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MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

AZ ELSŐ MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐI SZTRÁJK ÉRTÉKELÉSE

DAJKÁK, VÉDŐNŐK, SZOCIÁLISOK GONDJAI AZ MKKSZ ELNÖKSÉG ELŐTT
AZ MKKSZ Elnökségének június 25-i ülésén kikerülhetetlennek, hitelesnek, erős hírértékűnek, a
társadalom figyelmét eredményesen felkeltő sikeres akciónak minősítették a július 22-én 8.00 – 10.00
óra között megtartott önkormányzati köztisztviselői sztrájkot. A sztrájk asztalhoz kényszeríti a
kormányzatot, és érdemivé tette az önkormányzati terület érdekképviseleteinek együttműködését.

Az elnökség valamennyi tagja beszámolt tapasztalatairól, véleményt mondott, és értékelte a rendszerváltás
óta első esetben meghirdetett önkormányzati hivatali sztrájkot. A kikerülhetetlenség kettős okában teljes
egyetértés mutatkozott.
Egyrészt országosan megfigyelhető, hogy a Kormány a társadalmi érdekegyeztetés hivatalos –
tripartit/háromoldalú – intézményrendszerét kiüresítette, és e miatt minden válságban lévő közszolgálati

ágazat szakszervezetei arra kényszerültek, hogy sztrájkbizottság alakításával a törvények erejével szorítsák
érdemi tárgyalásokra a kormányzatot.
Másrészt az a mód, ahogy négy érdemi tárgyalási és egyeztetési forduló után a Kormány 2015. december
23-án egyoldalú lépéssel, kormányrendeletben felmondta az egységes tisztviselői életpálya modellt, majd
idén csakis a járási kormányhivatalokban dolgozókat javadalmazó lépéssel tovább szeletelte az állami- közés szakigazgatás személyi állományát, már érdemi válaszreakciót kényszerített ki az MKKSZ-ből.
Ugyanis, amíg a megyei és a központi igazgatás személyi állománya legalább halasztott béremelési
ígéreteket kapott 2017, illetve 2018-ra, addig az önkormányzati hivatalokban dolgozók már ezt sem.
Márpedig az MKKSZ jellegadó, legnagyobb tagcsoportja az önkormányzati hivatalokban dolgozik.
Az MKKSZ kongresszusa, majd az Elnökség január óta több fordulóban és a vonatkozó belső szabályzatok
áttekintésével, felfrissítésével készült fel, majd döntött a sztrájk mellett. A közszolgálat, azon belül a
közigazgatás területén törvényesen sztrájkolni szinte lehetetlen. Sztrájkot hirdetni csak olyan munkahelyen
lehet, ahol működő szakszervezet van, s ahol a munkavállalók többsége aláírásával támogatja a
sztrájkfelhívás elfogadását. A sztrájk alatt végzendő halaszthatatlan ügyek listája is megegyezést követel.
Országos jelleggel, de minden egyes munkahely helyi keretekben lépett a sztrájkba, helyi viszonyban a
munkáltatóval.
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KÖZTISZTVISELŐKNEK ÉS A TECHNIKAI DOLGOZÓKNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL. KÖVETELJÜK A
JOGÁLLÁS, AZ ELŐMENETEL ÉS A JAVADALMAZÁS EGYSÉGES ÉLETPÁLYA MODELLBEN
MEGFOGALMAZOTT SZABÁLYOZÁSÁT A KÖZIGAZGATÁS EGÉSZÉBEN.
Ez a felhívás csatlakozásra késztette a dolgozók egy jelentős részét, a polgármesterek és a jegyzők
támogatásával, és noha számos konkrét információ érkezett a megfélemlítés, a munkahelyi terror és
kiszolgáltatottság miatt „cselekvőképtelen” kollektívák felől is, maga Lázár János területért felelős miniszter
a Kormányinfón ismertette az általuk is hitelesnek ítélt számokat;

105 települési, vagy összevont polgármesteri hivatalban közel 4700 dolgozó tette le a munkát és vette
fel a sztrájkot, azaz a dolgozók 15%-a – sikeresen teljesítve a feltételeket – vállalta az érdekvédelmi harc
legkeményebb formáját. Jó néhány hivatalban – van ahol több mint 100-an – támogatták a sztrájkot, de
az előírt többségi támogatottsági feltétel nem teljesült, így a sztrájkra nem kerülhetett sor.
A sztrájk előkészítését, meghirdetését erőteljes médiafigyelem kísérte. Az Elnökség értékelése szerint ezen
a területen a rendszerváltás óta először meghirdetett kollektív tiltakozást professzionálisan korszerűsített
sztrájkszabályzat, órára kidolgozott forgatókönyv és kommunikációs terv segítette. Ennek eredményeként
a sztrájk szervezése és lebonyolítása során nem merülhetett, és nem is merült fel a szakszerűtlenség, a
jogellenesség, esetleg a pártpolitizálás vádja.
A sztrájkhoz közvetlenül kapcsolódó országos híradások, sajtómegjelenések száma elérte a 42-t, s ezek
többsége vezető televíziós, hírportálos, vagy politikai napilapos felületen tájékoztatta a társadalmat a
követelésekről, s arról a veszélyről, ami a kialakult helyzetben a polgármesteri hivatalok működőképességét
veszélyezteti.
Humánpolitikai katasztrófa fenyegeti a kistelepülések önkormányzatait, már most hiány van
könyvelőből, építészből, a járási hivatalok azonos beosztásaiban 100- 150 ezer forinttal megugró fizetései
kiszippanthatják a szakembereket a lakossághoz legközelebbi ellátási, szolgáltatási sávból. Ezt most már a
lakosság is megértette, és ezzel magyarázható a polgármesterek, az önkormányzati érdekvédelmi
szövetségek együttműködése is.

Az MKKSZ munkajogi szakértői és az önkormányzati szövetségek, különösen a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) szakmai hátterével már június utolsó napjaira részletesen kidolgozott
törvényjavaslat készül, amely a jogállást és az illetménytáblát is megfelelően módosítva megoldást kínál az
önkormányzati köztisztviselők, de az alkotmányos szerveknél és más dolgozók számára is.
Az MKKSZ Elnöksége úgy határozott, hogy ezt az önkormányzati érdekképviseletekkel együtt a
Kormánynak ajánlott megoldási javaslatot 2016. július 1-én, - a Köztisztviselők Napján, amit egyébként jó
húsz éve az MKKSZ kezdeményezett – ajándékként leteszi a tagjai elé.
A sztrájk előkészítő időszakában, 18-20 hivatalban is felvetődött az addig hiányzó szakszervezeti
alapszervezet megalakítási igénye, tucatnyinál több helyen ez meg is történt.
Az MKKSZ Elnökségének értékelése szerint a sztrájk sikeres volt, érdemileg előremozdította az
érdekegyeztetési és érdekképviseleti harcot, kétségbevonhatatlan és erős nyomatékot adott a további
kormányzati egyeztetések mögé, mert pontosan és érthetően tájékoztatta a társadalmat a megoldásra
váró problémákról. Egyben összefogási, szolidaritási, tényleges sztrájkélményhez jutatta a tagságot.
Fedezetet, erőt ad a további munkához, és a visszajelzések szerint a tagság kész adott esetben a teljes
napos sztrájk felvételére, megtartására is.
Az MKKSZ Elnöksége a tagság, a sztrájkolók kiállását, a szolidaritás kék szalagját kitűzők támogatását
köszönve a győzelem jelét formáló újjakkal készített csoportképet, ezzel tisztelegve az első magyar
köztisztviselői sztrájk résztvevői előtt.
A közszolgálati sztrájk értékelése során az elnökség nevesítve is köszönetet mondott dr. Marosi János jogi
és Boros Péterné szervezési és kommunikációs teljesítményéért. (részletes sajtóválogatás itt
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/551-reggel-sztrajkoltunk-este-szurkoltunk )
SZÖVETSÉGI POLITIKA AZ MKKSZ-BEN / DAJKAPETÍCIÓ / VÉDŐNŐK / SZOCIÁLISOK
Az MKKSZ Elnökség ezt követően figyelmét a belső szövetségi politika felé fordította, pontosan érzékelve ,
hogy valamennyi tagcsoport kiegyensúlyozott figyelmet, erőforrást és kommunikációs támogatást igényel.
Mindezt egyébként az élet is kikényszeríti, hiszen a Kormány szelektív és megosztó bérrendezési politikája
miatt most a dajkák mozdultak meg.
A monori TESZ-VESZ óvoda dajkái aláírásgyűjtést kezdeményeztek, mert miközben az oktatási terület
számos foglalkoztatási csoportjánál valamilyen bérrendezés elindult, számukra semmit nem ajánlottak. A
terület a közoktatás – egyéb kisegítő terület – kereteibe tartozik, ezért a követeléseket pontosan
megszövegezve egyeztetést kell kezdenünk a területen meghatározó Pedagógusok Szakszervezete
vezetőivel, illetve a kezdeményezést – arról értesülve – valószínűleg támogató további MKKSZ tag dajkák
csoportjaival.
Az Elnökség megbízta Boros Péterné elnököt, hogy ezen a területen lépjen, segítse a kezdeményezést, és
egyeztesse a Tesz-Vesz Óvoda dolgozóinak aláírásgyűjtési akciójának indítását.
Hasonlóan a nagy kormányzati szeletelés áldozataivá váltak a védőnők. Kuczman Anna, az MKKSZ
Budapesti Védőnői Szervezet vezetője arról értesítette az Elnökséget, hogy a sztrájkfelhívás kiadásának
küszöbén vannak, egyes kerületekben a védőnők mindegyike a sztrájk mellett van!
Az MKKSZ Elnöksége – tudatában annak, hogy a magyar védőnői hálózat az európai kulturális és
közszolgálati örökség része, mert a legrégibb ilyen intézmények egyike – aggodalommal tekint a magyar
védőnői hálózatra, amelyet a méltatlan bérezés és a teljesen összeomlott utánpótlási helyzet egyaránt
felbomlással fenyeget. Az aggodalom oka az is, hogy a védőnők szakszervezeti helyzete sem rendezett,
valójában a dominánsan közszolgálati karakterű SZEF keretei között lenne a helyük, de még itt is a

megoldásokat keresik. Mindezek miatt az Elnökség felkérte Boros Péterné elnököt a további egyeztetések
lefolytatására, illetve a sztrájk közeli helyzet érdemi kezelésére az érintettekkel.
Lépés várható a szociális területen is, hiszen július 4-én tanácskozik a SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ
FÓRUM és ezt követően Az MKKSZ Országos Szociális Szakmai Tanácsa véleményezi a bankköltség
viselésére és a cafetériára vonatkozó javaslatokat.
A közszolgáltatások egészében kialakult helyzetet jellemzi, hogy szintén átfogó krízisről szól az MKKSZ
NÉHIB NTAI alapszervezetének jelzése. Ott most folyik a minisztériumi háttérintézmények általános
átszervezésének, beintegrálásának folyamata, amellyel kapcsolatban – ahogy ezt előző hírleveleinkben már
többször jeleztük – az OKÉT és a KÉF fórumán előzetesen érdemi kormányzati tájékoztatás és egyeztetés
nem történt. A KÉF azonnali összehívását kezdeményeztük az érintett munkavállalók helyzetének tisztázása
céljából.
Budapest 2016. 06.27.

Boros Péterné
az MKKSZ elnöke

