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Ezekrõl a kérdésekrõl szól összeállításunk a következõ oldalakon,
amelyeken bemutatjuk,
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A közszférában dolgozók elbocsá-
tásának feltételeirõl szóló törvénymó-
dosítás egyes lényegi részei a kor-
mány eredeti terveivel ellentétben
csak jövõ év januárjától lépnek ha-
tályba. Így legalább hétezer köztiszt-
viselõt a régi feltételekkel bocsáthat-
nak el.

Korábban a FigyelõNet arról tu-
dósított, hogy rekordgyorsasággal
hirdették ki a közszférában dolgozók
jogviszonyáról szóló törvények módo-
sítását, melyet az Országgyûlés júli-
us 24-én szavazott meg. A Közlöny-
kiadó úgy tudta, hogya kormány már
a parlamenti végszavazást követõ na-
pon ki szándékozik hirdetni a Ma-
gyar Közlönyben a törvény szövegét.
A sietségre a törvény hatályba lépé-
sének dátuma adhatott volna okot,
melyre a kihirdetés utáni 8. napot
jelölték meg. Végül azonban csak az
augusztus 2-i Közlönybe került be a
törvény, mivel a hatályba lépés dá-
tumát a kormány a köztisztviselõk
érdekképviseletével kötött megálla-
podás miatt a végszavazás elõtt be-
nyújtott módosító javaslatával meg-
változtatta. Ennek értelmében a köz-
szférában foglalkoztatottak jogviszo-
nyát érintõ lényeges változások csak
2007. januárjától lépnek érvénybe,
így idén közel hétezer köztisztviselõ
még a régi kondíciókkal válhat meg
pozíciójától.

A módosításokkal az állam nem
spórolt volna a köztisztviselõk elbo-
csátásán, csak máshogy ütemezte
volna a kifizetéseket. Néhány, a köz-
tisztviselõknek még idén járó ked-
vezmény - mint például a duplapénz
- megvonását több munkajogász is
indokoltnak tartja.

Az eredeti hatálybalépés dátumán
a kormány a Köztisztviselõi Érdek-
egyeztetõ Tanácsban kötött júliusi
megállapodás miatt változtatott, ahol
a felek megegyeztek arról, hogy az
idei közszférabeli leépítéseket még
a hatályos munkajogi szabályok sze-
rint hajtják végre - mondta el a

FigyelõNetnek az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium osztályve-
zetõje.

A Kormányszóvivõi Iroda tájékoz-
tatása szerint összesen 15 ezer fõt
bocsátanak el a központi költségve-
tésbõl az elkövetkezõ években. 2006-
ban a minisztériumokból 2 187, az
igazgatási jellegû szervekbõl pedig 4
600 fõt küldenek el, míg a nem igaz-
gatási jellegû központi költségvetési
szervekbõl elbocsátandó 6 450 fõ egy
része még idén távozik, vagyis leg-
alább 6 700 köztisztviselõ még bizo-
nyosan a „régi” kondíciókkal távoz-
hat pozíciójából. Számukra a 6 hó-
napos felmentési idõre járó átlagke-
resetet még nem lesz kötelezõ egyen-
lõ havi részletekben kifizetni, vala-
mint akkor is megkaphatják ezt az
átlagkeresetet, ha közben már új ál-
lást találtak.

Az új módosítások értelmében a
2007-ben elküldött közszolgák ha-
vonta, egyenlõ részletekben kapják
majd meg a hat hónapos felmentési
idõre járó átlagkeresetet, míg az idén
távozók még egy összegben is felve-
hetik.

Szintén késõbbre csúsztatták an-
nak a rendelkezésnek a hatálybalé-

Az érdekképviseleti munka eredménye:

Idén még nem változnak az elbocsátás feltételeiIdén még nem változnak az elbocsátás feltételeiIdén még nem változnak az elbocsátás feltételeiIdén még nem változnak az elbocsátás feltételeiIdén még nem változnak az elbocsátás feltételei
pését, mely szerint a köztisztviselõk
csak a felmentési idõ végén kapják
meg a végkielégítésüket. Egyelõre
szintén megmaradt a „duplafizetés”
lehetõsége, ugyanis csak 2007-tõl
lesz érvényes az a szabályozás, mely
szerint az elbocsátott köztisztviselõ
átlagkeresetre nem lesz jogosult,
amennyiben a felmentési idõ alatt
egy másik költségvetési szervvel
munkaviszonyt létesít.

2007. január 1-jével bõvítik ki a
leépítéssel kapcsolatos döntéseket
elrendelõ szervek körét is, így köz-
tisztviselõk esetében a közigazgatá-
si szerv vezetõje, illetve közalkalma-
zottak esetében a költségvetési feje-
zet felügyeletét ellátó szerv vezetõje
is dönthet majd jövõre az elbocsátás-
ról. Jövõre lesz csak lehetõség arra
is, hogy a közszolgálati jogviszonyt
megszüntessék, amennyiben a köz-
tisztviselõ továbbfoglalkoztatására
nincs lehetõség és a munkáltató ál-
tal felajánlott másik munkakört a
köztisztviselõ visszautasítja. A telje-
sítmények is csak jövõre kapnak na-
gyobb hangsúlyt a törvényben, esze-
rint a teljesítményértékelésen elma-
rasztalt köztisztviselõt soron kívül
kell majd minõsíteni.

AMagyar Hírlap  állásfoglalásaAMagyar Hírlap  állásfoglalásaAMagyar Hírlap  állásfoglalásaAMagyar Hírlap  állásfoglalásaAMagyar Hírlap  állásfoglalása (2006 augusztus 27.)
Valami végre elkezdõdik a köz-

igazgatásban. Legalábbis erre utal az
a munkaanyag, amely a köztisztvi-
selõk bérezésének gyökeres átalakí-
tását taglalja. A teljesítményarányos
bérezés bevezetése régi szándék a
közigazgatásban, ám eddig hiányzott
a teljesítmény-méréshez szükséges
mutatók kidolgozása, meg persze —
és nem utolsó sorban — a politikai
akarat. Most viszonyt mintha elmoz-
dulást látnánk. Gyurcsány Ferenc
például a minap kijelentette, hogy a
legfontosabb és legnagyobb súlyú
reform a közigazgatásban várható.

Még nem tudni, hogy mi sül ki a
tervekbõl, ismerve az MSZP reform-
párti „elkötelezettségét”, illetve a

konfliktusoktól való zsigeri irtózását, de
már a vázolt irány is biztató. Az egyik
legjelentõsebb feladat például az au-
tomatikusan járó 13. havi fizetés meg-
szüntetése. Az elképzelések szerint az
így felszabaduló pénzeket lehet majd
a teljesítmények elismerésére fordíta-
ni, talán éppen 13. havi bér formájá-
ban, ahogy a versenyszférában elfoga-
dott gyakorlat. Nem vitatjuk persze,
hogy a plusz egy havi bér, illetve a fõ-
tisztviselõi elitkar felszámolása minden
bizonnyal elégedetlenséget szül a köz-
igazgatásban, elvégre az évtizedek alatt
megszerzett elõnyöket nyirbálja meg.
Ugyanakkor a rugalmas bérezés való-
di alternatívát jelenthet a pályakezdõ
fiataloknak, vagy akár a versenyszfé-
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LefokozásLefokozásLefokozásLefokozásLefokozás

„Végre a politika — és ez tükrö-
zõdik világosan a kormányprogram-
ban — elszánta magát a cselekvésre.
Eldöntötte, hogy nemnemnemnemnem a közszolgálat-a közszolgálat-a közszolgálat-a közszolgálat-a közszolgálat-
ban dolgozókra akar figyelni elsõ-ban dolgozókra akar figyelni elsõ-ban dolgozókra akar figyelni elsõ-ban dolgozókra akar figyelni elsõ-ban dolgozókra akar figyelni elsõ-
sorbansorbansorbansorbansorban. Az     elmúlt évtizedekben
ugyanis jelentõs részben azért nem
sikerült érdemi változtatásokat végre-
hajtani, mert a politika elsõsorban
azokra figyelt, akik a közszolgáltatá-
sokat nyújtották, és az õ — egyébként
teljesen érthetõ — stabilitás iránti
igényüket tekintette elsõdlegesnek.
Nem nagyon foglalkozott azokkal,
akik a szolgáltatásokat kapják. Nem
azzal foglalkozott a politika, hogy az
ügyfelek, a betegek, a gyerekek, a szü-
lõk, mire vágynak, mit gondolnak,
hanem azzal, hogy a pedagógusok, a
nõvérek, az orvosok, a köztisztviselõk
mit szeretnének. Õk pedig a változat-
lanságot szeretik, a jó feltételeket, a

kiszámíthatóságot, a nagyobb jövedel-
met. Azt, hogy csak ne legyen semmi
másképp, mint eddig volt… S közben
romlottak a közszolgáltatások ésromlottak a közszolgáltatások ésromlottak a közszolgáltatások ésromlottak a közszolgáltatások ésromlottak a közszolgáltatások és
elfogyott a pénzelfogyott a pénzelfogyott a pénzelfogyott a pénzelfogyott a pénz. A politika most el-
döntötte, hogy elsõ helyre a szolgálta-
tásokat igénybe vevõk érdekeit helye-
zi. És persze nemcsak a szolgáltatást
igénybe vevõk érdekeirõl, hanem az
adófizetõk és a járulékfizetõk érdeke-
irõl van szó, mert ha változatlanul
hagyjuk a rendszereinket, akkor az õ
érdekeiket is súlyosan sértjük.”

Agyõ Kjt., Ktv.?Agyõ Kjt., Ktv.?Agyõ Kjt., Ktv.?Agyõ Kjt., Ktv.?Agyõ Kjt., Ktv.?
„Szükség van arra, hogy feltörjük

a mai foglalkoztatási bérrendszerek
rettenetes merevségét, amelyben el-
sõsorban az eltöltött évek száma, és a
hierarchiában elfoglalt hely számít, és
csak nagyon sokadikként a teljesít-
mény… Ezt  szeretném feltörni, hogy
egy alapvetõen bértömeg-gazdálko-egy alapvetõen bértömeg-gazdálko-egy alapvetõen bértömeg-gazdálko-egy alapvetõen bértömeg-gazdálko-egy alapvetõen bértömeg-gazdálko-
dásra hajazó megoldás érvényesül-dásra hajazó megoldás érvényesül-dásra hajazó megoldás érvényesül-dásra hajazó megoldás érvényesül-dásra hajazó megoldás érvényesül-
jön…jön…jön…jön…jön… A kormány határozott szándé-
ka arra ösztönözni, késztetni, ha úgy
tetszik kényszeríteni az intézménye-
ket, hogy kezdjenek el racionálisan
gazdálkodni az erõforrásokkal. És
alapvetõen maguk dönthessék el,
hány és milyen teljesítményû munka-
társra van szükségük és aszerint tud-
ják õket fizetni, hogy aki jobban húz,
az — függetlenül a korától — na-
gyobb javadalmazáshoz jusson. Ez
óriási változás lesz. Lényeges szakí-Lényeges szakí-Lényeges szakí-Lényeges szakí-Lényeges szakí-
tás azokkal az elvekkel, amelyektás azokkal az elvekkel, amelyektás azokkal az elvekkel, amelyektás azokkal az elvekkel, amelyektás azokkal az elvekkel, amelyek
itt 1990. után kialakultak.”itt 1990. után kialakultak.”itt 1990. után kialakultak.”itt 1990. után kialakultak.”itt 1990. után kialakultak.”

Állam — méretre (vagyÁllam — méretre (vagyÁllam — méretre (vagyÁllam — méretre (vagyÁllam — méretre (vagy
tönkre?) vágvatönkre?) vágvatönkre?) vágvatönkre?) vágvatönkre?) vágva

„Mit kell és mit akarunk tenni?
Az egyik dolog — és ez az, ami el-
kezdõdött —, hogy méretre kellméretre kellméretre kellméretre kellméretre kell

Kormányzati irányváltás — álságokba csomagolvaKormányzati irányváltás — álságokba csomagolvaKormányzati irányváltás — álságokba csomagolvaKormányzati irányváltás — álságokba csomagolvaKormányzati irányváltás — álságokba csomagolva
vágni az államot. Milyen méretre?vágni az államot. Milyen méretre?vágni az államot. Milyen méretre?vágni az államot. Milyen méretre?vágni az államot. Milyen méretre?
Olyanra, amit ki tudunk fizetniOlyanra, amit ki tudunk fizetniOlyanra, amit ki tudunk fizetniOlyanra, amit ki tudunk fizetniOlyanra, amit ki tudunk fizetni. A
méretre vágást szolgálja a pedagógu-
sok kötelezõ óraszámának emelése…
A közigazgatási intézményrendszer
átszabása… És egy sor más terüle-
ten, például az egészségügyben is
világosan látszik, hogy van egy ko-
moly méretbeli probléma … Ezt a
méretbeli problémát kell és lehet
kezelni. A kiinduló pont természete-
sen az, hogy ki kell jönni a rendel-ki kell jönni a rendel-ki kell jönni a rendel-ki kell jönni a rendel-ki kell jönni a rendel-
kezésre álló pénzbõl.”kezésre álló pénzbõl.”kezésre álló pénzbõl.”kezésre álló pénzbõl.”kezésre álló pénzbõl.”

Közszolgálat — üzletiKözszolgálat — üzletiKözszolgálat — üzletiKözszolgálat — üzletiKözszolgálat — üzleti
módszerekkelmódszerekkelmódszerekkelmódszerekkelmódszerekkel

„Az üzleti életben megszokott„Az üzleti életben megszokott„Az üzleti életben megszokott„Az üzleti életben megszokott„Az üzleti életben megszokott
módszerek jelentõs része igenis al-módszerek jelentõs része igenis al-módszerek jelentõs része igenis al-módszerek jelentõs része igenis al-módszerek jelentõs része igenis al-
kalmazható, sõt alkalmazandó a köz-kalmazható, sõt alkalmazandó a köz-kalmazható, sõt alkalmazandó a köz-kalmazható, sõt alkalmazandó a köz-kalmazható, sõt alkalmazandó a köz-
szférában.szférában.szférában.szférában.szférában. Mert nem arról van szó,
hogy a tevékenység lenne olyan sajá-
tos a közszolgálatban. A társadalmi
körülmény a sajátos. Az, hogy a fo-
gyasztó tulajdonképpen kiszolgáltatott
helyzetben van. Annyiban kell sajátos
szabályozás a közszolgálatban,
amennyiben ezzel (a szolgáltatást
igénybevevõ kiszolgáltatottságával —
a szerk.) van összefüggésben. Minden
egyébben a tevékenység jellegéhez iga-
zodó szabályokat, módszereket kell al-
kalmazni. És ha vannak dolgok, ame-ha vannak dolgok, ame-ha vannak dolgok, ame-ha vannak dolgok, ame-ha vannak dolgok, ame-
lyek beváltak az üzleti életben, ak-lyek beváltak az üzleti életben, ak-lyek beváltak az üzleti életben, ak-lyek beváltak az üzleti életben, ak-lyek beváltak az üzleti életben, ak-
kor azokat kell alkalmazni.”kor azokat kell alkalmazni.”kor azokat kell alkalmazni.”kor azokat kell alkalmazni.”kor azokat kell alkalmazni.”

Keményebben Nyugat-Keményebben Nyugat-Keményebben Nyugat-Keményebben Nyugat-Keményebben Nyugat-
EurópánálEurópánálEurópánálEurópánálEurópánál

„A közszolgáltatásokban nekünk„A közszolgáltatásokban nekünk„A közszolgáltatásokban nekünk„A közszolgáltatásokban nekünk„A közszolgáltatásokban nekünk
még keményebb feltételeket kelle-még keményebb feltételeket kelle-még keményebb feltételeket kelle-még keményebb feltételeket kelle-még keményebb feltételeket kelle-
ne teremtenünk, mint amilyeneketne teremtenünk, mint amilyeneketne teremtenünk, mint amilyeneketne teremtenünk, mint amilyeneketne teremtenünk, mint amilyeneket
Nyugat-Európa támaszt a közszol-Nyugat-Európa támaszt a közszol-Nyugat-Európa támaszt a közszol-Nyugat-Európa támaszt a közszol-Nyugat-Európa támaszt a közszol-
gáltatokkal szemben.gáltatokkal szemben.gáltatokkal szemben.gáltatokkal szemben.gáltatokkal szemben. Egyszerûen
azért, mert õk abból a GDP-bõl meg-
engedhetik maguknak, mi meg ebbõl
a GDP-bõl nem… Ha a világ fejlett
államaiban x-perc alatt szoktak egy
ügyet elintézni, akkor nálunk nem
lehet 3x-perc alatt. Ha ott y-számú
pedagógus képez z-számú gyereket,
akkor nálunk nem lehet 2y-számú
pedagógus, mert ezt egyszerûen nem
engedhetjük meg magunknak.”

A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF), amelynek egyik
meghatározó tagszervezete az MKKSZ, 2006. július 20-án szakmai-ér-
dekvédelmi konferenciát rendezett Budapesten „A közszolgálat mo-
dernizációja a kormányprogram tükrében” címmel. A tanácskozáson
Draskovics Tibor kormánybiztos, a közszféra átalakítását elõkészítõ
Államreform Bizottság elnökhelyettese ismertette a közszolgálat átala-
kításának kormányzati elképzeléseit. Az alábbiakban az õ elõadásából
gyûjtöttünk össze — ma már nem meglepõ, de figyelmet érdemlõ —
néhány részletet. Íme.

rából érkezõknek. A „reformnak” mi-
nõsített folyamat nem merülhet ki
abban, hogy a közszférában felesle-
ges, esetleg használhatatlan tisztvise-
lõket megpróbálják átnyomni a ver-
senyszférába. Ellenkezõleg: a ver-
senyszféráéval vetekedõ bérek révén
valódi szakembereket kellene átcsá-
bítani a közszolgálatba.

És ha már ilyen nagy reformhan-
gulatba ringattuk magunkat, felten-
nénk még egy kényes kérdést: meg-
engedheti-e magának a társadalom —
meg a költségvetés —, hogy automa-
tikusan és mindenkinek járó 13. havi
nyugdíjakat álljon? A mai nyugdíja-
sok 13. havi nyugdíját — kis túlzás-
sal — már a még meg sem születet-
tek nevére felvett hitelekbõl állják.
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Jövõ januárban kap utoljára mindenki 13. havi fize-
tést a köztisztviselõi szférában, megszüntetik a pótlékok
dzsungelét, és teljesítmény alapú bérezésre térnek át az
államigazgatásban — ezek az Államreform-bizottság leg-
fontosabb javaslatai. A havi milliós béreket érdemi mun-
ka nélkül zsebre tevõ fõtisztviselõk kiváltságait is meg-
nyirbálják.

Már jövõre érezhetõ apadást eredményezhet a köz-
tisztviselõk bankszámláján az Államreform-bizottság ál-
tal elsõ körben kidolgozott javaslatcsomag. A lapunk
birtokába került munkaanyag szerint a köztisztviselõi kar
bérezését ugyanis drasztikusan átalakítanák. A változá-
sok az elsõ lépésben a minisztériumok és a hozzájuk tar-
tozó országos szervezeteknél foglalkoztatott mintegy har-
mincezer köztisztviselõt és még a kétszer ennyi fegyve-
res közalkalmazottat érinthetik.

Már januárban hozzálátnak a régóta szorgalmazott,
teljesítménytõl függõ bérezés kialakításához a közigaz-
gatásban. A javaslatok közül jó párat már Gyurcsány
Ferenc kormányfõ is felvetett nyílt fórumokon. Közéjük
tartozik például a fegyveres testületek nyugdíjkedvez-
ményeinek felülvizsgálata, az automatikus jogosultságok
megnyirbálása.

Teljesítményfüggõ bérezésTeljesítményfüggõ bérezésTeljesítményfüggõ bérezésTeljesítményfüggõ bérezésTeljesítményfüggõ bérezés
A kormányzati elképzelések célja az úgynevezett bér-

tömeg-gazdálkodásra való átállás, vagyis hogy egy költ-
ségvetési szerv vezetõje rugalmas szabályok között, a tel-
jesítmények szerint differenciálhatna, mind a bérezés-
sel, mind az olyan cafeteria-juttatásokkal, mint a ruha-
pénz, vagy az étkezési hozzájárulás. Ehhez persze meg
kell teremteni a teljesítménymérés rendszerét, ami az
egész feladat legnehezebb része, hiszen a közigazgatási
munka a legritkább esetben termel pénzben is kifejez-
hetõ többletértéket, ami a versenyszférában a bonuszok
kiszámításának alapja.

Nincs többé nyugdíjas állásNincs többé nyugdíjas állásNincs többé nyugdíjas állásNincs többé nyugdíjas állásNincs többé nyugdíjas állás
Az elképzelések szerint nem csupán az egyes dolgo-

zók teljesítményét, hanem a különbözõ tárcák és igazga-
tási szervek munkáját is összevetnék, így nemcsak sze-
mélyek, hanem intézmények között is differenciálnák a
bértömeget. A javaslatok úgy is összefoglalhatók, hogy
megszûnik a köztisztviselõi életpálya, mint modell, va-
gyis a jövõben köztisztviselõnek lenni már nem jelent-
het nyugdíjig tartó állandó munkahelyet a teljesítmény-

tõl és hozzáértéstõl függetlenül. A szakmailag alkalmat-
lan dolgozók villámgyors eltávolítását is lehetõvé kell
tenni — javasolják ennek megfelelõen a reformerek.

A köztisztviselõk és közalkalmazottak bérezésének
alfája és ómegája a bértábla, amely a közszolgálatban
eltöltött idõt és az iskolai végzettséget honorálja. Éppen
ezért a bértábla fokozatos megszüntetését a bérkategóri-
ák tágítását javasolja a reformbizottság a kormánynak,
és átállást a teljesítmény alapján differenciált bérezés-
re. Ám mivel többletforrásokat értelemszerûen nem kap-
nak a minisztériumok, a differenciáláshoz szükséges
milliárdokat házon belül kell megteremteni. Erre is van
javaslata az Államreform-bizottságnak: egyik legfonto-
sabb az egész közszférában automatikusan járó 13. havi
illetmény megszüntetése 2008-tól.

Megszûnik a nyelvpótlékMegszûnik a nyelvpótlékMegszûnik a nyelvpótlékMegszûnik a nyelvpótlékMegszûnik a nyelvpótlék
Hasonló sorsot szánnak a különbözõ pótlékoknak:

nem fizetnének többletpénzt a nyelvtudás után, és a gép-
kocsivezetõi extra juttatásokat is megvonnák. Az így fel-
szabaduló tízmilliárd forintos nagyságrendû forrásokat
lehetne az egyéni és intézményi teljesítmények honorá-
lására fordítani. A vezetõi pótlékok megmaradnának,
mondván: a vezetõi többletfeladatokat ily módon lehet-
ne honorálni.

Ugyancsak megszûnés vár a 450 fõs fõtisztviselõ, il-
letve a fõtiszti karra. A fõtisztviselõi intézményt még az
Orbán-kormány találta ki, a közigazgatásban nélkülöz-
hetetlen közszolgák kiemelt bérezésére.

Az e szûk körbe tartozó köztisztviselõk és tisztek ve-
zetik a minisztériumi bérlistákat messze a miniszter elõtt,
mivel fõtiszti vagy fõtisztviselõi illetményként alapfize-
tésük többszörösét is megkaphatják. A havi egymilliót is
meghaladó fizetésükért semmilyen többletfeladatot nem
kell ellátniuk.

Az Államreform-bizottság szûkíteni javasolná a fegy-
veres testületek — rendõrség, katonaság — kedvezmé-
nyeit, pontosabban a nyugdíjkedvezményt például csak
a valóban fegyveres szolgálatot ellátóknak adná meg. Az
elképzelés szerint a civil munkát ellátó rendõrségi és
honvédségi alkalmazottakra új jogszabály vonatkozna,
amely gyakorlatilag megfelelne a munkaviszonynak. A
javaslatok sorsa kizárólag a kormány (többség) támoga-
tásától függ, ugyanis ezen törvényeket egyszerû parla-
menti többséggel módosítani lehet.

(Magyar Hírlap, 2006. augusztus 24.)

Ami „kiszivárgott”

Köztisztviselõi kiváltságok soraKöztisztviselõi kiváltságok soraKöztisztviselõi kiváltságok soraKöztisztviselõi kiváltságok soraKöztisztviselõi kiváltságok sora
szûnik meg jövõreszûnik meg jövõreszûnik meg jövõreszûnik meg jövõreszûnik meg jövõre
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Ami „kiszivárgott”

Azoknak a közszolgáknak sem
lesz aranyéletük, akiket nem érint a
több tízezres leépítési hullám — ve-
títi elõre az Államreform-bizottság
lapunk birtokába került anyaga. Ha
megvalósulnak a dokumentumban
foglalt, egyelõre csak a testület ja-
vaslatainak tekinthetõ intézkedések,
a munkájukat megtartóknak búcsút
kell mondaniuk a versenyszférában
dolgozókkal szemben élvezett kivált-
ságaik közül néhánynak — köztük
az utazási kedvezménynek, vagy a
több szabadságnak —, ráadásul meg-
szûnik a garantált ütemû elõrehala-
dást biztosító életpályamodell is.

A mostani helyzethez képest gyö-
keresen átalakítaná a közszféra lét-
szám- és bérgazdálkodásának a sza-
bályait — a bértömeg-gazdálkodási
modellt alapozva meg — a
Draskovics Tibor kormánybiztos, volt
pénzügyminiszter irányítása alatt álló
grémium. Az új rendszerre való átál-
lás során a 13. havi illetményt a
nyelv- és a gépjármûvezetõi pótlékot
megszüntetnék (általában véve a pót-
lékok körét jelentõsen csökkente-
nék), és beépítenék a bértömegbe. Ez
gyakorlatilag azt eredményezné, hogy
a szóban forgó juttatásokat nem kap-
ná meg automatikusan mindenki, aki
eddig jogosult volt rá, az állami szfé-
rában rövidtávon néhány éven belül
meghonosítandó teljesítménymérés
és értékelés miatt elõfordulhat, hogy
például az egyik köztisztviselõ a
mostani plusz egy havi juttatásának
a teljes összegérõl kénytelen lesz le-
mondani, míg kollégája akár a 13.
havi összegnél is többet vihet majd
haza. Az elképzelések szerint a fõ-
tisztviselõi és a központi tisztikart
megszüntetnék, ettõl egymilliárd fo-
rintos megtakarítást várnak. A bizott-
ság javaslata alapján emellett a fize-

tési fokozatok alsó-felsõ határait tá-
gítani kell.

Ha a kormány megfogadja a do-
kumentumban olvasható tanácsokat,
azzal kell számolnia az érintett mint-
egy 800 ezres körnek, hogy az illet-
ményalap és a közalkalmazotti bér-
tábla nem változik az új rendszerre
való áttéréskor. Az idei létszámcsök-
kentés nyomán felszabaduló megta-
karításból nem lehetne kiadásokat fi-
nanszírozni, a jövõ évi szervezeti in-
tézkedések következtében felszaba-
duló bértömeget pedig a 2007-es
költségvetés tervezésekor kivonnák
a rendszerbõl — derül ki az anyag-
ból. A rugalmasabb munkajogi típu-
sú eljárási szabályok keretében meg-
könnyíthetik a szakmai alkalmatlan-
ság esetén történõ gyors elbocsátást,
s a vezetõi beosztásban levõknél is
könnyebbé tehetik a felmentést a fe-
lelõsségi körbe esõ teljesítménycé-

Racionalizálnák a közszférát

Nemcsak a 13. havi illetmény, Nemcsak a 13. havi illetmény, Nemcsak a 13. havi illetmény, Nemcsak a 13. havi illetmény, Nemcsak a 13. havi illetmény, de számos pótlékde számos pótlékde számos pótlékde számos pótlékde számos pótlék
és kedvezmény is megszûnhetés kedvezmény is megszûnhetés kedvezmény is megszûnhetés kedvezmény is megszûnhetés kedvezmény is megszûnhet

lok el nem érésekor. Szívesen látnák
a határozott idejû és atipikus foglal-
koztatás terjedését a közszférában. A
javaslat szerint meg kell határozni az
illetménycsökkentés lehetõségének
az eseteit, módozatait, s a béren kí-
vüli juttatások rendszerében az egy-
ségesítés (cafeteria-rendszerek) irá-
nyában történõ elmozdulás lenne a
kívánatos.

A közalkalmazottaknak számolni-
uk kell azzal, hogy lassítják az elõ-
menetelt. Az igazgatási és az igazga-
tási jellegû szerveknél, a fegyveres
szerveknél, illetve a közintézmé-
nyeknél (mint középiskolák, könyv-
tárak) felsõ létszámkorlátot írhatnak
elõ, a közszolgáltatást végzõ közin-
tézeteknél (többek között az egyete-
meknél, kórházaknál, kutatóintéze-
teknél) pedig létszámirányszámot
határozhatnak meg.
(Világgazdaság, 2006. augusztus 24.)

Kiss Péter: Ez nem azKiss Péter: Ez nem azKiss Péter: Ez nem azKiss Péter: Ez nem azKiss Péter: Ez nem az
Számos juttatástól eshet el a közszféra 800 ezer alkalmazottja. Több

napilap egybehangzó értesülése szerint az Államreform Bizottság javas-
lata értelmében eltörölnék a 13. havi bért, a nyelv- és gépkocsi-pótlé-
kot, megvonnák az 50 százalékos utazási kedvezményt, és megszüntet-
nék a fõtisztviselõk kiváltságait is.

A tervezet megszüntetné a több szabadságot, a garantált ütemû elõre-
haladást biztosító életpálya-modellt, valamint a fõtisztviselõi és a köz-
ponti tisztikari besorolást is. Megkönnyítenék az elbocsátást, és felsõ
létszámkorlátot vezetnének be egyes közintézményeknél. A juttatások
elvételébõl megtakarított összeget a teljesítmény jutalmazására fordít-
hatnák az intézmények.

A munkaügyi miniszter azt mondta: a nyilvánosságra került doku-
mentum nem hivatalos anyag. „Szakértõi anyag, ötletek, ötlethalmaz,
egyfajta kreativitás terméke, helyesen, de nyilvánvaló ilyen esetben, és
ebben az idõrendi ütemezésben nyilván nem a kormány számára vállal-
ható minõségben, mandátummal, hiszen még nem jutott hozzá, hogy eb-
ben a kérdésben megrendelést tegyen, vagy véleményt mondjon” —
mondta Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter. Azt azonban elis-
merte, hogy a bérrendszer átalakításán dolgozik a minisztérium.

(Duna TV, 2006. augusztus 24.)
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Egymásnak ellentmondó, és meglehetõsen komor hí-
reket és híreszteléseket hallhatunk, olvashatunk arról,
hogy mi vár ránk, közszolgákra. Egy dolog viszont bizo-
nyosnak látszik: a kormány most többfrontos támadástkormány most többfrontos támadástkormány most többfrontos támadástkormány most többfrontos támadástkormány most többfrontos támadást
intézett a közszolgálatokban dolgozók ellen. intézett a közszolgálatokban dolgozók ellen. intézett a közszolgálatokban dolgozók ellen. intézett a közszolgálatokban dolgozók ellen. intézett a közszolgálatokban dolgozók ellen. Megvan
hozzá a tvben, rádióban, lapokban nyilvános fórumokon
hónapok óta sulykolt érve is. Az, hogy sokan vannak,
rossz a közszolgálat szabályozása, nem elegendõ a telje-
sítmény. Objektív tények természetesen nem párosul-
nak ezekhez az állításokhoz. A szakszervezetek különfé-
le kinyilatkoztatásokból értesülnek arról, hogy a kor-
mányzat a közszolgálatot szabályozó törvények megvál-
toztatására törekszik. Ezekbõl a kinyilatkoztatásokból
azonban nem értelmezhetõ a változtatásoknak sem az
iránya, sem a végcélja. Az viszont pontosan kitetszik
belõlük, hogy a kormány pénzt kíván kivonni a köz-a kormány pénzt kíván kivonni a köz-a kormány pénzt kíván kivonni a köz-a kormány pénzt kíván kivonni a köz-a kormány pénzt kíván kivonni a köz-
szolgálatból.szolgálatból.szolgálatból.szolgálatból.szolgálatból.

Reálisan mérlegelve az ország gazdasági, pénzügyi
helyzetét, tulajdonképpen még ez a szándék is értelmez-
hetõ lenne, mert nem mondhatjuk, hogy minket nem ér-
dekel, mi van a költségvetéssel, az államháztartási egyen-
súly helyreállításának Ügyeivel. De ha azt nézzük, hogy
a pénzkivonás a közszolgáltatások mennyiségéneka pénzkivonás a közszolgáltatások mennyiségéneka pénzkivonás a közszolgáltatások mennyiségéneka pénzkivonás a közszolgáltatások mennyiségéneka pénzkivonás a közszolgáltatások mennyiségének
csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget,csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget,csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget,csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget,csökkenésével és minõségének romlásával fenyeget,
akkor az már nemcsak a közszférában foglalkoztatottak
ügye, hanem az egész társadalomé. Azoké az embereké,
akik ügyfélként, betegként, óvodába, iskolába járó gyer-
mek szülõjeként és még sok egyéb minõségükben igénybe
vesznek közszolgáltatásokat. Mert végsõ soron õk látják
kárát a létszámcsökkentõ, megszorító kapkodásoknak.
Ez a kifejezetten fiskális megközelítésû, reformnakEz a kifejezetten fiskális megközelítésû, reformnakEz a kifejezetten fiskális megközelítésû, reformnakEz a kifejezetten fiskális megközelítésû, reformnakEz a kifejezetten fiskális megközelítésû, reformnak
nevezett átalakítás ezért egyszerûen tarthatatlan. Eznevezett átalakítás ezért egyszerûen tarthatatlan. Eznevezett átalakítás ezért egyszerûen tarthatatlan. Eznevezett átalakítás ezért egyszerûen tarthatatlan. Eznevezett átalakítás ezért egyszerûen tarthatatlan. Ez
ellen fel kell lépni.ellen fel kell lépni.ellen fel kell lépni.ellen fel kell lépni.ellen fel kell lépni. Nemcsak a szakszervezetünk által
képviseltek védelmében, hanem a közszolgálatokat
igénybevevõk érdekében, és a szolgáltatások biztonsá-
gának megõrzése érdekében is.

Közügyekben mindig fontos — a konszenzushoz
egyenesen elengedhetetlen — az érdemi módon foly-
tatott társadalmi párbeszéd. Az ország lakosságának
túlnyomó többségét közvetlenül és ráadásul hátrányo-
san érintõ döntések elõtt azonban megsokszorozódik
az érdekek õszinte feltárásának és egyeztetésének, a
lehetõségek szerinti méltánylásának fontossága. Er-. Er-. Er-. Er-. Er-
rõl a követelményrõl most nem vett tudomást a kor-rõl a követelményrõl most nem vett tudomást a kor-rõl a követelményrõl most nem vett tudomást a kor-rõl a követelményrõl most nem vett tudomást a kor-rõl a követelményrõl most nem vett tudomást a kor-
mány. Ez elfogadhatatlan. A közszolgálati érdek-mány. Ez elfogadhatatlan. A közszolgálati érdek-mány. Ez elfogadhatatlan. A közszolgálati érdek-mány. Ez elfogadhatatlan. A közszolgálati érdek-mány. Ez elfogadhatatlan. A közszolgálati érdek-
egyeztetés elképesztõ negligálásának vagyunk ta-egyeztetés elképesztõ negligálásának vagyunk ta-egyeztetés elképesztõ negligálásának vagyunk ta-egyeztetés elképesztõ negligálásának vagyunk ta-egyeztetés elképesztõ negligálásának vagyunk ta-
núi. núi. núi. núi. núi. Most már tendenciaszerû az érdekegyeztetõ fó-
rumok mellõzése, kiüresítése. Már a — megint fûnyí-
ró-elvû — tömeges közszolgálati létszámcsökkenté-
seket megelõzõen sem volt érdemben lehetõségünk

arra, hogy egyeztessünk annak indokairól, céljairól,
a lebonyolítás elveirõl. A felmondások végrehajtásá-
nak bizonyos szabályaira is csak az utolsó pillanat-
ban tudtunk elõírásokat kipréselni a kormányzati szer-
vekbõl.

Még szembeötlõbb, hogy csak kinyilatkoztatások-csak kinyilatkoztatások-csak kinyilatkoztatások-csak kinyilatkoztatások-csak kinyilatkoztatások-
ból nem a normális érdekegyeztetés keretében jutottból nem a normális érdekegyeztetés keretében jutottból nem a normális érdekegyeztetés keretében jutottból nem a normális érdekegyeztetés keretében jutottból nem a normális érdekegyeztetés keretében jutott
el hozzánk hír a bértábla megszüntetésének, vagy leg-el hozzánk hír a bértábla megszüntetésének, vagy leg-el hozzánk hír a bértábla megszüntetésének, vagy leg-el hozzánk hír a bértábla megszüntetésének, vagy leg-el hozzánk hír a bértábla megszüntetésének, vagy leg-
alábbis jelentõs módosításának tervérõl. Most már aalábbis jelentõs módosításának tervérõl. Most már aalábbis jelentõs módosításának tervérõl. Most már aalábbis jelentõs módosításának tervérõl. Most már aalábbis jelentõs módosításának tervérõl. Most már a
közszolgálati törvények egyéb jogintézményeit is tá-közszolgálati törvények egyéb jogintézményeit is tá-közszolgálati törvények egyéb jogintézményeit is tá-közszolgálati törvények egyéb jogintézményeit is tá-közszolgálati törvények egyéb jogintézményeit is tá-
madja a kormány, madja a kormány, madja a kormány, madja a kormány, madja a kormány, a közalkalmazottak, a köztisztvise-
lõk számára rendkívül hátrányos módosítások vannak elõ-
készületben.

Mindezt a közszolgálat mûködésének, hatékonyságá-
nak javítására hivatkozva. Miközben nem világos, hogynem világos, hogynem világos, hogynem világos, hogynem világos, hogy
mit ért a kormány hatékonyságonmit ért a kormány hatékonyságonmit ért a kormány hatékonyságonmit ért a kormány hatékonyságonmit ért a kormány hatékonyságon, mi módon kellene
többet, jobban, másként dolgozni a közhivatalokban.
Ezek a változtatásokat inkább csak sejttetõ kinyilatkoz-
tatások csak arra jók, hogy a közvéleményben azt az ér-
zetet keltsék: meg kell oldani a közszféra jogviszonyá-
nak átalakítását, el kell vonni a közszolgálatokban dol-
gozóktól a 13. havi bért, ki kell rúgni 20-30 ezer köz-
tisztviselõt, és akkor megoldódnak az államháztartás
gondjai, helyreáll a gazdaság egyensúlya.

A közszolgálatnak ezt a mérhetetlen lebecsülését,A közszolgálatnak ezt a mérhetetlen lebecsülését,A közszolgálatnak ezt a mérhetetlen lebecsülését,A közszolgálatnak ezt a mérhetetlen lebecsülését,A közszolgálatnak ezt a mérhetetlen lebecsülését,
a valóságot meghamisító vád alá helyezését a legha-a valóságot meghamisító vád alá helyezését a legha-a valóságot meghamisító vád alá helyezését a legha-a valóságot meghamisító vád alá helyezését a legha-a valóságot meghamisító vád alá helyezését a legha-
tározottabban vissza kell utasítanunk.tározottabban vissza kell utasítanunk.tározottabban vissza kell utasítanunk.tározottabban vissza kell utasítanunk.tározottabban vissza kell utasítanunk. Ez az álláspont
egyszerûen tarthatatlan. A közszolgálat ilyen szellemûA közszolgálat ilyen szellemûA közszolgálat ilyen szellemûA közszolgálat ilyen szellemûA közszolgálat ilyen szellemû
kezelésének legfõbb kárvallottja a lakosság lesz. kezelésének legfõbb kárvallottja a lakosság lesz. kezelésének legfõbb kárvallottja a lakosság lesz. kezelésének legfõbb kárvallottja a lakosság lesz. kezelésének legfõbb kárvallottja a lakosság lesz. Azok
az emberek, akik a közhivatalokban az eddiginél jóval
hosszabb ideig várhatnak ügyeik elintézésére. Mert az
mesebeszéd, a közvélemény félrevezetése, hogy a keve-
sebb köztisztviselõ majd gyorsabban, hatékonyabban tud
elintézni ugyanannyi ügyet, mint eddig. Ráadásul csök-
kentett jövedelemmel. Ki hiszi el ezt a képtelenséget?
Máris szakmai jelzéseink vannak arról, hogy például a
Földhivatalok nem fogják tudni tartani a 30 napos ügy-
intézési határidõt. Azt az ügymennyiséget, amit eddig
120 ember végzett el, ugyannyi idõ alatt még túlórák
árán sem tudja elintézni 100 ember.

A miniszterelnöknek könnyû azt kijelenteni, hogy õ a
90 ezer köztisztviselõvel szemben a 10 millió állampol-
gár oldalán áll. De amikor majd meg kell magyaráznia,
hogy a kevesebb köztisztviselõ miért csak hosszabb idõ
alatt tud végezni egy-egy állampolgár ügyével, akkor az
államigazgatási szolgálatokat igénybe vevõknek arra a
kérdésére is válaszolni kell, miért küldött el 10 ezer köz-
tisztviselõt.

Nagy a veszély, hogy a vaktában végrehajtott lét-a vaktában végrehajtott lét-a vaktában végrehajtott lét-a vaktában végrehajtott lét-a vaktában végrehajtott lét-
számcsökkentések miatt a közszolgáltatások minõ-számcsökkentések miatt a közszolgáltatások minõ-számcsökkentések miatt a közszolgáltatások minõ-számcsökkentések miatt a közszolgáltatások minõ-számcsökkentések miatt a közszolgáltatások minõ-

Fehér József

Magas ára lesz a közszolgálat leértékelésénekMagas ára lesz a közszolgálat leértékelésénekMagas ára lesz a közszolgálat leértékelésénekMagas ára lesz a közszolgálat leértékelésénekMagas ára lesz a közszolgálat leértékelésének
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sége is romolhat. sége is romolhat. sége is romolhat. sége is romolhat. sége is romolhat. A köztisztviselõk például az egzisz-
tenciájuk, az állásuk védelmében mindent meg fognak
tenni azért, hogy látványosan és sorozatosan ne sértsék
meg a törvényi határidõket, mert az gyorsan és könnye-
dén szankcionálható. De nem mindegy, hogy sietõsen,
kapkodva milyen elmélyült és mennyire ügyfélszempontú
döntést tudnak majd hozni. Az igazát keresõ, reklamáló
ügyfél természetesen újra kopogtat majd az ügyét inté-
zõnél, akinek emiatt még több munkája lesz. Erre a hi-
vatal is ráfizet, mert így többe kerül az ügyintézés, meg
az ügyfél is rosszul jár, mivel fölöslegesen rabolja az idejét
a hivatal. Kiváltképpen igaz ez a munkaügyi hivatalok-
ra, ahol a munkát keresõ — és természetesen nem ró-
zsás idegállapotban lévõ — ügyfél figyelmesebb, türel-
mesebb megközelítést kíván, mint más. De ha az ügyin-
tézõ a létszámcsökkentés, meg a növekvõ munkanélkü-
liség miatt az eddiginél is kevesebb idõt tud rá szánni,
akkor idegesebben, csalódottabban megy el, mint ahogy
oda érkezett.

Nem félünk attól, hogy a köztisztviselõk elvesztikNem félünk attól, hogy a köztisztviselõk elvesztikNem félünk attól, hogy a köztisztviselõk elvesztikNem félünk attól, hogy a köztisztviselõk elvesztikNem félünk attól, hogy a köztisztviselõk elvesztik
kiváltságaikat. Mert ilyenek nincsenek. Azok a jut-kiváltságaikat. Mert ilyenek nincsenek. Azok a jut-kiváltságaikat. Mert ilyenek nincsenek. Azok a jut-kiváltságaikat. Mert ilyenek nincsenek. Azok a jut-kiváltságaikat. Mert ilyenek nincsenek. Azok a jut-
tatások, amelyeknek a megvonását mérlegeli a kor-tatások, amelyeknek a megvonását mérlegeli a kor-tatások, amelyeknek a megvonását mérlegeli a kor-tatások, amelyeknek a megvonását mérlegeli a kor-tatások, amelyeknek a megvonását mérlegeli a kor-
mányzat, nem kiváltságok. mányzat, nem kiváltságok. mányzat, nem kiváltságok. mányzat, nem kiváltságok. mányzat, nem kiváltságok. Kétségtelen, hogy van nyelv-
pótlék, gépjármû vezetésért járó pótlék, 13. havi jutta-
tás. Ezek azonban egyfelõl nem irreálisan magas össze-
gû juttatások, másrészt pedig meghatározott célokat
szolgálnak.

A 13. havi illetményA 13. havi illetményA 13. havi illetményA 13. havi illetményA 13. havi illetmény, ha nem is pénzügytechnikai
kérdés, de arról van szó, hogy a közalkalmazott, a köz-
tisztviselõ az éves bérét nem 12, hanem 13 részletben
kapja meg. Ha a 13. havi részt elvonják, az azt jelenti,
hogy minden érintett közszolgálati dolgozónak több mint
7 százalékkal csökken az éves nominálkeresete.

Természetesen lehet alkalmazni az „ember az em-
bernek farkasa” módszert, amellyel valakitõl elveszünk,
és azt másnak vagy másoknak odaadjuk. De akkor ki
kell dolgozni valamilyen mindenki számára követhetõ
mechanizmust, és egy megfelelõ kontrollt. A közszolgá-
latban nem, vagy csak nagyon kis mértékben léteznek
valóságos paraméterek a teljesítmény mérésére. Ezért
félõ, hogy az így differenciálandó jelentõs összegû pénzt
egy teljes havi juttatást nem csak a teljesítmények, vagy
nem elsõsorban a teljesítmények, hanem a hivatalnoki
lojalitás, vagy a vezetõi szubjektivizmus alapján íté-vezetõi szubjektivizmus alapján íté-vezetõi szubjektivizmus alapján íté-vezetõi szubjektivizmus alapján íté-vezetõi szubjektivizmus alapján íté-
lik majd odalik majd odalik majd odalik majd odalik majd oda. Az a veszély tehát, hogy a céljával telje-
sen ellentétesen funkcionál majd. Nem a teljesítményre
ösztönöz, hanem adott esetben éppenséggel teljesítményt
fog vissza, ha azt látják a tisztviselõk, hogy nem a szak-
mai produktum, hanem a fõnök szimpátiája szerint kap
ki-ki többet vagy kevesebbet.

A gépjármû vezetésért járó pótlékA gépjármû vezetésért járó pótlékA gépjármû vezetésért járó pótlékA gépjármû vezetésért járó pótlékA gépjármû vezetésért járó pótlék már-már a meg-
vonási elképzelések karitatúrába kívánkozó esete.
Összege havonta legfeljebb bruttó 4718 forint lehet,
aminek jó, ha a felét megkapja a sofõrködést is vállaló

köztisztviselõ. Ráadásul ez a pótlék éppenséggel a tel-
jesítményhez kötött. Ugyanis csak az kaphatja, aki a
képzettségének, végzettségének megfelelõ munkakörén
túl még egy másik munkakört, a gépkocsivezetõ mun-
káját is elvégzi. Az az ÁNTSZ-ellenõr, aki ellenõrizni
megy a balatoni fagylaltosokat, lángossütõket, vagy a
levegõ-tisztasági, vízminõségi ellenõr vélhetõleg nem
gyalogszerrel indul útnak, mert aznap nyilván nem
egyetlen helyen akar ellenõrizni, meg aztán szüksége-
sek neki különbözõ mérõeszközök, mûszerek, amelyek-
nek a szállításához kell az autó. Takarékos megoldás,
hogy nem kér hivatali gépkocsivezetõt, hanem maga ül
a volán mögé. Ha ezek az utak rendszeresek, akkor jár
neki a kimondani is kevés havi összeg. Aminek az el-
törlése részben az összeg nagyságrendje, részben pe-
dig a rendeltetése miatt egyszerûen értelmezhetetlen.
De még inkább nevetséges, hiszen legfeljebb 8-10 ezer
köztisztviselõt, vagy még annyit sem érint ez a pótlék.
Ha eltörlik, akkor külön gépkocsivezetõ is kell az el-
lenõrök mellé.

A nyelvpótlékA nyelvpótlékA nyelvpótlékA nyelvpótlékA nyelvpótlék esetében elképzelhetõ némi módo-
sítás, pontosítás. Amikor bevezették, az EU-csatlako-
zásra törekvõ Magyarország számára rendkívül fontos
volt, hogy ne csak a szakmai munkában jeleskedõ, ha-
nem egyben idegen nyelvet, nyelveket is beszélõ szak-
emberek legyenek a közigazgatásban.  A nyelvpótlék
nem jelentéktelen összegû, tehát nyelvtanulásra ösz-
tönzõ juttatás. Felsõfokú, e-tipusú nyelvvizsgáért pél-
dául 36.800 forint nyelvpótlék jár. Természetesen nem
minden munkakör igényel nyelvtudást. A nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó köztisztviselõknek természe-
tesen alkalmazási feltétel egy-két idegen nyelv isme-
rete, más ügyintézõk esetében a munkavégzést segítõ
plusz a nyelvtudás, hasznos a munkahely számára is,
tehát értékesebb a munkaerõ.

A szakszervezet nem vitatja, hogy adott esetben felül
kell vizsgálni a nyelvpótlékban részesülõk körét. Ha
ugyanis valakinek van nyelvvizsgája, de soha nem hasz-
nálta a nyelvtudását, mert a napi munkában nincs is rá
szüksége, akkor az intézmény természetesen nem érde-
kelt abban, hogy fizesse neki a nyelvpótlékot. Különbö-
zõ objektív kritériumok, szabályok alapján nagyon egy-
szerûen el lehet dönteni, hogy milyen munkakörökben
szükséges a nyelvtudás, ki az, aki rendszeresen hasz-
nálja nyelvismeretét.

Áttérés a bértömeg-gazdálkodásra.Áttérés a bértömeg-gazdálkodásra.Áttérés a bértömeg-gazdálkodásra.Áttérés a bértömeg-gazdálkodásra.Áttérés a bértömeg-gazdálkodásra. A kormány-
zati elképzelések — sajnos lehetséges — értelmezé-
se, hogy a bértömeg-gazdálkodás kiiktatja az élet-a bértömeg-gazdálkodás kiiktatja az élet-a bértömeg-gazdálkodás kiiktatja az élet-a bértömeg-gazdálkodás kiiktatja az élet-a bértömeg-gazdálkodás kiiktatja az élet-
pálya-törvénytpálya-törvénytpálya-törvénytpálya-törvénytpálya-törvényt. Vagyis felejtsük el mindazt, ami
1992. óta kiépült a közigazgatásban, és a közszolgá-
latok más területein, és a pofapénz alapú díjazásraa pofapénz alapú díjazásraa pofapénz alapú díjazásraa pofapénz alapú díjazásraa pofapénz alapú díjazásra
térünk áttérünk áttérünk áttérünk áttérünk át a mostani, többé-kevésbé kiszámítható, vagy
legalábbis törvények, jogszabályok által garantált fi-
zetés helyett.
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Mûsorvezetõ: - Megvonják a köz-
tisztviselõktõl a juttatásokat. Ugyan-
akkor teljesítményalapú bérezést kí-
ván a kormányzat. Stúdiónkban Fe-
hér József, , a Magyar Köztisztviselõk
és Közalkalmazottak Szakszervezet-
ének fõtitkára. Ön nemrégiben azt
nyilatkozta, hogy a teljesítményalapú
bérezést nem utasítanák el, ugyanak-
kor kifogásolta tegnap, tegnapelõtt,
hogy a sajtóból értesültek a miniszte-
ri munkaanyag tartalmáról.

Fehér József: - Így igaz, semmi-
lyen hivatalos érdekegyeztetõ fóru-
mon nem szerepeltek ezek a kérdé-
sek. Van információnk arról, hogy a
kormányzat több területen jelentõs
változásokat készít elõ a közszférá-
ban, de a mûködõ és létezõ közszol-
gálati érdekegyeztetõ fórumok egyi-
kén sem szerepelt még a téma.

De hogy a bevezetõ gondolatai-
hoz kapcsolódjak, igen, nem utasít-nem utasít-nem utasít-nem utasít-nem utasít-
juk el a teljesítményalapú bére-juk el a teljesítményalapú bére-juk el a teljesítményalapú bére-juk el a teljesítményalapú bére-juk el a teljesítményalapú bére-
zést, zést, zést, zést, zést, merthogy ma is ez van a köz-
igazgatásban. 2002. január 1-je óta
valamennyi magyar köztisztviselõ
számára a hivatalvezetõje, jegyzõje,
polgármestere és más elöljárója
minden év január-februárban meg-
határozza, hogy abban az évben mi-
lyen teljesítményeket, milyen fel-
adatokat hogyan kell végrehajtani.
Ezt menet közben értékelik, minõ-
sítik, és ennek alapján állapítják
meg az illetõ bérét. Magyarországon
az egyetlen munkajogi törvény a
köztisztviselõi törvény, amely a
munkáltató számára lehetõvé teszi,
hogy a megállapított bértételhez
képest 20 százalékkal kevesebbet,
vagy 30 százalékkal többet adjon.
Tehát az a felfogás, amely szerintaz a felfogás, amely szerintaz a felfogás, amely szerintaz a felfogás, amely szerintaz a felfogás, amely szerint
mondjuk a fiatalok nem jutnakmondjuk a fiatalok nem jutnakmondjuk a fiatalok nem jutnakmondjuk a fiatalok nem jutnakmondjuk a fiatalok nem jutnak
kellõ lehetõséghez, és az idõseb-kellõ lehetõséghez, és az idõseb-kellõ lehetõséghez, és az idõseb-kellõ lehetõséghez, és az idõseb-kellõ lehetõséghez, és az idõseb-
bek a jelenléti díjjal elveszik abek a jelenléti díjjal elveszik abek a jelenléti díjjal elveszik abek a jelenléti díjjal elveszik abek a jelenléti díjjal elveszik a
pénzt, ez egyszerûen nem igazpénzt, ez egyszerûen nem igazpénzt, ez egyszerûen nem igazpénzt, ez egyszerûen nem igazpénzt, ez egyszerûen nem igaz.
Egy 30 éves jól teljesítõ közgazdász,

és egy 50 éves kevésbé, vagy ké-
nyelmesen dolgozó közgazdász a tör-
vény szerint ugyanannyit kereshet.
Ezen túlmenõen a mai köztisztvise-
lõi törvényben még további 5 lehe-
tõsége van a munkáltatónak ahhoz,
hogy a jól teljesítõt megfizesse. Egy
probléma van: nincs pénz.

Az a megoldás, amelyrõl tegnap
értesültünk, nem más, mint - elnézést
kérek a kifejezésért, - az ember em-
bernek farkasa-módszer, hogy vala-
kiktõl elveszek, és másoknak oda-
adom. Igen ám, csak nincsenek meg-
határozva azok a kritériumok, amely-
nek alapján az elismerendõ teljesít-
ményeket ily módon lehetne díjazni.
Lehet, hogy egy picit talán abszurd-
nak tûnik a megjegyzésem, de hát kí-
váncsi lennék arra, hogy például a
miniszterelnök úr milyen teljesít-
ménykövetelményeket határoz meg a
miniszterek számára? Mert biztos va-
gyok benne, hogy ha a közigazgatás-
ban teljesítményalapú díjazást vezet-
nek be, hát azt elõször a miniszterek
esetében fogják alkalmazni.

Mv.: - Úgy tûnik, hogy az állam
ezen az ügyön spórolni akar, már ami
a köztisztviselõk számát, juttatását,
illetve az egyéb juttatását, például a
buszbérlet illeti. Tehát úgy tûnik, hogy
ezeket most nekiállnak faragni. Tud-
ják-e önök, hogy konkrétan hány mil-
liárdot akar a kormányzat megspórol-
ni önökön, a köztisztviselõkön?

F. J.: - Erre különbözõ számítá-
sok, és különbözõ számok vannak.
A részleteket egyikben sem ismer-
jük. Az új egyensúly programjában
szerepel 2007-re vonatkozóan 30
milliárd. De hogy ez most a közigaz-
gatásra, a közszféra egészére vonat-
kozik, beleértve a rendõröket, tûz-
oltókat, katonákat, bírákat, ügyésze-
ket, egészségügyet és oktatást, ez
most nem igazán derül ki. Úgy tû-
nik, hogy elég nehéz lesz ezt a 30

milliárdot elérni, mert a most zajlóa most zajlóa most zajlóa most zajlóa most zajló
példátlan létszámcsökkentés töb-példátlan létszámcsökkentés töb-példátlan létszámcsökkentés töb-példátlan létszámcsökkentés töb-példátlan létszámcsökkentés töb-
be kerül, mint amit meg lehet raj-be kerül, mint amit meg lehet raj-be kerül, mint amit meg lehet raj-be kerül, mint amit meg lehet raj-be kerül, mint amit meg lehet raj-
ta spórolni. ta spórolni. ta spórolni. ta spórolni. ta spórolni. Mert miért nem többen
mennek el olyanok, akik közel a
nyugdíjkorhatárhoz másfajta jutta-
tást kapnak, mint mondjuk a fiata-
lok. Tehát nem csak azokat bocsát-
ják el, akiket olcsó elbocsátani, ha-
nem elbocsátják az idõsebbeket is,
és ebbõl adódóan a felmondásoknak
sok a kiadása is.

Mv.: - Hogyan látják? Úgy tûnik,
hogy a köztisztviselõk kasztja pár
évvel ezelõtt még a megnyerendõ
kaszt volt, mert Medgyessy Péter
emelte a juttatásokat, aztán most a
jelek szerint megint rajtuk akarnak
spórolni. Egyszer kedvezni kell ne-
kik, most meg el kell tõlük venni. Ezt
hogyan látják?

F. J.: - Hadd pontosítsam. 2001-
ben fogadta el a parlament azt az élet-
pályatörvényt, amelynek alapján az-
tán különbözõ plusz juttatásokat kap-
tak a közigazgatásban dolgozók. Ez
semmivel sem több, mint mondjuk egy
középszerû bankban dolgozók jutta-
tása. Úgy tûnik, hogy a politika a köz-
igazgatást mindig zsákmányterületnek
tekinti. Tessék csak arra gondolni,
hogyan alakulnak a külöbönzõ veze-
tõi beosztások, a vezetõi beosztások-
ban a személycserék. Kormányok jön-
nek, kormányok mennek, vezetõk vál-
toznak, vezetõk nem maradnak a he-
lyükön, mint általában egy nyugati
polgári demokráciában.

Mv.: - Igen, ahogy mondani szok-
ták, most már a takarító nõket is poli-
tikai pártállástól függõen cserélik a
különbözõ kormányváltások idején.

F. J.: - Nem erõsíteném meg, de
az mondjuk eléggé súlyos csapás volt
a szakmára nézve, -  függetlenül a
személyektõl, - hogy például meg-
szüntették a közgazgatási államtitkári
beosztást, illetve a helyettes állam-

Érdekvédelem – a nyilvánosság erejével
Nem tüntetni, hanem tárgyalni akarunk, de komolyanNem tüntetni, hanem tárgyalni akarunk, de komolyanNem tüntetni, hanem tárgyalni akarunk, de komolyanNem tüntetni, hanem tárgyalni akarunk, de komolyanNem tüntetni, hanem tárgyalni akarunk, de komolyan

Interjú Fehér Józseffel az Echo Tv-ben 2006. augusztus 25.-én.Interjú Fehér Józseffel az Echo Tv-ben 2006. augusztus 25.-én.Interjú Fehér Józseffel az Echo Tv-ben 2006. augusztus 25.-én.Interjú Fehér Józseffel az Echo Tv-ben 2006. augusztus 25.-én.Interjú Fehér Józseffel az Echo Tv-ben 2006. augusztus 25.-én.
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titkárok helyett alkalmazott szakál-
lamtitkárok munkaviszonya, vagy ha
úgy tetszik, kinevezése a kormány
mandátumához kötõdik. Nincs erre
példa Nyugat-Európában.

Mv.: - Fehér úr! Milyen lépése-
ket fontolgatnak önök?

F. J.: - Mindenek elõtt tárgyalni
szeretnénk. Talán kicsit furcsán
hangzik, de õszintén mondom, hogy
semmilyen ésszerû reformintézkedés
elõl nem zárkózunk el. Igenis úgy
gondoljuk, hogy ha átgondolt, a mun-
kavállaló szempontjából is vállalha-
tó reformokra kerül sor, azt nemcsak
hogy nem ellenezzük, hanem támo-
gatni kívánjuk. De a jelenlegiek nem

átgondolt reformok. Ezek improvizá-
ciók, légbõl kapott ötletek, semmi-
féle számítás nincs amögött, hogy a
13. havi fizetést, ha megszüntetnék,
vagy megszûnne, akkor az mit hoz-
na. Nem beszélve arról, hogy a 13.
havi fizetés nem  plusz juttatás, ah-
hoz 12 hónapot dolgozni kell. Attól,
hogy nekem 12 vagy 13 részletben
adják oda a fizetést, attól én ugyan-
úgy azt az fösszeget kapom meg egy
évre, amit esetleg 12 részletben kap-
nék meg. Tehát ezek talán a közvé-
leménynek szóló, a kormánynak nép-
szerûséget jelentõ intézkedésterveze-
tek. Például megszûnik az úgyneve-
zett gépjármûvezetõi pótlék. Tetszik

Az MTV Híradója 2006. augusztus 25.-én összeállí-
tást sugározott az Államreform Bizottságtól kiszivárgott
elképzelésekrõl, amelyek szerint a jövõben a köztisztvi-
selõknek nem járna alanyi jogon a 13. havi bér, meg-
szüntetnék a nyelvpótlékot, a rendszeres gépkocsi veze-
tésért járó pótlékot, és visszavonnák az extra anyagi elõ-
nyökkel járó fõtisztviselõi címeket is. Az így felszabadu-
ló összegeket a minõségi munka díjazására fordítanák, s
a hivatalvezetõ osztaná el a pénzt. A mûsorban megszó-
laló Gács János, a Szabadalmi Hivatal MKKSZ szerve-
zetének titkára védelmébe vette az alanyi jogon járó
plusz-juttatásokat, mert a köztisztviselõk ezekkel érik el
a versenyszféra diplomásai bérátlagának alját.

Fehér József arról nyilatkozott az adásban, hogy a Ktv.
egy külön törvényi fejezete már jelenleg is lehetõvé teszi
a minõségi munka anyagi elismerését. A fõtitkár emlé-
keztetett arra, hogy Magyarországon a köztisztviselõi
bérrendszer az egyetlen, amely lehetõséget ad arra, hogy
a hivatalvezetõ lefelé 20, felfelé pedig 30 százalékkal
eltérhet az illetménytábla tételeitõl, ha jutalmazni akar-
ja a plusz-munkát, vagy a kiemelkedõ minõségi teljesít-
ményt, s figyelmeztetni akar valakit a nem kielégítõ
munkájára.

(A mûsort megismételte az M1 Este címû mûsora,
felvezetõként a Draskovics Tiborral folytatott stúdió-
beszélgetéshez. A kormánybiztos nagy igyekezettel
hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatott anyag nem az Ál-
lamreform Bizottság javaslata, csupán egy szakértõi
ajánlat, a gondolkodás iránya. Azt azonban elismerte,
hogy a 13. havi bér és a különféle juttatások megszün-
tetésével is lehet forrásokat teremteni a közigazgatás-

Érdekvédelem – a nyilvánosság erejével
tudni, mennyi ez? Havonta bruttó
4700 forint abban az esetben, ha a
köztisztviselõ rendszeresen hivatali
gépkocsit használ. Nem azért, mert
kártyapartikra jár, hanem azért, mert
mondjuk egy munkaügyi ellenõr
megy valamilyen területre ellenõriz-
ni, vagy a népegészségügyi tisztior-
vosi szolgálat ellenõre gépkocsival
kell hogy elmenjen mondjuk a lán-
gossütõt vagy az élelmiszerboltokat
ellenõrizni. Ha rendszeresen hasz-
nálja a hivatali gépjármûvet, és ez-
zel egy munkaerõt spórol meg, ezért
kap havonta 4700 forintot. Ezt akar-
ja megvonni a kormány. Lelke rajta,
tegye.

ÉrdekegyeztetésÉrdekegyeztetésÉrdekegyeztetésÉrdekegyeztetésÉrdekegyeztetés
formálisanformálisanformálisanformálisanformálisan

Fehér József a Gazdasági Rádióban 2006. augusz-
tus 24.-én nagyon szerencsétlen dolognak nevezte,
hogy a kormányzat tendenciózusan megkerüli a hi-
vatalos érdekegyeztetési fórumokat. A fõtitkár leszö-
gezte: az MKKSZ támogatja azokat a reformokat,
amelyek valóban hatékonyabbá teszik a közszolgá-
latot, a közigazgatást. A közszolgálat reformja való-
ban egy teljesítményalapú bérezés, amelyhez ki kel-
lett dolgozni a teljesítményértékelés módszerét. Egy
olyan rendszert azonban nem támogat az MKKSZ,
amelyben akár még jó szándékú vezetõk is minden
különösebb kontroll nélkül saját szubjektív dönté-
sük alapján valakinek a reálisan járónál többet, vagy
kevesebbet, esetleg semmit nem ad.

ban dolgozók több és jobb teljesítményének honorálá-
sára. Minden esetre megismételte a „kiszivárgott” szak-
értõi „ajánlat” ötletét: a 13. havi bér esetleg ne min-
denkinek automatikusan és alanyi jogon járjon, hanem
egyesek kapjanak 13. és 14. havit, mások meg esetleg
csak kéthetit vagy semmit, a teljesítményüktõl függõ-
en. Beszélt Draskovics Tibor arról is, hogy a szigorú
fizetési fokozatok egy részét is meg lehet szüntetni, hogy
„tágabb keretek között lehessen megállapítani a bért
és esetleg egy fiatalabb kolléga is kaphasson többet,
ha úgy teljesít.”)

Nem a bérrendszer a hibásNem a bérrendszer a hibásNem a bérrendszer a hibásNem a bérrendszer a hibásNem a bérrendszer a hibás
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Mûsorvezetõ.: - Hírek és rémhírek keringenek arról, ho-
gyan változik meg a közalkalmazottak jogállása a közeljö-
võben. Hogy kit menesztenek, mikor menesztik õket, meg-
szûnik-e a 13. havi bér, megszûnik-e a fõtisztviselõi kar, mi
lesz a bértáblával. Az viszont biztos, hogy a Szakszerveze-
tek Együttmûködési Fóruma az Alktománybírósághoz for-
dul a közszférában foglalkoztatottak jogállásáról szóló tör-
vények megváltoztatása miatt. Itt van a stúdióban Fehér
József, a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szak-
szervezetének fõtitkára. Mi az, amit tudunk? Mi az, amit
nem tudunk a változásokról, az elbocsátásokról, a bér-
táblákról? Mi az, amitõl csak félünk, és miért keveredik
folyamatosan minden egy kalapban?

F. J.: - Úgy tûnik, hogy a kormányzat több területen
kíván igen jelentõs változtatásokat a közszférában, vagy
ha egy kicsit karcosabban fogalmazok, akkor azt mond-
hatnám, hogy több frontos támadást indított, hisz ahogy a
bevezetõben is elhangzott, a közszolgálati törvények je-
lentõs átalakítására készül. Most zajlik egy példátlan mé-
retû létszámcsökkentés, és olyan szerzett jogok megvoná-
sát is kilátásba helyezi, mint az említett 13. havi fizetés
vagy egyéb különbözõ juttatások. Nos ez terhelõdik azzal
a morális problémával, hogy most már számos kormány-
zati vezetõ, sõt maga a miniszterelnök úr is többször hang-
súlyozza, hogy bizony-bizony az államháztartás jelenlegi
helyzete, ha nem is teljes egészében, de sok szempontból
visszavezethetõ az általunk most is történelmi értékûnek
és történelmi mértékûnek tartott 2002. évi 50 százalékos
átlagos közalkalmazotti bérfejlesztésre. Mintha a kormány-
zat háromszor venné vissza, vagy háromszoros módon ven-
né vissza ezt a bizonyos 50 százalékos bérfejlesztést, hisz
létszámcsökkentés zajlik, a konvergenciaprogram szerint
2007-ben további, közel 20 ezer, vagy 20 ezer fõt megha-
ladó létszámcsökkentés. Átalakulnak a közszolgálati tör-
vények. Ennek a szakmai tartalma nem ismert, csak az,
hogy kevesebb pénzt akar a kormány a közszolgálatra for-
dítni. És elfogadott a parlament mondhatnám „gyanús
sietséggel” 2006. június 15-én egy törvényt a közszolgá-
lati törvény átalakításáról, amellyel kapcsolatban minden
kétséget kizáróan mondhatom, hogy annak minden passzu-
sa közszolgálati munkavállaló-ellenes, ezért a Szakszer-
vezetek Együttmûködési Fóruma igen széles körû szak-
mai konzultáció után sokféle jogászi véleményt figyelem-
be véve alkotmánybírósághoz fordult.

Mv.: - Mi az, amit önök ezen túl tenni terveznek, vagy
egyelõre várják azt, hogy az Alkotmánybíróság hogyan ítél?

F. J.: - A közszolgálati törvényekkel kapcsolatban bí-

zunk az Alkotmánybíróság szakmai értékítéletében, és ha
az egész törvényt megsemmisíti, ezt a bizonyos 2006. évi
72-es törvényt, akkor is úgy gondoljuk, hogy ez indokolt,
de legalábbis célszerû lenne törölni azokat a részeket, ame-
lyeket mi kifogásoltunk. Egy-két dolgot azért hadd említ-
sek közülük. Az egyik, ami mondjuk nem is alkotmányel-
lenes, például az, hogy a jövõt illetõen nem kell felajánla-
ni képzettségnek, végzettségnek megfelelõ álláshelyet, ha
elbocsátanak valakit. Ez óriási pazarlás a kimûvelt em-
berfõkkel, ha úgy tetszik, a szakértelemmel.

Mv.: - Ágh Attila egy vitában azt mondta, hogy a kor-
mánynak ebben a folyamatban nincsenek igazi partne-
rei. A szakszervezetek csípõbõl tüzelnek, mindent csak
bírálnak, tehát nem viselkednek felelõs partnerként.

F. J.: - Az általam nagyra becsült, és tisztelt Ágh At-
tila professzor úrnak ezt az állítását nem tudom elfogad-
ni. Nem mondom, hogy visszautasítom, de biztos, hogy
professzor úr nem teljes körû mérlegelés után hozta meg
ezt az értékítéletét. Természetesen a szakszervezetek
olyan változtatásokat, amelyeknek semmi más célja
nincs, mint a pénzkivonás, a mûködés ellehetetlenítése,
erre társadalmi felelõsségünkbõl adódóan nem mond-
hattunk mást, mint hogy nem értünk vele egyetnem értünk vele egyetnem értünk vele egyetnem értünk vele egyetnem értünk vele egyet. Nem
csak azért aggódunk, hogy 10-20 ezer embert elbocsáta-
nak, hogy megvonják a 13. havi fizetést, hanem azért
aggódunk, hogy a közszolgálatok mûködõképesekaggódunk, hogy a közszolgálatok mûködõképesekaggódunk, hogy a közszolgálatok mûködõképesekaggódunk, hogy a közszolgálatok mûködõképesekaggódunk, hogy a közszolgálatok mûködõképesek
lesznek-elesznek-elesznek-elesznek-elesznek-e. Az alkotmánybírósági beadványunknak is az
egyik fontos szempontja az, hogy mûködõképes köz-mûködõképes köz-mûködõképes köz-mûködõképes köz-mûködõképes köz-
szolgáltatáshoz alapjoga van az állampolgárnakszolgáltatáshoz alapjoga van az állampolgárnakszolgáltatáshoz alapjoga van az állampolgárnakszolgáltatáshoz alapjoga van az állampolgárnakszolgáltatáshoz alapjoga van az állampolgárnak. Le-
het, hogy holnap, meg holnap után mûködik az okmány-
iroda, a földhivatal, a népegészségügyi tisztiorvosi szol-
gálat, a növényegészségügyi, és más állami ellenõrzési
és felügyeleti szolgálat, de ha ez így folytatódik, akkor
nem csak arról van szó, hogy ez az állam olcsó lesz,nem csak arról van szó, hogy ez az állam olcsó lesz,nem csak arról van szó, hogy ez az állam olcsó lesz,nem csak arról van szó, hogy ez az állam olcsó lesz,nem csak arról van szó, hogy ez az állam olcsó lesz,
hanem gyenge lesz, és ez nekünk, állampolgároknakhanem gyenge lesz, és ez nekünk, állampolgároknakhanem gyenge lesz, és ez nekünk, állampolgároknakhanem gyenge lesz, és ez nekünk, állampolgároknakhanem gyenge lesz, és ez nekünk, állampolgároknak
jelent majd kifejezett hátrányokatjelent majd kifejezett hátrányokatjelent majd kifejezett hátrányokatjelent majd kifejezett hátrányokatjelent majd kifejezett hátrányokat. Számos kérdésben
kezdeményeztünk szakmai egyeztetést. De ezeknek a
szakmai egyeztetéseknek az a vége, hogy nincs pénznincs pénznincs pénznincs pénznincs pénz.
Azt mondja Draskovics államtitkár úr, hogy az államre-
form azért kell, mert elfogyott a pénz. Kérdezem: mitõl
fogyott el a pénz? A gazdálkodó szervezetek támogatásá-
tól, az agrártámogatástól, az autópálya-építéstõl, a szo-
ciális rendszerek mûködtetésétõl? Mert ha ettõl, akkor
ott kell változtatásokat kezdeményezni.

Mv.: - Az utóbbi hetekben a szakszervezetektõl ke-
ményebb állásfoglalásokat hallunk, mint az elmúlt 16
évben bármikor. De vajon mi ennek az igazi oka? Ebben

Kormányzati támadás több fronton a közszolgálat ellenKormányzati támadás több fronton a közszolgálat ellenKormányzati támadás több fronton a közszolgálat ellenKormányzati támadás több fronton a közszolgálat ellenKormányzati támadás több fronton a közszolgálat ellen
Fehér József a Klubrádióban 2006. augusztus 28-ánFehér József a Klubrádióban 2006. augusztus 28-ánFehér József a Klubrádióban 2006. augusztus 28-ánFehér József a Klubrádióban 2006. augusztus 28-ánFehér József a Klubrádióban 2006. augusztus 28-án
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a mai mûsorban már elhangzott egy idézet Andor Mihály
szociológustól, aki azt írta, hogy politikai demagógok a
szükséges reformok ellen manipulálják a szakszerveze-
teket, miközben keveredik, hogy valójában mi a bérharc,
és mi szól a szükséges reformokról. Mit gondol errõl
Kökényesi József vajon? Elhangzott ebben a mûsorban,
hogy az állam alapfunkcióit fenyegeti veszély. Fenyege-
ti veszély az állam alapfunkcióit, vagy ezt a szakszerve-
zetek azért mondják, mert ez is része a bérharcnak?

Kökényesi József: - Miután nincsenek pontos mérõ-
számok, nincsenek pontos adatok arról, hogy hány fõ-
nek kell dolgoznia, hogy normálisan mûködjön egy köz-
igazgatás, nincsenek konkrétan meghatározható teljesít-
ményértékek, mint ahogy a magánvállalkozásokban
mondjuk a profit mint ilyen mérõszám, borzalmasan ne-
héz erre a kérdésre válaszolni. Egy biztos. Az az érzé-
sem, hogy évtizedek óta, nem most, évtizedek óta a ma-
gyar gazdaság problémáit, a magyar társadalom problé-
máit idõnként olyan eszközökkel akarjuk megoldani,
amelyek erre nem alkalmasak. Ilyen például a közigaz-
gatási reformnak csúfolt különbözõ kezdeményezések.
Nagyon lejárattuk ezt a kifejezést, ezt a reformfogalmat,
ezért én nem is szívesen használom. Ami most zajlik tu-
lajdonképpen, az megint egy államreformról szól. Az ál-
lamreform részeként akarjuk eladni, pontosabban akar-
ja a kormány eladni a létszámleépítéseket.

Mv.: - Tehát Kökényesi József, a Magyar Közigazga-
tási Intézet fõigazgató-helyettese gyakorlatilag takarékos-
sági okokból meghozott létszámcsökkentésnek látja azt,
amirõl mi reformként hallunk?

K. J.: - Ha csak önmagában azt látnánk, hogy létszá-
mot csökkentenek, akkor azt mondom, hogy igen. Ezt a
bizonyos fûnyíró elvet, – most megint X százalékot in-
nen-onnan leépítgetünk –, én nem tartom jó megoldás-
nak. Attól, hogy létszámot csökkentünk, nem követke-
zik be a közigazgatás reformja. A közigazgatás reformja
alapvetõen nem létszámkérdés. Vannak különbözõ becs-
lések, hogy mit lehetne megtakarítani azzal, ha egyet-
lenegy köztisztviselõ sem mûködne ebben az országban.
Én azt gondolom, hogy ha csak a bérekre vetítjük, akkor
ez 100 milliárdos nagyságrendû.

Mv.: - Hová vezethet, milyen eredménnyel járhat?
K. J.: - Várhatóan van egy pozitív meg egy negatív

hatása. A negatív hatással kezdem. Ha a kormányzat a
közszolgálatot hosszú idõn keresztül bizonytalanságban

tartja, az gyakorlatilag a kormányzás hatékonyságát le-
hetetleníti el. Közszolgák nélkül nincs hatékony kor-
mányzás. Én azt gondolom, hogy a kormánynak meg kell
nyernie a közszolgálatban dolgozókat, és nem elidegení-
teni magától. A létszámleépítések, meg a mostani intéz-
kedések, pozitív következménye viszont az lehet, hogy
rákényszeríti a kormányzatot arra, hogy újra gondolja a
köztisztviselõi életutat, újra gondolja a közszolgálatban
foglalkoztatottak státusát, ami akár még pozitív eredmé-
nyeket is hozhat.

Mv.: - Egyébként a kormány tett lépéseket azért, hogy
megpróbálja a köztiszviselõket maga mellé állítani, hi-
szen gondoskodó elbocsátásról beszél. Felajánlott ingye-
nes képzést 300 ezer forint értékben mindenkinek. Ked-
vezményes pályamódosító hitelt 3 millió forint értékben.
Szóval az elmúlt 16 év változásainak nagyon sok veszte-
se volt, de egyik se kapott annyi kedvezményt, mint
amennyit most ajánlottak föl a közalkalmazottaknak, Fe-
hér József pedig mégis dühös.

F. J.: - Így igaz. Egyelõre ezek tervek, és nem lát-
juk, hogy ezekbõl mikor és milyen valóság lesz. Más-
részt pedig azok a felajánlások, amelyekrõl eddig hal-
lottunk, elég kétes értékûek. Nem akarok itt poénkodni,
de azért elég kevés karosszérialakatost vagy kárpitost
bocsátottak el a közszolgálatból. Tehát mondjuk a Su-
zuki-gyár ajánlata, mint halljuk, már nem is annyi,
amennyi eredetileg volt. Azért az nem biztos, hogy
megfelelõ alternatíva.

Mv.: - Na jó, de én ingyenes képzésrõl beszéltem és
kölcsönrõl. Tehát nem a Suzuki-gyár kárpitjairól.

F. J.: - Igen, ezek a képzések nem tudjuk, milyen új
szakmára, vagy milyen új pályára biztosítanak átképzést.
Mert ha arról van szó, hogy a köztiszviselõkbõl majd biz-
tosítási ügynököket kell képezni, az nem biztos, hogy
mindenki számára perspektíva, mert lehet, hogy pár év-
vel, másfél, két évtizeddel ezelõtt valaki azért ment el a
közszolgálatba dolgozni, mert nem akart biztosítási ügy-
nök lenni.

Mv.: - Mi az a tárgyalási menetrend, amire önök ké-
szülnek?

F. J.: - Mindenekelõtt a közszolgálati törvények át-
alakításáról, a 2007. évi és talán a 2008. évi közszolgá-
lati bérezésrõl, és a közszolgálat foglalkoztatási helyze-
térõl, létszámviszonyairól, mondhatnám, a foglalkozta-
tás biztonságáról akarunk tárgyalni.

Érdekvédelem – a nyilvánosság erejével
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) a
Magyar Köztársaság Kormánya, valamint hat szak-
szervezeti konföderáció által 1992-ben létrehozott
közhasznú tevékenységet ellátó civil szervezet, az
üdülési csekk kibocsátója.

KI KAPHATJA?

Az üdülési csekk természetbeni juttatásként nyújt-
ható támogatás. Üdülési csekkhez a kifizetõhelyek,
általában munkáltatók támogatásával bármely belföldi
illetõségû magánszemély (aktív munkavállaló, illet-
ve hozzátartozója) továbbá a Magyar Nemzeti Üdü-
lés Alapítvány által kiírt pályázat nyertese juthat.

 Az üdülési csekk - az adóév elsõ napján érvé-
nyes havi minimálbér összegéig - adó- és járulék-
mentes. Annak a magánszemélynek - vagy törvényes
képviselõjének -, aki üdülési csekket ellenérték nél-
kül kap vagy engedménnyel vásárol, a csekket áta-
dó kifizetõ számára nyilatkozatot kell adnia.

Ha a magánszemély az adóévben korábban több
kifizetõtõl is átvett ellenérték nélkül vagy enged-
ménnyel üdülési csekket (csekkeket), akkor részle-
tezve kell feltüntetnie az egyes kifizetõktõl átvett té-
teleket. Amennyiben nem kapott ellenérték nélkül
vagy engedménnyel üdülési csekket, akkor errõl nyi-
latkoznia kell.

A kifizetõnek - a másolati példányon - cégszerû
aláírással kell igazolnia a fenti nyilatkozat átvételét;
a magánszemélynek ezt a másolatot az elévülési idõ
lejártáig meg kell õriznie.

A kifizetõnek az ellenérték nélkül vagy enged-
ménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csekkek
értékérõl, az engedmény mértékérõl és a megfize-
tett adóról magánszemélyenként, az adóazonosító
jel feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az adóha-
tóság számára.

Az üdülési csekk ingyenes juttatása adózási szem-
pontból természetbeni juttatásnak minõsül. A minden-
kori minimálbért meghaladó rész (korlátozás nélkül)
adóköteles, amelynek közterheit a juttató viseli.

Az üdülési csekk olyan utalvány, amelyet névér-
téken váltanak be az elfogadóhelyek. Az elfogadó-
helyek a beváltott csekkek ellenértékét szintén név-
értéken kapják meg.

A FELHASZNÁLÁS
LEHETÕSÉGEI

Az üdülési csekk felhasználható:
- Szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgálta-

tások igénybevételére,
- Utazási szolgáltatásokra,
- Vonat-, Busz-, Hajóutakra,
- Személygépkocsi-üzemanyag vásárlására,

korlátozott értékben,
- Fesztiválok belépõjegyeire,
- Balatoni területi horgászengedélyek megvásár-

lására,
- Fürdõk szolgáltatásainak igénybevételére,
- Fõvárosi Állat- és Növénykert belépõjegyeinek

megvásárlására,
- Étkezére,
- Hungaroring belépõjegyeinek megvásárlására,
- Hungexpo belépõjegyek megvásárlására,
- Mûvészetek Palotája belépõjegyek megvásár-

lására.
Az üdülési csekk elfogadóhelyek címlistája meg-

található a www.udulesicsekk.hu honlapon.
Az üdülési csekk névre szóló fizetõeszköz, de a

csekken megnevezett személy a vele együtt utazó
társai költségeit is fizetheti. Az üdülési csekk más
személyre át nem ruházható, készpénzre nem vált-
ható.

Amennyiben a szolgáltatások ellenértéke megha-
ladja a felhasználó rendelkezésére álló üdülési csek-
kek értékét, a különbözetet a felhasználónak ki kell
egyenlítenie. Ha a szolgáltatások ellenértéke nem éri
el a felhasználó részére rendelkezésre álló üdülési
csekkek értékét, az elfogadóhely nem jogosult kész-
pénzben visszaadni a felhasználó részére a külön-
bözetet.

Az üdülési csekkek felhasználására az üdülési
csekken feltüntetett érvényességi idõn belül van le-
hetõség, de a különbözõ címleteket más-más idõ-
pontban, eltérõ helyeken is elkölthetjük. A lejárt üdü-
lési csekk fizetõeszközként nem fogadható el, cse-
réjére vagy a névérték pénzben történõ megtéríté-
sére nincs lehetõség.

Fontos tudni, hogy amennyiben a felhasználatlan
üdülési csekk - bármilyen okból - kikerült az igénylõ
birtokából, az üdülési csekk letiltása kérhetõ a 06-1-
248-21-50 telefonszámon. A telefonon történt letil-
tást a bejelentõnek írásban is meg kell erõsíteni aján-
lott postai küldeményként, vagy telefax útján. Az írás-
beli nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elveszett üdü-
lési csekkek darabszámát, értékét, sorszámát, a te-
lefonon történt bejelentés idõpontját, a letiltás hivat-
kozási számát, valamint a Felhasználó nevét és lak-
címét.

Mi mindenre jó az üdülési csekk?


