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Mi is  a közszolgálat?
 Hivatásos közszolgálat – Civil közszolgálat

 Civil közszolgálat

 Az állam közhatalmi funkcióit (tisztviselők) és/ vagy az állam által nyújtott 
közszolgáltatások nyújtásában résztvevő közalkalmazottak

 Ami az egyik apropót adta:

 Egy 2016. októberi híradás szerint:
 „Míg jelenleg Magyarországon a 4,2 millió munkavállalóból közel 1,1 millió dolgozik 
az állami bürokráciában, addig "optimális esetben a teljes foglalkoztatottak 
számának maximum 10-15 százalékát jelenti egy országban a bürokrácia 
apparátusa„

 bürokrácia           állami intézményekben szolgáltatásokat nyújtó alkalmazottak közé.



Egységesség – Széttagoltság 
-Életpálya

 A jelenleg hatályos közszolgálati rendszer
◦ - töredezett

◦ - tisztviselői oldal

◦ - közalkalmazotti oldal

Egységes szemlélet hiánya

- Egységes szabályozási alapelvekre lenne szükség

Életpályák kérdése  - több, mint előmeneteli és illetményrendszer
Szektorialitása – Egyes szektoronkénti életpálya – egységes elvek mentén lehet-e ?
Kjt . Sorsa?



Érdekegyeztetés
 Az érdekegyeztetések célja a közszolgálatban is a munkafeltételek javítása

 Szektoronkénti és általános jelleggel működő egyeztető fórumok. – Változó eredménnyel – kormányzati passzivitás

 • Az érdekegyeztetés centruma a közszolgálatban ott van, ahol a bérezés kérdéseit tárgyalják, akkor is, ha ehhez 
nem kapcsolódik ún. életpálya, akkor is, ha van törekvés ilyen jellegű szabályok kialakítására.

 • A kormány életpályamodellek bevezetéséhez kötötte a bérek rendezését egy egy szakterület (esetleg szakma) 
esetében, ezeket az intézkedéseket részben a munkaerőpiaci folyamatok, részben a szakszervezetek erőteljes 
fellépése, esetleg felajánlott alkuja is befolyásolta. A béremelés mindig a viszonylagos nyugalom fenntartásának az 
eszköze volt, miközben a kormány más foglalkoztatási feltételek alakításában nem vette figyelembe a 
szakszervezetek álláspontját.

 • Az életpályamodellek szakmákhoz kötöttsége azzal a következménnyel jár, hogy egy munkáltatón belül is 
megosztja az alkalmazottak csoportjait, a szakszervezetek pedig a domináns szakmacsoport érdekeit vállalják fel.



 • Azok a területek, ahol ilyen kormányzati intézkedés – vagy annak szándéka 
– nem született, az érdekegyeztetésben is perifériára szorultak, az innen 
való kimozdulás sokkal erőteljesebb szakszervezeti fellépés esetén 
következhetne be.

 • A jogviszonyok és az alku decentralizálása megfosztotta a 
szakszervezeteket attól a lehetőségtől, hogy áttekintsék a közszolgálat 
bérhelyzetét, így egyes csoportokat a kormány könnyen kiemelt, egyfelől 
szigorította az alkalmazási szabályokat, másfelől viszont magasabb 
illetményeket, esetleg egészen új filozófián alapuló bérrendszereket 
alkalmazott, átmenetileg vagy tartósan pacifikálva ezzel egyes munkavállalói 
csoportokat.

 • Az érdekegyeztetési fórumok nem, vagy csak formálisan 
működnek, ahol ezt a formális működést a szakszervezetek elégtelennek 
ítélik, ott sztrájkbizottságok alakulnak, a sztrájktárgyalásokat a kormány is 
igyekszik megállapodással lezárni, de nem mond le a saját szakmapolitikai 
céljairól.



Kollektív szerződések szerepe
 Nemzetközi trendek

◦ Skandináv országok

◦ Germán országok

◦ Common Law országok

 ILO gyakorlata: szociális párbeszéd és kollektív alku 

 Hazai jellemzők
◦ Csak a közszféra egyes részein

◦ Közalkalmazottak esetében jogi korlátozásokkal.  - Béralkuk helyzete – 3021/2017 (II. 
17.) AB h.

◦ Köztisztviselők, kormánytisztviselők és állami tisztviselők esetében nincs lehetőség

 Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat



Sztrájk
 Szűk körben – egyes szektorokban alkalmazható

 Kollektív tárgyalások és a vitarendezési mechanizmusok hiánya

 A tisztviselői szférában egy Megállapodás szabályozza a sztrájk lehetőségét 
◦ Kormánytisztviselő

◦ Állami tisztviselő

 Megállapodás viszonya a nemzetközi szabályokhoz

 Még elégséges szolgáltatás 



Összegzés
 Összefüggések

 Ha új alapokon elképzelt közszolgálatról akarunk beszélni az életpályák 
kialakítása csak akkor lehet megfelelő, ha a munkaügyi kapcsolatok, a 
kollektív alku folyamatok rendezettek és lehetőséget biztosítanak az érintett 
szolgálatvállalóknak a nagyobb ráhatásra

 A közszolgálat szabályozásának az iránya az éltpályák és a szektorialitás felé 
mutatnak, ez azonban csak a rendezett munkaügyi kapcsolatok mellett 
valósítható meg teljesen. Ennek hiányában a bér kérdések egy időre talán 
rendezve lesznek, de a problémák egy jelentős részét nem fogja megoldani. 



 Köszönöm a figyelmet!
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