
 
 

 

 
Tiltakozás a félrevezetés ellen 

és felhívás szolidaritásra 
 

„Jól gondolják meg, hogy sztrájkolnak-e” - üzente Lázár János miniszter 
sajtótájékoztatóján az MKKSZ (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete) július 17-re szóló sztrájkfelhívásáról szólva. 
Ebben a kérdésben nagyon határozottan kell fellépni – folytatta –, mert az állami 
pénzügyi rendszerrel játszani meggyőződése szerint nem megengedhető. 
A mi meggyőződésünk szerint az 

 nem megengedhető, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter „nagyon 
határozott” fellépéssel fenyegeti a Magyar Államkincstár sztrájkra készülő 
dolgozóit, 

 nem megengedhető, hogy nem megengedhetőnek minősíti a jogosan és 
jogszerűen szervezett sztrájkot, 

 nem megengedhető, hogy magyarázat és ok nélkül a kormány megosztja a 
közszolgálati dolgozókat, a legélesebben pedig a közigazgatás 
szakágazatainak munkavállalóit, 

 nem megengedhető, hogy ugyanolyan végzettségű, felelősségű, életkorú 
szakembernek emelkedjen a bére, ha járásnál vagy megyénél dolgozik; ne 
emelkedjen a bére, ha községi vagy kormányzati szintű tisztviselő, ezen belül 
akkor sem, ha az Államkincstár munkavállalója, vagy közalkalmazott, ahogy 
pl. a vízügy közalkalmazotti jogállású dolgozói, 

 nem megengedhető, hogy a kormány 2018. január elsejére a 
kormánytisztviselőknek tett bérrendezési ígéretét indokolás nélkül visszavonta 
és elhalasztotta, 

 nem megengedhető, hogy a települési önkormányzat köztisztviselőinek nem 
ígér semmiféle bérrendezést, még időben eltolva, a távoli jövőben sem. 

A szakszervezetek ezen ügyekben évek óta követelik a tárgyalást, de arra nem kerül 
sor, vagy a látszategyeztetéseknek semmiféle érdemi következményük nincs, ezért 
az végképp nem megengedhető, hogy miközben maga a kormányzat negligálja és 
teszi értelmetlenné a tárgyalást, aközben felelős kormányzati vezető azt mondja, 
hogy nem sztrájkolni kell, hanem tárgyalni. 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma minden eszközzel támogatja a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete július 
17-i sztrájkkal kapcsolatos követelését, és mindenkit kér, hogy szolidaritását mind 
szélesebb körben fejezze ki! 
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A konkrét bérkövetelések jogosak és indokoltak. Ám nem csak emiatt emeljük föl a 
szavunkat, hanem a szakértelem lebecsülése, a szakmai és szakszervezeti 
érdekegyeztetés nélkül végrehajtott rossz kormányzati intézkedések elleni 
tiltakozásként is. 
Az MKKSZ követelései mindannyiunk jövedelméről is szólnak; a közszolgálati 
munkavállalókat azért alázza meg a kormány, hogy ezekre az összegekre hivatkozva 
a gazdaság teljes egészében minden dolgozó bérét alacsonyan tartsa. 
 
Budapest, 2017. június 19. 
 

 
Földiák András, 
a SZEF elnöke 


