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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Bizottsági ajánlás,

HELYBEN

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyű lés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

Népi kezdeményezés a közalkalmazotti előmeneteli rendszerről, amely igazodik a
minimálbérhez és biztosítja az Alkotmány 70tB. § (3) bekezdésében megfogalmazott, a

végzett munka mennyiségévei és min őségével arányos jövedelemhez való jog
érvényesülését az Országgy űlés 6312002. (X.4-) OGY határozatának megfelel ően szóló

Hi3513 . számú határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2007. november l9-ei ülésén —

első helyen kijelölt bizottságként — a népi kezdeményezést megvitatta, és annak parlament i

vitájához az alábbi általános vitát előkészitö ajánlását nyújtja be:

A bizottság meghallgatta a népi kezdeményezést benyójtó reprezentatív ágazati Pedagóguso k

Szakszervezete elnökét, Árok Antalt . A népi kezdeményez‘s célja, hogy a közalkalmazotti

clörncnctcli rendszer igazodjon a minirnálbérhez, és biztosítsa a végzett munk a

mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez vaki jog érvényesülését.
Véleményük szerint a 2007 . évi közalkalmazotti bértábla befagyasztása, valamint a min őségi

munkavégzés dotálására biztosított összeg nem teszi lehetővé a fent jelzett jogok

maradéktalan teljesülését. Az Országos Érdekegyeztető Tanács három éves megállapodása

alapján a minimálbér változása 2007. évben a közalkalmazotti illetménytábla néhány

elemében toraulást okozott . A megalakult sztrájkbizottság a reálkereset szinten tartását t űzte

ki célul, mely4.5-%-os emelést tartana indokoltnak .

Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elnöke a vitában

nehezményezte, hogy a kormány a konvergenciaprograrn végrehajtása miatt visszafogja a

bérkiáramlást, és azt, hogy a bértárgyalásokon eddig ajánlott átlag 4%-os emelés, egyes

felsőfokú végzettsEgú, F és G besorolású közalkalmazottaknál mindössze 1%-os emelés t

jelent. A kormány által javasolt adójóváírás változások álláspontjuk _szerint nezxx járnak

bérnöveléssel .
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A vitában dr. Herczog László, a Szociális ós Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára

ismertette a kormány álláspontját, miszerint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanácson (OKÉT) a kormány javaslata, hogy 2008 . évben az OÉT megállapodás alapján az

Al fizetési kategória 65.550 forintról, a minimálbérnek megfelelően 69.000 forintra

emelkedjen.
A kormony álláspontja szerint a végzett munka mennyiségével és min őségével arányos

jövedelemhez való jog azzal érvényesül a közalkalmazottakról szóló 1992. évi üli.
törvény illdrnériytáblája kellőképpen differenciált, A magasabb iskolai és szakmai képesítés t
10 fizetési osztályos rendszerben és a nagyobb szakmai gyakorlatot 14 fizetési fokozatba n

érvényesíti. A közalkalmazotti illetménytábla legfontosabb eleme, hogy felülről nyitott, tehát

semmilyen felső korlát nincsen az illetmény megállapításának ellentétben, a közszférában

érvényesülő köztisztviselőkről szóló 1992. évi XXIII. törvénytől .

A bizottság a vitát követően egyhangúlag (19 igen, 0 nem, ü tartózkodás szavazattal) a népi
kezdeményezés elfogadását támogatta, és egyben felkéri az érintett feleket, hogy törekedjene k

megállapodásra.

A vitában a bizottsági vélemény előadója: Filló Pál (MSZP)

'07 11/22 15 :26

	

Tg/RX NO . 5153

	

P02


	page 1
	page 2

