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Tisztelt TUDOSZ-tagok, más szakszervezethez tartozó
és nem szervezett kutatóintézeti munkavállalók!

Úgy tûnik fordulóponthoz érkeztünk. El-
jött az a pillanat, mikor nem elég csak re-
mélni kerestünk emelését, hanem tennünk
is kell érte valamit.

Mindenkinek! Együtt, összefogva!
Eddig még a legreménytelenebb helyzetben

is sikerült – néha hosszú hónapokig tartó –
tárgyalásokon elérni a közszféra munkaválla-
lói bérének aktuális emelését. Most viszont
már az induláskor kilátástalannak
tûntek a tárgyalások, hiszen
bölcs tanácsadók szerint az
ország gazdaságát csak úgy
lehet a helyes irányba
kormányozni, ha tekin-
tet nélkül az elvégzen-
dõ feladatokra meg-
tizedelik a közszfé-
rában foglalkozta-
tottakat. A mara-
dékot pedig meg-
nyomorgat ják.
Úgyis nagy a ke-
resetük, túl so-
kat kaptak az el-
múlt években, s
ez szerintük nem
jó az országnak.
Akadályozza a kon-
vergencia-program
teljesülését.

Szerintünk viszont ez
a gondolkodás nem jó.
Nemcsak Uniós viszony-
latban, hanem még a magyar-
ban sem kiemelkedõk keresete-
ink. S amikor az árak, a költsége-
ink, a terheink növekednek, igenis joggal
akarjuk, hogy munkánk jelképes ellenértéke,
keresetünk is szerényen növekedjen. Legalább
olyan mértékben, mint amilyet a kormány a
versenyszféra munkavállalói számára szüksé-
gesnek tart, és elismer.

Ezt azonban a tárgyalásokon már nem tud-
juk elérni. Ezért segítenünk kell a tárgyalók-
nak, lényegében magunknak.

Ezért alakították meg a közszféra munkavál-
lalóit tömörítõ szakszervezeti konföderációk
az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot,
és a Sztrájkbizottság ezért fordul minden érin-
tett munkavállalóhoz a február 21-re tervezett
országos figyelmeztetõ sztrájk meghirdetésé-

vel, hogy közös föllépésünkkel se-
gítsük az eredményes tárgyalá-

sokat.
E sztrájkból nem marad-
hatunk ki! Ezt erõsítette

meg egyhangúlag a
TUDOSZ Titkárok Ta-

nácsa, mert nem le-
hetünk hitvány po-
tyautasok, akiknek
mások – többek
között pedagógu-
sok, egészségügyi-
ek, rendvédelmiek,
szociális munká-
sok – kaparják ki
a gesztenyét a tûz-
bõl. Ezért kérek
minden tudomá-
nyos kutatóintézeti
munkavállalót, beso-

rolástól, szakszerve-
zeti hovatartozástól füg-

getlenül vegyen részt a
munkahelyén megszervezett

megmozdulásban.
Ha sokan vagyunk, ez elég

lesz. Egy egységes föllépés elgon-
dolkoztatja tárgyalópartnereinket, s elér-

hetjük a várt eredményt. S mostani sikerünk
megalapozza jövõben tárgyalásainkat is.

Fogjunk össze! Cselekedjünk! Mutassuk meg
a világnak, hogy együtt erõsek vagyunk!

Kuti László, a TUDOSZ elnöke
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása
a 2007. évi keresetnövelési ajánlásról

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodott arról, hogy
– 2007-ben a bruttó keresetek 5,5–8 százalékos növelését ajánlja a vállalkozási szférának,

a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek; és
– a jelen megállapodás végrehajtását a 2008. évi bértárgyalások elõkészítésének keretében

értékeli.
2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács javasolja az országos és helyi kollektív tárgyalásokat

folytatóknak, hogy az e megállapodásban foglaltak figyelembevételével állapodjanak meg a
keresetek 2007. évi növelésérõl, ha arról még nem jött létre megállapodás.

Budapest, 2007. január 30.

Dr. Rolek Ferenc sk. Dr. Borsik János sk.  Kiss Péter sk.
Munkáltatói oldal Munkavállalói oldal  Kormányzati oldal

AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI
SZTRÁJKBIZOTTSÁG KÖVETELÉSEI

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanács (OKÉT) munkavállalói oldala 2006.
november 16-án megalakította az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottságot. Azóta több
fordulóban folytak tárgyalások, ám az ezidáig
elõterjesztett kormányajánlatok nem teljesí-
tették minimális elvárásainkat. Ezért meg-
állapodás sem jöhetett létre.

A közszolgálat egészére vonatkozó követelé-
seink:

1. Követeljük a jogállási törvények bér-
rendszereinek módosítását oly módon, hogy
azok 2007. évre vonatkoztatva legalább 6,75
százalékos keresetemelkedést eredményezze-
nek.

2. Követeljük a közszolgálati életpálya-rend-
szerek fenntartását, a minõségi közszolgálta-
tások megõrzése érdekében a megalapozatlan

és szakmailag indokolatlan létszámcsökkenté-
sek leállítását.

3. Követeljük a jelenlegi közszolgálati jut-
tatások, kedvezmények rendszerének és mérté-
kének megõrzését.

Tekintettel arra, hogy a szakszervezetek kö-
veteléseinek a kormány eddig nem tett eleget,
az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság két-
órás országos közszolgálati figyelmeztetõ
sztrájkot hirdet 2007. február 21-ére, szerdá-
ra, a napi munkakezdettõl.

Ennek során e terület munkavállalói, mun-
kahelyi egységei külön-külön is megfogalmaz-
zák elvárásaikat, és közvetlenül eljuttatják
azokat a kormányhoz.

Amennyiben a bérkövetelések ügyében létre-
jön megállapodás, a Sztrájkbizottságot alkotó
konföderációk az OKÉT-ben folytatják a tár-
gyalásokat a további követelésekrõl.

Budapest, 2007. február 1.
Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság

AZ ORSZÁGOS KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJK
INTERNETES

HONLAPJÁNAK CÍME:
www.kozsztrajk.org.hu

A kormány makacssága miatt az
Egységes Közszolgálati Sztrájkbi-
zottság a rendszerváltás utáni Ma-
gyarországon elõször 2007. feb-
ruár 21-ére, szerdára munkakez-

dettõl kétórás országos figyel-
meztetõ sztrájkot hirdet meg
a közszolgálat minden (törvényes
sztrájktilalom alá nem esõ) ágá-
ban.
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Fogjunk össze!Fogjunk össze!Fogjunk össze!Fogjunk össze!Fogjunk össze!

Közszolgálati dolgozók!
Most mindenki részvételére szükség van feb-

ruár 21-én! Szakszervezeti tagokra és szak-
szervezeten kívüliekre egyaránt. Érted, értem,
mindannyiunkért ki kell állnunk, mert a kor-
mány érzékelhetõen nem hiszi, hogy képesek
leszünk együtt, egymásért cselekedni.

Fogjunk hát össze, ahogy eddig még soha!
Azoktól a rendvédelmi és más fegyveres szol-
gálatoknál dolgozó kollégáinktól, akik törvé-
nyi tilalom miatt nem sztrájkolhatnak, kér-
jük, szolidaritásukkal jelezzék: velünk van-
nak.

Jól tudjuk, hogy sok kollégánkban a félelem
is bujkál. Az állás, a ma még biztosnak látszó
munkahely féltése nem megalapozatlan. Érthe-
tõ az aggodalom attól is, hogy mi lesz, ha „a
fõnök” zokon veszi a részvételt a kétórás
akcióban.

Ne féljünk! Ne higgyünk a megfélemlítési
akcióknak! Ha összefogva, összekapaszkod-
va, ahányan csak vagyunk együtt lépünk, min-
denkit nem rúghatnak ki!

Ne féljetek, kollégák! A sztrájkot szervezõ
szakszervezetek készen állnak arra, hogy min-
den megtorlás jogorvoslatot kapjon. A sztrájk-
törvény velünk van!

Versenyszférában dolgozó
társaink!

Kérünk benneteket, szolidaritásotok kinyil-
vánításával erõsítsétek törekvéseinket. Szak-
szervezeteitektõl azt kérjük, hogy szolidaritási
akciókkal támogassátok figyelmeztetõ sztráj-
kunkat.

Honfitársaink!
Magyarország lakossága!

Tudjuk, hogy a sztrájk – noha most csak két
óra hosszáig tart –, sokaknak okozhat napi
kellemetlenségeket. Elõre is megértést kérünk
mindenkitõl!

A közszolgálatban dolgozók nem pusztán
önmagukért sztrájkolnak, hanem mindenki-
ért, aki igénybe veszi a közszolgáltatások bár-
melyikét. Mi a színvonalas közszolgáltatások
feltételeinek biztosításáért is harcolunk, vál-
laljuk a részvételt a sztrájkban.

Ha kiállásunkkal sikerül megállapodást el-
érnünk a tárgyalásokon, – amelyek folytatásá-
ra készek vagyunk a sztrájk elõkészületeinek
idején is – mindannyian nyertesek leszünk!

Budapest, 2007. február 1.
eksz
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A sztrájk elõzményei
Összefoglaló az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság

(továbbiakban: sztrájkbizottság) és a Kormányzati Tárgyaló Delegáció
(továbbiakban: kormányzat) tárgyalásairól

I. Elõzmények
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ

Tanács (OKÉT) 2006. október 26-ai ülésén a
kormány elõterjesztésében tárgyalta a 2007.
évi költségvetési bérpolitika feltételrendszerét.

A kormány elõterjesztése szerint a közszfé-
rában a 2007. évi bérpolitikai mozgásteret
döntõ mértékben meghatározza a konvergen-
cia-program, valamint az azzal szoros össz-
hangban készülõ 2007. évi állami költségve-
tés.

A kormányzati célkitûzés kiemelt feladatként
tartalmazta a költségvetési hiány csökkenté-
sét, ami szükségessé teszi a kiadások között
magas arányt képviselõ személyi kifizetések
(közszolgálati bérek, keresetek) szigorú kéz-
bentartását.

A kormányzat kiindulópontnak tekintette,
hogy az utóbbi 5-6 évben „korábban nem lá-
tott ütemben sikerült javítani a közszférában
dolgozók keresetét”.

A 2000. évet bázisnak tekintve – a hivatalos
statisztikai kimutatások szerint – a közszféra
átlagában a keresetek reálértéke 60 százalék-
kal növekedett.

 Mindezeket figyelembe véve a kormányzati
elõterjesztés a közszféra 2007. évi bérpoliti-
kájának középpontjába az államháztartás rö-
vid távú egyensúlyához történõ hozzájárulást
állította.

A kormányzati javaslat szerint 2007-ben a
közszférában átmeneti reálkereset-csökkenés
következne be, ami – a bruttó nominális
keresetek 1-2 százalékos növekedése mellett, a
tervezett inflációt (6,2 százalék) és a járulék
emelkedéseket (3,4 százalék) figyelembe véve –
mintegy 7-8 százalék lenne.

Fentiek alapján a közszférában a 2007. évi
keresetnövekedést a 2006. évi illetménynöve-
lés áthúzódó hatása (1-1,5 százalék), valamint
a minimálbér és a garantált bérminimumok
2007. január 1-jei növekedése (0,2 százalék)
eredményezné.

A Kormány javaslata szerint a 2007. évi
közszolgálati keresetek további növekedésének
forrásait a fenntartóknak, az intézményeknek
– a 2007. évi állami költségvetés adta keretek
között – kell megteremteniük.

Az OKÉT Munkavállalói Oldala a kormány
álláspontját elfogadhatatlannak minõsítette.
Rámutatott arra, hogy az elmúlt években bekö-
vetkezett keresetemelkedés évtizedes adósságot
törlesztett, illetve a közszféra munkavállaló-
inak aránytalan terhelése társadalmilag is igaz-
ságtalan. Mindezekért a javaslatot tárgyalásra
alkalmatlannak értékelte, és – a Miniszterel-

nökhöz írt levélben – új elõterjesztést kért a
Kormánytól.

2006. november 16-án újabb OKÉT-tárgya-
lásra került sor. A kormányzat az eredeti ja-
vaslaton nem változtatott, ezért az OKÉT
Munkavállalói Oldala bejelentette, hogy az
OKÉT-ban a további tárgyalásokat felfüggesz-
ti, és Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsá-
got alakít.

II. A Sztrájkbizottság
és a kormányzati tárgyalások

összefoglalója
A Sztrájkbizottság és a kormányzat négy

alkalommal tárgyalt (2006. december 6.; de-
cember 20.; 2007. január 23. január 31.).

A sztrájkbizottság az elsõ tárgyaláson ismer-
tette követeléseit:

1. 2007-ben a közszolgálati dolgozók kere-
setének reálértéke ne csökkenjen. Általános
közszolgálati bérfejlesztésre – a Kjt. illetmény-
táblájának és a Ktv. illetményalapjának növe-
lése útján – 2007. január 1-jei hatállyal kerül-
jön sor.

2. A közszolgálati reform keretében módo-
sítandó jogállási törvények bér- és juttatási
rendszere ne változzon, a munkavállalók szer-
zett jogai ne sérüljenek.

3. A szervezeti átalakítások ne veszélyeztes-
sék a közszolgálati foglalkoztatás biztonságát.
A kormány se szervezeteket, se munkaköröket
ne szervezzen ki az Mt. hatálya alá. Érvénye-
sítse azt az alapelvet, hogy közfeladatot közin-
tézményben, közszolgálati jogviszonyú munka-
vállalók lássanak el.

4. A kormány fejezze be a közszolgálati
munkavállalókat – elsõsorban a közigazgatási
dolgozókat – lejárató kampányát.

A kormány válaszai
ad.1. A kormányzat nem lát reális lehetõsé-

get arra, hogy a 2007. évi állami költségvetést
megváltoztassák.

2007-ben a közszolgálatban átlagosan mint-
egy 1,7-2 százalékos automatikus keresetnöve-
kedés várható a 2006. évi áthúzódó hatások
és a soros elõrelépések miatt.

 A kormányzat véleménye szerint – a fentiek
alapján – bekövetkezõ átlagos körülbelül 8
százalékos reálkereset csökkenés elfogadható
a közszférában, ugyanis 2000-tõl a reálkere-
setek 60 százalékkal emelkedtek. A közszol-
gálat jelenlegi kereseti átlaga – magyarországi
viszonyokat tekintve – jónak mondható. A köz-
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� szféra munkaerõ-piaci szempontból kifejezet-
ten vonzó munkahely.

ad.2. A jogállási törvények módosításának
a kormány által meghirdetett és kinyilvání-
tott célja: csökkenteni a közkiadásokat, a
közszolgálati foglalkoztatás és a közszolgá-
lati jogviszony megszüntetésének költsége-
it.

A közszolgálati törvények a kormányzat sze-
rint jelenleg számos olyan juttatást, kiemelt
javadalmazást biztosítanak, ami a munka-
erõ kereslet szempontjából nem indokolt,
illetve teljesítmények azokat nem támasztják
alá.

A „szerzett jog” nem lehet kiindulási alap.
(Az Alkotmánybíróság minden olyan változta-
tást jóváhagyott, amelyet a kormány júliusban
kezdeményezett a közszolgálati törvényekben.)

A jogállási törvények felülvizsgálatát a kor-
mány megkezdte. A közeljövõben kerül sor a
változtatások egyeztetésére a szociális partne-
rekkel, és várhatóan márciustól tárgyalja azo-
kat a Országgyûlés.

ad.3. A kormányzat véleménye szerint válto-
zatlanul sokan dolgoznak a közszférában, ezért
2007-ben is – elsõsorban a közigazgatásban
– további létszámcsökkentés várható.

Folytatni kell a közigazgatás „karcsúsítását”.
A létszámcsökkentés részben álláshelyek meg-
szûntetésével, részben szervezetek és/vagy
munkakörök kiszervezésével történik.

A kormányzat véleménye szerint a 2006. évi
közigazgatási létszámcsökkentés eredményes
volt.

2006-ban több mint 10 ezer köztisztviselõt
bocsátottak el. Ez az intézkedés az érintettek
körében feszültséget nem eredményezett, a
lakosság, a közvélemény pedig helyeselte.

A köztisztviselõi állomány a csökkentett lét-
számmal is fegyelmezetten és színvonalasan
dolgozik, a feladatok sehol sem sérültek, a
munkavégzés színvonala javult. Ez azt igazol-
ja, hogy további jelentõs tartalékok vannak,
amit a kormányzatnak – az adófizetõkkel szem-
ben érzett felelõsségébõl adódóan – fel kell
tárni, és további jelentõs költségcsökkentése-
ket kell érvényesíteni.

ad.4. A kormányzat nem folytatott lejárató
kampányt. A konvergenciaprogram „hétközna-
pi” feldolgozása szükségessé tette e leegyszerû-
sítõ megközelítést. A kampány társadalmi
fogadtatása pozitív, a kormányzat nem látott
okot arra, hogy változtasson a tájékoztatás
tartalmán.

A sztrájkbizottság a kormány válaszait nem
fogadta el. Rámutatott, hogy központi bérin-
tézkedés nélkül 800 ezer közszolgálati dolgozó
reálkeresete akár 10 százalékkos mértékben
is csökkenhet, amely a jelenlegi kereseti viszo-
nyokat figyelembe véve rendkívül megterhelõ
lenne. A létszámcsökkentések szakmailag meg-
alapozatlanok, rendkívüli terhet jelentenek a
közszolgálatban maradt dolgozókra. További
tartalékok nincsenek, helyenként a közszolgá-
latok mûködõképessége kerülhet veszélybe.

Elfogadhatatlan a közszolgálati munkaválla-
lók „büntetése”. A sztrájkbizottságot alkotó
szakszervezetek tudomásul veszik, hogy az ál-
lamháztartási hiány csökkentése miatt minden-
kinek kell áldozatot vállalnia, de a kormányza-
ti tervek szerint ez a közszolgálatban dolgozók
esetében aránytalanul nagy terhet jelentene.

Az elsõ tárgyalás mindenben eredményte-
len volt, az álláspontok egyetlen kérdésben
sem közeledtek.

A sztrájkbizottság bejelentette: amennyi-
ben a tárgyalások 2007. január 31-éig nem
vezetnek eredményre (illetve a tárgyalások
alapján nem látszik lehetõség 2007. elsõ fél-
évében hatályos általános közszolgálati bér-
fejlesztésre) akkor 2007. február 1-jén csü-
törtökön az Egységes Közszolgálati Sztrájkbi-
zottság országos közszolgálati sztrájkot hir-
det, amelynek idõpontja: 2007. február 21-
e szerda.

A kormány ezt a bejelentést tudomásul vette.
Közölte, hogy azt nem tekinti nyomásgyakor-
lásnak, és változatlanul úgy látja, hogy nincs
esély a szakszervezetek által követelt bérfej-
lesztés teljesítésére.

 A további tárgyalásokon a sztrájkbizottság
— fenntartva korábbi álláspontját — új javas-
latokat terjesztett elõ:

1. kezdõdjenek tárgyalások a kormányzati
ciklusidõre szóló középtávú megállapodásról;

2. a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács-
ban (KÉT) 2006. júliusban született megálla-
podás – amely a csoportos létszámcsökken-
tésben érintett munkavállalókat érintõ juttatá-
sokat és eljárási szabályokat tartalmazza –
terjedjen ki a közszféra valamennyi munka-
vállalójára.

A kormány kinyilvánította az új javaslatok-
kal kapcsolatos tárgyalási készségét.

A sztrájkbizottság – a fenti témákról szóló
tárgyalásokon is – megerõsítette, hogy min-
den megállapodás alapfeltétele a 2007. évi
keresetemelkedésrõl szóló megállapodás.

A közszolgálati szakszervezetek jelezték: a
megállapodás érdekében készek a kompro-
misszumra mind a béremelés mértékét, mind
a bérfejlesztés hatályának idõpontját tekintve.

A kormányzat (2007. januárban) újrafogal-
mazta ajánlatát, amely szerint a korábbi meg-
állapodások és kormányzati intézkedések ered-
ményeként 2007-ben a közszféra átlagában
mintegy 2,5–3,1 százalékos kereset-növekedés
várható.

További keresetnövekedésre a kormányzat
központi költségvetési forrás biztosítását vál-
tozatlanul nem tartja lehetségesnek, ezért
indítványozza, hogy a sztrájkbizottság és a
Kormányzat (vagy az OKÉT Oldalai) közös
ajánlással forduljanak a költségvetési intéz-
mények munkáltatóihoz, illetve azok fenntar-
tóihoz.

Az újrafogalmazott javaslat esetleges 2007.
évközi bérpolitikai intézkedés lehetõségét két
feltételhez kötötte. Ezek szerint arra akkor
kerülhet sor, ha:

�
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1. az év elsõ hónapjainak béralakulása arra
enged következtetni, hogy a közszférában a
keresetek alakulása elmarad a prognosztizált
2,5 – 3,1 százaléktól, továbbá

2. ha a konvergenciaprogram végrehajtásá-
nak áprilisi értékelése alapján az államháztar-
tás 2007. évi bevételei várhatóan lehetõvé
teszik az illetmények emelését.

A sztrájkbizottság az újrafogalmazott aján-
latot nem tartotta elfogadhatónak, de: tudo-
másul vette, hogy 2007-ben – az áthúzódó
hatás és egyéb intézkedések következtében –
átlagosan mintegy 2 százalékos „automatikus”
keresetnövekedés várható (ez a 2007. évre szóló
bérkövetelés mértékének meghatározásánál be-
számítható).

A sztrájkbizottság javaslata
2007. I. félévében – a közszolgálati illet-

ményrendszerek törvényi módosítása útján –
olyan bérintézkedésre kerüljön sor, amely
2007. egész évre vonatkozóan, a közszféra
átlagában (az Országos Érdekegyeztetõ Tanács-
ban elfogadott bérajánlás középértékének meg-
felelõ)  6,75 százalékos mértékû keresetemel-
kedést tesz lehetõvé.

A kormány sem a mértékre, sem az idõ-
pontra, sem a keresetemelkedés módszerére

vonatkozóan nem tartotta elfogadhatónak a
sztrájkbizottság javaslatát. Álláspontja sze-
rint a kormánynak és a szociális partnerek-
nek közös ajánlással kell fordulniuk a mun-
káltatókhoz és az intézményfenntartókhoz. Kö-
zösen kellene kezdeményezni azt, hogy a ke-
resetek növelésére helyben teremtsenek forrá-
sokat.

A kormány álláspontja szerint ezek az aláb-
biak lehetnek:

– az ésszerû mûködés érdekében indokolt a
létszámokat csökkenteni, és az abból szárma-
zó megtakarításokat lehetne a keresetnövelés-
re fordítani,

– az egészségügyben a szolgáltatási szerzõdé-
sek megkötését követõen a szerkezetátalakítás
eredményének hozadékát lehet keresetnöveke-
désre fordítani,

– a megbízásos szerzõdéseket meg kell szün-
tetni,

– a közalkalmazotti keresetkiegészítés 2 szá-
zalékos normatív mértékét ne csak tervezési
elõírásként, hanem tényleges kifizetésként is
biztosítsák a költségvetési intézményeknél.

A kormányzat és a sztrájkbizottság megál-
lapodott abban, hogy 2007-ben közösen, fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik a keresetala-
kulást a következõk szerint:

– a központi és költségvetési alrendszerre
külön-külön feldolgozva,

– a 2004-ben kialakított ágazati bontásban,
– a rendszeres és nem rendszeres keresetek-

re vonatkozóan.
Az utolsó tárgyaláson a kormányzat módo-

sította korábbi javaslatát. Az új javaslat már
lehetõségként sem tartalmazta az illetmény-
rendszerek esetleges évközi módosítását.

A kormány megfontolásra ajánlotta a sztrájk-
bizottságnak azt, hogy a 2007. évre járó un.
13. havi fizetés felét fizessék ki 2007. decem-
berében, másik felét 2008. januárban, illetve
a 2008. évre járó 13. havi fizetést pedig teljes
összegben 2008. decemberében kapják meg a
munkavállalók.

A sztrájkbizottság a kormányzat e javaslatá-
ról a tárgyalást nem utasította el, de jelezte,
hogy 2007. évre vonatkozóan az illetmény-
rendszerekben megvalósuló keresetnöveke-
dést alapkövetelménynek tekinti.

A sztrájkbizottság bejelentette: tekintettel
arra, hogy a korábban jelzett idõpontig, azaz
2007. január 31-éig megállapodás nem jött
létre, illetve az álláspontok változatlanul igen
eltérõek, mind a béremelés mértéke, mind
annak módszere és idõpontja, mind pedig a
források tekintetében, ezért 2007. február 1-
én a sztrájkbizottság meghirdeti a kétórás fi-
gyelmeztetõ sztrájkot.

A kormányzat a bejelentést tudomásul vette.
Megállapodás született a tárgyalások folytatá-

sáról: új tárgyalási idõpont 2007. február 7.
Budapest, 2007. február 01.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG

�
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 FELHÍVÁS
A KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓKHOZ

ÉS AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁHOZ!
Súlyos lépésre kellett elszánnunk magunkat!

A 2007-re szóló eredeti bérigényeinkbõl
többször is engedve, a megegyezésre töre-
kedve ültünk mindannyiszor tárgyalóasztal-
hoz a kormány képviselõivel. Mindhiába.
Nem sikerült megállapodnunk, mert a kor-
mányzat képviselõi nem adtak garanciát kö-
veteléseink teljesítésére.

Nem vesztettük el a józan ítélõképességün-
ket! Mi igazán tisztában vagyunk az államház-
tartás hiányával, a költségvetés nehéz helyzeté-
vel, hiszen a munkahelyeinken a mindennapok-
ban megéljük ezt. A tárgyalásokon ezért vettük
tudomásul, hogy az igényeinket minden elkép-
zelhetõnél alacsonyabb szinten lehet kielégíteni.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lehet a
végletekig põrére vetkõztetni a közszolgálato-
kat! Olyan körülmények között hajthatatlan a

kormányzat az idei bérügyekben, amikor re-
form címén egyébként is sorozatos arculcsa-
pások érik a közszolgálatokat, az ott dolgozó-
kat. Mindez együtt már meghaladja tûrõképes-
ségünket!

Elfogadhatatlan, hogy a közszolgálatban
dolgozók döntõ többségének reálbére 2007-
ben akár 10 százalékkal is csökken, mert nõt-
tek az adó- és járulékterhek, s az infláció
növekedése mellett a megélhetés egyéb költsé-
gei is jelentõsen emelkednek.

Elfogadhatatlan a közszolgálat juttatási rend-
szerének tervezett drasztikus szûkítése! Ezek
a juttatások nem valamiféle kiváltságok, ha-
nem annak törvényes ellentételezése, hogy a
közszolgálati munka több kötöttséggel, sokfé-
le díjazás nélküli kötelezettséggel jár.

Elfogadhatatlan, hogy a meg-
alapozatlan, a szakmailag in-
dokolatlan létszámcsökkentések
teljesen szétzilálják a közszol-
gálatokat! Az ország lakossá-
gát ámítják azok, akik el akar-
ják hitetni az emberekkel, hogy
kevesebb létszámmal, alacso-
nyabb keresetekkel, roszabb fel-
tételekkel jobb lesz az egész-
ségügyi, a szociális ellátás, az
oktatás, a kultúra, a közigaz-
gatás szolgáltató képessége.

Elfogadhatatlan, hogy hóna-
pok óta megállás nélkül folyik
a közszolgálatban dolgozók
már-már becsületsértõ lejára-
tása! Felelõs kormányzati veze-
tõk hol kiváltságosoknak, hol
mocsári békáknak, hol meg
csak „üvegházban dolgozgatók-
nak” titulálnak bennünket.
Ugyanezek a kormányzati ténye-
zõk máskor meg azt kérik, hogy
kevesebben, kevesebbért, többet
dolgozzunk.

Hát nem! Nem vagyunk sem
„birkák”, sem „mocsári békák”,
akikkel minden megtehetõ! A
tûrõképességnek is vannak ha-
tárai!

Mi dolgozni akarunk, nem
sztrájkolni! De a körülmé-
nyek lehetetlenné teszik az
ehhez szükséges minimális
feltételek megteremtését, így
nincs más választásunk, mint
sztrájkkal kikényszeríteni a
megegyezést.

EKSZ

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium KSH,
2007. január.

A keresetek az elõzõ év 100 százalékában vannak megadva.

mázsvÉ óicálfnI ótturB
teserekgaltá

ótteN
teserekgaltá

ótteN
teserekláer

itezétniótatukATM
)ótturb(galtá

0991 9,82 1,431 7,621 3,89 1,321

1991 0,53 6,031 1,621 4,39 8,711

2991 0,32 1,021 5,611 7,49

3991 5,22 4,411 4,011 1,09

4991 8,81 0,721 6,921 0,901 0,051

5991 2,82 7,011 8,701 1,48 2,311

6991 6,32 6,411 4,311 7,19 0,801

7991 3,81 2,321 4,421 2,501 1,721

8991 3,41 0,811 3,811 5,301 5,421

9991 0,01 2,911 5,511 0,501 9,131

0002 8,9 3,211 0,011 2,001 5,211

1002 2,9 4,221 5,911 4,901 7,021

2002 3,5 2,921 5,721 1,121 7,511

3002 7,4 5,711 0,811 7,211 0,041

4002 8,6 7,001 5,101 0,59 5,89

5002 6,3 8,211 7,311 7,901 6,511

6002
XI-I 1,3 0,701 4,701 2,401

Keresetalakulás
a költségvetési szférában 1990-2006
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KIÁLTVÁNY
A KÖZSZOLGÁLAT DOLGOZÓIHOZ, MUNKÁLTATÓIHOZ,

A KORMÁNYHOZ ÉS A KÖZVÉLEMÉNYHEZ

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságba
delegált szakszervezeti képviselõink három hó-
napja tárgyalnak a kormány képviselõivel – ezidáig
eredménytelenül.

A kompromisszum számos lehetõségét meg-
vizsgálták, több javaslatot tettek arra, hogy a
közszolgálatban dolgozók bére 2007-ben úgy
emelkedjen, hogy az ellensúlyozza az infláció
növekedését, a létfontosságú cikkek és szolgálta-
tások tetemes drágulását.

Nem adjuk fel a reményt, hogy ez elérhetõ, de
a tárgyalások jelenleg nem adnak esélyt követelé-
seink megvalósulására.

Megerõsítve az Egységes Közszolgálati Sztrájk-
bizottság február 1-jén kiadott sztrájk felhívását,
a Fórum résztvevõi nem látnak más lehetõséget,
mint annak bejelentését, hogy:

SZTRÁJKRA FEL!
Nehéz szívvel szántuk rá magunkat erre a lépés-

re, a magyar közszolgálat történetében elõször
egy országos közszolgálati figyelmeztetõ sztrájk
meghirdetésére.

Tudomásul vesszük, hogy 2007 a megszorítás
éve, de nem vehetjük tudomásul, hogy a munka-
vállalóktól jóval több áldozatot vár a kormány,
mint a gazdasági szféra tehetõs, tõkés munka-
adóitól.

Elfogadhatatlan, hogy a munka-jövedelmek-
bõl aránytalanul nagyobb az elvonás, mint a
tõkejövedelmekbõl. Mindez olyan körülmények
között, amikor az infláció növekedése mellett a
megélhetés egyéb költségei is jelentõsen emel-
kednek.

Elfogadhatatlan a közszolgálat juttatási rend-
szerének tervezett drasztikus szûkítése. Ezek a
juttatások nem valamiféle kiváltságok, hanem
annak törvényes ellentételezése, hogy a közszol-
gálati munka több kötöttséggel, díjazás nélküli
kötelezettséggel jár.

Elfogadhatatlan, hogy a megalapozatlan, a szak-
mailag indokolatlan létszámcsökkentések telje-
sen szétzilálják a közszolgálatot. Az ország la-
kosságát ámítják azok, akik el akarják hitetni az
emberekkel, hogy kevesebb létszámmal, alacso-
nyabb keresetekkel, rosszabb feltételekkel jobb
lesz az egészségügyi, a szociális ellátás, az okta-
tás, a kultúra, a közigazgatás szolgáltató képes-
sége.

Elfogadhatatlan, hogy hónapok óta folyik a
közszolgálatban dolgozók már-már becsületsértõ
lejáratása. Felelõs kormányzati vezetõk hol ki-
váltságosoknak, hol „mocsári békáknak”, hol meg
csak „üvegházban dolgozgatóknak” titulálnak ben-
nünket.

Nem! Nem vagyunk sem „birkák”, sem „mo-
csári békák”, akikkel minden megtehetõ. A
tûrõképességnek is vannak határai!

Mi, a Közszolgálati Szakszervezeti Fórum részt-
vevõi ezzel a kiáltvánnyal fordulunk a közszol-
gálat munkavállalóihoz.

Munkaharcunkban legyünk egységesek! Minden-
ki érezze át a helyzet rendkívüli fontosságát,
történelmileg mondható jelentõségét. Egységes
fellépéssel fejezzük ki akaratunkat, elszántságun-
kat!

Felkérjük a közszolgálati intézmények vezetõit,
munkáltatóit, értsék meg helyzetünket! Más szin-
ten õk is munkavállalók.

Tudjuk, hogy õk nem sztrájkolhatnak, de kér-
jük, tartsák tiszteletben munkavállalóik alkotmá-
nyos jogait!

Ne keltsenek félelmet munkavállalóikban se
ráutaló módon, se más formában, hiszen így is
van éppen elég okuk a félelemre, mert nem tud-
ják, holnap is lesz-e munkahelyük.

Sztrájkunk nem a munkáltatók ellen irányul,
hanem annak eléréséért, hogy sikerüljön megvál-
toztatni egy rossz kormányzati döntést.

Kiáltvánnyal fordulunk a politikai erõkhöz!
Sztrájkunk nem politikai harc, hanem munka-

vállalói érdekérvényesítõ küzdelem. Nincs politi-
kai célja és nincs politikai tartalma. Felkérjük a
politikai erõket, tartsák magukat távol sztráj-
kunktól, mert – miközben alkotmányos jogunk-
kal élünk – nem kívánunk szereplõi lenni a
politikai küzdelmeknek.

Felkérjük a kormányt, az önkormányzatokat,
hogy abban a szférában, ahol közvetlen munkál-
tatók, ennek a szerepnek, felelõsségüknek megfe-
lelõ méltósággal cselekedjenek.

Kérjük az ország lakosságát, hogy a sztráj-
kunk okozta kellemetlenségek elviselésével is
juttassák kifejezésre megértésüket és támogatá-
sukat. A közszféra dolgozói ugyanis nem csak
önmagukért sztrájkolnak, hanem mindenkiért, azo-
kért is, akik igénybe veszik a közszolgáltatáso-
kat. Sztrájkunkkal a köz-
szolgáltatások feltételeinek
javításáért is kiállunk.

Mi, a közszolgálatban
dolgozók abban vagyunk
érdekeltek, hogy – figyel-
meztetõ sztrájkunk után –
a tárgyalások folytatódja-
nak, és sikerüljön megál-
lapodnunk a kormánnyal.
Ha ezt nem tudjuk elérni,
akkor készek vagyunk to-
vábbi érdekérvényesítõ ak-
ciókra is.

Budapest, 2007. febru-
ár 15.
A KÖZSZOLGÁLATI
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