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A nemzetközi pénzügyi válság hazánkat súlyosan érintő hatásainak elhárítása érdekében 
rendkívüli intézkedések megtétele vált szükségessé. A pénzügyi válság nyomában 
kibontakozó gazdasági recesszió a költségvetés bevételi oldalát erősen csökkentő módon 
érinti. Ezzel egyidejűleg az ország hitelképességének erősítése érdekében a költségvetési 
hiányt a konvergencia-programban foglaltaknál gyorsabb ütemben kell csökkenteni. A 2009. 
évi költségvetés előkészítésének korábbi fázisaiban a kiadási oldalon elhatározott 
intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek az egyensúly szükséges javításához. Ezért a 
kormányzat arra kényszerül, hogy a közszférában működő szakszervezetekkel kötött 
megállapodások 2009-et érintő egyes pontjainak a módosítását kezdeményezze. E nélkül a 
foglalkoztatás egyébként fenntartható biztonsága rendülhet meg, illetve adott esetben a 
meglévő illetmények kifizetése is veszélybe kerülhetne.  
 
Az elvégzett költségvetési számítások, továbbá a politikai egyeztetések alapján a kormányzat 
a megkötött megállapodások érvényességének megerősítése mellett a következő pontok 
módosítását tartja szükségesnek. 
 

1. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között a keresetek 2007. 
évi növelését szolgáló központi intézkedésekről 2007. február 11-én létrejött 
megállapodást tekintve a Kormány  

a) nem lát lehetőséget arra, hogy 2009. január 1-jétől, illetve 2009 folyamán a 
közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, valamint a köztisztviselői 
illetményalapnak a legalább 4%-os növelésére sor kerüljön (megállapodás 7. 
pontja). Így a Kormány a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat tárgyalása 
során azt támogatja, hogy a közszféra bérrendszereinek alapjául szolgáló 
illetménytételek, illetményalapok legyenek azonosak a 2008. évivel. 

b) nem lát lehetőséget arra sem, hogy a 2009. évi közszolgálati jogviszonyok 
alapján 13. havi illetmények kifizetésre kerüljenek (megállapodás 8. pontja). 
A megállapodásban foglaltakkal összhangban a 13. havi illetménynek a 
tárgyév december hónapban történő kifizetésére való átállást biztosító 
törvénymódosítás megtörténhet, de a 2009. év után járó 13. havi illetmények 
decemberi kifizetésére nem kerülhet sor.    

 
2. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szakszervezeti és 

kormányzati oldala között a 2008. évi korrekciós bérpolitikai intézkedésekről 2008. 
június 4-én létrejött megállapodást illetően:  
Nem épülhet be 2009. január 1-jén, illetve 2009 folyamán az illetményrendszerek 
garantált bértételeibe a 2008. évi, két részletben teljesített eseti kereset-kiegészítés 
(megállapodás 6. pontja). A 2009-es folyósítás ettől eltérő módjáról a Kormány kész 
tárgyalni.   
 

A kormányzati oldal értékelése szerint a megállapodások többi pontja (túlnyomó része) 
maradéktalanul teljesült, illetve megvalósításuk folyamatban van.  
 
A Kormány elismeri, hogy a kényszerű intézkedések igen jelentős érdeksérelmet, adott 
esetben egzisztenciális gondokat okoznak a közszféra dolgozói számára. Ezek enyhítésére a 
sorra kerülő tárgyalásokon a következők megvitatását javasolja: 
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a) A Kormány 2009-ben saját hatáskörében nem kezdeményez létszámcsökkentési 
intézkedéseket. Egyúttal felkéri az intézményfenntartó önkormányzatokat, hogy a 
helyi intézményeknél lehetőség szerint tartózkodjanak a foglalkoztatás szűkítésére 
irányuló lépésektől. 

b) A bekövetkező veszteségek részbeni ellentételezése érdekében haladéktalanul 
vizsgálhatók olyan javaslatok, amelyek elsősorban az alacsonyabb keresettel 
rendelkező közszolgálati alkalmazottak számára jelentenek részleges kompenzációt. 
Így például vizsgálni lehet a 2008-ban teljesített eseti kereset-kiegészítés 2009. évi 
kifizetési technikáját, beleértve annak differenciálását is.  

c) A 2009. évi tényleges költségvetési folyamatok megbízható ismeretében kerüljön sor 
majd tárgyalásokra arról, hogy lehet-e további lépéseket tenni 2009-ben a 
munkavállalói pozíciók védelmében. 

d) Az OKÉT részvevői havi rendszerességgel kapjanak írásos tájékoztatást  
- a főbb költségvetési (államháztartási) folyamatokról, 
-  a költségvetési intézményi szférában végbemenő foglalkoztatási és kereseti 

folyamatokról. 
e) A 2009. évet meghaladó időhorizontra vonatkozó megállapodás megkötésétől sem 

zárkózik el a Kormány. 
 
 
Budapest, 2008. november 6. 
 
   
    
 
        

 
 
 
 
 
  

 


