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MKKSZ Sajtótájékoztató 2018.06.12.
RIASZTÓ LÖVÉS, NEM SEGÉLYKIÁLTÁS!
A KÖZSZOLGÁLATOK MÁR RÉGEN NEM CSAK MAGUKÉRT KÜZDENEK
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
június 12-én, kedden székházában vendégül látta a SZEF, a SZÁD, és a PSZ vezetőit, valamint
az érdeklődő sajtó munkatársait. A holnapi OKÉT ülés előtt ismét bemutatták a közszféra
követeléseit, és útjára indították az MKKSZ bérharcról szóló videóját.
AZ OBÁN-KORMÁNY A www.kozigallas.hu

– N MA ÉPPEN 5415 KÖZSZOLGÁT KERES!

HIÁNYZIK GYERMEKORVOS, VÉDŐNŐ, RENDŐRTISZT, MENTŐS, TŰZOLTÓ, KORMÁNY- ÉS
KÖZTISZTVISELŐ, BÍRÓ, KUTATÓ, MŰVÉSZ ÉS KÖNYVTÁROS, EGYETEMI OKTATÓ, SZOCIÁLIS
MUNKÁS, BUSZSOFŐR, MOZDONYVEZETŐ ÉS KATONA IS!
Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a közszolgálati összefogás fontosságát és az egységes
szakszervezeti fellépést sürgetve nyitotta meg a sajtótájékoztatót. A közszolgák
álláshirdetéseit bemutató állami portál valós idejű adatait kivetítve mutatta be a kínálatot,
amely a szociális terület nagyobbik felét nem is mutathatja, mert ott az intézmények többsége
már egyházi kezelésben van.
A közszférában alacsonyak a keresetek, nagy a leterheltség, 10 óra a munkaidő és szó nem
lehet családbarát foglalkoztatásról. A humán közszolgáltatásokban ma fokozódó elvándorlás
csak akkor tompítható, ha nőnek a keresetek, újraépül a társadalmi és erkölcsi megbecsülés,
a kiszámítható pályaív, és az itt dolgozók is felelősen vállalhatnak gyermeket, mert el tudják
őket tartani és marad rájuk elég életidejük.
A magyar társadalom és gazdaság a megsarcolt, forráskivonással és alulfizetéssel
megrogyasztott közszolgáltatások miatt elvesztette versenyképességét, s még ma is van 153
ezer dolgozó, akiket tíz éve semmiféle bérintézkedés nem érintett.
A jelenleg húszféle jogállással, bérezési káosszal összezavart és megosztott közszolgálatok
helyzetét közös rendező elvek szerint, egységes logikával és hosszú távú és stabil finanszírozási
rendszerrel kell megteremteni. Csak így állítható vissza az oktatás, a közigazgatás, az
egészségügy, a szociális szféra teljesítő képessége és társadalmi, anyagi, erkölcsi presztízse. –
jelentette ki Boros Péterné.
„Az MKKSZ – miközben továbbra is keresi az összefogás lehetőségét a társszervezetekkel –
folytatja meghirdetett harcát azért, hogy a teljes közszolgálat kereseti rendszerét új, egységes
alapra helyezzék. Horizontális megoldást várunk, amely érinti valamennyi ágazat általános
szabályozását.
A kiindulópont, a bértáblák alapja mindenhol a minimálbér kell, legyen! A középfokú
végzettségűek esetében a bértarifát a szakmunkás bérminimum határozza meg, miközben a
felsőfokú végzettséget igénylő beosztásokban meg kell teremteni a diplomás bérminimum

garanciális intézményét!” – követelte az MKKSZ elnöke. Mindez így néz ki számokban:
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/fizetesifokozatok.pdf

„Az életpályák változzanak vissza karriertáblákká! A keresetek garantálják a kiegyensúlyozott
közszolgálati feladatellátás személyi feltételeit, azaz a közigazgatás állampolgári
megelégedettségét és a gazdaság versenyképességét. Végső fokon a mindenkori kormányzat
és az önkormányzatok sikeres feladatellátása e nélkül elképzelhetetlen.
Ám a várhatóan most, június 14-én benyújtandó 2019. évi állami költségvetési tervezetben
nem látjuk a közszolgálati keresetnövekedés forrásait, noha szakértői szinten már kétszer is
egyeztettünk, s követeléseink megalapozottságát tárgyaló partnereink elismerték.”
A VIDEOKLIPP MAGÁÉRT BESZÉL, DE A KORMÁNYHOZ SZÓL!
„Az MKKSZ törekvéseit összefoglalva készítettünk egy 70 másodperces videó-animációt,
amibe belesűrítettük a legfontosabb céljainkat! Azonnali bérrendezést követelünk! A
közszolgálati jogállások rendezését, a bérek európai arányosítását és értékállóságát
követeljük! Kérem a közszféra munkavállalóit, álljanak mellénk, támogassák keresetnövelési
törekvéseinket a saját érdekükben is! – e szavakkal mutatta be Boros Péterné az MKKSZ
szakszervezeti üzenetét, amely közvetlenül is terjeszthető, letölthető az alábbi címről:
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/808-azonnali-altalanos-kozszolgalati-beremelest

Földiák András, a SZEF elnöke rövid nyilatkozatában a közszolgálat általános válságáról, a
társadalom általános életminőségének és versenyképességének hanyatlásáról beszélt.
Köves Ferenc, a SZÁD (Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezet) elnöke arra
figyelmeztetett, hogy béreik a nemzetgazdasági bérátlaghoz képest folyamatosan
értékvesztést szenvednek, lemaradásuk egyre nő!
Gosztonyi Gábor, a PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) alelnöke felidézte; ők kapták az első
életpálya ígéretet, amiből, még az első évben kivették annak vetítési alapját, a mindenkori
minimálbért. Azóta egyetlen közszolgálati bértáblának sincs olyan alapja, amely az egész
tarifarendszer mozgását biztosítja a minimálbér megállapodások eredménye alapján.
Ráadásul a pedagógus álláshelyek jelentős része – miként a szociális területen is – egyházi
intézményben van, s ott a világi munkahelyeknél is bonyolultabb a helyzet.
A kérdésekre adott pontosító válaszok után Boros Péterné utalt az MKKSZ honlapján elérhető
Közjó
vitaanyag
megállapításaira,
http://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2017/mkksz_fuzet_20171005_.pdf
amelyek felidézik; a
Rerum Novarum szerint is az állam elsődleges feladata a társadalmi igazságosság biztosítása.
A közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezetek is ezt az elvet képviselik az itt
dolgozók, és az általuk kiszolgált társadalom egészének nevében. Európai és keresztény elvek
és célok vezetnek minket is, amiként a kormány is rendszeresen ezekre hivatkozik. Mindezeket
együtt képviseljük majd az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács június 13-i ülésén,
ahol a Kormányzati Oldal új képviselőivel először fogunk találkozni. Erről hamarosan részletes
híradással élünk!
Budapest 2018. 06. 12.
Boros Péterné

