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  MKKSZ HÍRLEVÉL 

Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

 

EGY UTOLSÓ PARLAMENTI ÜLÉSNAP MARGÓJÁRA!  
Az önkormányzati köztisztviselők KÉK SZTRÁJK-ja sokak szolidaritását és 
szimpátiáját kivívta. Az MKKSZ immár ötödször szervezte meg az érintettek több 
mint 45 %-át érintő munkabeszüntetést. Az LMPpedig már második alkalommal 
kezdeményezett politikai vitanapot az önkormányzati dolgozók biztos 
megélhetése érdekében. A téma tárgyalása az országgyűlési ciklus utolsó 
plenáris munkanapjára esett.  Delegációnk újra megmászta a közel száz lépcsőt, s 
megint nehéz volt tartani a karzatfegyelem előírásait… 

 

MINTHA TITOKBAN FOLYT VOLNA TOVA… 

SZINTE SENKI NEM TUDOTT A PARLAMENT POLITIKAI VITANAPJÁRÓL 

 

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje – miként azt előzőleg megígérte - 
összefogva a JOBBIK és az MSZP képviselőivel az alábbi címen kezdeményezett 
politikai vitanapot: 

Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük 
meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét; biztos megélhetést 
az önkormányzati dolgozóknak! 

A február 14-én benyújtott indítványt a T.HÁZ vezetése kénytelen volt 
befogadni, de a programot, a szerdai politikai vitanap megtartásának tényét a 
Parlament honlapja még a tárgynap reggelén sem jelezte. Az MKKSZ küldöttsége 
mégis ott volt, és az előző hírlevelünkben már jelzett kalandos módon jutott fel 
ismét a karzatra http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kekhirlevel.pdf 
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DÖBBENETES ÜRESSÉG A SAJTÓPÁHOLYBAN, FORGATÓKÖNYVI IGYEKEZET AZ 
ÜLÉSTEREMBEN  

Amikor megérkeztünk, azonnal szembetűnő volt, hogya házelnöki pulpitus feletti 
sajtópáholy - ahol valamikor minden ülésnap 30-40 tudósító is szorongott - 
teljesen üres volt. Ez az üresség végig megmaradt! Politikai vitanapon! A négy 
éves ciklus utolsó plenáris ülésnapján! 

Valamilyen rejtélyes okból expozénak nevezték azt, amit a négy államtitkár négy 
további kormánypárti képviselő tapsától kísérve kifejtett. Munkájukat a szakértői 
páholyban közel tucatnyi szakértő követte, s hol Rétvári Bence, hol Dömötör 
Csaba államtitkár ment ki az aktuális adatok, idézetek, vagy poénok átvétele 
céljából. Pogácsás Tibor, illetve Banai Péter Benő államtitkár felkészültebbnek 
tűnt, de felülről csak az látszott, hogy betűtípusra, tördelésre nézve pontosan 
egyforma papírokat olvastak, amiképp a később felszólaló Bánki Erik, Selmeczi 
Gabriella, és Gáll Gergelyképviselő is láthatóan egy szerkesztőtől kikerült, 
azonos forgatókönyvet használt. 

Az ülésen úgy kezdődött a vita, hogy a kormány képviselői 40 percet elfoglaltak, 
majd a vezérszónoki és a képviselői hozzászólások következtek. Persze az expozé 
általában előterjesztés, de azért a magyar politikai nyelvben ez már inkább egy 
törvényjavaslat miniszteri indoklását jeleni, azaz ennek a műfajnak fogalmi 
kelléke egy miniszter. Nos, az nem volt jelen! Egy sem. 

Régebben, más napirendek kapcsán az MKKSZ vezetői egy – egy alkalommal 
találkoztak Varga Mihály és Lázár János miniszterekkel. Valamit homályosan 
ígértek és kecsegtettek is, de mint azt utólag már a tények is bizonyítják, 
mandátumuk érdemi tárgyalásra, vagy döntésre még nekik sem volt… 

Időben a kormányzat aznapi képviselői másfél óra alatt felmondták az összes 
ismert propaganda panelt, csupán két elem tért vissza az összes megszólalótól 
külön-külön is! Az egyik, hogy az ország teherviselő képessége szerint mindenki 
kapott béremelést – a közszolgálatban már 550 ezren – amennyi járt és lehetett, 
a másik, hogy minden állítással ellentétben az önkormányzati rendszer 
érintetlen marad. Ez utóbbi olyan hangsúlyos lett, hogy szinte hihetővé vált; a 
kistelepülések önkormányzatainak felszámolását a lakosság is kezdi előre látni, s 
ettől a Kormány tényleg megriadt, mintha visszavonulót fújna. A 550 ezres szám 
kimondásával a kormány elismerte, hogy 150 ezer ember – köztük a 
köztisztviselők – 10 éve nem kaptak béremelést. 
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HÚSZ MÁSODPERC NYOLC ÉV UTÁN 

Szél Bernadett vezérszónoki hozzászólása elején a karzatra felmutatva üdvözölte 
az MKKSZ képviselőit, és „tetemre hívta” a politikai vitanap kifárasztásos 
államtitkárait, akik bőven „sorosoztak”, és „kerítéseztek” is, ám „a fő témaként 
megjelölt önkormányzati tisztviselői bérekről összesen talán 20 másodperc 
erejéig ejtettek szót, kitérő mondatokban!” 

„Uraskodnak, basáskodnak, de mi választ követelünk. A 18 ezer önkormányzati 
köztisztviselő, a 200 ezer tíz éve béremelés nélkül szolgáló közalkalmazott választ 
követel!” – mondotta.  

„Azt állították, hogy egyeztettek az elmúlt években, noha egyetlen alkalommal 
sem ültettek tényleges tárgyalási mandátummal rendelkező állami vezetőt az 
asztalhoz! Az ország teljesítőképességére hivatkoznak, de abba simán belefér 
Mészáros, és a Vej? A tíz évvel ezelőtti válságra hivatkoznak, és azt hazudják, 
hogy nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, holott tudjuk, hogy csökkent! 

Önök nem veszik észre, hogy a 2000 fő alatti településeken – az ország 
területének nagyobbik felén - leáll az élet, ha valóban az önkormányzati 
igazgatás pusztulására játszanak?” – tette fel a kérdést Szél Bernadett. 

„Az MKKSZ azt követeli, hogy az illetményalap emelkedjék 60 ezer forintra, de 
Önök szóba sem állnak velük! Válaszoljanak egyenesen itt a Parlamentben: 
miért? 

Nincs annyi Soros plakát, amiből ezeknek az embereknek lesz vacsorájuk! 

Ez nem politikai sztrájk! Ez az ötödik sztrájk volt, három éve ugyanazért 
küzdenek! 

A működés lehetőségéért küzdenek, de ahol már nincs jegyző, és költségvetési 
előadó, s nem tudták megcsinálni a pénzügyi beszámolót, oda kiróttak 54 millió 
büntetést! Egy falura, amelynek 24 millió az éves költségvetése! 

A 18 ezer fő bérének rendezése 42 milliárd forintba kerülne, de erre nincs! Ám 
Rogán Antal propagandaminisztériuma most kapott 46 milliárdot! Arra jutott! 

Államtitkár Urak! 

Az a 20 másodperc kevés volt! Tessék felállni és válaszolni!” – kérte Szél 
Bernadett 
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A válasz elmaradt… illetve dehogy, hiszen Banai Péter Benő, az NGM 
államtitkára végül kimondta, (reménykedjen, aki tud, s értsen a szóból, akinek 
kell) : 

„Ha folytathatjuk a politikánkat, folytatjuk majd az emeléseket is.” –
delegációnk ekkor kényszerült felállni, mert éppen lejárt a nekünk engedélyezett 
(?) karzatidő!!! 

Az MKKSZ elnöke a 2018. 02.21-én ismételten levelet intézett Orbán Viktor 
miniszterelnök úrhoz, amiben ismételten kérte a tárgyalások felvételét, a 
tárgyaló fél kijelölését, s a tárgyalások időpontjának és helyszínének 
meghatározását. Kifelé jövet ezt még sikerült közvetlenül kézbesíteni… 

http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/orbanviktor0221.pdf 

 

AZ MKKSZ AZT ÜZENI: FOLYTATJUK! 
 

AZ MKKSZ ÖDOSZT a kialakult helyzet értékelése alapján dönt a bérharc 
folytatásának további lépéseiről. 

 

2018. február 23. 

 

 Boros Péterné 


