
A közszféra is képviseltetik a Bérszövetségben 

 

 

A 2021. február 25-én alakult Bérszövetséghez a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak 

és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) is csatlakozott március 2-án, ahogy azt a 

Mérce is megírta. A közszférában dolgozókat érintő ügyeket és akciókat az MKKSZ 

koordinálja majd, a szövetségben résztvevő többi érdekképviselettel együttműködésben aktív 

szerepet vállalva. Nagy hangsúlyt kap többet között az egészségügyben dolgozókra 

erőltetett új szolgálati jogviszony miatt keletkezett feszültségek feloldása, hiszen az 

MKKSZ ezt az ágazatot mostantól az eddiginél is határozottabban képviseli a jövőben. 

 

A Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), és a 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) képviseletében csatlakozott az 

MKKSZ Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Munkavállalóinak Szervezete (FHISZ) 

is a Budapest Bérszövetséghez, melyről a szervezet elnöke, Árva János küldött írásbeli 

tájékoztatást. 

 

A Bérszövetség célja, hogy a résztvevő szervezetek (EKSZ, VTDSZSZ, BKSZSZ, HVDSZ 

2000, KKDSZ, SZÁD, MASZSZ, MKKSZ) együttes erővel, összehangolt akciókkal hívják fel 

a figyelmet arra, hogy a nulla százalékos ajánlat egyikük számára sem elfogadható. Minderről 

2021. március 4-én levélben tájékoztatták Karácsony Gergely főpolgármester. 

 

A Bérszövetség nem csupán tájékoztatását küldte meg, hanem személyes tárgyalást és 

kezdeményezett az ügyben, melyre másnap választ is kaptak. A válaszlevél rögzíti, hogy a 

Fővárosi Önkormányzat elkötelezett híve a tárgyalásos folyamatok alapján közösen hozott 

döntéseknek, a Bérszövetséggel folytatott tárgyalásokat kiemelten fontosnak tartja. Az ügyben 

kijelölt kapcsolattartó Kiss Ambrus általános főpolgármester helyettes, akivel a személyes 

tárgyalás időpontja is kitűzésre került március 9-ére. 

 

A március 9-i tárgyalás alkalmával Boros Péterné, az MKKSZ elnöke elmondta, hogy a 

Fővárosi Önkormányzat által ismertetett pénzügyi helyzet ismeretében sem lehet 

tudomásul venni a "0" bérajánlást. Javasolta a Munkavállalói Oldal bérkövetelésének 

százalékos arányának kiszámolását, ezután kérjék a Főváros vezetésétől annak Forintban 

történő meghatározását és ezzel a követeléssel, és követelési mértékkel tárgyaljanak 

tovább. 

 

A Bérszövetségen belüli tárgyalások vegyék figyelembe az MKKSZ 2021. évi önkormányzati 

sztrájkköveteléseinek azon pontját, amely szerint 

 

Ne megszorítsa, hanem támogassa a kormány önkormányzatokat! Maradjon meg a 

közszférában a munkahely biztonsága! 

 

„Éppen ezért követeljük:  

a) a járvány elleni védelmi költségek finanszírozását, figyelembe véve a települési létszámot, 

intézmények számát, foglalkoztattok számát, a sajátos védelmi feladatokat; 

b) egyszeri költségvetési finanszírozás biztosítását – minimum bruttó 200 ezer Ft/fő 

mértékben – az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordíthatóan a veszélyhelyzet 

idején végzett jelentős többletmunkáért, mely során saját és családjuk egészségét is 

veszélyeztették; 
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c) külön költségvetési támogatás biztosítását az önkormányzati intézményben és cégekben 

dolgozók munkahelyeinek védelme érdekében. Ne lehessen az önkormányzattól vagy az 

önkormányzat intézményeitől a bevételkiesés miatt munkavállalókat elbocsátani;  

d) az iparűzési adó csökkentésének visszavonását, mely 150 milliárd Ft bevétel kiesést okoz, 

és ennek 70 %-a a nagyvárosok költségvetéséből hiányzik; 

e) a gépjármű adó teljes elvonásáról szóló döntés törlését, mely várhatóan 35 milliárd Ft-

os kiesést okoz 2021-ben; 

f) az ingyenes parkolás megszüntetését, mely szintén sokmilliárd Ft kiesést okoz, 

g) az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 2021-re vonatkozó 120 milliárd Ft-os 

emelésének visszavonását és visszaállítását a 2020. évi mértékre; 

h) a különleges gazdasági övezetekre vonatkozó döntés visszavonását, mely nyomán 

kártalanítás nélkül kerül a megyei önkormányzat tulajdonába egy települési 

önkormányzat törzsvagyona, megtörve a település egységét; 

i) a kormány érdemben tárgyaljon az önkormányzati szövetségekkel az önkormányzatok 

által az államnak fizetett adók csökkentéséről a gazdasági válság kezelése érdekében, 

valamint a koronavírus-járvány miatt az önkormányzatoknál keletkezett 

többletköltségeknek és elvonásoknak, a bevételkiesésekkel arányos kompenzációjáról.” 

 

Így az MKKSZ követése kétirányban fogalmazódik meg: a kormányzat irányában a forrás 

biztosítsa érdekében, illetve az önkormányzat irányába a forrás a keresetnövelésre való 

fordítása érdekében. 

 

A Bérszövetség fontosságáról és az MKKSZ azon belül végzett tevékenységeiről és céljairól 

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke beszélt az InfóRádióban, valamint a HetiTV Pirkadat című 

műsorában. 

 

https://infostart.hu/audio/0000d/0000dc7ab.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=-SqHOpmz1ig

