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MEGÁLLAPODÁS  
az önkormányzati sztrájkkövetelésekről és a sztrájk lebonyolításáról  

 
A megállapodás létrejött a(z) .................................................. (város, község, kerület) 
önkormányzata és az MKKSZ munkahelyi alapszervezete között: 
 
A munkáltatói oldal képviseletében: .................................................................................... 
Az MKKSZ munkahelyi alapszervezete képviseletében: ........................................................ 
a sztrájkot megelőző egyeztető tárgyalás során az alábbiak szerint állapodtak meg: 
 
1. A megállapodás hatálya. 
 
A megállapodás az MKKSZ által kezdeményezett 2016. június 22-én 8 órától 10 óráig tartó 2 
órás sztrájkra érvényes. 
 
2. Az illetmények emelése 30 %-kal 2016. október 1-jétől. 
 
a) Az illetményalap megemelése 30 %-kal a 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdésének 

módosításával történhet meg. A követelés szerint a 2015. évi C. törvény 57. § (1) 
bekezdése kiegészülne az alábbi rendelkezéssel: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, ettől eltérően az 
önkormányzati köztisztviselők tekintetében a 2016. október 1-től 50.250 forint. Ez 
vonatkozna a 2017. évi költségvetési törvény 59. §-ára is. Ennek a követelésnek a 
teljesítése törvénymódosítást igényel, ez nem az önkormányzat hatásköre. 

b) Megállapítható, hogy az illetményemelés tekintetében − figyelemmel a 1989. évi VII. 
törvény 2. § (1) bekezdés b) pontjára −, az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek 
fel nem róható ok miatt nem jött létre.  

c) A felek tudatában vannak annak, hogy a több önkormányzat köztisztviselői azonos 
követelésével kapcsolatos egyeztetésre – a Megállapodás 9. pontjára figyelemmel – a 
szakszervezet (MKKSZ) kezdeményezési joggal élhet az illetékes miniszternél, és 
bevonhatja az egyeztető eljárásba az önkormányzati érdekszövetségeket.  

 
3. Az 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az 1994. január 
13.-i Sztrájkmegállapodás 7. pontja alapján a felek a halaszthatatlan ügyek intézését a 
következők szerint rögzítik: 
 
a) Jelenleg nem áll fenn olyan helyzet, mely akadályozná országos és helyi választás, 

népszavazás lebonyolítását, veszélyeztetné az ország honvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatainak ellátását, akadályozná az Országgyűlés, a Kormány és az önkormányzati 
képviselő-testület jelentős társadalmi kihatású döntéseinek teljesítését. 

 
b) A halaszthatatlan ügyek körébe az ügyfelek részéről a haláleset bejelentésének 

ügyintézése valamint az előre megbeszélt házasságkötési időpont tartozik. 
 
c) Halaszthatatlan intézkedést jelenthet az olyan váratlan településüzemeltetési, 

intézményműködtetési feladat, mely még nem katasztrófavédelmi jellegű feladat, de 
előre nem volt tervezhető, és azonnali ellátást igényel (pl. csőtörés). 
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4.  A rendkívüli munka (a túlóra) ellenértékének tisztességes kifizetése 
 
a) Az elmúlt években a Hivatalunkban is gyakori a köztisztviselők munkaidőn túli munkája. A 

szakszervezet elvárja, hogy ha szükséges, akkor a munkáltató rendelje el a túlmunkát, és 
számolja is el. A Kttv. 98. § (7) bekezdés szerint a szabadidőt a rendkívüli munkaidő 
teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, 
meg kell váltani. A megváltás mértéke a kormánytisztviselő kifizetéskori illetményének a 
szabadidőre járó arányos összege.  

b) A munkáltató egyetért azzal, hogy a törvények betartása a rendkívüli munka területén is 
kötelessége, és rögzíti, hogy erre törekedni fog. 

 
5. A sztrájk során kiesett munkaidő díjazásáról 

 
A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozót megilletik a munkaviszonyból eredő jogosultságok.  
Az 1989. évi VII. törvény 6. § (3) bekezdésében nyújtott lehetőséggel a felek élnek, ennek 
alapján rögzítik, hogy a sztrájk miatti 2 órás kiesett munkaidőre a köztisztviselőket 
(ügykezelőt, fizikai alkalmazottat) díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás 
megilleti, ezt a munkáltató biztosítja. 
 
6. A sztrájk időtartamára vonatkozó egyéb feladatok 

 
a) A sztrájk ideje alatt a felek – szükség esetén – további egyeztetést folytatnak a vitás 

kérdések rendezésére, illetve kötelesek gondoskodni a személy és vagyonvédelemről. 
b) Az ügyfelek értesítését, tájékoztatását a sztrájk miatti eltérő munkarendről a helyben 

szokásos módon a munkáltató és a sztrájkszervező együttesen végzi.  
c) A tárgyaló felek megállapodnak, hogy a rendelkezésre álló tárgyalási időszakban a 

témakört érintően, a tudomásukra jutott új információkról kölcsönösen tájékoztatják 
egymást. 

d) A munkáltatónak munkaidő-nyilvántartást kell vezetnie, amelyből megállapítható, hogy 
kik vettek részt a sztrájkban és mennyi ideig. 

e) A jogszerű sztrájkban a résztvevő dolgozókkal szemben a munkabeszüntetést célzó 
eszközökkel nem lehet fellépni. A sztrájkban résztvevők illetve a sztrájkot szervezők is 
kötelesek tartózkodni a sztrájkban részt nem vevők felé irányuló nyomásgyakorlástól.  

f) A sztrájk ideje alatt a sztrájkot szervező szakszervezeti vezető és a munkáltatói jog 
gyakorolója kölcsönösen együttműködik.  

 
 
Kelt: .....................................2016. ............... 
 
....................................................   ………….................................................. 

A munkáltatói oldal Az MKKSZ munkahelyi alapszervezete  
      képviselője       képviselője 
 


