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2019.június 28-an írt leveleiket köszönettel megkaptam, azol<ta az alábbiakban válaszolok:

Ahogy arról leveleinkben MagyarországKormányát több ízben is tájékoztattuk, az Országos
Közszolgálati S ztráj kb izott s ág az alábbi követe 1 é s eket fo galma zta me g..

1. A költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első
fizetési fokozatai a fizetési fokozatoLrJtoz tafioző legkisebb szorzőszátmok
megtartásával - emelkedj enek a kcjvetkezőkre :

o A1_nél 69.000 Ft-ról a minimálbérre,
o B1-nél 17 .000 Ft-ról a ganntáIt bérminimumra
o Fl-nél 122.000 Ft-ról a garantáIt bérminimum 130Yo-ára, ami 2019-ben

253.000 Ft, amely egyben legyen a diplomás bérminimum.

2. A köznevelésről szőIő 2011. évi CXC. törvény 65. s (1) bekezdése szerinti
illetményalap szétrnításának vetítési alapja a mindenkori minimálbér legyen.

3. A költségvetéSi töNényben meghatározott, a Kjt. 69. $-a szerinti illetménypótlék
számítási alapj a I 0 0%o -kal eme lkedj en

4. Azonközszo|gálati ágazatok esetében, aho| ágazati pótlék (bölcsodei' szociális ágazati
összevont, kulturális) került korábban megáIlapítáSra' a pótlék összege beszámítódjék
az 1lletménynövekedés, a jubileumi jutalom, valamint egyes bérpótlékok számítási
alapjába.

Ahogy írásban, úgy az Önökkel folytatott egyeztetéseken is kinyilvánítottuk, hogy
követeléseink nem ágazati kérdéseket érintenek, így csak az egységes, a Kormány kijelölt
képviselőjével (képviselőivel) egy időben és helyen lefolyatott sztrájkegyeztetés vezethet
eredményre.



Ennek ellenére a kormányzat tagaszkodott az ágazati egyeztetések foly.tatásához' amelyek
során Önök nyilvánvalővá tették' hogy nincs felhatalmazásuk a fenti követelésekről való
tárgyalások lefolytatására. Az, hogy az országos Közszolgálati Sztrájkbizottságnak az
egyeztetéseken részt vevő képviselői tájékoztatást kértek a kormányzatnak az egyes
ágazatokat érintő bérrendezési elképzeléseiről, nemjelenti azt,hogy a Sztrájkbizottsága fenti
követelé sei t me gv áltoztatta volna.

Az esetleges sztrájk idején biztosítandó még elégséges szolgáItatás mértékére és feltételeire
vonatkozó írásos javaslatunkat a Kormány részére megküldtük. Annak érdekében, hogy arról
megállapodás születhessen a Sztrájktörvény rendelkezései szerint, kérjük a Kormány kijelölt
képviselőjét, hogy az ajánlaímk elfogadásáról nyilatkozni szíveskedjék' esetleges módosító
javaslatait vagy a Sztrájktörvénynek megfelelő, komoly, szakmailag alátétmaszÍott aián\atát
részünkre írásban küldje meg.

Ismételten rögzítjük, hogy a sztrájkot mege|óző, a sztrájkköveteléseket, illetve a még
elégséges szolgáltatást érintő egyeztetések lefolytatásában is állunk a Kormány
képviselőjének (képviselőinek) rendelkezésére. Valamint - hogy a kollektív munkaügyi vita
lényege, a felek kcjzötti információcsere és érdemi párbeszéd megvalósulhasson - továbbra is
várj uk a kormány zat j av aslatát a s ztráj kkövete l é s e k te lj e s íté s e kap c s án.

Megerősítem továbbá, hogy amint aú már első
kézbesített levelünkben rögzítettem: követeléseink
kapcsolatos igényekre''.

Budapest, 2019. 07 . 1I.
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