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MKKSZ HÍRLEVÉL 

Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

AZ MKKSZ SZTRÁJKFELHÍVÁSSAL, 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÖRVÉNYJAVASLATTAL VÁLASZOLNAK 

A KORMÁNY KITART A JOGELLENES ÉS CSONKA MEGOLDÁS MELLETT 

Május utolsó napján a Parlamentben ülésezett a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF), 
amelynek soros ülésre a Kormány kezdeményezésére került sor. A Dr. Latorcai Csaba helyettes 
államtitkár által vezetett ülésen a Munkavállalói Oldalt (MVO) Fehér József ügyvivő, az 
Önkormányzati Oldalt (ÖO) Schmidt Jenő polgármester, a TÖOSZ elnöke vezette. 

NAPIREND ELŐTTI KÖZJÁTÉK 
Az MVO írásban, de a KÉF működési szabályaiból fakadó 10 napos határidőn belül kérte a 
„központi államigazgatási szervek” átszervezésével kapcsolatos írásos tájékoztatót, hiszen ez a 
munkavállalók meghatározó csoportjainak életkörülményeit mélyen érintő változásokat vált ki, s ezek 
esetén a szakszervezetek joggal tartanak igényt az előzetes konzultációra. E tárgykörben Dr. 
Kovács Zoltán államtitkár a KÉF és az OKÉT ülésén is ismertette a vonatkozó kormányrendelet 
várható tartalmát – egy részét, de maga a végleges szabályozás máig nem jelent meg.  

Mindez ugyanis a hatás- és így a munkakörök, állományi helyek átcsoportosítását kényszeríti ki a 
megyei, és ezek részeként a járási kormányhivatalokban. Az átszervezések zajlanak, de a nélkül, 
hogy ezzel kapcsolatban eddig egyetlen kormányzati dokumentum ismertté vált volna. A központi 
háttérintézmények, országos hatóságok, kutatóintézetek, gyűjtemények és más formákban működő 
minisztériumi szervezetek átszervezéséről a jogszabály máig nem jelent meg a Magyar Közlönyben. 
Közben egy hónapon belül hatályba lép a kormánytisztviselői karra létrehozott felemás törvényi 
szabályozás, ami egyelőre csak éppen az e változásokban érintett járási kormányhivatali 
tisztviselőkre nézve hoz kedvező változásokat. De nem érinti a megyei és a központi személyi 
állományokat, továbbá a köztisztviselőket. 

Dr. Latorcai Csaba a tíznapos határidő megsértése miatt a javaslatot visszautasította, nem törődve 
azzal, hogy az éppen a késő kormányrendeletre való jóhiszemű várakozás miatt jött létre. AZ MVO 
ragaszkodik a téma tárgyalásához, a Kormányzati Oldal ezt a következő soros ülésen látja 
lehetségesnek, nem törődve azzal, hogy addigra a generált változások bizonyára teljes joghatállyal 
beállnak. Mindez az érdemi és előzetes egyeztetés lehetőségének konkrét megtagadását jelenti. 

ELSŐ NAPIREND 
Vitályos Eszter helyettes államtitkár   prezentációval erősített tájékoztatást adott a közigazgatás 
fejlesztését szolgáló EU-s programokról. Az áttekintés szerint a 2007- 13 közötti időszak 24.9 
milliárd Ft értékű támogatási keretre 108% mértékéig lefedett elszámolási fedezet van, ami azt ígéri, 
hogy a lehetséges forrásokat száz százalékban le tudja hívni Magyarország. A 2020-ig terjedő 
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időszakra 12 ezer milliárd forint állna rendelkezésre, de ennek meghirdetése után a projektek 
tervezése és szerződéssel történő lefedésé késedelmet mutat. Tartami kitöltésre vár az IKIR is. 

Fehér József MVO ügyvivő kérte, hogy a prezentáció anyagát a Kormány adja át, hiszen egy pár 
perces vetítés anyaga így feldolgozhatatlan. Egyben érdeklődött, miképp kapcsolódhatnának be a 
szociális partnerek a tervező munkába. Schmidt Jenő (ÖO) az iránt érdeklődött, hogy a felemás 
jellegű ASP helyett az IKIR milyen lehetőséget nyújthatna az önkormányzatoknak? Válaszok 
később… 

A tájékoztató menetét kicsit megzavarta Dombóvári Edina (ÖO) felvetése, miszerint a Kormány 
2017. január 1. után a 2000 lakos alatti önkormányzatok felszámolását tervezné. Ezt Szabó Gellért, a 
Faluszövetség elnöke azzal erősítette meg, hogy a gyakorlatban már évek óta a 2000 fő alatti 
települések tudatos sorvasztása zajlik. Dr. Dukai Miklós, a BM önkormányzati helyettes 
államtitkára, aki ezt hallva „majdnem leesett a székről”, mindezt határozottan cáfolta, hivatkozva az 
Alaptörvényre, az önkormányzatiság kétharmadosságára, és saját ismereteire. 

MÁSODIK NAPIREND 
Tájékoztatás az Európai Unió Központi Közigazgatási Ágazati Párbeszéd Bizottságának 
működéséről, a magyar részvételről – címmel Dr. Agg Géza, a KSZSZ elnöke adott áttekintést arról, 
hogy a 2014. évi kormányalakítási lázban ez a téma kiesett minden minisztériumi statútumot 
szerkesztő figyelméből. A témának nevesített felelőse és költségvetési fedezete mára gyakorlatilag 
már nincs a Kormány oldalán, miközben a Párbeszéd Bizottságok munkája és gyakorlata erősödik az 
Unio államainak többségében. A vonatkozó egyezménynél csupán Málta és Magyarország 
megfigyelő.  

AZ MVO követelte, hogy Magyarország 2017-től legyen a vonatkozó egyezmény teljes jogú tagja, 
és ebből fakadóan a létrehozandó Központi Igazgatás Párbeszéd Bizottsága keretében foglalkozzék 
a bizalomnövelés, a minőségi szolgáltatások, az emberi erőforrások védelme, az esélyegyenlőség, a 
munkahelyi egészség, stressz csökkentés, és biztonság témáival. 

Dr. Simon Attila István államtitkár utalt arra, hogy a meglévő 23 PB közül 20-nak megszűnt a 
mandátuma. Dr. Latorcai Csaba nevesített kormányzati témafelelőst, statútum bővítést, záros 
határidőn belül érdemi választ ígért a felvetésekre. 

HARMADIK NAPIREND 
A címe szerint „Polgármesteri, önkormányzati hivatali köztisztviselők jövedelem 
kérdésének megvitatása” – című napirendet Dr. Dukai Miklós lakonikus rövidséggel vezette 
be. Utalt arra, hogy egy alkalommal 2-3 szavazat hiányzott a polgármesteri bérek rendezéséhez. A 
Kormány álláspontja változatlan, csak a járásokban várható béremelés. 

Az ülést vezető Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár először az önkormányzati oldalnak adott 
szót: 

Schmidt Jenő (ÖO) a polgármesteri bérvisszarendezés dolgában a kellő számú szavazat mellé azt 
igényelte, hogy a polgármesteri bér forrása épüljön be a települési feladatfinanszírozás elemei közé. 
Amíg ezt a Kormány nem lépi meg, addig nincs érdemi lépés, mert saját forrás sincs a településeken. 
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Alkut kellene kötni, ebben a TÖOSZ és a többi önkormányzati szervezet kész felülvizsgálni a 
főállású polgármesteri státuszt – tette hozzá. 

Az önkormányzati tisztviselők bérhelyzetének változatlansága miatt itt nagy nyomás lesz, 
miközben a járási hivatalokba, a valamikori munkatársakhoz megérkezik a pénz! –jelentette ki. A 
kormánykommunikáció csúsztat; a bérek érdemi eltérítésére országosan maximum 200 
önkormányzat képes (megyei városok, budapesti kerületek és még 150 város). 

Itt maximum 40 ezer ember most 15-20%-os léptetéséről, maximum 20 milliárd forintról van szó! Ez 
lenne az ára, és a társadalmi békét meg kellene őrizni. MI ezt követeljük! – mondta a ÖO vezetője. 

Szabó Gellért szerint fenntarthatatlan, méltatlan helyzet jön létre, miközben a településen a 
közszolgák egy csapatot kellene alkossanak, de a nyolc éve semmit nem kapó számfejti az óvónő 
immár háromszoros bérét… 

Dr. Tóth János (ÖO) a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke rámutatott; az ASP bevezetése 
megduplázta az adminisztrációs munkaterheket, ám ha késnek az adatszolgáltatással, akkor jön az 50, 
vagy 100 ezres büntetés… és közben a Kormány más úton ( útdíjak levonása a társasági adóból) 
adóalanyonként százezrekkel rövidíti meg az önkormányzatokat. 

Boros Péterné (MVO), az MKKSZ elnöke emlékeztetett, hogy a napirendet január 24-én ő 
kezdeményezte, hiszen már akkor látható volt, hogy a Kormány intézkedései humán erőforrás krízist 
okoznak a köztisztviselők között. Ugyanis le kell szögezni; a stabilitási törvény kiadása óta a 
kötelező feladatot ellátó tisztviselők a Kormány kezében vannak.  Ennek eredménye, hogy a 36 749 
fő közül 24 058-nak nyolc éve semmiféle keresetnövekedése nem volt. A reálkeresetük ez idő alatt 
minimum 30%-ot csökkent, de a tisztességes munka naprakészen azóta is el van végezve mindenütt! 
16- 17 milliárd forintról van szó a kiáramló 24o-nél több milliárd mellett, vagy részeként. 

AZ MKKSZ, mint szakszervezet jellegadó csoportja az önkormányzati. Ezért 
bérköveteléseinket megfogalmaztuk: ez általánosan 30% béremelés október 01. hatállyal! 

Sztrájkfelhívást tettünk közzé, forgatókönyvünk kész, s noha hihetetlenül nehéz nekünk törvényesen 
sztrájkolni, mi ezt törvényesen tesszük, és sztrájk igenis lesz!  Felhívtuk a SZEF tagszervezeteit és 
a konföderációkat, kék szalaggal támogassák a június 22-re 8-10 közé megszervezett figyelmeztető 
sztrájkunkat. 

Dr. Dukai Miklós válaszában a Kormány nyitott kapuit emlegette - s mint mondta – megjegyzett és 
magával visz mindent!  

Boros Péterné jelezte, hogy 06. 8-án a sztrájkról szóló hivatalos értesítés miatt a Kormány oldalán 
válaszadási kötelezettség keletkezik, s bízott abban, hogy ez módot ad alaposabb megfontolásokra. 

Dr. Latorcai Csaba meglátása szerint több egyéni élethelyzetből fakadó felvetés is előkerült, de 
nem bizonyított, hogy rendszerhibáról lenne szó. Gyakorlatilag a forrásigény sem derült ki, nincs a 
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területen elvégzett feladat-analízis sem, de az önkormányzatok a saját forrásaik terhére 
előállhatnának megoldási javaslataikkal – tette hozzá. 

Schmidt Jenő (ÖO) bejelentette, hogy az érdemi megoldást esetleg elhozó 2017. január 1.-ig terjedő 
időszakra az önkormányzati szövetségek június 15-ig írásbeli javaslattal élnek. 

TOVÁBBIAK 
A KÉF tájékoztatót hallgatott meg a Magyar Kormánytisztviselői Kar tevékenységéről, a 
hivatásetikai eljárások tapasztalatairól, majd megvitatta és elfogadta munkatervét a második félévre. 
Amennyiben ezek írásos formában, illetve véglegesítve beérkeznek, újabb, kiegészítő hírlevél 
formájában ezeket is közzé tesszük. 

Budapest 2016. 06. 06. 

Boros Péterné 
                                                                                                          az MKKSZ elnöke 


