MKKSZ HÍRLEVÉL
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
A KÉK SZTRÁJK Sajtótájékoztató

Öt napos sztrájk
Sajtótájékoztató 2018. február 15.

Boros Péterné beszéde
Mondanivalóm lényegét 5 tételben foglalom össze:
Első
A sztrájkolók létszáma: a mai napon reggel 8 órától, a törvényes követelmények
szigorú betartásával 112 önkormányzati hivatalban összesen 7312 fő munkavállaló
munkabeszüntetést kezdett.
A sztrájkot aláírásával több, mint 8500-an támogatták, de a sztrájktörvény, illetve a
sztrájkszabályok szerint csak ott lehet sztrájkolni, ahol helyben a munkavállalók több, mint
50 %-a támogatja a sztrájkköveteléseket.
Második
Akciónk minősítése: Az MKKSZ vezetőjeként és a sztrájkolók képviselőjeként
felelősen nyilatkozom, és tájékoztatom a nyilvánosságot, Magyarország kormányát és
polgárait, hogy ez a sztrájk szigorúan érdekvédelmi akció, a sztrájkolóknak nincs politikai
követelése, a sztrájknak nincs politikai célja.

Harmadik
A sztrájkolók követelése: Az önkormányzati köztisztviselők azért sztrájkolnak,
mert 10 év óta változatlan illetményalap mellett több mint 18.000 embernek átlagosan 30
%-os reálkeresetveszteséget kellett elszenvedni.
Ezért követelik azt, hogy emelkedjen az illetményalap a mai 38.650 Ft-ról 60.000 Ft-ra, és
ezzel valósuljon meg, mintegy bruttó 50 %-os keresetnövekedés.
Negyedik
Magyarországon közel 200 ezer közszolgálati dolgozó 10 év óta nem
részesült bérfejlesztésben, köztük
- közalkalmazottak, kormánytisztviselők,
- közszolgálati jogviszonyban állók,
- fegyveres és rendvédelmi szervek dolgozói,
- egészségügyi intézmények műszaki, munkaügyi technikai dolgozói,
- tudományos kutatók,
- felsőoktatási intézmények diplomás több nyelvet beszélő munkatársai.
Ötödik
A KÉK sztrájkot támogató KÉK szolidaritási akcióaz érintettek összefogását, és
a velük való szolidaritást fejezi ki.
A szolidaritási akció szimbóluma az állam alkalmazásában állók összetartozását kifejező
figura a KÉK SMILE, aki mosolyog. Az összetartozást jelképezi, egymásra mosolyog. ÉRTEM –
ÉRTED – ÉRTÜNK, közösen kell fellépnünk.
Ne hagyjuk megosztani egymást!
A kialakult helyzetért minden felelősség Magyarország kormányát terheli, mert
nemhajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Ennek igazolásául ajánlom figyelmünkbe a
Miniszterelnöknek írt tárgyalási kezdeményezésünket.
-

a kormánypárti frakcióvezetőt levélben emlékeztettem ígéretére, és a tárgyalások
érdekében kértem jószolgálati közreműködését.
a kormány megsérti a sztrájktörvényt. Sajnos ezeknek nincs következménye.

Tehát kenyér kérdésről van szó! Aki ezt nem érti, annak javasoljuk, mintegy kísérletképpen
próbáljon megélni nettó 122.000 Ft-ból.
A közszféra esetében a szellemi foglalkozású alkalmazottak és diplomások többségben
vannak. Itt különösennagy problémát jelent a diplomás munkakört betöltők esetében,
hogy nem ellentételezi az állam a tudásba való befektetést. Ők különösen elégedetlenek,
óriási a létszámmozgás az esetükben.
Szomorú visszajelzéseket írnak emailben, hogy tudjunk arról milyen nehézségei vannak a
közszféra alkalmazottainak.
Kérjük az ügyfelek türelmét az 5 napra. Ez az akció az ő érdekükben is történik. Hiszen ha a
megélhetés érdekében a közszféra dolgozói máshol keresik a boldogulást, akkor kiürülnek a
vidéki hivatalok és mindenkinek utaznia kell más településre a hivatalos ügyei intézése
érdekében.
A sztrájkoló kolléganőknek, kollégáknak köszönöm a kitartását és kiállását azok nevében is,
akik valamiért ezt nem tudják megtenni.
Közigazgatás történetet írnak! Megbecsülésünk a bátor kiállásukért!

Sztrájkunk 5 napja után ismét megtesszük a bejelentést a kormányfőszámára, jelölje ki a
tárgyaló partnert a sztrájktörvény értelmében.
Az MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa Elnöksége meghozta a
döntést a folytatásról.
Ellenálltunk azoknak– kívülről a szakma részéről hozzánk érkező igényeknek –amelyek a
választás napjának bojkottját javasolták. Mi ismerjük a törvényt, tudjuk a dolgunkat.
Minden erőnkkel eddig is azon voltunk, hogy azért is legyen keresetnövelés az
önkormányzati köztisztviselői körben, hogy maradjon személyi állomány, aki végrehajtja
törvényesen a választási feladatokat is.
Átadom a szót Földiák Andrásnak a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnökének,
kérem ismertesse a Magyarországon működő szakszervezeti konföderációk együttes
szolidaritási nyilatkozatát.
Földiák András ismerteti a szolidaritási nyilatkozatot.

A magyar szakszervezeti konföderációk szolidárisak a 2018. február 15-én, 16-án és 19-én az
önkormányzati hivatalok köztisztviselői érdekében az MKKSZ által szervezett „Kék sztrájk”ban résztvevő munkavállalókkal!
A magyarországi szervezett munkavállalók képviseletében a magyar szakszervezeti
konföderációk (ÉSZT, Liga, MASZSZ, MOSZ, SZEF) szolidárisak az önkormányzati hivatalok
köztisztviselőinek érdekében sztrájkoló munkavállalókkal, szolidárisak a „Kék sztrájk”-kal, és
e szolidaritásra kérik tagszervezeteiket is.

Támogatják az önkormányzati munkavállalók bérrendezési követeléseit, mert e követelések
az önkormányzati szolgáltatások magas színvonalának biztosítását is szolgálják és a
megfelelő munkakörülmények megteremtéséhez szükségesek.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a közszolgálatban dolgozó önkormányzati tisztviselők bére
10 éve változatlan, szükségesnek tartják a garantált illetményrendszerben kialakult
bérfeszültségek feloldását, a bérintézkedések által nem érintett közszolgálati dolgozók
fizetésének rendezését.
A konföderációk kérik tagszervezeteik tagságát, és szimpatizánsaikat, hogy a „Kék sztrájk”-ot
szervező MKKSZ kérésének eleget téve szolidaritásukat a meghirdetett napokon valamilyen
kék jelzés (pl.: kék szalag, nyakkendő kendő, ruha) viselésével fejezzék ki.

Budapest, 2018. február 13.
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"KÉK" Sajtó hírek: http://www.mkksz.org.hu/index.php/2uncategorised/772-kek-sajto-hirek

