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Összefoglaló
a Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkárral tartott választmányi ülésről
2017. február 22-én a Választmány vendégül látta Dr. Balogh Csaba államtitkár urat, aki
rövid tájékoztatást adott a külszolgálati törvény végrehajtásáról, valamint aktuális ügyekről és
egyben válaszolt a KMDSZ által előzetesen begyűjtött kérdésekre. A találkozó alkalmat
teremtett arra is, hogy néhány kérdésben jelezzük álláspontunkat. Az alábbiakban röviden
összefoglaljuk az elhangzottakat.








A törvény végrehajtásából következő két leginkább érdeklődésre számot tartó rendelet
napokon belül megjelenik, melyekből mindenki pontosan kiszámolhatja a jövedelmét.
A KKM továbbra is tartja magát az általunk határozottan kért követelményhez, hogy
augusztus 1-től senki nem járhat rosszabbul az új szabályozással. Ennek érdekében
számos esetben kompenzációra is sor kerül (82 főt érint a dolog, közülük 20-an nyáron
hazatérnek, a többiek esetében megtörténik a kiegészítés).
Egy sor különböző szintű rendelet előkészítése zajlik, közülük a legfontosabb a
külképviseletek gazdálkodásáról szóló jogszabály, de lesz olyan salátatörvény, ami a
külügyi igazgatást érinti, ezzel párhuzamosan pedig komoly deregulációs folyamat is
beindul. Ezért nem kaphattunk választ minden felmerülő kérdésre, azonban a
leglényegesebb ügyekben igen. (A salátatörvényben az államigazgatási eljárásról szóló
törvény, a családjogi törvény és más jogszabályok módosítására kerül sor.)
Tekintettel arra, hogy a sok új szabály nagyszámú kérdést vet fel az érintettek körében,
javasoltuk, hogy a KÁT Titkárság hozzon létre egyfajta „call centert” vagy email
címet, ahol a munkatársak a kérdéseikre választ kaphatnak. Államtitkár úr pozitívan
reagált a felvetésre.
A legtöbb kérdést az illetmény előleggel és az életkörülmények kialakításával
kapcsolatban kaptuk. Államtitkár úr jelezte, hogy minden ilyen kérdésben a
racionalitást kérik a külképviseletektől, vagyis nincs szó bérleti szerződések
értelmetlen és drága felmondásáról, vagy kedvezményes telefonszerződések
megszűntetéséről. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy mindenki
önállóan oldja meg ezeket az ügyeket és ehhez megfelelő anyagi forrást kapjon. Az
illetmény előlegek kérdését rugalmasan kezelik, kiutazáskor arra is lesz lehetőség,
hogy a költségtérítést a kiküldött 1-6 hónap erejéig előre felvehesse. Minden
rendkívüli esetben lesz lehetőség egyéni elbírálásra (különösen családosok esetében,
amit külön kértünk). A tervek között szerepel a külszolgálaton lévők berendelése és az
új munkatárs kihelyezése közötti szünet eltörlése, ami segíthet a lakásbérletek
kezelésében.









Rendkívüli berendelés esetén a KKM vállalja az ezzel kapcsolatos plusz költségeket,
köztük például az iskoláztatással kapcsolatos költségek visszatérítését.
Az élhetőségi besorolást a központ évente minimum egyszer áttekinti és aktualizálja,
de szükség esetén évközben is módosítja.
A gyermekek után járó költségtérítés kizárja a hazai családi pótlék folyósítását. A
házastárs külföldi munkavállalása továbbra is engedélyhez kötött, az ezzel járó
legkisebb munkavállalói jövedelem megszűnteti a pótlékot.
Az új rendszer valóban áthárítja az árfolyam kockázatot a kiküldöttre, de ezzel a
vezetés nem kíván foglalkozni.
A reprezentációs keret emelését a külképviseleteken nem tervezik.
Ígéretet kaptunk arra, hogy a kirendelő okiratot a jövőben az érintettek nem az utolsó
pillanatban, hanem kellő időben megkapják.

Egyéb ügyek:









A hazai bérekkel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket (illetményalap emelése,
cafeteria, bérfeszültség stb…) A KMDSZ az Országos Közszolgálati
Érdekegyeztető Tanácsban az illetményalap emelése mellett kardoskodik, amit a
kormány egyelőre nem támogat. Államtitkár úr ezzel kapcsolatban jelezte, hogy
várják az OKÉT döntését, addig is a béren kívüli juttatásokkal igyekeznek javítani
a helyzeten, a tavalyi juttatásokra idén is számíthatunk.
Megismételtük a TÉR rendszerrel kapcsolatos véleményünket (lásd erről szóló
levelünket) hozzátéve, hogy a TÉR rendszernek – ha már nem lehet tőle
megszabadulni – foglalkoznia kellene például a nyelvtudás fejlesztésével, vagy a
szakmai képzéssel.
Ugyancsak jeleztük (immár sokadszor) elégedetlenségünket a pályázati
rendszerrel, ami megítélésünk szerint feszültséget okoz.
Kértük a probono rendszer teljes átalakítását. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy
tárgyalások folynak az NKE vezetésével. Ezeken szeretné államtitkár úr elérni,
hogy a saját képzések aránya az eddigi 20%-ról 50%-ra emelkedjen, valamint
legyenek kifejezetten külügyeseknek készülő képzések.
Államtitkár úr arról tájékoztatott, hogy június 1-től új egészségügyi ellátó központ
indul a KKM-ben. Ennek egyik újdonsága, hogy az itthon dolgozó munkatársak
számára is kötelező előírás lesz az éves egészségügyi szűrővizsgálat. Ugyancsak
újdonság, hogy – korábbi kérésünknek megfelelően – pszichológus segítségét is
igénybe lehet majd venni.
2017. február 24.
Dr. Herczeg György
a KMDSZ elnöke

