt mindannyiunk számára, nemcsak a közszférában elgondolkoztató. Széchenyi írta egy helyen, hogy könnyű törvényeket
hozni, nehéz irántuk szimpátiát gerjeszteni. Mennyire "gerjedtünk be" vajon ettől
a sok törvénytől az elmúlt négy évben, és hogy a szimpátia hogy született meg a
10 millió emberben meg azon túl a Nemzet Együttműködés Programjának az
ezen felüli részében, az majd a választásoknál eldől.
Ha valamikor Magyarországon egyáltalán szükség volt szakszervezetre, jogsegélyszolgálatra, a mai napon is kiderült - bár ez a létszámból nem derül ki, a
sajtó és más figyeli, akkor az itteni 100 fővel ezt nem nagyon hiszik el - hogy
szakszervezetre és jogsegélyszolgálatra soha nem látott szükség van. Millió példát tudnék mondani, én az előbb visszamenve a minisztériumba felmelegedni
kinyomtattam egy közterület-felügyelő kétoldalas, amit hozzám írt. Ha lenne rá
idő, felolvasnám, de nem lesz rá idő. Szívszorító. Egyik vidéki város közterület-felügyelőinél milyen viszonyok vannak ott, és ők is, azt hiszem, hogy szakszervezet
nincsen, nem hozzánk tartoznak, de közszféra dolgozói és hihetetlen kettős helyzetben vannak. Egyrészt az állampolgárok részéről érik őket erős hatások, a
másik oldalon az önkormányzat és az illetékes állami szervek részéről...
Nagyon sokféle jogsérelmet szenvedtünk el köztisztviselők, kormánytisztviselők, bírák, ügyészek, ezeket csak gyorsan felsorolom, ezekről már bőven
volt szó. Indoklás nélküli kirúgás, 98%-os visszamenőleges adózás, 62 év fölötti bírák és ügyészek nyugdíjazása - önállóan egy tanmese, tragédiai
tanmese lehetne -, bizalomvesztés és méltatlanság, ezek ma is élnek, kötelező kamarai tagság. Kíváncsi lennék, hogy akik ma vadásznak - ez most, a két
ünnep közötti események óta egy kicsit más összefüggés, mert itt a környéken
valaki nagy társasággal vadászott és sok ezer fácánt, egyebeket lelőttek. Ha
valaki vadásztársaságnak akar a tagja lenni, akkor az ma kamarán keresztül
teheti meg. Viszont a mi törvényünk, a Közszolgálati Tisztviselők törvénye tiltja
más kamarai tagságot. Kérdezem én, hogy lehet valakinek fegyvere, hogy
mehetett el vadászni, amikor ezt a Kttv. tiltja. Egyes munkavállalók folyamatos
megfigyelése a mi szféránkban is, nemcsak a rendőröknél, másoknál, akikről
hallottunk és nem irigyeljük őket, civil közszolgálati dolgozóknál is! És egyéni
indítványokkal a parlamentben a mi törvényeinket is egy éjszakán, egy hétvégén nagyon sok alkalommal módosították figyelembe sem véve, fittyet hányva
a jogalkotási törvényre. Minden fórumon, amikről az előzőekben az MKKSZ
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képviselői kiválóan szóltak, a KSZSZ is ott volt. Egy-kettő újat említenék meg
talán, és arra híva fel a figyelmünket, hogy jogsegélyszolgálat, szakszervezet
nem elegendő. Az összes jogvédő szervezetnek, van köztük itt is egy-kettő,
nem merem őket megemlíteni, mert ezekkel is vigyázni kell. Helsinki Bizottság,
TASZ, Emberi Jogok Európai Bírósága is segíthet nekünk a nemzetközi jog érvényesítése révén. Számos alkalommal, akik Magyarországon keresztül nem
kaptunk jogorvoslatot, különböző nemzetközi fórumokon ezt az igazságot
megszereztük. Összefoglalóan az elmúlt kormányzati ciklusban a KSZSZ által
képviselt területeken a munkavállalók anyagi, szociális érdekei nagymértékben
csorbultak, ezért ebből a szempontból a kormányzati teljesítményt elégtelenre
kell értékelnem. Tudják, akik többen ismernek, hogy tanár vagyok, minőségüggyel foglalkozom, állandóan mindent, mindenkit értékelek, magamat is,
tehát a kormányzatnak a ránk vonatkozó munkajogi, bérezési teljesítménye
elégtelen. Ebből persze nem következik az automatikus osztályismétlés, mint
az utánunk következő pedagógiai blokkban esetleg ez szóba kerül. Az ágazati
érdekegyeztető fórumok - amikről az előzőekben már volt szó, KÉT, OKÉT munkáját pedig gyenge kettesre értékelem.
A következőkben arról szólnék néhány szót, mert kicsit túl panasznap ízű
az elmúlt négy óra, meg a vissza lévő négy, és nemcsak panaszra jöttünk,
mert ilyen rossz időben esetleg valakit annyira megviselne, hogy akár mentőket is kéne hívni. A létszám miatt azt nem szerveztünk, mert a jogszabályok
miatt nem kell. Néhány sikertörténetről is számoljunk be, mint szakszervezet,
és mint érdekvédők. Nyolcat írtam fel, sokkal többről be tudnánk számolni.
Lelkesítsük magunkat, a közvélemény felé is tudjunk valamit mondani és a
következő generációnak, a fiataloknak a választásról. Alkotmánybíróságihoz
mentünk, az előbb már említett és az MKKSZ által is idézett kormánytisztviselői törvénnyel kapcsolatban, indoklás nélküli kirúgás. Nagyon-nagyon lassan,
kínkeservesen, de az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény alkotmányellenes. Három és fél hónappal később hatályon is kívül helyezte, tehát
Isten malmai, ha lassan is, de őrölnek. Ombudsmanhoz mentünk a mostani
(közszolgálati) törvényünkkel kapcsolatban is, ami a bizalomvesztést és a
méltatlanságot tartalmazza, 8-9 oldalas beadvánnyal, két oldalas válasz jött rá.
5 igénypontunk volt, mindegyiket elutasította az Ombudsman - aki már nem az
a személy - kivéve egyet. Ha a bizalomvesztéssel kapcsolatban nagyon sok
negatív tapasztalat jön, akkor Ő, illetve most már az utódja, hajlandó lesz a
szakmai álláspontját felülvizsgálni. Ezt csak azért mondjuk, mert a minisztériumokban és másutt is a bizalomvesztés Damoklész kardja ott függ minden
közszolgálati tisztviselő feje fölött, ez 70 ezer ember. Alkotmánybírósághoz
fordultunk volna,, ameddig lehetett, azt megtettük. Az előbb említettem az Emberi Jogok Európai Bíróságát, Helsinki Bizottságot az indoklás nélküli
kirúgással összefüggésben. Akik egyénileg a Helsinki Bizottság segítségével
oda mentek, megnyerték. Sajnos ezt mi, érdekvédők akkor nem tudtuk 2010ben 2011-ben, hogy ilyen lehetőség van, és ezért is utaltam arra az előbb,
hogy össze kell fognunk a különböző jogágakkal. Kormányhivatali dolgozóit
átsorolták, nagyon sok negatív döntés született, besorolással, ezeknél megfelelő szakemberek közreműködésével is számos, eredményt, sikert értünk el.
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Különböző helyeken szakszervezeti tisztségviselőket felmentettek törvénytelenül. Hogy milyen helyzetbe vagyunk, azt az előbb hallottuk épp az
MKKSZ-es kollégáktól, ennek ellenére a mai munkaügyi bíróságoknál is vannak szakszervezeti tisztségviselők érdekében megnyert perek. Nem sok,
sokan nem mernek odamenni. A Munkaügyi Bíróság is nehéz helyzetben van,
mint a zsűri, szokták mondani, de nem reménytelen a helyzet. A legutolsó, ami
most február elsejétől a bankkártyás fizetés és készpénzbe történő felvétele.
Amikor a kormány döntött itt július 25-én, másnap reggel a szóvivő bejelentette, hogy ettől kezdve fizetni kell mindenért. Boros Erzsikével azonnal írtuk a
"Fürdővízzel a gyereket is" című cikket. Számos fórumon, OKÉT-en felvetettük, hogy ha ez így megy, hogy a fizetést is tranzakciós díjjal tudjuk felvenni,
ez nem törvényes, akkor mindenki kéri készpénzben. Fél évbe tellett, mire a
törvényhozás mindent mérlegelve, a javaslatunkat elfogadta és február 1-jétől
ingyen vehet fel a banknál 150 ezret és így tovább. A felsorolt példák is jól mutatják, hogy milyen nagy szükség van a közszolgálati munkavállalók
érdekeinek szervezett, szakszerű védelmére. Pongó Géza kerestetik. Nincs,
akkor folytatom. Földiák András vagy a rendezők szóljatok legkésőbb 40-ig.
A következő gondolat. Másfél hónap múlva országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Ez lehetőséget ad a demokrácia, amiről már az előbb
pár gondolatot megemlítettem, legalapvetőbb jogintézményének, a választásnak a gyakorlására. Ilyenkor időszerű felidézni néhány nagy gondolkodó
magvas gondolatát. Puskár Laci is idézett ilyet. Én is sokat kiírtam, egyet-kettőt azért nem tudok megállni, hogy ne mondjak el, mert ezek nem napi politikai
ügyek. 1. "Azon bölcs embereknek, akik az állam igazgatásában nem vállalnak
szerepet, az a büntetésük, hogy ostoba emberek által irányított államban éljenek", Platón írta ezt. Mintha tegnap írta volna, pedig 2500 évvel ezelőtt. Ki
menjen el szavazni és kinek a felelőssége. Nem megyek el, mondták, mondják
sokan. Kérem szépen, ebbe a csapdába eshetünk. 2. "Mi felakasztjuk a kis
tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra." Ki írta ezt? Aesopus
ógörög rabszolga, akiből később tanmesemondó lett. 3. "A politikusok mindenütt egyformák, ígérnek neked egy új hidat még ott is, ahol folyó sincs." Aki
megmondja, hogy ki írta, mondta ezt, azt meghívom a Parlament Caféba a
legdrágább italra. Senki nem szól, kocsival jött mindenki, én már várom az estét. Nyikita Hruscsov mondta. Nyilván én Rákos elvtárstól is sok könyv
bevezetőjét olvastam. Comenius Magna Didacticáját, amit ajánlok mindenkinek, 53-ban adták ki, Rákos elvtárs írta hozzá a 6-7 oldalas előszót, illetve az
ő neve volt aláírva. Szuper gondolatokkal Platóntól, Démokritosztól és így tovább, tehát Hruscsov elvtárs is ezt valahonnan nyilván vette, de azt hiszem,
igaza van. 4. "Amikor gyerek voltam, mondták nekem, hogy bárkiből lehet elnök. Egyre jobban elhiszem." Clamence Darrow híres amerikai ügyvéd. 5.
Kicsit kávé helyett is, meg a 8 órás program közepén talán nem ártanak az
ilyenek, meg az, hogy milyen a reálkereset, milyen törvénysértések voltak, ezt
sokan elmondták, elmondják. "A politikusok azok az emberek, akik ha fényt
látnak az alagút végén, elmennek még több alagutat venni, "John Quinton
amerikai színész, író. 6. "A politika az a finom művészet, amely szavazatot
szerez a szegényektől és kampánypénzeket a gazdagoktól azzal az ígérettel,
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hogy megvédi őket egymástól." Oscar Ameringer amerikai író. 7. "Ajánlottam
az ellenfeleimnek egy egyezményt. Ha abbahagyják a hazudozást rólam, akkor én abbahagyom az igazság kimondását róluk." Stevenson amerikai
elnökjelölt kortes beszédéből. 8. "A politikus az a pasas, aki a te életedet feláldozza az ő országáért." Texas Guiana XIX. sz. amerikai üzletasszony. 9. "Arra
a megállapításra jutottam, hogy a politika túl komoly téma ahhoz, hogy kizárólag a politikusokra bízzuk." Charles de Gaulle francia elnök mondta. Utolsó.
10. " Ahelyett, hogy a város kulcsait odaadjuk a politikusoknak, jobb lenne, ha
lecserélnénk a zárakat." Doug Larson angol középtávfutó olimpiai bajnok, ha
jól emlékszem 1924-ből.
A hosszabbított időnk is lejárt. Egy zárógondolat, ami már komoly.
A 2008-ban kirobbant pénzügyi-gazdasági válságból az a nemzetközi tapasztalat vonható le, hogy a hatékony szociális párbeszéd enyhíti a keletkező
gazdasági gondokat is, ezért jöttünk ide most is, szociális párbeszédet ajánljunk, már nyilván nem visszamenően a következő négy évre és más
ciklusokra, parlamenti képviselőknek, kormánynak és különböző potentát
szervezeteknek és személyeknek. A színvonalasan működő államgépezet
alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek. Mi, a legkülönbözőbb szektorban lévők,
akik a KÖZDEMOSZT alkotjuk, ennek az államgépezetnek vagyunk különböző
fogaskerekei, fogai, amik sokszor csikorognak, hiányzik a fog, de nincs nélkülünk államgépezet és nincs gazdasági fejlődés. A legutolsó pedig a
színvonalas közszolgálati munka megbecsült közszolgák révén biztosítható.
Kívánom, hogy a mai összejövetelünk érje el ezt a célt, és a következő években színvonalas közszolgálati munkához, színvonalas közszolgálati bérek és
munkaköri bérek társuljanak. Köszönöm a figyelmet.
Akkor egy pici ráadás következik a PSZ szakszervezettel egyetértésben, ők
még készülődnek. Felolvasnám azt a levelet, amit egy közterület-felügyelő írt a
KSZSZ-hez, tehát ha úgy tetszik mindnyájunkhoz.
Tisztelt KSZSZ! Közterület-felügyelőként dolgozom köztisztviselői munkakörben, ezt sokan nem tudják rólunk vidéken, és már 7 éve be van fagyasztva
a munkabérünk, mely további három évre újra be lett fagyasztva. Ezt tudjuk.
Az illetménykiegészítéssel együtt a mindenkori szakmunkás bérminimumot éri
csak el, és azon is nagyon sok az adóteher. Kb. nettó 74 ezer forintot kapunk,
akik általában csak érettségivel és középfokú szakmai bizonyítvánnyal rendelkezünk, bár erre jön csekély összegű cafetéria, amely igen alacsony és az is
megadóztatva és más semmi. Nincsenek kedvezményeink sem, ami a megélhetésünk és a munkánk színvonalát érdemben javítaná. Amikor
befagyasztották a béreket, akkor a veszélyes munkakörűeket is egy kalap alá
vették az irodistákkal. Mint Önök is tudják, a mi munkánk veszélyes, hiszen a
szabálysértők rendszerint nem szoktak barátságosak lenni, és néha meg is támadnak minket, ezért van már gázspray és torfa. Emiatt azok, akik felügyelők
mennek, azok hamar továbbállnak valami más szakmába, mert alul vagyunk
fizetve a legtöbbeknek másodállásba, mert nem tudják ellátni a családot és a
számlákat kifizetni. Kedvezmények alig vannak és az is elég csekély mértékű.
Aki például sofőr, az is csak jó esetben havi bruttó 5 ezer forintot kaphat, bár
sok helyen még ez sincs, de ahhoz sokat kell autót vezetni és óriási a felelős-
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ség mind a gépkocsiért, mind pedig az utasokért, ami nincs arányban az 5
ezer forinttal. Ha az autóban kár keletkezik, akkor azt meg kell téríteni, és egy
szolgálati autó ugyebár minimum 100 ezrekbe, sőt milliókba kerülhet, még ha
csak javítani is kell. Sajnos az alulfizetettség miatt, és a mi szakmánk nem elismert, azért vannak tapasztalt közterület-felügyelők és úgy érzik az emberek,
hogy nem is nagyon akarják őket megtartani. Igény lenne a megélhetést is érdemben biztosító nagyobb kedvezményekre, például szolgálati jelvénnyel és
igazolvánnyal, de egyenruha korlátlan utazási lehetőség a BKV, a BKK, a Volánon és a MÁV-nál, vagy küzdősport lehetősége. Ha már rendészeti
feladatokat is ellátunk és korrekt fitnesz-bérletigény, hozzájárulás, kedvezményesebb közműhasználat, igény, illetve szükség az lenne rá, de az anyagiakat
nem lehet megvalósítani. Persze valakinek az lenne jó, ha a közüzemi számláik arányban állnának a fizetésükkel, mert mindenki el van adósodva és tele
van tartozásokkal, amitől nem lehet szabadulni. Nagyban segítene az is, ha
ingyenes szolgálati lakást, házat kaphatnánk, mert a lakáshitel és az albérlet
brutálisan drága. (Előbb hallottuk, akik kint voltunk 11 óra tájban, hogy mi újság a rendőröknél, katonáknál szolgálati lakással megszűnt. Hátborzongató.)
Mivel rendészek vagyunk július 1-jétől, ezt sokan nem tudjuk - én sem tudtam
eddig - ezért kellene díjmentesen önvédelmi sportot biztosítani heti rendszerességgel, illetve konditerembe érdemi kedvezményeket adni, mert igény van,
de nem lehet megfizetni és kiadások mellett. Akik rendészeti feladatokat látnak
el, azoknak ezt alapból kellene adnia az államnak, de egyre többen spórolnak
rajtunk. Annak ellenére, hogy a közterület-felügyelőket is egy kalap alá vették
a többi köztisztviselővel, például az irodákban dolgozókkal, és a mi munkabérünk is régóta áll a semmiben, a kiadások, költségek, megélhetés nincs
befagyasztva és folyamatosan minden egyszerre szokott drágább lenni. A
munkatársak jönnek-mennek, és nagy a kiábrándultság, csalódottság, mert
mindenki szerint nem bérminimumot kellene kapni azoknak, akik az életüket
és testi épségüket kockáztatják az intézkedésekkel, hiszen támadásnak vagyunk kitéve nap, mint nap, ami esetenként be is következik sajnos, amellett,
hogy tisztességgel és becsülettel dolgozunk mi legtöbben. Még egy normális
veszélyességi pótlékunk sincsen, aminek legalább 30-40 ezer forintnak kellene lennie, figyelembe véve, hogy milyen alacsony a fizetésünk. A
köztisztviselőkről szóló törvényt ezért célszerű lenne felülvizsgálni ebből a
szempontból, hogy a veszélyes munkakört ellátó köztisztviselők, mint például
mi, valamivel megbecsültebbek legyenek, mint akik csak irodában dolgoznak.
Van még egy fél oldal, azt én nem olvasnám fel, mert ez csak egy ízelítő arra, hogy a közszolgálati törvény alá tartozó közterület-felügyelők is milyen
helyzetben vannak. Az illető kollegának a neve, címe itt van, de ezt nem mondom el. Ezt üzenem most egy dunántúli városba, az XY nevezetű közszolgálati
tisztviselőnek, közterület-felügyelőnek, hogy panaszát ezen a fórumon is közzétettük. Azt kérte, hogy a különböző helyeken a KSZSZ, hogy én személy
szerint ezt tegyem szóvá. Itt most 100 fő tanúsíthatja, ezt szóvá tettem, elmondtam, az írást is elküldtük különböző helyekre, amikor ez jött ősszel, a
parlamentbe is. Tehát ez is megint egy pici remény arra, ami információ, sérelem eljut hozzánk, azokat mi ahova tudjuk, továbbítjuk. Köszönöm a figyelmet.
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Puskár László:

Élet-halál harc folyik egyes ágazatokban
Puskár László, a Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetsége (KSZSZ) Ifjúsági Bizottságának elnöke felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Tisztelt Egybegyűlt Közszolgálati Dolgozók!
Szeretném felvázolni a mai viszonyokból kiindulva egy
jobb, sikeresebb, megbecsültebb és a társadalom által is támogatott és elfogadott közszolgálati munka vízióját. Először lássuk a jelenlegi helyzetet.
Hiszen nem lennénk ma itt, ha nem szeretnénk változást.
Példátlan módon közel 7. éve, közben egy teljes kormányzati cikluson át
nem emelkedett közszférában munkát vállalók bére. Az is elmondható, hogy a
tavaly év végén a parlament által elfogadott költségvetés nem is tervezett erre
az évre sem ebben változást. Ehhez képest évek óta a közszférában dolgozók
bérének a reálvásárlói értékekhez az ehhez viszonyított dominál szintjének
megtartásához egy széles körben bérkompenzációra van folyamatosan szükség. Ha megemeljük a közszférában az illetményalapot, akkor az tovább
gyűrűzik a közszféra, állami szféra legfelsőbb szintjéig, így mindenkinek emelni kellene az illetményét a polgármesterektől a képviselőkön át a minisztériumi
dolgozókig. Erre pedig nincs fedezet semelyik év költségvetésében sem. A jelenlegi alapilletmény-alap beállási szintje és az egyre sűrűbb munkajogi
változások következtében magam, aki kevesebbet keres, mint négy éve. Valamint az ágazatban zajló munkaerő-piaci folyamatok is arra utalnak, hogy
röviden humánerőforrás-válság is kialakulhat, amire az amúgy is feszített
munkatempóban működő, de még ennek ellenére is színvonalas teljesítményű
közintézmények szolgáltatásának minősége könnyen rámehet. Ez a folyamat
egyrészt a szolgáltatást igénybe vevő állampolgárokban és a társadalomban is
felerősítheti azt a sztereotip képet, hogy a közszolgálat egy szükséges rossz a
mindennapokban. Lassú és drága is ahhoz képest, hogy milyen bürokratikus
és nehéz a szolgáltatás maga, másodrészt a fiatal értelmiségiek elvándorlása
is emelkedőben van, nemcsak az agyelszívás, hanem egyéb körülmények miatt, amit nem mindig tud az állami szerepvállalással zajló, fiatalok számára kiírt
nem túl széles és nem könnyen hozzáférhető köre, megakadályozni.
A mai fiatal közszolgák, nem véletlenül használva ezt a kifejezést, kiszámíthatóságra, biztonságra, korrekt bérre és kiszámítható karrierre, mai szóval
életpályára számítanak. Ami ma már nem is furcsa, hiszen a felsőoktatásban
szakképzettségeket szerző fiatalok általában jól tájékozottak, ambiciózusok,
lelkesek és egy ilyen közszolgálati státust, amely a közszféra bármely részén
is lehet, még mindig kiszámíthatónak és a jövőjük szempontjából biztos mun-
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kahelynek tekintenek. A jelenlegi bérrendszer és a közigazgatásban megjelenő
foglalkoztatási tendenciák, lényegében mindenki félti az állását és az új feltörekvő generációt gyanús szemekkel figyeli, mindarra sarkallják akár a
felsőoktatásból érkező friss diplomásokat, akár a fiatal szakképzett álláskeresőket, hogy inkább a munkaerőpiac más szegmensét válasszák. Ez pedig az
elöregedő magyar társadalmat tekintve a közigazgatásban is előbb-utóbb
szakemberhiányhoz fog vezetni. Ma már ez nem így van. A legtöbb helyen a
közszolgálatban dolgozó társadalmi rétegek, korosztályok munkahelyi, kereseti és egyéb problémáit úgy próbálják megoldani, hogy egymás ellen játsszák
ki őket, amit az egyiktől elvesznek, a másik megkapja. Ez kész élet-halál harcot eredményez egyes ágazatokban. Említve itt a bírákat, a pedagógusokat,
akár a belügyi dolgozókat vagy a nyugdíj előtt állókat, esetleg a kismamákat.
Ahelyett, hogy a szakmai munkára koncentrálnának a dolgozók vagy továbbképeznék magukat, esetleg netalántán tudásukat átadnák az utánuk jövőknek,
folyamatos harcban állnak a kollegáikkal, a feletteseikkel és úgy általában az
egész körülményrendszerrel.
Ez így nem normális. Ez minden élethelyzetben destruktív demoralizáló,
személyiségromboló és társadalmi feszültséget keltő dolog. Sokszor a munkaadók sem tesznek ez ellen, mivel a munkaerő-kínálat ebben a szektorban is
igen jelentős. Az államnak gondos gazdaként kellene kiaknázni a közigazgatást és államigazgatást működtető apparátust Munkavállalók erőforrásait.
Hiszen ezen múlik országunk működése is. Nem csoda, hogy a fiatal közszolgálati dolgozók nagyobb része ódzkodik például a szakszervezettől, az
érdekvédelemtől, sőt akár a szabad véleményformálás és nyilvánítástól úgy a
munkahelyén, mint otthon is. Pedig a jövő a fiatalok nélkül a közszférában sem
elképzelhető.
Magyarország társadalma egyre korosodik és minden egyes korosztály,
ezek között a nyugdíjasok, szociálisan rászorulók, az egészségügyileg rászorulók és az egyéb módon rászorulók megélhetése a bérből és fizetésből élők
munkájától, adójától, járulékaitól, egyéb hozzájárulásától függ, úgy, ahogy az
államháztartás és a közigazgatás rendszere is.
Azért vagyunk itt, hogy az összefogást, közszolgálati szinten is erősítve
szolidaritással, demokratikus módon kifejezésre juttassuk véleményünket és
közösen léphessünk fel a munkavállalók, közöttük a fiatal közszolgálati dolgozók érdekében. Szeretnék ezzel egy építkezést elindítani a közszolgálatban,
amelyben mi fiatalok, idősek, a kezdők és a szakmájuk csúcsán lévők, a vezetők és a beosztottak, a férfiak és a nők együtt, egy erős, jól működő, hasznos,
példamutató és hatékony közigazgatást alakíthatunk ki. Végül, de nem utolsósorban hangsúlyoznám a szociális párbeszédnek, a társadalmi rétegek
tájékoztatásának és az állam szerepvállalásának a hangsúlyos voltát is. Ezek
nélkül szintén nincs modern 21. századi közszolgálat. Végül pedig egy idézetet mondanék, Szophoklésztől az Antigoné c. műből: látás többet ér minden
más adománynál, az Isteneket tisztelni kell. Gőggel teli ajkon a nagy szavak
nagy romlásra vezetnek, s józanná nem tesz csak a vénség.
Köszönöm szépen.

76

Közszolgálati panaszáradat

Pongó Géza:

A fokozott igénybevételt kedvezményekkel,
tisztességes bérrel kell honorálni!
Pongó Géza a LIGA szakszervezetek közszolgálatért felelős társelnökeként is felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Köszöntök mindenkit.
Látom, hogy a pedagógusok szép számmal itt vannak.
Köszöntök minden pedagógust, édesanyám, nagymamám,
nagyapám, dédapám, mindenki pedagógus volt, én rendőr lettem. Nem biztos,
hogy jó, jobb pályát választottam, de ezt már húsz évvel ezelőtt már eldöntöttem. Tényleg örülök, hogy ilyen szép számmal itt vannak a pedagógusok, és
köszöntök minden Ligás szakszervezetet, aki a mai napon, ezen a szép esős
időben itt van.
Én a mai nap már szóltam egyszer egy félórácskát, úgyhogy megpróbálok
rövid lenni és összefoglalni, hogy milyen gondok és problémák vannak a közszolgálatban. Külön súlypontozom azokat, akik nem tudtak eljönni, viszont
megpróbálom őket egy kicsit képviselni, de mielőtt ehhez hozzákezdenék,
hadd soroljam fel, hogy a Liga szakszervezetek részéről a KÖZDEMOSZ
munkájába hány szakszervezet vesz részt. Összesen 10, azért elég komolyan
vesszük ezt a tiltakozó akciónkat, a Honvéd Szakszervezet, a Független rendőrszakszervezet,
a
Központi
Rendőrszakszervezet,
a
Délalföldi
Rendőrszakszervezet, Balassi Bálint Rendőrszakszervezet, Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete, a Magyar Orvosok Szövetsége, Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete, Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szervezete, valamint a Magyar Közszolgálati Dolgozók Független
Szakszervezete. Ez a 10 szakszervezet közösen tiltakozik az ellen, amely intézkedéseket a kormány az elmúlt négy év alatt megtett, valamint követeljük,
hogy a 20%-os általános bérfejlesztést a közszolgálat területén tegye meg a
kormányzat. Köszönöm még egyszer a KÖZDEMOSZ alapító tagjainak azt,
hogy megalkottuk ezt a tiltakozó akciósorozatot és mindazoknak a szakszervezeteknek, szimpatizánsokat, akik a munkánkat segítették, részt vettek a
múltkori, a mai és az elkövetkezendő rendezvényeken.
Magyarország jobban teljesít! Ezt ma már mondtam. Hallhatjuk és láthatjuk
nap, mint nap. Állunk értetlenül, mert mit kap ebből a közszolgálat? Semmit.
Nagyon sokan, a legtöbben semmit. A közszolgálat helyzetét nem rendezte a
kormányzat négy éve, pedig ő a munkáltató. Példát kéne neki mutatni. Milyen
példát mutat a versenyszektornak, a multiknak? Ezt. Azt a nulla százalékot,
amelyet még decemberben is elimináltak, hogy ezt kapjátok, nulla százalék. A
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munkaterhek, a nyomás, a feladatok tömkelege, a teljesítménykövetelés, a teljesítménykényszer ott nehezedik a közszolga vállán, nincs ellentételezés,
megbecsülés. Életpályák? Összecsúsztak a bérek az alsó egyharmadban,
magas a minimálbéresek és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak száma, aránya. Sokkal bizonytalanabb a közszolgálati életpálya, ha egyáltalán
lehet ezt a szót már használni, mint akár 10-15 évvel ezelőtt. Nélkülözés és
szegénység sújt sok munkavállalónkat. Kiket is képviselünk itt ma? Közalkalmazottak, kormánytisztviselők, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
közmunkások. Ezek mind szolgálják a köz ügyét, eltérő szabályzókkal és ellentmondásos bérekkel. Ma már odáig eljutottunk, hogy sok közszolgálati
munkakört közmunkások töltenek be azért kicsi pénzért, ezzel is veszélyeztetve a közalkalmazottak helyzetét. Mindenki félti az állását. Nem jól van ez így.
Az egyes szférák gondjai a közszolgálatban az egész társadalmi sújtják. Például egészségügy, oktatás, rend és honvédelem, közigazgatás. Hiszen alanyai
vagyunk, sokszor szenvedői. Amit mi dolgozunk és teszünk a közért az állampolgárokért, rányomja a mindennapok bélyegét a munkába. Nem jó az,
hogyha hosszú sorállás van például az egészségügyben, nem jó az, ha nem
tud bejutni egy gyerek az óvodába, bölcsődébe vagy nem kap esetleg olyan
oktatást. Hogy is kaphatna, hiszen nem kap olyan támogatást a kormányzattól,
az a szféra, az a közszféra, amit megérdemelne.
Az is fontos, hogy kik dolgoznak a közszolgálatban, milyen bérezéssel, milyen hangulatban, mert ez is rányomja a bélyegét a mindennapjainkra, és mind
a 10 millió állampolgárnak, akiken mi próbálunk segíteni. Mit ígértek négy évvel ezelőtt? Kiszámítható, biztos életpályát. Már a szó jelentésében sem
hisznek a kollégáink, mint említettem. Nem elégedettek a pedagógusok, az orvosok, egészségügyi dolgozók sem, pedig ők kaptak életpályát, Ti kaptatok
életpályát, de mégsem erre számítottatok. És mit szóljon az a közszolga, aki
nem kapott semmit? Fel vannak háborodva, de szolgálják tovább a közt, hiszen nem tehetnek mást és erre esküdtek fel.
Igen. Sokan kaptak életpályát, például az egészségügyi dolgozók is, de
legtöbben közülük már Nyugat- Európában szolgálják és kamatoztatják a tudást, és nem azt az életpályát választják, amit megkaptak a kormányzattól az
elmúlt időszakban. Külön köszönöm a pedagógusok és az egészségügyisek
helytállását a KÖZDEMOSZ munkájában, hiszen mint említettem, voltak életpályák már az ő tekintetükben, de mégis egyből mellénk álltak, segítették és
támogatták azon közszférás szakszervezetek, áldozatos munkáját, tevékenységét, akiknek az ajánlata nulla. Reméljük, hogy az új kormány bármilyen
színezetű is legyen, azzal kezdi, hogy a közszolgák bérét rendezi, mert nem
maradhat ez így. Általánosságban 12 éve a közalkalmazottak nem kaptak
semmilyen béremelést. A hivatásosok és egyéb más jogviszonyban állók pedig
6-8-10 éve helyben járnak. Hiába mondják, hogy kicsi az infláció, lehet, hogy
ez igaz, csak az árak nőnek folyamatosan, és azok az árak, amit nap mint ki
kell fizetni a pénztáraknál.
Megkértek az egészségügyi dolgozók, a MOSZ, a Magyar Orvosok Szövetsége, ennek a szakszervezete, hogy néhány gondolatot szóljak érdekükben,
az orvostársadalom érdekében is. Ők azt mondják, hiába kaptak életpályát,
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mégis túl nagyok a bajok, a problémák. Az egészségügyi finanszírozás elégtelen, a visegrádi országok átlagát is alulmúlják. A megszokott színvonalú
szolgáltatás ebből az összegből nem tartható fent. A kórházak eladósodtak,
nőnek a várólisták, romlik a kórházak, rendelőintézetek műszerezettsége.
Emelni kell a finanszírozást. Meg kell állítani hathatós intézkedésekkel az
egészségügyi dolgozók elvándorlását. Tisztelt bérek vezetése az egész
egészségügy területén. A bérek rendezése után fel kell számolni a hálapénzt,
mely deformálja a szakmai szempontok érvényesülését, gondolja az egészségügyben nélkülözhetetlen bizalmi viszonyokat. Az egészségügy jövője
nemzetstratégiai kérdés. Ezt várják el a kormányzattól, a társadalomtól az orvosok, az egészségügyi dolgozók. Segítsünk rajtuk is majd.
A rendvédelem és a honvédelem helyzete is rendezetlen. Ők azok a speciális közalkalmazottak úgymond, akik az életük árán is szolgálatot teljesítenek
nap mint nap. Délelőtt már említettem, hogy a munkatársaim itt vannak reggeltől és késő estig is szolgálatot látnak el. És nemcsak ma. Ha esik az eső, hullik
a hó vagy negyvenfokos kánikula van, akkor is 12 órás szolgálati váltásban itt
vannak azért, hogy biztosítsák a rendezvényeket, védjék a vagyonbiztonságot,
az életet és minden más rendészeti feladatot ellássanak. Hogy mennyi pénzért? Sokszor 90 ezer forintért. Azok a tiszthelyetteseink, akik most itt vannak
akár a Készenléti Rendőrségtől is, van, aki hajnal 3 órakor ébredt, hogy ma itt
lehessen, mert Budapesten már nem jelentkeznek rendőrnek. Borsodból, Baranyából, Szabolcsból a távoli vidékekről jönnek el Budapestre szolgálatot
teljesíteni, ezért a 90-100 esetleg 110 ezer forintért is, mert otthon nincsen
megélhetésük, ezért vállalják. De ne használjuk ki ezt, hogy ennyi pénzért is a
hazáért kockáztatják testi épségüket. A kormányzat tegyen meg minden tőle
elvárhatót a hivatásos állomány, a közalkalmazottak, az Mt-sek, a kormánytisztviselők, a munkavállalók társadalmi elismertségének javítása érdekében. A
szolgálati törvényben, a honvédség jogállási törvényeiben egyensúlyba kerüljenek a hivatásos állomány jogai és kötelezettségei.
Délelőtt felsoroltam 28 olyan pontot, amely csak a kötelezettségekről szól,
és hogy mit kapnak érte? Folyamatosan minden pluszforrást, pluszjuttatást,
amit a szféra dolgozói az elmúlt négy évben, de a korábbi négy évben is mindent elvettek. Ma már csak az a kis szerény fizetés marad, ami van. Elvették a
szolgálati nyugdíjat akár a katonáktól, akár a rendőröktől, a tűzoltóktól, büntetés-végrehajtási dolgozóktól. 65 éves koráig kell szolgálatot teljesíteni minden
hivatásos állományú dolgozóknak. Megnézem én majd azt a 65 éves kollégát,
aki itt most a rendezvényt biztosítja, vagy azt a tűzoltó kollégát, aki a 10-re fog
a létrára felmenni. Ez sem helyes és az sem helyes, hogy 35-40 év szolgálat
után, ha megbetegednek, akkor utána nem szolgálati nyugdíjba vonulnak,
mert van még egy pár év a 65 évig, hanem az utcára kerülnek. Nem helyes,
ezen is változtatni kell A fokozott igénybevételt kedvezményekkel, tisztességes
bérrel kell honorálni. A szolgálati törvény ne egyszerűen egy foglalkoztatási viszonyként, hanem egy életre szóló hivatásként szabályozza a szolgálatot,
hiszen mi rendőrök, katonák, tűzoltók, bv-sek és még sorolhatnám, hivatásosok, egy szolgálatot vállaltunk egy élethosszra, nem három évre öt évre.
Ezeket már délelőtt is elmondtam, de nem elég ismételni elégszer, hiszen nem
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lehet ilyen körülmények között 30-40 évre tervezni a munkatársainknak. És azt
is kérjük a kormányzattól, aki hamarosan átveszi majd a stafétabotot, legyen
akármilyen színezetű is, hogy szüntesse meg azokat az alkotmányosan indokolatlan látványos megkülönböztetést, amit a szakszervezetekkel elkövetett.
Ezen belül a rendvédelmi szakszervezetekkel, a honvédelmi szakszervezetekkel, hiszen azok a szabályzók negatívan hatottak ránk is, és nem úgy tudjuk
védeni a munkatársaink jogait, mint azt korábban tudtuk.
Mi mindent megteszünk azért, hogy az elmúlt négy év során, amit nem tudtunk elérni, a következő ciklusban újra napirendre kerüljön, és görbe tükörként
a következő kormányzat elé mutassuk, hogy milyen feladatokat kell neki megoldani, és megadni a helyes válaszokat a közszolgálati dolgozók számára.
Újra Radnóti soraival szeretnék elbúcsúzni, mint délelőtt is, a hallgatóság úgy
látom, hogy egy kicsit más, ezért merek ismétlésekbe bocsátkozni: "Ember vigyázz, figyeld meg jól világod! Ez volt a múlt, emez a vad jelen. Hordozd
szívedben, éld e rossz világod, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy
más legyen." Köszönöm szépen.
Galló Istvánné:

Megvonta a hatalom a közbizalmat
a pedagógusoktól
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Egybegyűltek! Kedves kollégák! A közszféra
munkavállalóit, képviselők reggel 10 óra folyamatosan sorolják az általuk képviseltek gondjait, problémáit. A
közvélemény a pedagógusokról azt tudja, mert folyamatosan a közmédiából erről értesül, hogy a pedagógusok jelentős béremelést
kaptak és még kapni fognak. Miért vagyunk akkor mégis itt? Mi az oka annak,
hogy panaszkodunk? Azért vagyunk itt, mert okunk van panaszra. Egyrészt a
közmédia egyoldalúan tájékoztatja a társadalmat a közoktatás helyzetéről. Így
nem ismert, hogy a közoktatás rendszerének az átalakítása rossz. Nemcsak a
koncepció, a terv rossz, de rossz annak a végrehajtása, a megvalósítása is. A
közoktatás ügye nemcsak a pedagógusok ügye. Ez az egyik legfontosabb ügy.
Közvetve vagy közvetlenül mindenkit érint.
Mi a baj? Miért vagyunk itt? Közérthetően és röviden azért, mert a közoktatás központi irányítása, kézi vezérlése majdhogynem működőképessé tette a
rendszert. A szépen hangzó célkitűzések, a tanulók közötti esélyegyenlőtlenségek felszámolása ebben az új rendszerben nem, hogy nem valósult meg,
hanem tovább erősödött. A fokozottabb állami szerepvállalásnak az lett az
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eredménye, hogy az állami fenntartásba vett iskolák jó egy évvel az átalakítás
után is napi működési gondokkal küszködnek. Hogy mégis van tanítás, az
csak a pedagógusok, az oktató-nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak áldozatvállalásának köszönhető. Az új Nemzeti Alaptanterv, a tankönyvek
választhatóságának korlátozása azt jelenti, hogy nemcsak durván beleavatkoznak a pedagógusok módszertani szabadságába, de a tanulók lehetőségeit
is korlátozzák. A pedagógusok, a központi akarat miatt nem választhatják ki
azt a tankönyvet, azt a módszert, amely az adott gyerekközösségnek a legjobb
lenne. Nincs egyéni tanulási útvonal, mindenkinek ugyanazt kell tudnia ugyanakkorra. Aki nem tud haladni, az kimarad. A jelenlegi hatalom nem bízik a
pedagógusokban, nem bízik az intézményvezetőkben, ezért akar mindent felülről-kívülről megmondani, mikor mit tehet a pedagógus, hogy kell, mikor kell
felkészülnie dolgozatot javítani. A pedagógus munkája pedig nem ilyen. A pedagógusoknak mindig készen kell állniuk arra, hogy segítsenek a
gyerekeknek, a szülőknek. A pedagógusoknak mindig mindenkor fejleszteni
kell tudását, készülnie kell arra, hogy szolgálja a rábízott gyermekeket. Ez a
munka nagyfokú önállóságot, a helyzethez való alkalmazkodást, közbizalmat
igényel. Ezt a közbizalmat vonta meg most a hatalom.
Az oly sokat magasztalt pedagógus életpálya-modell, a kollégák számára
sokkal több munkát jelent. A magasabb fizetés, amelyről szintén oly sokat hallottak, csak részben igaz. Volt, akinek valóban a megemelt bér
keresetnövekedést is jelentett, de volt olyan, aki alig keres többet, mint az előző rendszerben. A pedagógus társadalom nagy árat fizetett a jól hangzó
pedagógus béremelésért. Mert megszűnt a túlórák kifizetése, a plusz munka, a
plusz munkát végzők pótléka, a jobb minőségben dolgozók kiemelt munkáért
járó kereset-kiegészítése. Ez az új rendszer nem ismeri el, ha a pedagógus
képezte magát, ha több diplomával rendelkezik, ha szakvizsgát tett. Pedig
ezeket a diplomákat, egyetemeken, főiskolákon szerezték a kollégák, tanultak,
képezték magukat, államvizsgáztak, szakdolgozatot írtak és nem másoltak
vagy összeollóztak. Most mégis vizsgáztatni akarják őket. Minősíteni akarják
azokat a pedagógusokat, akik 15-20-30 éve dolgoznak a pályán, és a hatalom
akarja eldönteni, hogy értenek-e a szakmájukhoz. Arról viszont mélyen hallgatnak, hogy az óvodákban, az iskolákban sok olyan munkavállaló,
közalkalmazott is van, aki az oktató-nevelő munkát segíti. Az iskolatitkárok, a
dadusok, a pedagógiai asszisztensek, a szakoktatók és hosszasan lehetne
sorolni azokat, akik munkája nélkül nem működne ma a köznevelés rendszere.
Azért vagyunk itt, hogy követeljük, nem feledkezhetnek meg róluk sem. Követeljük számukra a 20%-os béremelést, mert 2008 óta nem volt
bértábla-emelés. Arról is érdemes említést tenni, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak az intézményekben. Évek óta nem törődnek vele, nem
költenek a munkafeltételek javítására. Az oktatás jelenlegi irányítói azt hiszik,
hogy az áhított minőségi javulás csak a pedagógusok szigorú ellenőrzésével
el fogják érni. A közoktatást ügye közügy. Nemcsak magunkért szólunk, a gyerekeink jövője, az ország jövője a tét. Magyarország jövője az
osztálytermekben dől ennek. Ennek fel nem ismerése nem hiba, hanem már
bűn. A kérdés ma az, hogy okos, gondolkodni tudó, problémákat felismerő és
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annak megoldására képes tanulókat akarunk-e az iskolából kibocsátani vagy
ennek ellenkezőjét.
Közelednek a választások. Tévednek, akik azt gondolják, hogy egy politikai
párt nagyságát a leadott szavazatok száma fejezi ki. Tévednek. Egy politikai
párt nagysága attól függ, kész-e és képes-e arra, hogy az ország valamennyi
lakosát érintő fontos közügyben közmegállapodást kössön az ellenzéki pártokkal, a szakmai szervezetekkel, a szakszervezetekkel. Az oktatás is ilyen ügy,
és azt senki nem sajátíthatja ki. Ezt a panasznapot azért szerveztük, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy adóforintjaiból finanszírozott
közszolgáltatások minősége veszélybe került. Amikor szólunk, az állampolgárokért szólunk, ezért elvárjuk, hogy álljanak mellénk és támogassák a
szakszervezeteket. Egyben üzenünk a mindenkori hatalomnak, hogy a választópolgároktól, ők arra kapnak felhatalmazást, hogy jó minőségben
működtessék az országot és nem arra, hogy uralják. Köszönöm.
Szabó Zsuzsa:

A közszférában foglalkoztatottak harmada
minimálbérért vagy garantált bérminimumért
dolgozik
Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Hallgatóság és Kollégák!
A köznevelési intézményekben foglalkoztatott nevelő-oktató munkát segítő és az adminisztratív-technikai feladatokat
ellátó kollégák tarthatatlan bérhelyzetét szeretném bemutatni
Önöknek. Nézzük kikről is van konkrétan szó? Dadusokról, óvoda - iskolatitkárokról, gyermek és ifjúságvédelmi felügyelőkről, portásokról, karbantartókról,
szabadidő-szervezőkről, gazdasági, műszaki dolgozókról, takarítókról, kisegítő
dolgozókról, pedagógiai-gyógypedagógiai asszisztensekről, könyvtárosokról,
oktatás-technikusokról, rendszergazdákról beszélünk. Vagyis csupa olyan, a
közoktatásban dolgozó munkavállalóról, akik részt vesznek a gyerekeink, unokáink mindennapjaiban. Kollégákról, akik ezáltal valamennyiünk életében jelen
vannak, hiszen nem tudok elképzelni olyan családot, ahol a rokonságban ne
lenne iskolás vagy óvodás korú kisgyerek, középiskolában tanuló diák.
Ezért nem kérdés, kell, hogy foglalkoztasson valamennyiünket az ő problémájuk! Ezért vagyunk itt. 2013. szeptember 1-jén bevezetésre került a
pedagógus életpálya-modell - benne a pedagógusok béremelése.
Tudni kell, hogy ez a szeptemberi béremelés a nem pedagógus álláshelyen
foglalkoztatott kollégáinkra nem vonatkozott.
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Tudják-e Önök, hogy a közalkalmazotti bértábla hatálya alá tartozó munkatársaink 2008 óta nem részesültek béremelésben!
Ők, valamennyien a panaszfalra is kitűzött közalkalmazotti bértábla szürke
háttérrel kiemelt kategóriáiba tartoznak, vagyis minimálbéren vagy garantált
bérminimumon foglalkoztatottak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bruttó
bérük 101.500 vagy 118.000 forint. Amióta a kormány kivezette az adójóváírás
rendszerét az adózásból, azóta a közszféra dolgozóinak évi kb. 85 milliárd Forint értékben kompenzációt fizet.
A kompenzáció célja, hogy a 2009-es nettó bért érje el a dolgozó. Vagyis,
azóta bármilyen soros előrelépés, minimálbér vagy garantált bérminimum
emelés van, az csökkenti a kompenzáció nagyságát és mértékét. Az egész
közszférában mintegy 260.000 olyan munkavállaló van, aki minimálbéren vagy
garantált bérminimumon dolgozik.
Ez, több mint 1/3-a a közszférában foglalkoztatottaknak! Az ő sorsuk, életkilátásuk, jövőjük elkeserítő. Ez a közös sors, ez a közös nagy baj hozta össze
azt a 28 ágazati szakszervezetet, akik létrehozták a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságát - a KÖZDEMOSZT -, melynek
tagjaként mi is részt veszünk ebben a mai akcióban.
Pedagógus vagyok, ezért én, a mi nem pedagógus dolgozóink helyzetét kívánom Önöknek bemutatni, miközben biztos vagyok abban, hogy a többi
ágazatot képviselő hozzászólók ugyanazokat a gondokat mondták el eddig
vagy fogják elmondani ezután, mint amit én az előzőekben megfogalmaztam,
legfeljebb más munkaköri elnevezésekkel.
Egy példán keresztül nézzük meg, miért nem egyéni probléma az, amiről
eddig beszéltem.
Képzeljék el annak a dadusnak a mindennapjait, aki reggel 6-ra megy dolgozni azért, hogy más időben beérjen a munkahelyére. Gondoltak-e már arra,
ő vajon hogy tudja elindítani a gyerekét reggelente az iskolába? Vagy a 7080.000 Forint-os nettó fizetéséből költhet-e annyit magára, hogy minden napra
ebédet vegyen? Ebből a pénzből hogyan fizeti a közüzemi számláit? - a család egyéb kiadásait? Ez csak néhány a napi problémák közül. Ennek ellenére
elvárjuk tőle, - mert a legféltettebb kincsünket bízzuk rá -, hogy mosolyogjon,
és mindig megértő, türelmes legyen a gyerekeinkkel. De hogy várhatjuk el a
türelmet és a mosolygást akkor, amikor napi megélhetési gondokkal küzd?
A minimálbér és a garantált bérminimum évenkénti emelése miatt a keresete
nem tükrözi a munkában eltöltött évek számát, és nem ismeri el a végzettséget,
szakképzettséget, szakképesítést sem. Ez a bértábla nem tesz különbséget a
pályakezdők, a szakképesítéssel nem rendelkezők és a munkában hosszú éveket eltöltő, különböző végzettséggel rendelkező munkavállalók között. Vagyis a
pályakezdő és a nyugdíj előtt álló kolléga ugyanazt a bért kapja.
Még mindig a dajkáknál maradva: Több ÖNK csak a minimálbérre egészíti
ki a bértábla szerinti illetményüket, pedig a jogi szakértőink szerint számukra a
garantált bérminimum járna. Munkaügyi Bíróságra vittük ezt a kérdést.
Tisztelt Hallgatóság!
A közszférában dolgozó alkalmazottak országos szintű bértárgyalásai az
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban folynak. Az elmúlt két év-
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ben a munkavállalókat képviselő szakszervezetek - köztük a Pedagógusok
Szakszervezete - több ízben felhívták a kormányt képviselő tárgyalópartnerek
figyelmét a helyzet tarthatatlanságára.
A Pedagógusok Szakszervezete javaslatára a közoktatásban működő pedagógus szakszervezetek által 2012. június 3-án szervezett közös tüntetés
egyik fő követelése a közalkalmazotti bértábla 20%-os növelése volt; ez csökkentette volna a bértábla igazságtalanságait.
Sajnos a tüntetésen közel sem voltunk elegen ahhoz, hogy ennek a jogos
követelésnek a kormány eleget tegyen.
A Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülésein (2012-ben, 2013-ban 13
alkalommal ülésezett az OKÉT) folyamatosan követeltük a bértábla emelését, a bértábla 15., 16. fizetési fokozattal való bővítését és a minden
közalkalmazottra kiterjedő cafetéria-rendszer bevezetését. A kormány a javaslatainkat mindeddig kategorikusan elutasította. Ezért nem maradt más
eszköz, mint a nyilvánosság ereje! Kezelhetetlen az a feszültség, amely az
intézményekben már elég régóta tapasztalható a nevelő-oktató munkát segítő és adminisztratív-technikai feladatokat ellátó kollégák alacsony
keresete miatt. A Pedagógusok Szakszervezete jogosnak és indokoltnak
tartja a kollégák elégedetlenségét. Azért vagyunk ma itt a KÖZDEMOSZ
tagjaként, hogy követeljük számukra és a közszféra valamennyi dolgozója
számára a 20%-os béremelést! Kedves Hallgatóság! Követeljük? Igen! Követeljük! Köszönöm.
Márk Csaba Endre:

Áldatlan és tarthatatlan állapotok
a szakképző intézményekben
Márk Csaba Endre, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Bács-Kiskun Megyei Szervezetének
megyei elnökhelyettese felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Egybegyűltek! Kedves közszférában dolgozó Kollégák!
A Pedagógusok Szakszervezete tagjai közt nem csak pedagógus kollégákat tömörít, hanem a közszféra minden szegmenséből vannak tagjaink. A
szakképző intézményekben oktatnak az egészségügyben, rendvédelemben,
szociális és egyéb ágazatokban dolgozó kollégák, akik munka mellett, vagy
főállásban vállalnak szerepet a felnövekvő generáció szakmai fejlődésében.
Egységet alkotunk, és egységesen lépünk fel a közszférában foglalkoztatott
minden kolléga bérének rendezése érdekében!
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A szakképzés tekintetében az oktatási rendszer átalakítása folyamatos,
minden évben más-más rendszerben kell oktatnunk, nincs két egyforma tanév,
nincs lehetőség a rendszer kipróbálására, a hiányosságok feltérképezésére.
Szakképzésben dolgozó minden kolléga ezt érzi, legyen: portás, rendszergazda, takarító, karbantartó, szakoktató, könyvtáros, iskolatitkár, gazdasági,
műszaki dolgozó vagy pedagógus.
A szakképzés átalakítása során nem szabad megfeledkeznünk a gyermekekről, akik ennek a folyton változó és átalakuló rendszernek a fő vesztesei,
de velük együtt a szülőkről sem!
A tankötelezettség 16 évre történő csökkentése fokozottan érinti a szakképzésben a már így is hátrányos helyzetben lévő tanulókat, a szakmaválasztás
tekintetében 14 éves korban legtöbbször a tanuló helyet a szülő hozza meg a
döntést. Mára már egyértelművé vált, hogy az oktatáspolitika nem érte el a
célját, nem csökkent az igazolatlan mulasztások száma, fegyelmi helyzet nem
javult és az életbe szakmai végzettség nélkül kikerülők száma inkább nőtt,
mint csökkent volna.
Mindenképpen fontosnak tartjuk a 18 éves tankötelezettség visszaállítását,
amely a gyermekek, szülők és egyben a társadalom érdeke is!
Szakiskolákban aránytalanul lecsökkentették a közismereti tantárgyak óraszámát, ezzel elvéve azon lehetőséget, hogy a szerényebb tudással érkező
tanulók elsajátítsák a szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciákat és
készségeket. Fontosnak tartjuk a közismereti tantárgyak eddigi reális óraszámainak a visszaállítását, kiemelten a matematika, magyar és természettudományos
tantárgyak tekintetében.
A szakképzés átalakításával csorbult az átjárhatóság a közoktatáson belül,
ma már, ha a szülőknek költözniük kell, iskolát kell keresni ahol a gyermekük
által tanult szakmát oktatják. Ez nagyban megnehezíti a szülők helyzetét és ki
kell mondanunk a tanulókat mérhetetlenül hátrányosan is érinti, tanulók motiválhatóságát egyértelműen csökkentve.
Napvilágot látott szakmaszerkezeti döntések miatt ma még nincsenek tisztában a szülők és a tanulók azzal, hogy megyén belül előfordulhat az adott
szakmát csak egy intézményben oktatják majd és ezzel a tanulóknak akár
több órát is kell majd utaznia, amely a szülők részéről többletkiadásokat fog
majd generálni.
Mi lesz azon tanulókkal, akik szakmai vizsga előtt állnak és másik iskolába
kell menniük, mert iskolájukban nem oktathatják tovább az adott szakmát?
Mi lesz azon tanulókkal, akik szülei, ezen többletterheket nem tudják vállalni és ezért nem tudnak majd szakmai vizsgát tenni?
Hosszasan sorolhatnánk a hasonló kérdéseket, ezért ezen döntéseket felül
kell vizsgálni, és minden gyermek számára biztosítani kell a tanuláshoz való
egyenlő jogot és lehetőséget anyagi helyzettől függetlenül!
Magyarország felemelkedésének záloga a jól képzett szakemberek, szakmájukat magas színvonalon gyakorló munkavállalók megjelenése a munkaerőpiacon,
a szükségleteknek megfelelően. Támogatjuk azon elképzeléseket, hogy a szakképzés presztízsét helyre kell állítani, azaz egy jó szakma felérjen egy diplomával,
de ehhez a szakképzést érintő strukturális reformokra van szükség.
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Ki kell mondanunk, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működése során a szakképző intézményekben áldatlan és tarthatatlan állapotok
jöttek létre.
A rendszer működését a sokszor alaptalanul kritizált és a pedagógus minősítési rendszer jelen formájában történő bevezetésével megalázott
pedagógusok elhivatottsága és az ott dolgozó béremelésből méltatlanul kimaradt pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és technikai dolgozók ember
feletti kitartása teszi lehetővé napról-napra.
Jelen tanév kezdetekor a szakképző iskolákban már gondot okozott a szakoktatók hiánya, tekintettel ők a szakmájukat sok esetben mesterszinten
gyakorló évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kollégák, akik pedagógiai végzettséggel kevés számban rendelkeznek. Nem volt ritka olyan szakoktató
kolléga az országban, aki nem az előírt 26 órát tartotta meg, hanem 32 órát
vagy még ennél is többet minden ellentételezés nélkül. Nem mondva nemet,
készségesen ellátták feladatukat, akár napi 12 órában is oktattak, hogy a tanulók ebből a lehető legkevesebbet érezzenek meg.
A teljesség igénye nélkül említést kell tennem azon gazdasági és adminisztratív dolgozókról, akik nem nézve órájukat végzik feladatukat, valamint a
a technikai dolgozók akik biztosítják az intézmények mindennapos működését.
Ma a közszférában már csak a szakmailag elhivatott kollégák dolgoznak, akik
tehették elhagyták a pályát, vagy munkahelyet váltottak a magasabb fizetés
miatt, de ma már egyre nő a külföldre távozó kollégák száma is.
Az én szememben a pedagógus kollégák minősítést nyertek, kitartásukkal,
hogy a rendszer működését ember feletti munkával fenntartják, úgy hogy ebből a tanulók, ha lehet, semmit sem érzékeljenek. Méltatlannak tartom a
pedagógusok papír alapon történő minősítésének szándékát és az eddigi pályán eltöltött évek, évtizedek tapasztalatának, valamint a szakvizsgák és a
tudományos fokozatok semmisségét - még átmeneti jelleggel is.
Fontos megjegyeznem, hogy a szakképzésben a pedagógus-minősítési
rendszer kivitelezését nem tartom megvalósíthatónak jelenlegi formájában, tekintettel az országos Szakértői névjegyzékben jelenleg akadnak olyan
szalmacsoportok, amelyek tekintetében országos szinten 4-5 aktív pedagógus
áll majd rendelkezésre, természetesen ha ezt ők vállalni fogják a jelenlegi feltételekkel.
A Pedagógusok Szakszervezete folyamatosan jelezte, hogy az intézmények ilyen gyors ütemben történő állami fenntartásba vétele több szempontból
aggályos, nem szolgálja a tanulók, szülők és az intézményekben dolgozó kollégák érdekeit.
Mára kiderült aggodalmunk nem volt alaptalan, tekintettel a szakképzésben
a dologi kiadásokra nincs elegendő fedezet és a gyakorlatokon a tanulóknak
már sok esetben nincs nyersanyag, alapanyag, amelyből dolgozni tudjanak.
Előfordul, hogy a szakácsok csak elméletben papíron főznek, de a szintvizsgák tekintetében is utolsó pillanatokban érkezik meg a vizsga
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges anyag- és eszközszükséglet.
Intézmények önálló gazdálkodásnak megszüntetése a gyakorlati oktatáshoz szükséges alapanyagok beszerzése egy átláthatatlan és bürokratikus
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rendszerré vált. Racionális magyarázatok nincsenek, csak egyetlen sokszor
elhangzó rövid tőmondat: "Nincs pénz!"
Mindezen problémák megoldásához a hit mellett tudásra, képességekre,
készségekre és akaratra van szükség a nemzeti köznevelés minden résztvevője oldaláról. Ezeknek pedig mindig a kor feladataihoz, kihívásaihoz kell
igazodniuk, így a szakképzésben is.
"Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár Ha felülünk, felvesz, ha maradunk nem vár;"
figyelmeztette a haldokló Toldi Miklóst barátja, Lajos király. S hozzátette:
"Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt."
A világ változása ismert, állandó jelenség, annak sebessége, irányai azonban olykor alig becsülhetők meg, de általunk befolyásolható és ez csak rajtunk
múlnak!
Fontosnak tartom végezetül kiemelni, hogy a közszféra bármely ága
ugyanis nemcsak az emberekért van (ahogyan Magyary Zoltán megfogalmazta ezt), hanem emberek által is van, azaz a közszférában elhívatottsággal és
mérhetetlen kitartással rendelkező kollégák által.
A Pedagógusok Szakszervezete bízik benne, és biztosak vagyunk abban,
hogy a céltudatos, ugyanakkor nyugodt, de következetes együttes fellépésünk
eredményre vezet. Köszönöm az egybegyűltek megtisztelő figyelmét, minden
közszférában dolgozó kollégától kitartást és türelmet kérek. Együtt sikeresek
leszünk, mert hitelesek vagyunk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket!

Székely Tamás:

Elég hangosak vagyunk?
Székely Tamás, a Magyar Vegyipari Energiaipari
és Rokonszakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének elnöke, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASzSz) elnöke és a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) alelnöke felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ)
nyilvános
utcai
rendezvényén,
a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Panasznapra jöttünk össze, mert a közszolgálatban elégedetlenek a dolgozók. Bevallom, nem is értem, miért panaszkodik itt bárki? Hiszen ez az ország
jobban teljesít. Nincs infláció, a rezsi csökken, a munkanélküliség megszűnőben, soha nem látott mértékben emelkednek a bérek, vagy mégsem? Akkor
hogy is van ez?
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A valóság az, hogy például a közszférában 2008 óta nincs érdemi béremelés. A rendvédelmi dolgozóktól elvették a nyugdíjat, a szociális dolgozókat
semmibe veszik. A pedagógusokat megosztják, és konyakozó tudatlanoknak
nézik. Az egészségügyben dolgozókat külföldre kényszerítik. A közművelődésben dolgozókról a hatalom tudomást sem vesz, a köztisztviselők szakmaisága
leértékelődött. Eközben terrorként tombol a megfélemlítés, bizalmatlansági vádaktól, retorzióktól rettegnek az emberek. Nem véletlenül.
De nemcsak a közszférában súlyosak a gondok ebben a jobban teljesítő
országban. A közüzemekben rezsicsökkentésnek hála 100-ak veszítik el munkahelyüket. A teherfuvarozásban dolgozók külföldön kényszerpihenőkön a
munkaadónak kiszolgáltatva várják, mikor engedik őket haza. A BKV vezetőket
multifunkciós gépekké alakították, akinek hol pénztárost, hol jegyellenőrt kell
játszaniuk, miközben nem mellesleg az utasok biztonságára, a balesetmentes
vezetésre is figyelniük kell. Nincs már korkedvezmény ebben az országban.
Vesszen a 60 év feletti magyar munkás. Az egyik munkáltatói szövetség vezetője gyakran mondja. Nem lehet a közalkalmazottak bérét emelni, mert azt a
pénzt a gazdaságba kell fektetni. Én pedig gyakran mondom,, hogy azt a
pénzt kellene visszaadni, amit az elmúlt négy évben vettek el tőlünk a magánnyugdíj ellopásával, az áfa-emeléssel, a tranzakciós díjjal, a stadionépítéssel,
a felesleges nemzeti konzultációkkal és még sorolhatnám, milliárdok, miközben a közszférában évek óta reálbércsökkenés van.
Tegnap éppen egy kisemmizett cég 100 magára hagyott, szerencsétlen
sorsú dolgozóiért küzdöttünk, ma mellettetek álló hit. De ez még mindig kevés,
nagyon kevés. A minap csak öt percig kellett volna megértőnek lenni az utasoknak a BKV-buszvezetőkkel, de nem voltak. Pedig értük is szóltunk, amikor
forgalomlassítással demonstráltunk, megbénul a rendszer, a sofőrök pontosan
teljesítik azt a sokrétű feladatot, amit a megkérdezésük és mindenféle hatástanulmány nélkül rájuk erőltetett a tulajdonos. Most a közszférában dolgozókért
kiáltunk. Azokért, akik a hatalom által fenyegetett munkahelyeken dolgoznak
érted, értünk. Legyen az tanár, rendőr, ápoló vagy okmányirodában dolgozó,
de az állami propaganda és dicshimnuszok árnyékában legyünk önkritikusak.
Valóban megteszünk mindent saját dolgozóinkért? Vagy csak a látszat kedvéért szervezünk néha valami kis megmozdulást? Valóban hatékonyak vagyunk?
Vagy hallgatásunkkal még asszisztálunk is akkor, amikor látjuk, kisemmizik a
dolgozókat? Elég hangosak vagyunk? Valóban értitek miért is követeljük itt és
most a közszférában dolgozók béremelését? Én ebben a kérdésben nem látom, nem hallom a határozott választ. Hol vannak a tömegek, amikor a
közszolgálatban dolgozókért állunk ki? Hol van a szolidaritás, amikor a szociális területen dolgozókért kéne sztrájkolni? Hol vannak a szakszervezeti
vezetőink? És ők valóban a dolgozók érdekeit képviselik? Egyikükről biztosan
tudom, hogy nem. Ezeken a kérdéseken bizony el kell gondolkodni.
Már harmadik hete tart blokád egy vegyi üzemben. 80 elszánt munkás, hogy
ne hordhassák szét a gyárat a fejük fölül, sztrájkőrséget szerveztek a tisztességes elszámolásért, fizetésüket, járadékaikat, munkaügyi papírjaiként harcolnak a
kiürült, kifosztott gyárhoz láncolva, tehetetlenül kiszolgáltatva. Akciójuk akár jó
példa is lehet a magyar szakszervezetek számára, hogyan kellene visszasze-
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rezni a dolgozók tömegeinek elvesztett bizalmát és megállítani a szakszervezeti
tagság csökkenését. Magyarországon nagyon kevés a sztrájk. Össze sem lehet
hasonlítani a nemzetközi gyakorlattal. Sztrájkőrségről sokan még nem is hallottak mostanáig, pedig jó, ha megjegyezzük és megtanuljuk ezt is, mert ilyen
akcióból jóval többre lenne szükség ahhoz, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom újra hiteles, vonzó lehetőség, maga a biztonság legyen a munkavállaló és
különösen a fiatalok számára. Ez mindannyiunk elemi érdeke. . sokkal vörösebb
kell a tiltakozásunk és sokkal hatékonyabban kell kiállnunk a dolgozók érdekeiért, mert aki sikertelenség leértékeli, hiteltelenné teszi, kiüríti a
szakszervezeteket. A blokádban a sztrájkőrségben álló vegyipari munkások jó
példát mutatnak. Kérdés, hogy lesznek-e követői?
Kiss László:

Az ígéretek sokkal többet mutattak,
mint ami valósággá vált
Kiss László, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának
(KÖZDEMOSZ)
nyilvános
utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Kedves Hallgatóság! Kedves Kollégák! Kliensek, Ápoltak, Leendő Ápoltak!
Egy olyan szervezet elnöke vagyok, amely egy olyan
közszolgakört képvisel, akik a születéstől az elmúlásig mellettetek állnak, akiket nap, mint nap megkerestek, megtaláltok és
hivatástudatuk magaslatán mindig erősen kiállnak mellettetek és segítenek
rajtatok. Ezt a segítséget várjuk Tőletek is. Ezt várjuk a társadalomtól, hiszen
ez egy kör, amely nap, mint nap plusz terheket magára vállalva végzi azt a
munkát, amely az életminőséget, az egészséget őrzi, alighanem ez az egyik
legfontosabb dolog.
Az egészségügyben dolgozó kollégák többször meg vannak szólítva, meg
vannak említve, hogy nekik sikerült az élet, hiszen béremelést kaptak már két
lépcsőben is, és ez a kormány valahogy nem érti azt az elégedetlenséget és
értetlenséget, amelyet azért mi közvetítünk feléjük. Nem értik azt az értetlenséget és elégedetlenséget, amelyet a humánellátó ágazat másik szférájából a
szociális területről közvetítünk feléjük, miközben az ott dolgozók sokkal
rosszabb körülmények között, sokkal rosszabb szociális helyzetben, szinte
maguk is rászorulók, nem szinte, hanem a mindennapokban ez érvényesül.
Igyekeztünk úgy megfogalmazni a célokat, amikor ezt az érdekvédelmet elkezdtük, hogy az itt dolgozók olyan munkakörülmények között dolgozzanak,
hogy ne kelljen munka közben arra gondolniuk, hogy mi történik a családjukkal, vajon kibírják a következő fizetésig, be tudják-e a sárga csekkeket, amely
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ugyanúgy sújtja, mint bárki mást. Igyekeztünk megfogalmazni azokat a célokat, hogy ne az legyen a válasz a kormányzat réséről, hogy mindent megtettek
azzal felénk, hogy megemelték a minimálbéreket, mert bizony a dolgozók, a
munkavállalók nagy része a minimálbér és a létminimum küszöbén él jelen pillanatban is, sokan családfenntartóként, hiszen a családjukból nem biztos,
hogy mindenkinek van munkája. Igyekeztünk ezeket a célokat úgy megfogalmazni, hogy kollégáinknak ne kelljen felvenni a kis csomagjukat, amit
összekészítettek és elhagyni az országot, elhagyni a munkahelyüket, elhagyni
azt a területet, ahol a hozzátartozóik, a barátaik, az ismerőseik élnek tovább,
és akik számítanak az ő ápoló, gondozó tevékenységükre.
Sajnos, az ígéretek sokkal többet mutattak, mint ami valósággá vált. Sajnos
a mai napig ez az áramlás, ez a pályaelhagyás nem hagyott alább a megélhetési gondok miatt. Sajnos sokan, idegen embereknek adják azt a tudást, amit
itt Magyarországon szereztek meg. Ezt nem lehet tovább hagyni. Nem engedhetjük, hogy kimenjenek azok a szakemberek, akik magasan képzettek, akik
olyan pluszt abba a területbe, ami az egyik magyar sajátosság. Nem engedhetjük azt, hogy idegen nemzetek ellátottjainak adják vissza azt, amit itt
kaptak. Mindenképpen ki kell állnunk azokért a kollégáinkért is, akik az ígéretek ellenére még abból sem részesültek, amelyet a szakdolgozók, orvosok
megkaptak. Az egészségügy területén vannak olyan dolgozók is, akik az
egészségügyben dolgoznak, akik ugyanolyan fontos láncszemei az egészségügyi ellátásnak, mint bármelyik más kollégáink, még a gazdasági és a műszaki
háttér dolgozói, akik bizony kimaradtak a béremelésből, kimaradtak a jövedelememelésből. Számukra az a válasz érkezett a kormányzat részéről, hogy
bármikor pótolhatóak. Hogy a munkanélküli piacról, ahol bizony többen állnak
sorba, mint régebben, ezek a munkakörök betölthetőek.
Ezt mi nem így látjuk. Nem így tartjuk. Számunkra az ő munkájuk is nagyon
fontos, számunkra nélkülözhetetlen, mint ahogy az ellátottak, az ápoltak számára is. szociális területeken elindult egy mozgalom. Szakszervezetek,
konföderációkon felül emelkedve összeálltak az ágazat munkavállalóiért és
összeálltak olyan szervezetekkel, olyan képviseletekkel, amely az ellátotti kört
képviseli. Tudjuk azt, hogy ez a munka, amelyet végzünk, magas hivatástudatot igényel, de a hivatástudatból mi nem tudunk megélni. A hivatástudatot nem
fogadja el a pék, nem fogadják el a postai csekkek befizetésénél, mindenki azt
kéri tőlünk, hogy ezt valami javadalmazással oldjuk meg. Ez nagyon kevés
számunkra. Jelen pillanatban a jelen ágazatban, az ebben az ágazatban dolgozók a leggyengébben fizetett munkavállalói a közszférának, még akkor is,
ha az egészségügyben, mint említettem, két béremelési lépcsőn túl vagyunk,
de ezek a béremelési lépcsők sem hozták azt az eredményt, hogy kilábaljunk
az anyagi szükségből. Kérjük, hogy támogassátok tovább azt a munkát, amelyet végzünk. Kérjük, hogy támogassátok az ágazatban dolgozó
munkavállalókat, hogy elérjünk egy olyan eredményt, amely megállítja az elvándorlást a területekről, amely értékként kezeli azt a magas színvonalú
munkát, amelyet folytatunk ezeken a területeken. Kérjük, hogy támogassátok
egységesen a közszolgálatban dolgozók béremelését, mert mindenki a közért
tesz és a köz az a társadalom. Köszönöm szépen.
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Megyeri Zoltán:

A munka világában nincs béke
Megyeri Zoltán, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Alkalmazotti Tagozatának
vezetője felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának
(KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Köszöntök mindenkit. Kedves Barátaim!
A 660 ezer közalkalmazott státuszban dolgozó tisztviselő fizetése 6 éve nem emelkedett. A munkáltató az állam,
ezért a függő helyzet miatt a többség nem mer tiltakozni. Anomália: ha valamelyik közalkalmazott, tisztviselő (vagy házastársa) jogosult a családi
adókedvezményre, azt bérkompenzációból vonják le. Cafetériát jelenleg a
közalkalmazott nem kap, csak a kormánytisztviselő, a túlórát viszont a köztisztviselőknek nem fizetik ki, míg a közalkalmazottak számolhatnak az ezért
járó bérrel.
Legyen valódi és nyilvános szakmai konzultáció!
Csak előre kidolgozott, megalapozott reformok léphessenek életbe!
Ne erőszakoljanak a diákokra a társadalom csak egy része által elfogadható gondolkodásmódot!
Vissza a forrásokat az oktatásba!
Biztosítsák a szólás- és véleményszabadságon alapuló közoktatást!
A béren kívüli juttatások közül néhányat idén is adómentesen vehetnek
igénybe a munkavállalók. 2014-ben például már a lakáshitel törlesztését is
adómentesen lehet kérni a cafetéria keretből. Ezzel a lehetőséggel azonban
sajnos csak a privát szférában dolgozók élhetnek.
A köztisztviselők ugyanis a törvényi szabályozás szerint csak olyan juttatások közül választhatnak, amelyeket 35,7%-os adó terhel.
Sajnálatos, hogy diszkriminálják a köztisztviselőket az üzleti szférában dolgozókkal szemben.
Felháborító a közszolgálati dolgozók bére, a bértáblák aránytalansága, a
bérminimum felcsúszása.
Az új MT miatt követeljük a munkavállalói érdekvédelmi jogok visszavételét.
20 %-os béremelést a közszférában!
Nyomorognak a közjóért dolgozó emberek, ezért nem fogja megkapni a lakosság a megfelelő szolgáltatást, mert a jó szakemberek elmennek innen,
vagy másodállásért loholnak. Azonnal kérjük a kormányzati ajánlásokat is tartalmazó tárgyalások megkezdését az új kormánnyal.
Rendbe kell tenni a közszolgálatok munkavállalói helyzetének egységes
rendezését.
Követejük! A megszorítások leállítását a magyar felsőoktatásban. A felsőoktatásba történő nagyobb befektetés szükséges. Az elmúlt években a
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felsőoktatás több tíz milliárd forinttal kevesebb állami támogatást kapott, sorozatos megszorítások a működésük határára tolták az intézményeket.
Fontosnak tartjuk az elvonások leállítását és a befektetés megerősítését a
magyar felsőoktatásba. Mivel a felsőoktatás állami támogatása alig éri el a
GPD 0,5%-át, javasoljuk, hogy 2014-ben a GDP 1,2%-át fordítsa a kormányzat a felsőoktatásra a növekedés szem előtt tartásával. Fontosnak tartjuk az
alkalmazottak és munkájuk erkölcsi és anyagi megbecsülését, elismerését.
Különösen fontosnak tartjuk az oktatás, mint alapvető jog, és ezen belül a felsőoktatás állami fenntartását.
Kérjük a Felsőoktatási Ágazati Kollektív Szerződés létrehozását!
Mivel a felsőoktatás egy speciális ágazat, szükségesnek tartjuk egy minden
részletre kiterjedő felsőoktatási ágazati kollektív szerződés létrehozását.
Kérjük a felsőoktatási életpályamodell kialakítását.
Oktatók, kutatók, oktató-kutatók, nem oktatók.
Fontosnak tartjuk az utánpótlás zökkenőmentes, rugalmas biztosítását a
felsőoktatásban, ugyanakkor ugyanolyan fontossággal bírnak a több évtizede,
magas szintű, hazai és nemzetközi színtéren is elismert tudományos és oktatói munkát végző dolgozók is.
Kérjük a Karrier-híd program létrehozását a felsőoktatásban dolgozók számára!
A Karrier-híd program elsődleges célcsoportját képezik a munkahelyük
megszűnése miatt állástalanná váló felsőoktatásban dolgozó munkavállalók.
Ezen dolgozók számára a fenntartó/állam ajánljon fel hasonló profilú tevékenységet, amennyiben szakmailag megfelel a besorolása szerint elvárható
kritériumoknak. Célja a foglalkoztatás/foglalkoztatottság megtartása és bővítése,
- az oktatók átminősítése kutatókká, több kutatóhely biztosítása
az egyetemeken
- tudományos parkok kialakítása felsőoktatási intézményekben
- felnőttoktatás az élethosszig tartó tanulás keretében
- tehetségközpontok felállítása a felsőoktatási intézményekben
- átképzés biztosítása
- belső munkaerő-mozgás, belső migráció biztosítása
- előnyugdíjazás - "Prémium-évek" az 5 évvel nyugdíj előtt állóknak
Fontos a társadalmi párbeszéd szükségessége, fontossága valamint javítása az oktatásban dolgozó szakszervezetek és a kormányzat között.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete különösen fontosnak tartja a folyamatos és rendszeres konzultációt, javaslatainak figyelembe vételét, a
szakmai párbeszédet, egyeztetést, tájékoztatást, közös munkát a kormányzattal, a felsőoktatás előrevitele, javítása, valamint a felsőoktatásban dolgozó
munkavállalók társadalmi és anyagi megbecsülése érdekében.
Az elmúlt hónapokban a kormány nem volt hajlandó érdemi tárgyalásokat
kezdeni velünk. Itt vagyunk, mert Magyarország kormánya a több százezer
közszolgálati munkavállalóval szemben fennálló adóságát nem kívánja rendezni!
28 ágazati szakszervezet azért hozta létre a KÖZDEMOSZ-t - a közszolgálati szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottságát, - hogy együttes
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erővel lépjünk fel valamennyiünk közös ellensége, a kollégáinkat fenyegető elszegényedés, a nélkülözés, és a bizonytalan jövő ellen.
Létbizonytalanság! Nyomor! Ezek a mi ellenségeink. Ezek ellen tiltakozunk,
demonstrálunk. Nincsenek politikai céljaink.
Azt viszont nem hagyhatjuk, hogy a helyzet így maradjon. Nem engedhetjük meg, hogy a tisztességes munkát végző közszolgálati dolgozók
visszafordíthatatlanul elszegényedjenek.
Újra és újra el kell mondanunk, hogy a mai Magyarországon az állampolgárokat szolgáló közalkalmazottakat, - vagy a rendőröket, a katonákat, a
tűzoltókat, a múzeumi dolgozókat, a könyvtárosokat, de említenem kell a szociális munkásokat, a köztisztviselőket, a kormánytisztviselőket - munkáltatójuk
az állam, a kormány nem becsüli meg. Több százezer kollégánk 6 éve egyetlen fillér béremelésben nem részesült.
Ezért követelünk - adósságrendezésként - 20-%os béremelést!
Az egyik legnagyobb emberi érték az, ami értelmet ad a szakszervezeti létnek is, a szolidaritás, a másik emberért érzett felelősség. A mai tüntetés a
szolidaritás fontos megnyilvánulása, és ez az érzés számunkra ünneppé teszi
ezt a találkozót.
Nekünk - állampolgárként, szülőként, és a szabadság elkötelezettjeiként különleges érték az oktatás szabadsága.
Úgy éreztük, itt kell lennünk, hogy kiálljunk érte.
A szervezők nemcsak részvételi szándékunkat fogadták el, hanem egyetértettek követeléseinkkel, amelyek a közalkalmazottak és a közszolgálati
dolgozók bér-és munkakörülményeinek radikális javítására vonatkoznak.
Meggyőződésem, hogy mindenki megérti és továbbadja majd közös üzenetünket, azt, hogy az ország lakosságának érdeke, a megbecsült és jól működő
közszolgálat.
Biztos vagyok abban is, hogy a szabad oktatásért tenni akaró fiatalok is megértik, hogy a jól működő közszolgálat az ő jövőjük szempontjából is sorsdöntő.
Nemcsak azért, mert egyszer majd ők fognak a helyünkbe lépni a kórházban, az iskolában, a hivatalokban, a kulturális és tudományos munkában-,
vagy a rendvédelemben, hanem azért is, mert majd dolgozó emberként, adófizetőként joggal tartanak igényt a színvonalas közszolgálatra.
"Magyarország jobban teljesít!" Láthattuk több ezernyi plakáton. Azt is olvashattuk ezeken a hirdetéseken, hogy tavaly 4,6%-kal növekedett az
átlagbér. Mutassátok meg, nevezzétek meg azokat, akik ebbe a szerencsés
körbe tartoznak. Mi közszolgálati dolgozók, - és nemcsak a köztisztviselők,
kormánytisztviselők, hanem a gyermekintézményekben, az oktatást-, és a
gyógyítást segítő munkakörökben, városüzemeltetésben dolgozók - mi biztos,
hogy nem!
Itt közösen mondjuk ki, őszintén örülünk annak, hogy az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok egy részének javul a bérhelyzete, de tűrhetetlen,
hogy közel félmillió közszolgálati munkavállalónak több mint fél évtizede befagyasztott bére ne növekedjen.
El kell mondanom azt is, hogy a romlás, a közszolgálat leszakadása már az
előző kormányzat időszakában megkezdődött!

Közszolgálati panaszáradat

93

De az példa nélküli, amit az elmúlt 4 évben kellett elszenvednünk.
Az még soha nem történt meg, hogy egy teljes kormányzati ciklus alatt, az
illetményalap összege, és a közalkalmazotti illetménytételek változatlanok maradtak.
A kormány sem vitatja követelésünk jogosságát, de hivatkozik a családi
adózás, vagy a rezsicsökkentés kedvező hatására.
Ugye ezek nem válthatják ki a munka értékével arányos díjazást?
Nem a türelmetlen kapzsiság mondatja velünk, azt, hogy Általános közszolgálati bérrendezés kell!
Bérrendezés nélkül nincs értelme hangzatos, látványos életpálya törvényeket ígérni! Az elmúlt napokban kiderült, hogy jogos követelésünknek a
fedezete is meg van. Tehát nemcsak jár, hanem jut is - feltéve, ha van rá politikai akarat. Mi most azért harcolunk, hogy legyen, és azért, hogy megállítsuk a
közszolgálati kollégáink elszegényedését.
Perspektívát akarunk, amely túlmutat a hó végén! Azt akarjuk, hogy ismét
legyen értéke, rangja a közszolgálatában végzett munkának! Jó érzés arra,
gondolni, hogy küzdelmünkben nem vagyunk egyedül! Érezzük, hogy a társadalom, a közvélemény megérti, hogy nemcsak magunkért harcolunk, hanem a
közszolgálat működőképességéért is! Demonstrációnkkal nem csak a közvélemény segítő támogatását szeretnénk megszerezni. A döntéshozókat is
figyelmeztetni kívánjuk! És ne tévessze meg őket a demonstrálók száma.
A csend a félelem csendje. Kollégáink félnek. Nagyon sokan féltik a munkahelyüket, és nem mernek kiállni saját magukért. De a munka világában nincs
béke!
Kedves barátaim!
Biztos vagyok abban, hogy céltudatos, ugyanakkor nyugodt, de következetes fellépésünk, állhatatos kitartásunk másokat is meggyőz arról, van értelme
mellénk állni. Legyen a mai demonstrációnk egy felhívás mindazok számára,
akik nem akarnak beletörődni a közszolgálat ellehetetlenülésébe, a munkavállalók megosztottságába, és nem akarnak végképp elszegényedni! Köszönöm,
hogy itt lehettünk, köszönöm, hogy a KÖZDEMOSZ nevében szólhattam.
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Dr. Tollner József:

Innen nagyon nehéz lesz visszajönni
Dr. Tollner József, a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezete (FDSZ) elnökségének tagja felszólalt
a
Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Nem tudom, hogy elsütötték-e már ma azt a poént, hogy
az időjárás is megteszi a magáét ezen a panasznapon,
hogy könnyezzen az ég. Ha többen elmondták, akkor elnézést kérek.
Elgondolkodtam ma, hogy mit fogok mondani, hogy nagyon aktuális legyek.. Két dolog jutott eszembe, egyik az, hogy nagyon aktuális legyek, és
akkor azt gondoltam, hogy hozok egy laptopot, megnyitok egy Facebook oldalt, megnyitok egy cikket, olvasom hozzá a kommenteket. Higgyék el, nagyon
sokáig lehetne panaszkodni így is, ha ezt olvasnám fel. A másik az volt, hogy
valami történeti áttekintést röviden összefoglalók, itt elsősorban persze az oktatásra koncentrálva. Igaziból panaszolom ezt a folyamatot, meg panaszolom
azokat, akik ebben részt vettek, akik eljuttattak bennünket eddig, hogy nekünk
panasznapot kelljen tartani. Végül második mellett döntöttem.
Ugorjunk vissza négy évet, mondjuk pont négy évet, négy évvel ezelőtt
ugyanúgy készültek a választásokra, mi bogarásztuk a programjaikat a pártoknak. Igaziból négy éve februárban már úgy lehetett tudni, hogy túl sokat nem
kell nézegetni, akkor már lehetett sejteni, hogy ki lesz a győztes. A tényleges
győztes programjában nagy szomorúságunkra semmit nem találtunk oktatási
programról, oktatási koncepcióról. Nagyon nem keseredtünk el, mert azért a fő
oktatásról politikusunknak tudjuk a véleményét a dolgokról, ismerjük a nézeteit, és meg voltunk arról győződve, hogy nagyon-nagy probléma nem lesz, ha a
Fidesz nyer, hiszen Pokorni tudja a dolgát. Nem értettünk ugyan mindig mindenben vele egyet, de nagy félelmünk nem volt. Következő dátum, 2010
májusa. Győztek, nagyon győztek, ennyire nem szabadott volna győzniük, nagyon erősek lettek, kormányt alakítottak. Itt már jöttek a meglepetések. Első
meglepetés, hogy államtitkári szinten vezették az oktatást. Ennek sem örültünk, de sokan azt mondták, hogy ezzel nincs olyan nagy probléma. A
második, ami már egy kicsit problémát jelentett számunkra, hogy KDMP-nek
adták az oktatási tárcát, Pokorni partvonalra került. Itt már egy kicsit elkezdtük
ráncolni a homlokunkat, volt is erre okunk, hiszen eltelt kb. fél év, megjelent az
oktatási koncepció, na, itt már láttuk, hogy baj lesz, centralizálás, egyen iskolákat prognosztizáltunk abból a programból, érezhető volt belőle a
bizalmatlanság. Elkezdték járni az országot. Országjáró körútjaikon népszerűsítették ezt a programot. Ez főleg akkor történt, amikor már a köznevelési
törvény tervezete is kijött. Megnyugtattak bennünket, hogy ami probléma van,
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az nem olyan nagy probléma, hiszen az csak tervezetük, azért járnak körbe,
hogy megtudják a véleményünket, majd ezeket beépítik. Tudjuk, hogy mennyit
építettek be. A találkozókon előre feltett kérdésekre válaszoltak csak, úgy,
ahogy egy ilyenen részt vettem. Igaziból a gyenge válasz, az elmismásolás és
az egyszerűen a nem kérdésekre való válasz elhagyásával együtt minden előfordult, de a sajtótájékoztatókon folyamatosan kommunikálták azt, hogy
minden rendben van, a pedagógusok nagyon szeretik ezt, amit ők be szeretnének vezetni.
Egy picit hadd privatizáljak. Saját tantestületemről, iskolámról, az Illyés
Gyula Gimnáziumról beszéljek. 2011 őszén mi is átnéztük együtt a köznevelési
törvény tervezetét. Egyre jobban megrémültünk és úgy gondoltuk, hogy a sajtóban lejött hírekkel, információkkal ellentétben mi nagyon sok olyat olvastunk
ki abból, ami nem lesz nekünk nagyon jó. Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy
megfogalmazunk egy felhívást, ez az ország összes intézményébe elküldtük.
Nem tudtuk pontosan, hogy mikor tervezik elfogadni, ezért egy nagyon rövid
határidőt hagytunk, mindössze 10 napot, hogy válaszoljanak a kollégák. Nagy
szerencsénkre nagyon sokan megértették, több mint 100 iskola tantestületileg
és egyénenként pedig több ezer pedagógus jelezte a csatlakozást ehhez.
2011. november 4-én Kövér úrnak átadtuk itt a parlamentben ezt a felhívást a
nagypaksamétányi aláírással. Azt lehet sejteni, hogy semmiféle válasz nem
jött természetesen rá. 2011. december 20-áról 21-ére virradó éjszaka elfogadták a köznevelési törvényt. Én december 20-án születtem, azóta is köszönöm
nekik ezt a születésnapi ajándékot, minden évben eszembe jut. Még utána volt
egy gyenge próbálkozásunk. Káder elnök úrnál próbáltuk elérni azt, hogy ne
írja alá, természetesen eredménytelen volt, és ezután elindult ez a folyamat.
Még egy pillanatra hadd hívjam fel itt a figyelmet, ami fontos lehet, volt egy
olyan pillanat, amikor volt esély arra, hogy megváltozzon ez a köznevelési törvény, amikor a Parlament Oktatási Bizottságának Fideszes prominensei
tárgyalásra alkalmatlannak minősítették ezt a törvényt. Sajnos ez az ország,
ez a kormány, ez a frakció úgy működik, hogy elég volt a főnöknek összerántani a frakciót és elmondani azt az elhíresült mondatot, hogy aki Hoffmannnt
támadja, a kormányt támadja, aki a kormányt támadja, engem támad. Most ettől aztán a Fideszes képviselőik megvilágosodtak, ugyanis a szavazásnál
egyetlenegy nem hangzott el, egyvalakinek akkor kellett pisilni menni és mindenki más elfogadta a köznevelési törvényt. Ezt nyögjük azóta is. Ezután talán
még egy említésre méltó esemény történt, a Pedagógus Szakszervezetek
sztrájkbizottságot alakítottak. Öt pedagógus szakszervezet kezdte, az első pedig még az indulás pillanatában kiszállt ebből, négyen vittük tovább. Utolsó
pillanatig bent volt a PDSZ is a sztrájkbizottságba. Igyekeztünk minél többet
kihozni, minél jobbá tenni ezt a köznevelési törvényt, de a végeredményről úgy
gondoltuk, hogy ez elfogadhatatlan. Ameddig eljutottunk, addig a tárgyalások
az nekünk kevés volt. Nem találtunk érdemi elmozdulást és a minimális mézesmadzagokra sem láttuk a garanciát. Sajnos a másik három szakszervezet
aláírta ezt.
Ez a nap nem az oldalvágások napja, emiatt ezt a részt nem folytatom tovább, de azt azért megjegyzem, hogy együtt sokkal, de sokkal erősebbek
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lettünk volna. A dolgok általában nem feketék és fehérek és még a kettő között
a szürkének is végtelen sok árnyalata van, de nehezen tudom elképzelni azt a
helyzetet, amikor valaki a folyamatok legitimálójaként szidja azt a törvényt,
amit legitimált. Szóval itt tartunk most, és akkor most jöhetnének azok a bejegyzések, a kollégák véleménye, azok a kommentek, azok a panaszok, amit
itt sorba-sorba el lehetne mondani. Amit kaptunk, az rosszabb, mint amire számítottunk. Túlterhelt, ideges pedagógusok, felesleges munkákat végeztetnek
velünk, mindenkit a startvonalra raktak. Elismert pedagógusoknak kell bizonyítani azt, hogy tudnak például óratervet készíteni és a még hozzátartozó csatolt
feladatokat elvégezni, ez mind-mind megalázó. Ez mind-mind az iskolák lebutításához vezet, az egyen tankönyvek, egyen tantervek, egyen iskolák, egyen
gyermekek, akikből vágyaik szerint egyen felnőttek, esetleg egyen szavazók
lesznek majd, ez mind-mind nagyon rossz, ez az oktatási rendszerünknek, a
jövőnknek, ez Magyarországnak nem tett. Innen nagyon nehéz lesz visszajönni, de hát legyünk azon, hogy ez sikerüljön. Kívánom azt mindenkinek, hogy
ne így kelljen találkoznunk, hogy egy panasznapon panaszkodunk egymásra.
Viszontlátásra.
Fügedi Ubul:

Elveszik tőlünk értékeinket
Fügedi Ubul geokémikus felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Az értékekről szeretnék Nektek beszélni. Egyrészt arról,
hogy ki mit tekint értéknek, másrészt arról, hogyan állítja
ezt elő.
Tegnap volt az a szép nap, amikor tájékoztattak minket
arról, hogy cafetériát lehet igényelni, és elmondták, hogyan is van ez. Hogy
van nekünk ez az Erzsébet kártyánk, amit most szétbontottak kétfelé, ebből
kultúrára elkölthetünk egy évben 50 ezer forintot, a sportra meg akármennyit. A
kultúrára fordítható 50 ezer forintból azonban az ember nem mehet állatkertbe
és nem mehet múzeumba, csak olyan helyekre, ahol élő szereplők megmondják neki, hogyan vannak a dolgok - nem olyan helyekre, ahol maga gondolhat
utána ennek. Nem jó dolog az, ha az ember maga gondol utána. Tisztán látjuk,
hogy a sportra bátran költünk, miközben a kultúrát ún. maradék elv szerint
pénzeljük. Ugye, mindenkinek ismerős ez a fogalom?
Tehát: miért is nem mindegy, hogy mire adjuk a pénzt? Alapjában azért nem
mindegy, mert ebből a bizonyos kultúrából, az ún. tudásból teremtjük meg az
értéket. Azok az emberek, akik többet tudnak, több értéket termelnek. A piacképes munkaerő az, amit az iskolákban termelni kellene - és az, amit utána
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nem foglalkoztatni kell, hanem jön érte a tőke és dolgoztatja, mert a piacképes
munkaerő munkáján haszon van. Mi azonban nem várhatjuk el a miniszterelnökünktől, hogy megértse ezt: ő egy dolgot ismer a világon, egy dologhoz ért,
és az a foci - és ahhoz is csak másodosztályú szinten. Magyar másodosztályú
szinten.
Ezért hát azok, akik tudása ténylegesen világszínvonalú, a nyomorhoz egyre közelebb élnek, mert a regnáló hatalom nem az ő munkájukat tekinti
értéknek. Megvalósulni látszik Kádár és Demján Sándor közös álma az 5 millió
betanított munkásról. A mostani betanítottak ráadásul még csak nem is munkások, mert - amint tisztáztuk - ugyebár munkás az, aki értéket termel. Nálunk
azonban a munkát egyre inkább a foglalkoztatás váltja fel. Ha azt mondjuk,
hogy a munkanélküli nem kapja meg a segélyt, csak akkor, ha részt vesz környezetének szépítésében, akkor ő továbbra is munkanélküli marad, csak
éppen tennie kell valamit a segélyért. Ha viszont azt mondjuk, hogy ő mostantól közmunkás, akkor ő már nem munkanélküli, és javítottuk a statisztikát.
A statisztika nagyon szép dolog. Alapvetően a teljesítmény mérésére szolgál, csak hát a mérés eredménye mindig eltér a mért valóságtól. A
meteorológia azzal kezdődik, hogy pontos mérés márpedig nincsen. Minden
mérésnek megvan a maga hibája, és magától értetődik, hogy a mérleggel
csalni is lehet. Ha csalunk a méréssel, attól a teljesítményünk nem javul, és mi
legfeljebb magunkat csapjuk be - elvégre a mérőszámok ugyan olyanok lesznek, amilyeneket szeretnénk, de a teljesítmény nem változik.
Kormányunk ott téved, hogy a mérés nem szubjektív. Az érték mérésére
van egy, az egyes egyénektől független mechanizmus, és ez a piac. Bizony,
szerte a világon az a helyzet, hogy minél nagyobb a termék előállításához
szükséges tudás, annál több a hozzáadott érték. És az a bizonyos piacképes
munkaerő, amint ezt neve is mutatja, a piacon szokott megélni - kis hazánkban
azonban a piac megszűnőben van. A piacképes munkaerő pedig - éppen
azért, mert piacképes - elmegy, és nem jön haza. Azért nem jön, mert itthon
beavatkozunk a piacba hatósági árakkal és kézi vezérléssel.
A piac értékén fizeti meg azt a tudást, ami az értéket termeli. Amikor a mi
piacképes dolgozónk elmegy külföldre, azt veszi észre, hogy bérfeszültséget
teremt pusztán azért, mert több munkához szokott hozzá, mint amennyire ott
szükség van ahhoz, hogy sokkal több hasznot, értéket termeljen, mint nálunk.
Amit itt látunk, az a vezetés csődje: akik "fölül vannak", nem értékteremtésre
használják a tudást. Ezért van, hogy meg se fizetik: mert nincs rá szükségük.
Körülnézünk, és azt látjuk, hogy hatalmas pénzeket költenek az utcák és terek
újraburkolására meg hasonlókra úgy, hogy azok állapotát, használhatóságát
nem javítják, hanem kimondottan rontják. Ezt hívják a közgazdászok negatív
hozzáadott értéknek - mi nyugodtan hívhatjuk elvett értéknek.
Elveszik tőlünk értékeinket, és adnak helyette stadionokat, amelyekben
nézhetjük a focit. A magyar focit.
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Dr. Antmann Katalin:

Nem bérkompenzációt,
hanem tisztességes bért kérünk!
Dr. Antmann Katalin, az Orvosegyetemek Szakszervezeti
Szövetségének
(OSZSZ)
elnöke
felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának
(KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Szép napot kívánok!
A közszféra azon területét képviseljük, ahol volt is béremelés és nem is az elmúlt évben. Ezért itt vagyunk, mert
van mondandónk. Panaszunk.
Az egészségügyi dolgozók körében, a szakdolgozók, ápolók, nővérek számára a második körben érezhető emelés történt, valóban. Kimondottan
érezhető ez a diplomás ápolók bruttó bérén. Kezdő diplomás ápoló fizetése a
bruttó 163 500 forinttal szépen hangzik, de ennek nettója 107 000 forint. A
KSH hivatalos számításai szerint a létminimum pedig kb. 92 000 Forint. És a
nővéreink jelentős része egykeresős családanya, egy-két gyermekkel, a számított létezéshez szükséges minimum 197 000 forint, ennyi a családi
adókedvezménnyel sincs meg. Egyik műszakból szalad a másik kórház
hosszú műszakjába. És elfogynak menet közben.
Az egészségügyben dolgozó orvosok bruttó 75 000 forinttal keresnek többet, mint az azonos kategóriájú, végzettségű egyéb közalkalmazott. De ez a
plusz nem emeli az ügyelet díját, azt továbbra is az emelés előtti bruttó bér
alapján számolják, azaz az emelés nem épült be az alapbérbe. És elfogynak
az orvosok is.
És semmiféle béremelésben nem részesült az egészségügy hátországa, a
gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozók. Ugyan úgy, mint a közszféra többi része.
És mit mondjak azon kollégáimnak, akik nem a klinikákon dolgoznak, hanem a jövő egészségügyi dolgozóját oktatja? Én is orvos vagyok, én mikor,
mennyit? Szakképzett asszisztensek segítik az akadémiai részleg kutatásait,
nekik mit mondjunk? Rájuk mikor gondolnak? Miért jön ide dolgozni? Milyen
jövője lesz?
Azzal terveztem kezdeni, hogy miközben járom Budapest utcáit itt is, ott is
belebotlok hajléktalanokba és olykor elgondolkodom, mi választ el engem tőlük. Próbáltak lebeszélni, de csak elmondom. Az a különbség köztünk, hogy
nekem van munkám. Fizetéstől fizetésig épp kitart. De mi van, ha hosszú időre
keresőképtelenné válok? Mi van, ha leszázalékolnak? Netán elvesztem a
munkám? A közalkalmazotti béremből nem igazán tudtam eddig sem, és ezután sem félretenni annyit, hogy ilyen kritikus élethelyzetekben biztos
tartalékom legyen. Nem vagyok ezzel egyedül.
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Az alábbit írta egy informatikus kollégám:
"Tavaly azt ígérték, hogy ebben az évben lesz fizetésemelés, nemrég viszont a dékán azt mondta a dolgozói értekezleten, hogy nem lesz. Kíváncsiak
lennénk, hogy kinek higgyünk.
Ehhez azt tenném hozzá, hogy én már tíz és fél éve vagyok közalkalmazott, és azóta csak egyszer emelték a bruttó béremet, a nettóm még akkor is
csökkent pár ezer forinttal.
Ráadásul néhány éve még megkaptuk a helyi közlekedési bérletet, és mellé még étkezési utalványt is, ma pedig, ha a bérletet választom, akkor
nemhogy még utalványt is kapnék mellé, de nekem kell kipótolni a bérlet árát,
mert elszámolni csak akkor tudjuk, ha számlát kérek róla, akkor viszont már
nem 9 500, hanem 10 500 a bérlet ára, én pedig csak havi tízezerért kérhetem
a cafeteriát. " Azaz örülünk, mert nálunk van béren kívüli juttatás. És nagyon
nem örülünk, mert a béren kívüli juttatás plafonja a közszférában 200 000 forint, amiből nálunk csak nettó havi 10 000 forint jut.
És csak egy mondat egy másik levélből: "Azt szeretném megtudni, hogy
mikor, milyen mértékben emelik a közalkalmazottak bérét, mikor várható, hogy
uniós (pl. ausztriai) közalkalmazotti bérszínvonalat érünk el itt Magyarországon?" Ez a kérdés mindent elárul.
Tisztelt Jelenlegi és leendő parlamenti képviselők! Garasoskodunk, állandóan osztunk-szorzunk. Itt tartok a kezemben több mint ötezer aláírást,
amiben azt kérik nyomatékosan a kollégák, hogy igen, az egészségügy hátországa is kapjon tisztességes béremelést és igen, a felsőoktatásban
dolgozókat se felejtsék el!
Tisztességes, a megélhetést biztosító bért kérünk. Nem kérünk a magas fizetéseket preferáló adórendszert. Tisztességes bért kérünk.
Nem kérünk bérkompenzációt, HANEM tisztességes bért kérünk.
Nem kérünk olyan bérkompenzációt, amely összemossa a munkajövedelmet és a családi adókedvezményt.
Tisztességes, a megélhetést biztosító bért kérünk a közszférának!
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Bárkovits Sarolta:

Nem vonzó a pályánk
Bárkovits Sarolta, a Semmelweis Érdekvédelmi
Szövetség (SESZ) alelnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik ebben a pokoli
időben hajlandóak voltak eljönni, itt maradni, és meghallgatni minket. Ma délelőtt, mikor elindultam ide, hogy
meghallgassam azokat, akik érdekelnek és eltöltsek itt egy kis időt, a fiam rám
nézett és megkérdezte, hogy: Anya, így akarsz elmenni a parlamenthez?
Mondtam, hogy miért nem jó? Ilyen ruhám van, így szoktam felöltözni. Mondta
nekem, hogy vedd fel a piros pulóvered, az nagyon szép. Mondtam, hogy azt
inkább nem szeretném most felvenni. Hát akkor vedd fel a narancssárga pamutingedet. Mondtam neki, hogy most azt sem szeretném igazán felvenni. Hát
akkor van még zölded. Mondom azt már talán, de maradok a kéknél. Bocsánat
ezért a bevezetésért, így kezdődött a mai napom.
Azt mondták nekem, hogy Magyarország jobban teljesít. Mi, az egészségügyi szakdolgozók tényleg jobban teljesítünk! Jobban, mert kevesebb
emberrel végezzük a még több munkát!
Lehet, hogy ezt mosolytalanul, mogorván és megengedem, de néha durván
végezzük, de végezzük!
Miért nem mosolygunk? Mert fáradtak vagyunk! Miért vagyunk fáradtak?
Mert több az elvégzésre váró munka, nagy a túlterheltség! Mert sokunknak
másodállása is van! Nem reklámozzuk, mert nem lehetne, de bújtatottan ott
van az egész egészségügyben! Elnézik, mert a munkát el kell végezni! Az a
szerencsétlen nővér egyik munkahelyéről rohan a másikba, vagy otthonápolást, takarítást vállal a főállása mellett.
Miért van másodállása a nővérnek?
Mert kevés a bére! Egy harminc éve a szakmában dolgozó magas szinten
képzett szakdolgozónak ma a nettó fizetése, amiből vásárolhat és kifizetheti a
csekkjeit, gyermekei ebédjét, ruháját és még esetleg neki is szüksége lehet
egy papucsra, mert munkacipőt sem kap, az kb. 120 - 140 ezer forint között
van! Az a baj, hogy mindenhol bruttó értékekről beszélnek. Milyen szépen
hangzik az átlag 200 - 220 ezer forintos fizetés! De ebből csak 120 - 140 ezret
kapunk kézhez a levonások után. Ez a mai helyzet, annak ellenére, hogy a
sajtó attól zeng, hogy az egészségügyi dolgozók mekkora bérfejlesztést kaptak! Mert ez a béremelés a magas járulékokkal nem igazán az volt, amit
gondoltunk. Ez a béremelés csak arra volt elég, hogy a bérek vásárlóértékét
szinten tartsa! A bérünk ugyan annyit ér, amennyit ért négy éve! A bérek a
szakdolgozóknál pont annyival emelkedtek, amennyiért ugyanúgy nem halnak
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éhen, mint négy éve! És mi egészségügyi, hangsúlyozom egészségügyi dolgozók vagyunk, de az egészségügyben, és itt a BEN a lényeg, nem kaptak
semmit évek óta.
Miért vagyunk kevesebben?
Mert sokan, teljesen megérthető okkal, az unió más országaiban kerestek
megélhetési lehetőséget. A nővérek több mint hatszorosát keresik meg a bérüknek külföldön, mint itthon.
És azért is kevesebben vagyunk, mert az új nyugdíjtörvény még azokat az
embereket is elüldözte, akik még valahogy eltartották az egészségügyet! Mert
mindannyian tudjuk, hogy az orvosok és a szakdolgozók maradhattak, már aki
mert maradni a sok hitegetés után, és a nyugdíjukat is megkapták, de ez a
kedvezmény a kisegítő személyzetre, az egészségügyben dolgozókra nem
vonatkozott, akik nélkül komoly fennakadások vannak a munkahelyeken.
Mert a nyugdíjas Laci bácsi tudta mindennek a pontos helyét a raktárban,
de nyugdíjba kellett mennie! Kit is tudnánk felvenni a helyére azért a kis pénzért, amit Ő kapott? Senkit! De neki a kis nyugdíja mellé életmentő volt ez az
összeg. És még sorolhatnám kinek tette tönkre a megélhetését a nyugdíjtörvény, ami csak a közszolgákat érintette!
És még mindig beszéljünk arról, hogy miért vagyunk kevesebben. Azért is,
mert nincs utánpótlás. Van ugyan nővérképzés, de annak elvégzése után alig
néhány ember helyezkedik el az egészségügyben, azok is olyan területen, ami
nem veszi őket annyira igénybe, és bírják még mellette a másodállást. Nem
vonzó a pályánk senkinek a szemében sem. Szükséges a fizikai és pszichés
maximális állóképesség! És mint már mondtam, ezt havi nettó 120-140 ezer
forintért végezzük.
Miért mentek külföldre a kollégák?
Mert ott többet keresnek, és abból még haza is tudnak küldeni az itt maradt
családtagjaiknak! És ami benne az érdekes, ott nincs túlterheltség, nincs ki
nem fizetett túlóra és elég a főállás a megélhetéshez!
Mi lesz pár év múlva?
Az egészségügyi szakdolgozók átlagéletkora jelenleg az egészségügyben,
számításaink szerint 45-50 év között van. A betegágy mellett dolgozók nem
fogják bírni hatvan évesen emelgetni a betegeket. Utánpótlás nincs! Ki fogja
ellátni a betegeket, ki fog ápolni minket?
Engedjék meg, hogy most felolvassam azoknak a levelét, akik rajtam keresztül kívántak üzenni!
A Kanizsai Dorottya Kórház szakszervezete pontokba szedve küldte el a
dolgozók és a saját észrevételeit és panaszait:
- a kórházak államosítása óta a Kanizsai Dorottya Kórház ellátási területe
jelentősen megnőtt. Mivel a környező kisebb kórházakat bezárták, ezáltal az
ellátandó betegek száma megnőtt. Így gyorsabban, de ugyanolyan precízen
kell dolgoznunk és pontosan ugyanannyi pénzért, mint eddig. A dolgozók sokkal fáradtabbak, dekoncentráltabbak és ebből kifolyólag ingerültebbek is.
Ennek sokszor sajnos a betegek isszák meg a levét, amit nagyon sajnálunk.
- a nagyobb ellátási terület miatt sajnos a rendelési idők is ki-kicsúsznak a
megadott helyi 40 órás munkarendből és vannak túlórák, melyek nincsenek el-
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számolva és le sem csúsztathatók, arra hivatkozva, hogy a törvény heti 8 óra
túlórát ír.
- a röntgen asszisztensektől, akik sugár veszélyes helyen dolgoznak, sajnos sok kedvezményt vettek el, ilyen például a korkedvezmény és a
sugárpótlék. Miért?
- veszélyességi pótlék jelenleg csak a tüdőgondozóban és a pszichiátrián
jár, de egy-két helyen (intenzív osztályok) szintén szükség lenne rá, illetve
Őket is megilletné.
- az új oktatási rendszerben 9 hónapos gyorstalpalós tanfolyamokkal
ugyanolyan képesítést szereznek emberek, mint amiért mi főiskolán vagy
OKJ-s tanfolyamokon, éveken át tanultunk! FELHÁBORÍTÓ! Ráadásul ugyanolyan bért kapnak, mint mi!
- a minimál bért nemrég megemelték, ezáltal a nemrég munkába állított
emberek egészségügyi alapképzettség nélkül, ugyanannyit keresnek, mint a
10 éve ott dolgozó egészségügyi középiskolát és HID-at végzett munkatársak.
A minimálbérrel miért nem emelik a meglévő szakdolgozók fizetését? Ez az
orvosokra is igaz, mivel van olyan rezidens, aki többet keres, mint az évek óta
ott dolgozó orvosunk.
- régebben volt a kórházi dolgozóknak a kórházi étkezéshez hozzájárulás,
melyet sajnos minimálisra csökkentettek. Náluk a nagykanizsai Kórházba 680
forint egy ebéd a dolgozóknak, míg külső éttermekből 750 forint-ért rendelhetünk, HOL VAN ITT A TÁMOGATÁS?
- a cafetériát munkáltatói döntés alapján ADHATÓVÁ tették, melyben mi így
nem részesülünk!
- a kórházi kiszolgáló személyzet, vagyis az egészségügyben dolgozók,
úgymint munkaügyisek, pénzügyisek, élelmezés, műszaki dolgozók és még
sorolhatnám, munkabérét 8 éve nem emelték, pedig sokszor rajtuk múlik, hogy
tudjunk dolgozni, vagyis hogy el tudjuk látni a betegeket, és hogy a bérünket is
pontosan megkapjuk. Nélkülük leállna az egészségügyi ellátás.
- az adómentesen adható juttatásokat is minimálisra csökkentették, ezáltal
sem a munkáltató, sem mi a szakszervezet nem válogathatunk azon adható
juttatások közül, melyeket eddig biztosítani tudtunk a munkavállalóknak.
v GM kezdőbetűvel is érkezett hozzászólás. Olvasom:
Engem személy szerint nagyon sok minden aggaszt a hétköznapokban. Az
leginkább, hogy még szólni is alig merünk, vagy nem akarunk.
Az is aggaszt, hogy például ma szembesültem azzal, hogy egy munkanélküli terhes kismama - a médiában sulykolt családszerető dicshimnuszok
ellenére - ma Magyarországon szülés után nem kap Terhességi Gyermekágyi
Segélyt. Mert nem jár neki! Holott álláskeresőként nyilván volt tartva és előtte
meg dolgozott. NEM tetszik, hogy a nőkkel így bánnak! Nem tetszenek az
egymásnak ellentmondó információk, mellébeszélések!
Az is aggaszt, hogy közalkalmazottak fizetését évek óta nem emelik - itt sorolhatnám párhuzamként, hogy közben hogyan változott az infláció, a pénz
vásárlóértéke, a bérek reálértéke stb. és szégyen, hogy a magyarok (10 éve!)
európai uniós állampolgárbeli átlagbére - és nem csak a közalkalmazotti bérek nagyon alatta állnak az uniós átlagnak. Egy svéd orvos 7000 euró havi bért kap,
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a magyar orvos fizetése az 1000 eurót sem éri el. És a nagy többség Magyarországon, aki 100 000 forint körüli bért visz haza és ugyanúgy adózik, mint az
ötször jobban keresők - az uniós átlagnak mélyen alatta él és éli túl a mindennapokat. Én személy szerint azért szavaztam arra, hogy belépjünk az unióba, mert
az volt az ígérvény, hogy ausztriai életszínvonalon élünk hamarosan.
Azt szeretném megtudni, hogy mikor, milyen mértékben emelik a közalkalmazottak bérét, mikor várható, hogy uniós, például ausztriai közalkalmazotti
bérszínvonalat érünk el itt Magyarországon?
Dr. Lotz Gábor:

Súlyos probléma a béregyenlőtlenség
Dr. Lotz Gábor, a Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának a tagja felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati
Panasznapon:"
Üdvözlök mindenkit!
2010-ben a választások előtt Orbán Viktor kijelentette, hogy
növelni kell az egészségügyben dolgozók számát és a bérüket.
A kormányváltás után az ígéretek nem teljesültek, arra való hivatkozással,
hogy amíg nincs érzékelhető mértékű gazdasági növekedés, ne is számítson
az egészségügyi ágazat béremelésre. Végül a rezidensek által meghirdetett
"Élhető magyar egészségügyet" mozgalom kényszerítette ki az ágazat béremelését, ami két évet, 2012-2013-at figyelembe véve az orvosoknak
maximálisan 68 ezer forint körüli nettó béremelést jelentett, míg a szakdolgozók 16-40 ezer közötti nettó béremelést kaphattak. Tegyük hozzá, hogy ezelőtt
komolyabb béremelés 10 évvel korábban volt, így az emelés utáni egészségügyi bérek még mindig kirívóan alacsonyabbak annál, amit az ágazat
fontossága és társadalmi megbecsültségének kívánatos szintje alapján elvárhatnánk. Mit is jelent ez? Azt, hogy a szlovák orvosok kétszer, a csehek
2,5-3-szor annyit keresnek, mint a magyarok, nem is szólva a nyugat európai
bérekről, ahol 5-10-szerese az orvosi bérszínvonal a magyarországinak. De
nem elsősorban az abszolút számok számítanak. Hanem az, hogy a különféle
ágazatok bérrangsorában az egészségügy másutt az elsők, nálunk meg az
utolsók között van. Ez még Gerő Ernő öröksége a múlt század ötvenes éveiből. Nyilvánvaló, hogy a kommunista Rákosi-rendszer a "reakciós"
orvostársadalmat a megalázóan alacsony fizetéssel próbálta büntetni. Ezért
javasolta Gerő, hogy tartsák alacsonyan az egészségügyi béreket, a költségvetés így megtakarításhoz jut, és majd a betegek hálája eltartja az orvosokat.
Ezért alakult ki a hálapénz. A kérdés az, hogy most, amikor itt a Kossuth téren
is szobrokat mozdítanak el a helyükről azért, mert az állampárti rendszer örök-
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ségeinek minősíttettek, akkor miért nem hajlandó a kormány a Rákosi-rendszer örökségeként fennálló egészségügyi bérezésen változtatni?
További súlyos probléma a béregyenlőtlenség. A rezidensek elvándorlásának
megállítására
bevezetett
Markusovszky
ösztöndíjprogram
eredményeképpen a kezdő orvosok 234 ezer forint nettó keresetet vihetnek
haza, de az orvosi hiányszakmákban - ilyenből most már 14 van - még további ösztöndíj jár, így ezek a rezidensek 276 ezer Forint nettót kapnak,
ami 420 ezer Forint-os bruttó fizetésnek felel meg. Ez bizony a kórházi főorvosok, egyetemi docensek fizetésével vetekszik! Mi a következménye?
Az egészségügyi államtitkárság is el kellett ismerje, hogy míg a rezidensek
elvándorlása jelentősen csökkent, addig a szakorvosoké tovább nőtt! Hogyan gondolhatták a kitalálói, hogy működőképes egy olyan rendszer,
amiben például egy kórházi adjunktus kevesebb bért kap, mint a hozzá beosztott rezidens? A szakorvosok a lábukkal fejezik ki a véleményüket arról,
hogy pofátlanul semmibe veszik őket, és még többen keresik a boldogulásukat másutt, ahol megbecsülik őket. Így a rezidensek nem fognak
megfelelő képzést kapni, hiszen ahelyett, hogy a szakorvosok mellett sajátítanák el a szakma fortélyait, az elvándorolt szakorvosok helyét próbálják
velük betömködni. Végül sok jól kereső, de alulképzett rezidens lesz a
rendszerben, a jó szakorvosok derékhada külföldön vagy magánellátásban
dolgozik, a biztosítotti betegellátás színvonala pedig tovább csökken.
És nézzük most meg az egészségügyi felsőoktatásban dolgozókat. Közülük
még szerencséseknek mondhatók a betegellátásban is résztvevő kollégák, hiszen ők megkapták a soknak nem mondható béremeléseket. Viszont akik
elméleti intézetekben dolgoznak, nem kaptak semmilyen emelést. Azok az orvosok, biológusok, állatorvosok, akik a jövő orvos-generációjának képzését
végzik megalázóan alacsony bérért dolgoznak. Ami kicsit segíthetne anyagi
helyzetükön, az az orvosi karok idegen nyelvű képzési programjában vállalt
szerep, ami a fizetős külföldi hallgatók képzését jelenti. Azonban a külföldi
hallgatók tanításáért kapott díjazás is stagnál hosszú évek óta. Miért is? Egyrészről mert az orvosi karok gyógyító tevékenységét az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól kapott térítés nem fedezi. Például bizonyos bonyolult műtétekért, amelyeket csak egyes egyetemi klinikákon végeznek, azok
bekerülési költségének töredékét fizeti csak az OEP. Ugyanakkor a magyar
hallgatók képzésének költségeit sem fedezi az állami támogatás. Hogyan éltek
túl eddig az orvosképzésben résztvevő egyetemek? A külföldi hallgatók utáni
bevételekből fedezik a magyar oktatás és a gyógyítás egyre növekvő hiányát.
Így viszont a külföldi oktatásban résztvevők díjazását nem tudják növelni.
Ezek után van remény a közszféra béremelésére? Csak azt tudom erre
mondani, hogy ahol súlyos tízmilliárdokat költenek el egy olyan presztízsberuházásra, mint itt a Kossuth tér átépítése, az egy gazdag ország, ott kell, hogy
legyen pénz a közalkalmazotti béremelés számára is!
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Weltner János:

Napi nyolc óra munkából
emberhez méltó életet kellene élni
Weltner János, a Semmelweis Érdekvédelmi
Szövetség (SÉSZ) elnökségi tagja, a Közalkalmazotti Tanács elnöke felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Kedves Nagy Imre, úgy is, mint közel-távol az egyetlen
igazi miniszterelnök, Kedves volt Betegeim! Kedves Leendő Betegeim! Kedves mindazok, akik megúszták, hogy
valaha is a betegeim legyenek! Nagyon sok adatot hallottunk idáig, én most
nem adatokról szeretnék beszélni. Azt szeretném elmondani, hogy egy ország,
egy rendszer, az olyan, mint a polgárai. Ha a rendszer a polgárokért van, akkor az jó. Egy ilyen rendszerben a polgár is mindent megtesz a rendszerért,
mert fontos nekik, hogy ebben a jó rendszerben éljen. Ennek az együttdolgozásnak ugyancsak híján vagyunk napjainkban ebben az országban.
Honnan tudja az ország, hogy jó neki? Onnan, hogy napi 8 óra munkából
emberhez méltó életet tud élni. Nem kell ezen túl dolgoznia. Az a 3x8-as szabály, amit 150 évvel ezelőtt szakszervezeti elődeink a zászlójukra tűztek, az
ma a távolba veszett.
Abból is tudjuk, hogy jó a rendszer, ha a munka 8 órájában a munkahelyen
tisztes munkakörülmények között valósíthatjuk meg önmagunkat és eleget tehetünk a munkáltató elvárásainak. Ha közvetlenül embereket szolgálunk, mint az
oktatók, gyógyítók, lelkészek, rendőrök, politikusok, papok, akkor az emberek
elvárásainak is meg kell felelnünk, és ha ezt jól tesszük, akkor megbecsültek leszünk a társadalomban és akkor megint csak jól érezzük magunkat.
Nem olyan régen az egyik újságban megjelent egy riport az egyetemünk
egyik tanszékéről, ahol az ott dolgozók büszkén elmondták, hogy milyen hősiesen dolgoznak, és büszkén elmondták, hogy hány szabályt, hány jogszabályt
szegnek meg annak érdekében, hogy tisztességesen elláthassák a betegeket.
Magyarán magukra vállalták a szabályszegésnek az ódiumát annak érdekében, hogy ne kelljen a betegeket és elzavarni, és megmondani nekik, hogy
kérem, magukat itt ma nem lehet meggyógyítani, mert nem adottak a feltételek. Ezeket az embereket, akik őszinték voltak, ma fegyelmi eljárás alá
kívánják vetni.
Onnan is tudja a polgár, hogy a rendszer jó neki, hogy a munkába menet és
onnan jövet kulturáltan, megfizethetően utazik. Amikor a nap többi részében
otthon van, vagy közterületen van, vagy pihen, akkor azt nyugodtan teheti,
mert a közbiztonság jó, nem kell rácsok, riasztóberendezések, biztonsági kamerák közé bújnia.
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Ilyen ma a rendszerünk?
Ha itt most tömeg lenne, valószínűleg azt mondanák, hogy nem.
Onnan is tudja a polgár, hogy a rendszer jó, hogy megválaszthatja gyermeke iskoláját, ahol a gyermekét a szüleik által elvárt szellemben oktatják és
nevelik a megbecsült tanárok, és a gyermek tehetségének kibontakozását sem
a köz-, sem a felsőoktatásban nem korlátozzák az iskoláztatás egyre kevésbé
elviselhető költségei. Ne felejtsük el, hogy ez a beruházás gyermekeinkbe azt
jelenti, hogy ők a tehetségüket, a megszerzett tudást majdan a haza érdekében fogják hasznosítani - ha el nem üldözik őket.
A polgár szemében az is minősíti a rendszert, hogy az egészségügyi rendszer működése milyen. Hogy az a járulék, amit ennek a rendszernek a
működtetéséért fizet az sok vagy kevés, és azt is tudni szeretnék, hogy amikor
gyermeke születik, amikor szülője, önmaga, vagy ne adj Isten gyermeke megbetegszik, akkor milyen ellátást fognak kapni.
És itt kezdődnek a mi bajaink.
A soknak mondott járulék, amit a munkáltatók tekintenek soknak, mert az ő
profitjukat, versenyképességüket korlátozza, az valójában kevés. Kevés, mert
ma a hazai rendszer, az ipari rendszer, a pénzügyi rendszer, az adórendszer
megengedi, sőt támogatja a feketepiac működését, ami a teljes hazai termelés
és szolgáltatás mintegy harmadát teszi már ki, amely területről nemcsak járulék, de adóbevétel sincs. Kevés ez a járulék, mert a járulék ma már az OEP
költségvetésének csak a harmadát fedezi, a többi adóbevételekből származik.
Adókból, melyek kacskaringós és átláthatatlan módon jutnak el az egészségügyi rendszer közvetítésével a polgárokhoz. Ez lehetne lényegtelen kérdés is,
vannak országok, ahol kizárólag adókból finanszírozzák az egészségügyet, de
a valóságban ez nálunk azt jelenti, hogy a járulékfizetők számára a rendszer
átláthatatlan. Az OEP költségvetését, annak felhasználását a társadalom nem
tudja ellenőrizni, és nincs is olyan szervezet, nincs olyan önkormányzat, nincs
olyan felügyelő bizottság, mely ezt a felhasználást és a bevételt egyáltalán ellenőrizze. Ennek az egyik eredménye az, hogy a hosszabbodó várólisták, a
jövőbe vesző előjegyzések és a romló eredmények ellenére felhasználatlan
pénz marad az OEP kasszájában, amit aztán hozomra osztanak szét.
Az egészségügyi rendszer működése, működtetése számos sebből vérzik. A finanszírozás elvben azon alapul, hogy járó és a fekvőbeteg
szakellátásban minden gyógyeljárásnak valódi és elfogadható költségeken
alapuló ára van. Ezt az árat, hasonlóan a villany, a víz, a kenyér vagy nercbundák árához, karban kell tartani. Karban kellene tartani, de ez nem történik
meg. Ebben az árban lenne benne a munkaerő ára, magyarán a fizetés, a
cafetéria, a képzés, a továbbképzés, a védőruha, a munkaruha, a munkavédelem és a szociális ellátások költsége - kezdve a beiskolázási támogatásnál
és befejezve a temetési segélynél. Az egészségügyieknek, mint szolgáltatóknak azonban nincs beleszólásuk a szolgáltatások árába és még azt sem
tehetjük meg, mint egyes szemétszállító cégek, hogy ha alul vagyunk finanszírozva, akkor kivonulunk a piacról. Az egyes munkatársaink persze
kivonulhatnak, és mint tudjuk ki is vonulnak. Még a mesés összegűnek mondott hálapénz sem tartja vissza őket.
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Érthető ez?
Munkaerőhiányról, és az egészségügyi dolgozók önpusztító túlvállalásairól
hallottunk fontos szavakat az előző szónokoktól. Munkatársaim nem csak a
munkahelyükön használják ki a végletekig a törvényes közalkalmazotti túlmunka lehetőségét, ami csaknem 40%-kal haladja meg a más szektorokban
maximálisan engedélyezett túlóramennyiséget, hanem vállalkozóként más
munkahelyeken is munkát vállalnak. Ezzel keresnek annyit, hogy fenntarthassák családjukat, miközben tudják, hogy a vállalkozások mögé bújva kötött
furcsa szerződésekben vállalt munkákkal tulajdonképpen megszegik a munkaügyi törvényeket.
Az egészségügy egyébként is kiégés veszélyes szakma. Egy ilyen mérvű
túlmunka, amit nővéreink és orvosaink vállalnak, azt jelenti, hogy embereink
mindkét végéről égetik életük gyertyáját.
A kormány előbbiekben említett bérfejlesztése fontos volt munkatársainknak, de nem szabadította meg őket anyagi gondjaiktól. A módja azonban nevezetesen az, hogy a bér nem a szokásos finanszírozás keretében, hanem
azon kívüli csatornákon, a munkáltatót megkerülve jut el a dolgozóhoz - annyit
jelent, hogy a pénzt meg kellett védeni attól, hogy a munkáltatók azt adósságtörlesztésre, a dologi költségekre használják. Ez rossz hír a beteg polgárok
számára, ez egyértelműen azt jelenti, hogy az ellátás nem javul, sőt az infláció
mértékével romlik. A jelenlévők talán mind tudják, hogy egy átlagos magyar
fekvőbeteg ellátására az OEP 2009 júliusa óta változatlanul 150 ezer forintot
fizet a kórházaknak. Az eset-összetételi mutató, tehát a súlyszám-átlag akkor
még egy volt. Ez az eset-összetételi mutató azóta emelkedett, és ez azt jelenti,
hogy kb. 20%-kal lehet ma számlázni egyes ellátásokért, azonban az infláció
ezt a növekményt is meghaladta. Így érthető, hogy az egészségügyben nem
lehet versenyképes bérekkel számolni.
Az elavult infrastruktúrában nem lehet költséghatékonyan dolgozni, és így a
lakosok ellátásának a színvonala nem tartható. Ahhoz, hogy ez a helyzet ne
romoljon tovább, sőt, javuljon, ahhoz nem az egészségügyben van szükség az
álságosan emlegetett szerkezetváltásra, hanem elsősorban az egészségpolitikát irányító politikusok gondolkodásában kellene szerkezetet váltani. Ide értve
a tárgyalókészséget a szociális partnerekkel, az átlátható forrásteremtést, a
közgazdaságilag korrekt finanszírozást, sőt az embereknek, mint értéknek az
elfogadását és tiszteletét, ami ezen keresztül nyilvánulhatna meg.
Említettem az átlagos fekvőbeteg 150 ezer forintos térítési díját. Akkor hadd
mondjam meg, hogy ma itt a fővárosban egy átlagos temetés 320 ezer forint.
Köszönöm a figyelmet.
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Mendrey László:

A KLIK megalázza a pedagógusokat
Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) elnöke felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs
és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Mikor azon gondolkodtam, hogy miről kellene itt beszélni
a mai panasznapon, akkor eszembe jutott, hogy nem is
olyan régen, alig 30 éve volt az első alkalom, amikor itt
ezen a környéken tüntettem egy kicsit arrébb. Március volt, március 14-e. 15-e
előestéjén okos, elszánt, csillogó szemű fiatalok vettek körül, akik a szabadságért szólaltak meg akkor. Akkor 1984-et írtak. Biztos mindenkinek ismerős a
dátum. Orwell, ha ma élne, lubickolna a témákban. Az 1984-es fiatalok a szabadságért szólaltak fel. Most itt állunk Nagy Imre szobra előtt a mártír
miniszterelnök a szabadságért áldozta életét.
A hatalom mai urai permanens szabadságharcot vívnak úgy általában mindenkivel, és az oktatás ma urai, úrasszonya pedig arra törekszik, hogy ezt a
szabadságot tőlünk, itt az országon belül elvegye. Erre kiváló eszközöket talált,
hozott létre és fogadtatott el a nagyház uraival, akik gondolkodás nélkül gépiesen nyomták meg a gombot ezelőtt három évvel december 19-én Tollner
kollegám születésnapi ajándékaként. A köznevelési törvény által létrehozott Klébersberg Intézményfenntartó Központ kiváló eszköze annak, hogy az oktatást,
az oktatás szereplőit megzabolázza, megregulázza, járomba hajtsa. Kiváló eszköz arra, hogy megfélemlítse a pedagógusokat, megnyomorítsa, megtörje a
gerincüket, cserébe baksist ad, mondván, hogy de legalább megfizetnek. Jelentem, nem fizet meg, megaláz. Legalább azzal, amit most pedagógusi
életpályamodellnek neveznek, megaláz azzal, hogy telekürtöli a világot, ha nem
is az egészet, de országot biztosan, hogy nekünk, pedagógusoknak milyen jó.
Hogy nem is értik, hogy mi miért tiltakozunk, miért panaszkodunk. Megaláz azzal, hogy folytonosan és hihetetlen profi módon megosztja, nemcsak az egész
társadalmat, de bennünket, pedagógusokat is. Szakvizsgást fordít szembe két
diplomással, magyar tanárt a testnevelő tanárral, pedagógus-szakszervezetet a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, kiválóak ebben. Ha ennek a
lelkesedésnek csak a töredékét folytatnánk a szakmai munkára, nem állnánk itt
esőben. Nem annyian, mint az 1984-es fiatalok kicsivel kevesebben vagyunk, a
rendőrök is sokkal békésebbek. Bízom benne, hogy így is maradnak.
Azt gondolom, hogy ezt a törvényt, ezt az intézményt, ami itt van nem
messze tőlünk, át kell alakítani, meg kell változtatni, a Klébersberg Intézményfenntartó Központot meg kell szüntetni. Meg kell szüntetni azt az állapotot,
amely egyetlen munkáltató alá sorolja be az összes pedagógust, 127 ezer pedagógusról van szó. Európa legnagyobb munkáltatójáról. Akit itt a szomszéd
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utcából elbocsátanak pedagógust, sem Debrecenben, sem Pécsett, sem Miskolcon, sem Sopronban nem kap állást, hiszen alkalmatlannak minősült
egyszer. Nem tud javítani, és ki tudja, hogy milyen szempontok alapján bocsátják el, hiszen fortélyos félelem, nem messze ült innen József Attila, már
nemcsak igazgat, hanem dirigál. Én nem gondolom, hogy ezt nekünk hagynunk kell. Én nem akarok ilyen világban élni, én hiszek abban, hogy ezt meg
tudjuk változtatni, és hiszem azt, hogy ez a néhány ember, kevés ember, aki itt
van, annak az eszmeisége, a harca nem lesz fölösleges. Hiszek abban, hogy
2014 szeptemberéből olyan új életpályamodell, olyan minősítésű rendszer lép
életbe, vagy kezdi el működését, amelyek valóban mindenkinek az érdekét
szolgálják, nem a hatalom urait, hanem a pedagógusokért az oktatásért. Ne
felejtsük el, ne felejtsétek el soha, sajnos ez úgy tűnik, hogy örökérvényű jelmondatot a demonstrációnkról, az oktatás jelene a nemzet jövője. Én nagyon
féltem a nemzetet ettől a jövőtől. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Dölles Erzsébet:

Mindenkinek lenullázzák az eddigi teljesítményét
Dölles Erzsébet felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Elégedetlen Sorstársaim! Azért szólalok fel,
mert szeretném, ha mindenki tudná, hogy mit köszönhet
egy korombeli pedagógus a kormánynak és Hoffmann Rózsának. Sokszor hallani, hogy milyen nagyszerű a
pedagógus életpálya-modell.
Nézzük, mi is az a pedagógus életpálya-modell? Olyan dokumentum, amiben deklarálják, hogy mindenkinek lenullázzák az eddigi teljesítményét, és a
szakmai élete csúcsán kezdheti elölről a szamárlétrát. Képzeljék el, hogy egy
hegymászó megmássza az Everestet, már csak 1 méter van vissza a zászló
kitűzéséhez, jön egy helikopter, megragadja az illetőt, leviszi az induláshoz, és
azt mondják neki, hogy az eddigi teljesítménye nem számít, még csak most
indul a verseny. A hegymászó már hulla fáradt, minden ereje fogytán. Van, aki
még egyszer nekiindul, de sokan feladják.
Miért jó ez a kormánynak? Mert ezek után sok embernek nem kell béremelést adni, sőt saját hibájukként tüntethető fel az újra meg nem mászott csúcs.
Kivételek a fiatalok, akik most kezdik a hegymászást, vagy az idősebbek közül, akik el sem kezdték. Őket támogatja a rendszer, nekik ténylegesen
emelkedett a bérük.
Mindenki úgy tudja, hogy a pedagógusok hatalmas béremelést kaptak. Ezzel szemben sokunknak csökkent a fizetésünk. Nézzük a tényeket a saját
példámon keresztül:
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Mindenkit, a nyugdíj előtt állókat is visszasoroltak a kezdő kategóriába. 3
diploma, szakvizsga, érettségi elnöki és szaktanácsadói szakmai múltammal
mesterpedagógusnak (3. lépcső) kellene lennem Hoffmann Rózsa rendszerében. Mindezek helyett mindannyian kaptuk a kezdő, pedagógus 1 kategóriát.
Egész életem a pedagóguspályán telt el.
Pedagógusként fillérekért dolgoztam. Most, hogy nyugdíj előtt kaphatnék
rendes bért, a béremeléssel csökkent a fizetésem. Engem/minket nem is kompenzálnak, mivel az alapbérünk kicsit emelkedett, de többet vettek el tőlünk,
mint amit adtak. Elvették a kétszakos pótlékot, a túlórát, a helyettesítési óradíjat és egyéb pótlékokat. Közben a munkaterhelésünket közel 20 %-kal
felemelték. Ez a béremben havi mínusz 8-10 %-ot jelent! És nem vagyok
egyedül! Erről nem szóltak a hírek!
A lehetséges feljebbjutás rendszere? Ez csak álom, mert senki sem tudja,
hogy ki, mikor, milyen rendszerben/rendszertelenségben kerül sorra, vagy
nem. Szakmaiság és azonos végzettséghez, teljesítményhez azonos időbeliség kizárva! Némelyek 2015-től, míg mások ugyanolyan végzettséggel,
szakmai múlttal majd csak 7 év múlva kerülhetnek a pedagógus 2-be, és újabb
évek múlva a mesterpedagógus kategóriába, a portfólió elkészítése után. A
középkorosztálynak és az idősebbeknek erre már idejük sem lesz! Így lehet
igazán spórolni!
Mi is az a portfólió? Csak az útmutatója 163 oldal! Egy kész portfólió egy
doktori diplomamunka! Mindezt felemelt munkaterhelés mellett! Melyik miniszternek kell beadnia ilyen, saját maga által elkészített (nem plagizált))
dokumentációt, hogy folytathassa a munkáját? Pedig ők milliárdokról és sok
ezer ember sorsáról döntenek!
Nem félünk az ellenőrzéstől! Átéltük mi már a hónapokig tartó átfogó ellenőrzéseket is az átkosban. Jöjjenek, nézzék meg, hogy hogyan tanítunk és
nevelünk! De ne állítsanak megalázó helyzet elé bennünket!
Ha az a bizonyos portfólió szóba kerül, a fiatal kollégáink azt mondják: örüljetek neki, hogy az már nektek, nyugdíj előtt állóknak nem kötelező. Igaz, de
így egy letanított életpálya csúcsa helyett a kezdő kategóriában maradunk, az
egész életünk munkáját lenullázva, megalázva, csökkent bérrel, nyugdíj előtt.
Hisz nekünk eleve már nincsenek éveink a Hoffmann-i szamárlétra megmászására. A legádázabb Kádár korban sem csökkentették a nyugdíj előtt állók
fizetését, és nem minősítették őket vissza kezdővé. Ezt velünk sem, és más
foglalkozási réteggel sem merte, akarta senki megtenni eddig!
Hozzáteszem, hogy a pedagógus-birkák megérdemlik a sorsukat, mert nem
képesek összefogni, és csak a saját kicsinyes érdekeiket nézik. Valamit mégis
tudnak a minisztériumban: nagyszerűen sikerült az oszd meg és uralkodj! A fiatal tanárt, akinek emelték a fizetését, nem érdekli idősebb tanártársa sorsa.
Pedig ez előrevetíti majd az ő megbecsülésüket/meg nem becsülésüket is!
Az életpálya modellben van egy "szép" befejező életpálya szakasz. Ezt kívánom Hoffmann Rózsának, persze a nyugdíja nélkül. Csökkentett munkaidő,
csökkentett bérrel, nyugdíjba vonulás előtt. Ez igazán keresztényi ötlet! Köszönöm, de nem élek vele, szeretnék legalább egy átlagos nyugdíjat kapni
majd, ha a felemelt nyugdíjkorhatárommal valamikor, 100 év múlva elmehetek
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nyugdíjba. Ők a parlamentben persze megszavazták maguknak, hogy fizetést
és nyugdíjat is felvehetnek egyszerre.
Az elmúlt nyolc évben, 2010-ig úgy tudtam, hogy 2013-ban nyugdíjba mehetek,
mivel 1954-ben születtem. Hatalmas ovációval jelentette be a kormány, hogy
mennyire segítettek a nők helyzetén. A miénken inkább ne segítettek volna!
Az 1954-ben születettekkel kezdték a nyugdíjba menés háromszoros büntetését: elvették az előrehozott nyugdíj lehetőségét, felemelték a
nyugdíjkorhatárt a gyakorlatban is, és a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségébe nem számítják bele a nappali egyetemet. Így az összes orvos,
jogász, tanár, közgazdász nő, aki nappalin tanult ezzel a lehetőséggel nem élhet. Tehát 2013 helyett 2018-ban mehetnek nyugdíjba. Ha nekünk legalább
meghagyták volna az előrehozott nyugdíj választási lehetőségét, akkor nem
lenne az azonos évben születettek, és egész életüket végigdolgozó nők nyugdíjba vonulása között 10 év! (Hogy érthető legyen: ha egy 1954-ben született
lány 8. osztály után nem tanult tovább, de az akkor divatos látszatmunkát végzett valahol,ő már 54-55 éves korában nyugdíjba mehet.
Ha valaki végigtanulta a középiskolát, felvették nappalin az egyetemre, és
utána is folyamatos munkaviszonyban dolgozott, tehát tanult, amikor tanulni
kellett, dolgozott, amikor dolgozni kellett, gyereket szült és nevelt, amikor azt
kellett tennie, ő csak 64-65 éves korában mehet nyugdíjba. Ez 10 év különbség azok kárára, akik a társadalom mindenkori elvárásai szerint éltek és
dolgoztak. Köszönjük fidesz és magát kereszténynek tartó párt.
Így becsüli meg a kormány a diplomás nőket? Igen! Ezt a problémát felvetettük
a fidesz-nek, de a fülük botját sem mozdították. Félve kérdezem: Mi jön még?
Dr. Koreczné Kazinczi Ilona:

A mi gyerekeink nem érdemlik meg
a személyre szabott oktatást?
Dr. Koreczné Kazinczi Ilona felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs
és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Az intézkedések hatása a gyermekeiket (óvodától az
egyetemig) nevelő családokra:
Tantervek - óraszámok - természettudományok helyzete
A főbb érettségi tantárgyakból az óraszám csökkent. A korszerű ismereteket, a digitális világ ismereteire szánt órákat a 12 évfolyam alatt a felére
csökkentették. Nem kell informatikai ismereteket tanulnia a gyerekeknek, a
gyerekek úgy születnek, hogy tudják, hogyan készítsenek például egy prezentációt, amely tipográfiailag, tartalmilag is megfelelő. Természettudományokból
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kétféle tanterv van, amiből csak az egyik ad arra lehetőséget a tanulónak,
hogy természettudományi tantárgyakból tanuljon tovább a felsőoktatásban.
Tankönyvrendelés
- nyáron fizettetik ki a szülővel a tankönyvek árát
- a tankönyvet karácsonyra kapja meg a gyermek, vagy még akkor sem
- tantárgyanként két tankönyv
Ez a folyamat pont ellentétes a világtendenciával, ahol a személyre szabott
képzésre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ennek következményeként a
fejlett oktatásüggyel rendelkező országokhoz képest a már most is létező leszakadásunk tovább fokozódik. A mi gyerekeink nem érdemlik meg a
személyre szabott oktatást?
Tanárok minősítése
Az alacsonyabb végzettségű, önmagát nem fejlesztő, túlórát nem vállaló
pedagógus járt jól.
Aki fejleszti magát, rengeteget fáradozik a gyerekeinkért, nem kapja meg az
őt megillető megbecsülést.
Az 50 éves tanár elölről kell, hogy kezdje az életét, most a portfóliókon keresztül ítélik meg a munkáját 2015-től. Addig ne tanítson? Mi lesz a
gyerekeinkkel, akik most járnak iskolába, akiknek most van itt az ideje, hogy
tanuljanak, hogy felkészüljenek? Nekik most kellene a lehetőség nem sok év
múlva és nem külföldön, mert a szülők nagy része nem tudja biztosítani a gyerekének a külföldi tanulást.
Érettségi
Csökkentették azoknak a tantárgyaknak a számát, amiből előrehozott érettségit lehet tenni.
Most már csak két tantárgyból (idegen nyelv, informatika) - előzőleg szinte
minden tantárgyból lehetett.
Továbbtanulás
Az államilag támogatott helyek száma a felsőoktatásban egyre csökken.
Miért nem akarják, hogy gyermekeink tanultak legyenek, ez által fejlődhessen országunk?

Közszolgálati panaszáradat

113

Dr. Vígh László:

Nem ígérgetni kell, hanem cselekedni
Dr. Vígh László, az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés (ÉSZT) tiszteletbeli elnöke, az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének (AOKDSZ) elnöke felszólalt a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános
utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Jó napot kívánok! Szervusztok!
Tisztelettel köszöntök mindenkit, ezt a hatalmas tömeget, aki itt összegyűlt,
és a járókelőket. Sajnos az időjárás felelős egy kicsit közbeszólt, ezért igyekszem rövidre fogni a mondandómat. Ha olyan nagy ember lennék, mint
néhány évvel ezelőtt az az amerikai főhivatalnok, akkor én is eltépném ezt a
kis szamárvezetőt is, de én nem vagyok az, és nem is szeretnék az lenni.
Majdnem 50 éve közszolga vagyok. Azt hiszem, ez teszi lehetővé számomra
igazán, hogy én most a közszolgák nevében néhány gondolatot elmondjak.
Azt hiszem, a közszolga megnevezésben is benne van, hogy a köz érdekében
végez szolgálatot. Ezért annak ellenére, hogy ma itt ők szólaltak meg egész
nap, ezért az ő problémájuk mindenkit kellene, hogy érdekeljen. Hogy aztán
ez így van-e, azt nem tudom.
Sajnos nem állt módomban végighallgatni minden felszólalót ma, ezért valószínű, hogy bizonyos ismétlések is lesznek, de ez csak azt jelenti, hogy a
problémák azonosak. Én sorrendet sem szeretnék felállítani a különböző ágazatok között, mert ez vagy igazságtalan lenne vagy nem volna valós. Én két
dolgot szeretnék kiemelni, ami itt mindenkit érint és érdekel. Az egyik az
egészségügy, mert mindenki potenciális beteg vagy volt, vagy az lesz, de az
egész egészségügyi ellátás is az, de erről én többet nem mondanék, nem nálam avatottabbak erről előttem már kimerítően elmondták legfőbb
gondolatokat, a legfőbb problémákat. A másik dolog az egészséges életmód,
melynek elengedhetetlen feltétele az egészséges élelmiszer. Az élelmiszert
pedig ki állítja elő? A mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Azt tudnunk kell és
tudjuk is mindannyian, hogy nagyon nagy divat, hogy állandóan a tudásalapú
társadalomról beszélünk. Ez nagyon szép dolog, de úgy néz ki, hogy ez csak
szlogen, és hogy ez ne csak szlogenné váljon a mezőgazdasági ágazatban,
de az összes többiben is, megfelelő képzés, oktatás és kutatás történjék. Ehhez pedig feltételekre van szükség. Azt gondolom, hogy a legfőbb két feltétel a
személyi és az anyagi. Ha ezek nincsenek meg, akkor ezt a két pályát nem lehet folytatni. Ugyanis, a pedagógus pálya az én szerény véleményem szerint
az nem foglalkozás, hanem hivatás. A hivatáshoz hivatástudaton kívül alapos
felkészültség kell, nyugodt körülmények kellenek. Ha állandóan struktúraváltás
következik be, az egyszer a munkahely bizonytalanságát teremti meg, más-
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részt pedig, ha nincsenek erkölcsileg és anyagilag megbecsülve az ágazatban
dolgozó emberek, mindennapi gondokkal kell küzdeniük, akkor az bizony nem
tudják jól ellátni a feladatukat. Éppen ezért én azt mondom és azt gondolom,
hogy azon túlmenően, hogy sokat beszélnek róla, és bizonyos elmozdulások
is történtek, ami nem jelenti azt, hogy nincs még számtalan teendő ezeken a
területeken.
Az, hogy örökké átszervezzünk feladatokat és új feltételek elé kényszerítjük
az itt dolgozó embereket, állandó bizonytalanságban tartjuk, ezzel egyre lejjebb és lejjebb kerül mind a két ágazat. Sokszor halljuk ma azt, hogy
mindenkitől jó munkát várunk és nagyobb teljesítményt. Ezt megint, amint már
említettem, csak azoktól lehet elvárni, akik megfelelően meg vannak becsülve,
megfelelő munkakörülmények között, megfelelően ellátott intézményekben
dolgoznak, mert csak akkor tudnak megfelelő tudást a jövő nemzedéke számára átadni. Ha pedig ez nincs, hanem örökké különböző adminisztratív
terhekkel is még terheljük az ebben az ágazatokban dolgozó munkatársainkat,
kollégáinkat, akkor a kitűzött cél nem valósulhat meg. Ezt mindenki jó lenne,
ha tudná. Ezt azok tudják biztosítani, akik a hatalom a birtokában vannak, és a
fenntartók szerepét kellene, hogy betöltsék. Ezen a területen bizony nagyon
komoly problémák vannak még.
Most mi azért vagyunk itt ebben a nem éppen szép tavaszi időben, hogy
ezt tudomására hozzuk azoknak, akiknek ezt meg kellene hallani, és akiknek
erről nemcsak beszélni kellene, hanem tenni is. Ez egy örökös folyamat kell,
hogy legyen és csak pozitív irányba volna szabad, hogy elmozduljon. Nem
ígérgetni kell, hanem tenni, cselekedni kell, mert csak akkor lesz jobb, különben az egész illúzió. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Józsa Vilmos:

Központilag gondolkoznak helyettünk
Dr. Józsa Vilmos kutató felszólalt a Közszolgálati
Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai
rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Stílszerűen, "Esőisten siratja a közszolgálatot!"
Zabos vagyok. Hogy miért vagyok zabos? Hát nem
azért, mert nem ilyen lovat szerettem volna, hanem nem,
mert nem ilyen lovat ígértek!
Ha azt nézzük, hogy hogyan áll ma a közszolgák bérezése, akkor először ezt venném előre, hogy mi is történik itt ma! Láthatjuk,
hogy gyakorlatilag a 2004-es 50%-os béremelés óta, mindig mi voltunk az a
pofozógép, akit a nép javára, bér befagyasztással gyakorlatilag rossz anyagi
helyzetbe szorítottak. Ennek köszönhetően, utána néztem, az elmúlt 10 évben
felét éri a fizetésünk. Amilyen rezsiharc van ma, azt látjuk, hogy költségeink
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azonban ennél még nagyobb mértékben növekedtek, tehát a megélhetésünk
szintje jelentős mértékben csökkent. Ez volt a személyes aspektus.
A finanszírozási aspektus: azt mondják, hogy kutatni kell, innováció kell, és
akkor kitörünk innen. Éppen most hallgattam - kocsival jöttem -, hogy mi leszünk Európában megint valamilyen nem tudom micsodák, mivel egy
megállapodásnak köszönhetően innentől kezdve innovatívak leszünk.
Ehelyett mit látunk? Azt látjuk, hogy évek óta a GDP a 0,7-08%-ára beszorult a kutatás és innováció támogatása. Miközben csak az elmúlt 10 évben kb.
8-10%-kal csökkent a GDP. Állandó arányszám mellett a csökkenő bázis miatt,
ez jelentős csökkenést jelent! Tehát eleve már ez egy megszorítás!
A másik probléma, lehet, hogy nem látszik rajtam, de én is olyan vagyok,
mint a trafik, nemzeti. Idén integráltak bennünket, az agrárkutató intézeteket,
mert gazdánk, aki itt van ebben a minisztériumban összefogott bennünket. Azzal a szándékkal, hogy mi most majd hatékonyabban fogunk gondolkodni és
kutatni. Gyakorlatilag így, egy kasszából lehet majd azt a pénzt osztani, ami az
összes költségvetésünknek kb. 40%-át fedezi. Az összes többit saját forrásból,
megbízásból, szakértésből, hazaiból és uniós pályázatokból kell fedeznünk.
Ezért cserébe mit vár el a munkaadónk? Azt, hogy mint régen a tszcs-ben, az
50-es években, mi is munkaegységet igazoljunk. Most ott tartunk egy éve,
hogy bár először 4 órás, most már csak 8 órás munkaegységekben kell igazolnom, hogy melyik napon, melyik kutatási témában, éppen elmélkedtem,
gondolkoztam, törtem a fejemet, vagy éppen nem csináltam semmi.
A héten voltunk egy eligazításon, ott megnyugtattak bennünket, hogy ez a
munkaidő kimutatás annyira sikeres volt, hogy most már tovább lehet azt bontani. Most már tehát majd lesznek finomítások. Most már azt is le kell majd
írnom, hogy hány órán keresztül írtam jelentést, hány órán keresztül töltöttem
ki papírt vagy intéztem engedélyeket.
Miért engedélyeket? Mert az integráció kapcsán gyakorlatilag gyámság alá
került a kutatóintézet. Megszűntünk önálló jogi személynek lenni, és minden
döntés a gödöllői központban történik. Ezt úgy képzeljék el, hogy ha szeretnék
venni egy szép fényvisszaverő mellényt, mert a törvény előírja, hogy csak úgy
mehetek ki terepre, ha rá van írva a hátamra, hogy kutatás. Ez kb. 2 ezer forintos beruházás. Ehhez írok egy kérvényt, azt először a helyi igazgatóval, a
helyi gazdasági vezetővel aláíratom, majd felküldöm Gödöllőre, ott 3-4-en
megszagolják, megrágcsálják és majd kb. három nap múlva megkapom az
engedélyt, hogy megvehetem azt. De pénz nincs hozzá, mert az intézetünknek
nincs önálló számlája, nincs házi pénztára. Vagy azt választom, hogy én megfinanszírozom, s majd egy hónap múlva megkapom a pénzemet, vagy pedig
azt mondom, hogy nem lesz mellényem és nem mehetek ki kutatni! Ilyen egyszerű ez a közszolgálat.
A másik dolog, ami miatt sokszor eszembe jut az, amikor szegény apám
mesélt nekünk gyermekkoromban. Az, hogy most ugyanazt a 60-as évek fílingjét érezzük, gyakorlatilag ugyanaz van, mint akkor. Központilag
gondolkoznak helyettünk, s majd ők megmondják, hogy mit kutassunk. Most
ott tartunk, hogy már azt várom, mikor kapom meg a jelszót, hogy a haza dicsőségére keresztezzek valamit valamivel. Mivel én halász vagyok,
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keresztezzem, mondjuk a teknőst a hallal. Akkor majd nem kell víz a halastóba, vagy valami ilyesmi. Körülbelül itt tartunk most.
A legszomorúbb az, hogy akik ezt kitalálták, csillogó szemmel és küldetéstudattal úgy hiszik, hogy ők most teszik boldoggá a nemzetet. Azt a nemzetet,
aki látjuk, mennyire becsüli meg a közszolgáit! Aki nagyon büszke tud lenni a
magyar agráriumnak a hungarikumjaira! Csak éppen azt nem tudja, hogy mit
beszél. Nem ide való téma, de kezdjük el. A komondor, nem magyar, mivel a
kunok hozták magukkal! A pálinka meg az olaszoktól jött! Amire nagyon büszkék vagyunk a mangalica, az sem Árpáddal jött ide, mert azt valahol a XIX.
században egy angol sertéssel összekeresztezték. Mi van még, amire nagyon
büszkék vagyunk? A paprikára is nagyon büszkék vagyunk. Habár az sem a
lóháton jött be őseinkkel. Indiából jött a magyar bivaly, azt már nem is említeném, hogy kik hozhatták ide azokat!
Tehát ezek mind olyan dolgok, amikre olyan büszke a Nép, de a közszolgáit
nem értékeli!
Én a szakmám szerint azt mondom, mint agrárkutató, hogy megfelelő
anyagi háttér nélkül nem fog az ország előrébb jutni. Most itt nem a személyes
boldogulásomra gondolok, hanem arra, hogy éves szinten kapjuk meg a kutatási költségvetésünknek legalább 70%-át. Akkor tudjuk majd teljesíteni azt,
hogy önfeledten, tényleg a haza javára tudjunk gondolkodni, alkotni.
De, amikor nap, mint nap arról kell gondolkodni, hogy most éppenséggel
benzint vegyek, hogy ki tudjak menni terepre, vagy éppenséggel az általános
költségbe szállok be, akkor nagyon nehéz eléggé szabadon lángoló elmével, a
haza javára elmélkedni.
A másik aspektusra visszatérve, hogy közszolga vagyok.
Most azért vagyunk itt, hogy a közszolgálatiak nevében "panaszkodjunk".
Mint egy olyan állampolgár, aki tényleg azt hitte, hogy viheti valamire, mint
másodgenerációs értelmiségi. Gyermekeinket taníttattuk, és akkor mit látok?
Azt látom, hogy gyerekeink nem tudnak diplomával elhelyezkedni! Szégyen
nem szégyen, a múltkor már azt mondtam nekik: nagyon szeretünk Benneteket, ezért ha lehet, akkor inkább menjetek el innen, keressetek máshol
boldogulást!
A másik személyes aspektus, hogy a gyerekeink kitaníttatása után talán elérem azt, hogy úgy 60 éves koromban el tudok kezdeni majd magam javára
valamit félretenni. Milyen jó, hogy megemelték a nyugdíjkorhatárt, így legalább
még 5 évig tudok majd magam javára is takarékoskodni! Ennek ellenére azt
látjuk, hogy nincs semmi biztosíték arra, hogy nekem milyen mértékű lesz a
nyugdíjam, vagy egyáltalán lesz-e nyugdíjam.
Az átlagemberek általában nagyon büszkék arra, hogy milyen harcos kormányunk van, milyen sok jót tesz az értünk. De nem olvassák el az
alaptörvényt, amiben gyakorlatilag nincs benne a magántulajdon szentsége,
nincs benne a társadalombiztosítás szentsége! Gyakorlatilag ezek már csak
úri kegyek! Megint azt látni, hogy hűbéri rendszer alakul ki. Feudalizmus van
ma nálunk! Ezt, mint közszolga nagyon nehezen élem meg, mert úgy vélem,
valahol úgy mondták, "háborúban alszanak a múzsák". Most már lassan négy
éve háborúban élünk, állandóan valami ellen harcolunk! Csak ez a nyereg
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kezdi már törni a fenekemet, és úgy gondolom, hogy jó lenne már leszállni erről a magas lóról.
Figyelembe venni azt, hogy itt érző, gondolkodó emberek dolgoznak a KÖZ
szolgálatában! Ne csak az legyen, hogy ha valahol megszorítás kell, akkor
majd a közszolgáknál! Mert azok úgy sem tudnak semmit csinálni.
Igazuk van, mert mi van, ha 10 kutató kimegy az utcára? Semmi! Nem oszt,
nem szoroz.
Mi van, ha kimegy az utcára 100 tanár? Semmi, látjuk, hogy becsülték meg
őket!
Itt kb. 10-20 ezer embernél kezd el gondolkodni a kormány, annyit meg sajnos nem tudunk összeszedni!
Azt el kell ismerni ebben nagyon eredményesek voltak! Abban, hogy nagyon jól megfélemlítették az embereket, és nagyon kevesen vagyunk azok,
akik vállalják azt, hogy most kijövünk, nevünket és arcunkat adjuk egy ilyen
akcióhoz.
Én röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.
Bánk Gábor:

Nem becsülik meg,
nem honorálják a többlettudást
Bánk Gábor, az Agrároktatási Kutatási Dolgozók
Szakszervezetének (AOKDSZ) titkára felszólalt a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Jó napot kívánok! Szakszervezetünk nevében benne
van, hogy milyen körből gyűjtünk tagokat, az agrárszakoktatás, az agrár-felsőoktatás, az agrárkutatás területeiről
vannak tagjaink. Döntően vidéken élnek, többségük közalkalmazott. Ezzel már el is árultam, hogy milyen problémáink lehetnek és ezek
számosak. Kezdjük azzal, hogy a vidéki élet sokszor nehezebb, mint a városi.
Vidéken sokkal nehezebb a munkahelyet megőrizni, ott jobban ismerik az emberek egymást, innentől eléggé befelé fordultak. A megfélemlítésről már
beszéltek többen, ezt nem is szeretném tovább ragozni, ezt a vidéki társadalom, benne a vidéki közszolgák nap, mint nap átélik.
Az új vendégeink kedvéért elmondom, hogy a mögöttem levő táblán meghirdetett KÖZDEMOSZ lényege az, hogy 28 szakszervezet összefogott, és
lépéseket próbál tenni azért, hogy a közalkalmazottak legalább 20%-os bérfejlesztésben részesüljenek. Ez azért nagyon fontos, mert 2008 óta egy forint
bérfejlesztés nem volt számukra. Maradt a közalkalmazotti bértábla olyan,
amilyen volt, sőt 2008-tól a közszolgák, közalkalmazottak elvesztették a 13.
havi juttatásukat, ez önmagában azt jelenti, hogy 8,3%-kal csökkent évente a
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jövedelmük és a közszolgák többségének, de a közalkalmazottak még nagyobb részének nincs cafetéria juttatása. Régen sem volt sok, de ma a legtöbb
iskolában, egyetemen nincs cafetéria. Jogszabály azt mondja, hogy 200 ezer
forintig lehet cafetéria szolgáltatást adni a közszolgáknak, de az esetek döntő
többségében a munkahelyek ezt nem viselik el, nem tudják kigazdálkodni,
nem tudják biztosítani a dolgozók számára. Az, hogy nem kaptak bérfejlesztést
a dolgozóink, az agrároktatás-kutatás legtöbb területén azt jelenti, hogy nem
kaptak tényleg semmit. A teljes felsőoktatás, a teljes kutatás sem kapott. Az
agrárszakképzésben dolgozó pedagógusok többsége, a pedagógus életpályamodell bevezetése miatt kapott, de, nem minden pedagógus.
Erről már volt szó, de ennek egy-két aspektusát én egy kicsit más oldalról is
meg szeretném világítani. Ha már a pedagógus életpályamodellnél vagyunk, akkor az elmondható, hogy a kezdő pedagógusok, meg a középkorúak tényleg
valóságos bérfejlesztésben részesültek, és ezzel minden pedagógus egyetért,
mert a garantált bérminimum miatt a közalkalmazottak sokasága 118 ezer forintos
bérben van. Az F1-ben, aki nem tudja, a közalkalmazottaknál van egy bértábla, az
F1 a kezdő főiskolai végzettséget jelenti, amelynek a kezdőbére 122 ezer forint.
Ez azt jelenti, hogy egy szakmunkás élete végéig, ha ez a módszer marad, 118
ezret keres, de a kezdő is ennyit kap, mert a garantált bérminimumba van, és a
főiskolát végzett pályakezdők pedig kapnak 122 ezret. Ez most a pedagógusokra
nem érvényes, mert nekik lett egy új bértáblájuk, egy új előmeneteli rendszerük,
tehát jellemzően, 4 ezer forint volt a különbség, ami elviselhetetlen, tehát igazán
azt mondtuk, hogy örülünk, hogy valamit elértünk. Mondom a másik példát, az
egyetemi végzettségű kezdő közalkalmazott 129 ezer 500 forinttal indul, ami azt
jelenti, hogy 11 ezer forint a különbség a garantált bérminimum és a kezdő egyetemi végzettségű között. Miközben örülünk, hogy a pedagógusok többsége kapott
bérfejlesztést, ugyanakkor elviselhetetlen az, hogy az idősebb pedagógusoktól, a
szakvizsgával rendelkező, többdiplomásoktól elvettek. Elvettek, hisz körünkben is
van olyan, akiről tudom, hogy nettó 21 ezer forinttal keres kevesebbet ma, mint
augusztusban. Elvettek minden minőségi és végzettségi pótlékot, ezzel tulajdonképpen kimondták, nem becsülik meg, nem honorálják a többlettudást.
Az egy jó dolog, hogy a kezdő többet keres, de jeleztem, hogy az idősebbek
kevesebbet visznek haza, mint fél évvel ezelőtt. Nesze neked életpályamodell.
Pedagógus 1-be lett mindenki besorolva a 22 évestől a 63 évesig. Ez párját ritkító arcátlanság, ilyen még a történelemben soha nem fordult elő. Mert, ha
valaki valamire méltatlan lett, akkor az előfordulhat, hogy visszasorolják, felmentik, de hát ezek a pedagógusok nem lettek méltatlanok. A többlettudást, a többlet
vizsgát sem adták ingyen, a pedagógusoknak. Egy jelentős többsége anyagilag
is beszállt, mert a munkahelye nem finanszírozta a további diplomát, amelyeket
államvizsga bizottságok előtt tették le, azokat a független bizottságok, egyetemi
bizottságok minősítették, és ha ezt tovább gondolom, akkor a független államvizsga bizottságok is le lettek értékelve, mert az őáltaluk biztosított és elismert
tudást egy tollvonással negligálták. Innentől már érthető az is, hogy a felsőoktatásban nem kaptak semmit a pedagógusok, az oktatók. Az elején mondtam,
hogy a felsőoktatás-kutatás teljes területe minden dolgozója 2008 óta ugyanabba a bértáblába van, ugyanazzal a fizetéssel foglalkoztatják.
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Miközben ilyen állapotok vannak, fantáziálunk arra, arról, hogy kutatóegyetemek legyenek. Hát vonzó ez a kutatóegyetem? Vonzó ez az ott dolgozók
számára? Hogy 6 éve nem kaptak semmit, elvették a 13. havit és a cafetéria is
hellyel-közzel van, de döntő többségének nincs. A gazdasági életben nem a
legjobb győz, hanem a legerősebb. Ez azt hiszem, hogy a közszolgálat területén is igaz, pedig a győzelem után is kellene valahogy tovább működni. Ami
ma itt folyik ezeken a területeken, azt mondhatjuk, hogy önpusztítás. Vélhetőleg nem ez volt a cél, de ez lett az eredmény.
Egy számsort azért elmondanék, tételezzük fel, hogy valaki 2008-ban 100
ezer forint nettófizetést kapott. Ez akkor 380 eurót ért. 2014-ben, én még bekalkuláltam a két soros előrelépést, mert a közalkalmazottak tudják, hogy van egy
ilyen háromévente szamárlétrán mászó előrelépési lehetőség, tehát még ezt is
bekalkuláltam, ez ma már csak 336 eurót ér. Tehát kevesebbet ér, és akkor ebbe
még nem számoltam bele, hogy a 13. havit elvették, meg nincs cafetéria, mert
én most csak pusztán a havi fizetésről és nem a jövedelemről beszéltem.
Ugyanez, mondjuk, egy 200 ezer forintos közalkalmazott esetén azt jelenti, hogy
2008-ban 760 eurót ért a fizetése, 2014-ben 672-t. Ez a 200 ezer forint nettó
durván egyetemi docensi fizetés. Ki gondolja ezek után, hogy a közszolgák jobban élnek? Mert a jobban élünk szlogen az folyamatosan megjelenik, újságban,
plakáton. Érdekes arra van pénz, hogy egész oldalas hirdetéssel legyen tele
számtalan újság, de a közalkalmazottakra nincs. Innentől megérthető, amit kollégáim már az előbb mondtak, hogy hihetetlen nagy számban vándorolnak el az
orvosok, az ápolók, az ápolónők, az informatikusok. Tessék elképzelni, hogy milyen lesz egy-két év múlva az iskolákban lévő rendszergazdák, informatikusok
helyzete. Nem is lesz már, mert ezért a pénzért nem fognak elmenni. Egy kezdő
informatikus, mondjuk egyetemi végzettséggel, 129 ezer 500 forintért elképzelhetetlen, hogy közalkalmazotti munkát vállaljon.
Varga László:

Nemcsak jövője nincs az országnak,
de lassan jelene sem lesz
Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) alelnöke felszólalt
a
Közszolgálati
Szakszervezetek
Demonstrációs és Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a
"Közszolgálati Panasznapon:"
Jó estét kívánok!
Köszönök még egyszer: Jó estét Közszolgák! Jó estét a
Hatalom Kiszolgáltatottjai! Mert sajnos ezen a mai panasznapon el kell mondani, hogy mi, akik igenis szolgák szeretnénk lenni a szó legnemesebb
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értelmében, hiszen a miniszter is ennek a szónak az eredete; kiszolgáltatottak
vagyunk a mindenkori, a jelenkori, a tegnapi és lehet, hogy jogos a félelmünk,
hogy a holnapi hatalomnak. Kedves Barátaim!
Én, amikor felkérést kaptam arra, hogy itt beszéljek, akkor le akartam írni
mindazt, amit mondok. Nem szeretek papírról beszélni, de jelezték a kollégák,
hogy időkeret van, és az időkeretet csak így tudom tartani. A sors szeszélye
viszont úgy hozta, hogy én lettem az utolsó, és engem már kevésbé köt az
időkeret, utánam már csak az egészet megnyitó Fehér József barátom fogja
bezárni a rendezvényt. Ekkor felszabadultam egy kicsit az írás kötelezettsége
alól, de a gondolkodás alól nem. Amikor össze akartam rakni a mondanivalómat, akkor féltem egy dologtól, hogy utolsóként mit fogok tudni én mondani,
hiszen a 10 órakor elindult panaszfolyam igenis már mindent elpanaszolt.
Én nagyon sok részén itt voltam. Sokakkal beszélgettem és sokan mondták,
mondtuk, hogy ugyanazt kell mondanunk, csak azért egy kicsit másként, mert az
adott pillanatban pedagógus mondja, ápolónő mondja, szakszervezeti vezető
mondja, köztisztviselő mondja, rendvédelmi dolgozó mondja, könyvtáros mondja,
szociális munkás mondja, egyszóval a közszféra más-más területén dolgozó, másik
alkalmazottja mondja ugyanazt, hogy kevés a bérünk, és nincsen érdemi forrás a
működésünkre. Kedves Barátaim! Ez nem ma, nem tegnap és tegnapelőtt kezdődött. A hátam mögött látható a közalkalmazotti bértábla, még olyan sötétben is,
amikor én már hiába írtam volna meg a szövegemet, úgysem tudtam volna elolvasni, látszik a minimálbérrel és a bérminimummal befedett fekete. De mi nem ebben a
ciklusban tiltakozunk ezért először. Igaz, hogy van egy egyedi dolog, ez az első
olyan kormányzati ciklus, amikor a közalkalmazotti bértábla, a köztisztviselői illetményalap, a felsőoktatási dolgozók illetménye, egyszóval a közszolgálat valamennyi
illetményrendszere négy éven keresztül változatlan értéken maradt. Ilyen a rendszerváltás óta egyetlenegy kormányzati ciklusban sem fordult elő, hogy egyetlenegy
évben, egyetlenegy százalékkal sem emelték ezt a bért. Ez a bér már befagyott az
előző kormányzati ciklusban. Ez a bértábla soha nem tartalmazta induló értékként a
minimálbért, csak egyedül 1992-ben. MDF kormány volt akkor. Tessenek emlékezni,
életbe lépett a törvény, kivéve a bértábla. Ennek a kormánynak az idején, ott, a téren
tüntettünk azért, hogy ne halasszák el egy évvel a bevezetését, be is vezették.
Megrettentek tőlünk, de már nem az akkor érvényes minimálbérrel. Nem először
fordul elő, hogy a bértábla fele betakaródik a minimálbérekkel, és egybemos életutakat, különböző végzettségeket és óriási szolgálati időkülönbségeket.
Kedves Barátaim! Nagyon féltek közülünk sokan, hogy lehet-e választási ciklusban panaszkodni, mert a politika kiszolgáltatottjai vagyunk, és így majd a pártpolitika
kiszolgáltatottjaivá is tesznek minket. Én megéltem már sokszor, hogy az új kormányok azt mondták, hogy miért most handa-bandázunk, miért nem
handa-bandáztunk az előző kormány alatt. Barátaim! Én 1990 óta minden kormányzati ciklusban tüntettem valahol. 1998 óta vagyok országos szakszervezeti
vezető. Nem volt olyan kormányzati ciklus, teljesen mindegy, hogy MDF, MSZPSZDSZ koalíció, Fidesz, majd újra egy újabb koalíció, sőt az is mindegy volt, hogy
saját magát váltó kormányzati volt, mindig tüntetünk kellett, mindig beszélnünk kellett. Friss hír, viszonylag - történelmi mértékben mindenképpen -, hogy a parlamenti
ciklus befejezésekor ellenzéki képviselők tiltakozásul a kormány parlamenten belül
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is képviselt politikája ellen narancssárga lufit eresztettek a parlamenti kupola fölé. Én
emlékszem rá, amikor itt, majdnem 100 ezres közszolgálati tüntetésen 99-ben eregettük el az akkori kormány ígéreteit tartalmazó narancssárga lufikat.
Ha kedves Kozma Károly barátom élne, aki akkor sorolta, hogy melyik ígéretet engedjük el, ma is, valószínűleg itt lett volna narancssárga lufikkal. Az is igaz,
legyünk őszinték, minket nem fenyegetett az akkori házelnök terrorizmussal.
Kedves Barátaim! Nekünk szinte teljesen mindegy, hogy a rendszerváltás óta
milyen színű kormány volt, mindig is a megszorításokkal, a rendszereink szűkítésével, a csökkentésével kell szembenézni. Nem volt olyan kormányzati ciklus,
ahol ne szerveztek volna át valamit. Nem volt olyan kormányzati ciklus, ahol ne
zártak volna be bölcsődét, szociális intézményt, óvodát, iskolát, vagy vontak volna
össze egyetemet. Nekünk azt mondták, hogy mi itt ne ugráljunk, mert minket a
rendszerváltás nem érintett, nem tűntek el a munkahelyeink. Ez sem igaz. A rendszerváltáskor közel egymillió közszolgálati munkavállaló volt, ma a teljes órában
dolgozó közszolgálati munkavállaló alig több mint 630 ezer. A 700 ezret meghaladó szám az részben a részmunkaidő, részben az idesorolt és nem is valódi
munkát jelentő közmunka miatt van. Ugyanakkor azt megéltük, hogy gazdasági
mogulok azt mondták, hogy el kellene bocsátani 200 ezer köztisztviselőt. 110
ezernél soha nem dolgozott több ebben az országban. Azt is mondták, hogy fölöslegesen és rosszul dolgoznak a szociális otthonokban, hogy semmi értelme
nincs annak, hogy a közgyűjtemények csak úgy maguknak gyűjtögessék, dolgozzák fel és tárolják a nemzeti értékeket, és azt is megértük, hogy csak egyfajta
módon működő iskola az, ami valóságosan iskola. Ne mondja a közszolgálat a
szakszervezeteinek, de általában a szakszervezeteknek senki, hogy valamilyen
párt mellett beszélünk. Mi az országért beszélünk.
Kedves Barátaim! Én nem ismétlem el újra, hogy melyik ciklusban mit és miért
csináltunk. Én nem mondom el újra, hogy mennyire kiszolgáltatottak a munkavállalóink, nemcsak anyagilag, hanem kiszolgáltatottak azért is, mert ebben a ciklusban
olyan szabályok léptek életbe annak ellenére, hogy a kezdet-kezdetén még az Alkotmánybíróság is igazat adott nekünk. Tessenek csak az indoklás nélküli
elbocsátásra gondolni, de utána adtak az Alkotmánybíróságnak is, majd behozták
indokként a bizalomvesztést, és elég elveszteni a bizalmat, hogy rögzíti bárki, akár a
biztonságunkért felelő, akár a közmédia, már reggel itt volt, nem bírta tovább sem az
időt, lehet, hogy minket sem, az arcunkat és meglátja a főnökünk és nincs már
munkahelyünk. Én nem sorolom azt, hogy ez az ország megduplázta a létminimumon élők számát és bekövetkezett egy olyan, ami szinte sosem volt, hogy a
közszolgálati munkavállalók közel egyharmada létminimumon él, merthogy a bérrendszerei ennyit adnak, nyújtanak számukra. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács, amikor legutóbb tárgyalt a minimálbérről a mi kérésünkre, a teljes nemzetgazdaság szektoraira gyakorolt hatása mellett - először a történelemben -, a
közszférás szektorokra gyakorolt hatását is bemutatta. Mi nem vagyunk jogosultak a
VKF-el erről egyeztetni. Ugyanakkor van olyan közszolgálati ágazat, ahol a 60%-a
az érintett munkavállalóknak be van takarva a minimálbérrel vagy a szakmunkás
bérminimummal. Szóltak itt képviselői, elmondták, hogy a szerencsétlen, meggyalázott közszolgálaton belül is vannak szerencsétlenebbek. A szociális terület ez. A
többi közszolgálat területén sem volt egyetlen olyan sem, ahol ne lennének érintett
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munkavállalók. És a legsikeresebbnek tekintett oktatás területén is, az ott dolgozó
munkavállalók majdnem 10%-a érintett a minimálbér és a minimálbér-emelés miatt.
És ezek a százalékok mindig ezreket, a közszféra egészét tekintve 10 ezreket és
100 ezreket jelentenek. Ez elfogadhatatlan.
Kedves Barátaim! Sokat gondolkodtam azon, hogy mivel zárjam nemcsak a
saját gondolataimat, hanem bizonyos értelemben a szervezőkön kívüli hivatalos
panaszkodók gondolatát is. Eszembe jutott Hemingway-nek, az Akiért a harang
szól c. könyve. Aki olvasta és emlékszik a mottójára, a nyitólapon az van írva a
végén, hogy "Ne kérdezd, hogy kiért szól a harang, a harang Érted szól." Amikor
készültünk, készültek a kollégák erre a napra, akkor felmerült, hogy kinek, miért
panaszkodunk. Az élet azt hozza, hogy saját magunknak, saját magunkért, pedig
nem ezért csináljuk mi. Én azt gondolom, hogy azért panaszkodunk, mert ha nincs
egy országnak rendes közigazgatása, rendvédelme megbecsült közhivatalnokokkal, akkor az az ország sérül. Én azt gondolom, hogy azért panaszkodunk, mert
ha nincs egy országnak jól működő oktatása, teljesen mindegy, hogy a felsőoktatásról, vagy az óvodáról beszélünk, vagy a közte levő bármelyik alágazatról, akkor
nincs jövője az országnak. Mi azért panaszkodunk, mert ha nincs egy országnak
megbecsült egészségügye - és ez az egész megbecsülés nemcsak bért jelent,
hanem feltételrendszert is -, akkor már nemcsak, hogy jövője nincs az országnak,
de lassan jelene sem lesz, hiszen elfogynak, lebetegednek az emberek. Mi azért
panaszkodunk, mert ha nincsen jó szociális ellátó rendszere egy országnak, akkor
ez az ország lelkileg tönkremegy. Mi azért panaszkodunk, - ahogy a közgyűjteményes kollégáim ide kiírták -, mert ha nincs levéltár, nincs nemzeti emlékezet, ha
nincs múzeum, elvesztek a nemzeti értékeink. Egyszóval én ebben a nemzetit elkoptatott ciklusban ki merem mondani: azért panaszkodunk, mert féltjük a
nemzetet, féltjük az országunkat, féltjük a honfitársainkat. Ezért nem azt kell mondani, ha megkérdezi valaki, hogy miért panaszkodsz, hogy magunkért, merjük azt
mondani, hogy az országért, a nemzetért. Merjük azt mondani mindenkinek, bent
a parlamentben, egy-egy minisztériumban, vagy a járókelőknek, hogy a közszolgálati panasz a mai napon érted szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Fehér József:

Rendkívüli nagy áldozatokat kellett megélnünk
Fehér Józsefnek, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) alelnökének zárószava a
Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és
Sztrájkbizottságának (KÖZDEMOSZ) nyilvános utcai rendezvényén, a "Közszolgálati Panasznapon:"
Jó estét kívánok Kedves Barátaim! Jó estét Köztisztviselők, Kormánytisztviselők, Közalkalmazottak! Jó estét
Budapest!
470 perccel ezelőtt a mai napon 10 órakor én voltam az, aki bejelentettem,
hogy nem kampányrendezvényt, hanem egy nyilvános közszolgálati panasz-
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napot tartunk. Eltelt 470 perc, azt mondottam, hogy 8 órán keresztül folyamatosan fogjátok, fogják hallani a közszolgálati kollégák kérdéseit, érveit és
panaszait. Közel 50 szónok mondotta el az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, a levéltárak, a múzeumok, a földhivatalok, a munkaügyi központok
és sorolhatnám még a különböző közszolgálati területeket, a rendőröket vagy
éppen a tűzoltókat, a kutatókat vagy az egyetemi oktatókat. Érdekes módon
mindegyik úgy érezte és joggal érezhette úgy, hogy érte is kell, hogy szóljon
az a bizonyos, és azt gondolom, hogy a mai napnak az egyik leglényegesebb
üzenete az, amivel indítottam is a mai napot, hogy rendkívüli nagy áldozatokat
kellett megélnünk.
Rendkívül nehéz körülmények között végzi a Közszolgálati Érdekképviselet
a munkáját, de itt vagyunk, itt vagyunk együtt, mint élő lelkiismeret. Persze az
a legfájóbb nekünk, hogy kollégáink, mint, a már sokszor elhangzott, 6 év óta
egyetlen fillér béremelésben nem részesültek, de egyetlen szónok nem volt,
aki csak erről beszélt volna. Mindenki aggódott a közszolgálat színvonaláért,
aggódott azért, hogy milyen lesz az oktatás, aggódott azért, hogy holnap
összeomlik-e az egészségügy és aggódott azért, hogy működik-e magyar jogállam. Aggódott azért, hogy mi lesz a közgyűjteményekkel, aggódott a jövőért,
és én azt gondolom, hogy ez az, ami igazán felemelő érzés. Mint mondottam,
nem kampányrendezvény, és sokan azt kérdezik, hogy kinek beszélünk. Maguknak? Nem. Kedves Barátaim! Mint említettem 470-480 percen keresztül
folyamatosan panaszkodtunk. Itt ezen a téren egy perc alatt legalább 100-150
ember fordul meg, ha ezt betetszenek szorozni, akkor bizony több tízezer ember, lehet, hogy 50-60-80 ezer, legalábbis arról tudomást szerzett, hogy itt
valami történik. Ha ennek csak a fele valamilyen módon érdeklődik, hogy miért
is történt itt ez a mai demonstráció, akkor már nem pusztába kiáltott szó volt
ez a 470 perc. Attól függetlenül, hogy mi történik majd a médiában, vagy milyen teret kap a médiában legalább 4-5 tv-csatorna, itt voltak újságírók. Bízunk
abban, hogy azok a kollégáink, akik 10 órától 17 óra 50-ig többször jöttekmentek, azok elhiszik ennek az eseménynek a hírét. Nem azért beszélek, mert
18 óráig van az engedélyünk, és hogy kitöltsem ezt az időt, hanem azért, mert
úgy gondolom, hogy ezek az információk fontos, hogy rögzítésre kerüljenek,
mert nemcsak hangosítottunk, hanem rögzítettük ezt, és gondolom, hogy az
fontos nekünk rögzítették mások is a biztonságunk kedvéért, és talán ezt meg
is köszönjük nekik.
Ezeket a panaszokat összegyűjtjük, leírjuk és természetesen a jövő döntéshozóinak tudomására hozzuk ideje korán. Engedjétek meg, hogy a végén
nagyon-nagy elismeréssel és köszönettel szóljak azokról, akik ezt a rendezvényt előkészítették, megszervezték, egész napos jelenlétükkel biztosították,
hogy zavartalan legyen a program, Földiák András barátom és a Géza, ők az
ötletadók és a lebonyolítók. Éljen! Egy taps, legalább ennyit megérdemelnek,
de természetesen, és talán lehet, hogy ezt kellett volna elsőként.
Nagyon-nagy köszönet és elismerés mindenkinek, aki ebben az igazságtalan barátságtalan időben, mert ha valami barátságtalan, például az idő, amikor
a bővünk alá mászik ez a szemerkélő eső, itt voltak, itt voltunk, többen voltunk
talán több órán keresztül és hallgattuk egymást. Volt mit hallgatni, még akkor
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is, ha nagyon-nagyon sok gondolat ismétlődött, még akkor is ha panasz
ugyanazzal a tartalommal hangzott el, de megérte. Jó érzés volt itt lenni ma
ezen a téren, és jó érzés volt arra is gondolni, hogy nem vagyunk egyedül,
mert nemcsak közszolgálati képviselők, nemcsak közszolgálati szakszervezeti
vezetők, már a versenyszférában működő szakszervezeti barátaink is itt voltak, és szolidaritásukról, támogatásukról biztosítottak.
Azt tudjátok, csak azért mondom, hogy legyen rögzítve is, hogy a KÖZDEMOSZNAK egy sokadik rendezvénye volt. Amikor 2013 szeptemberében
kiderült, hogy a tárgyalások már nem vezetnek eredményre, októberben elmentünk a millenárisra, novemberben elvittük Varga Mihálynak a szegénység
szimbólumaként a lyukas cipőket, decemberben tárgyaltunk a parlamentben,
pontosabban a kormányzattal, a KÖZDEMOSZ értekezletén. Aztán januárban
tüntettünk a fiatalokkal a szabad oktatásért, ma meg egész nap itt tartottunk
egy teljes panasznapot, és holnapután, vasárnap a Vasas szakszervezeti
Székházban, a Közszolgálat szegényeiért fog szólni a harang, és a közszolgálat szegényeiért rendezünk egy gálaműsort.
Igen Barátaim! 28 szakszervezet hozta létre ezt az akcióbizottságot, a
KÖZDEMOSZT, ha többet nem is, akkor legalább 28 nagyon szegény közszolgálati családot próbálunk majd azokból az adományokból, amelyeket vasárnap
ezen a gálaműsoron kívánunk összegyűjteni. Vége a panasznapnak, nincs vége panaszainknak, az akció majd valamilyen más módon folytatódik. Én még
egyszer nagyon-nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy ez a mai
nap ily módon sikeresen, hangsúlyozom sikeresen megtörtént, elmondtuk a
magunkét. Engedjétek meg, hogy külön megköszönjem a biztonságunkra vigyázó rendőröknek, hogy egész nap itt voltak, nekik szolgálati idő volt,
megköszönjem a technikai kollégáknak, megköszönjem mindenkinek, aki meleg teát vagy valamilyen más ellátást biztosított számunkra, és még egyszer,
és nagyon-nagyon nagy nyomatékkal megköszönöm azoknak, akik végig kitartottak. Köszönöm szépen. A Közszolgálati Panasznapot bezárom. Jó
éjszakát, jó pihenést mindenkinek.

