
MKKSZ HÍRLEVÉL  
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

 
ELSŐ LÉPÉSTŐL AZ ELSŐ GYŐZELEMIG 

 
 

2021. DECEMBER 20-ÁN MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI 
HIVATALÁNÁL ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGÁNÁL A 2022. ÉVI BÉRRŐL, 

BUDAPEST-PÓTLÉK BEVEZETÉSÉRŐL ÉS A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS 
KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉVEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL. 

 
A 3 OLDALAS MEGÁLLAPODÁS IDE KATTINTVA OLVASHATÓ. 

 
A BUDAPEST-PÓTLÉK ÖSSZEGEI IDE KATTINTVA TEKINTHETŐK MEG. 

 
2021. december 19. - Egységfrontba tömörülve követelik az iparűzési adó megfelezése miatt kieső 
bevétel pótlását. A főváros akár folyószámlahitele terhére is megelőlegezi a béremelés összegét. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pFxDKmy8Bc_pwnfCdPGiSDG8eLpgmcDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN9HaeZNytI0H889dUXXK3A_BKUn-OIM/view?usp=sharing
https://www.nepszava.hu/3140307_egysegfrontba-tomorulve-kovetelik-az-iparuzesi-ado-megfelezese-miatt-kieso-bevetel-potlasat
https://www.nepszava.hu/3140307_egysegfrontba-tomorulve-kovetelik-az-iparuzesi-ado-megfelezese-miatt-kieso-bevetel-potlasat


 
A KEZDETEKTŐL: 

 
2021. február 26. - Szövetséget alapítanak, és béremelést követelnek a fővárosi közszolgáltatók 

munkatársai 
 

2021. február 26. - Bepöccentek a budapesti szakszervezetek, bérszövetséggel kényszerítenék ki a 
fizetésemelést 

 
2021. február 26. - Szakszervezeti bérszövetség alakult a fővárosban 

 
2021. március 02. - Egyre többen a Bérszövetségben! 

 
2021. március 02. - Ne félelmi légkör, hanem őszinte kommunikáció legyen 

 
2021. március 03. - A közszférások is csatlakoznak a fővárosi Bérszövetséghez 

 
2021. március 04. - Itt a bérszövetség direkt hadüzenete: vajon mit lép erre a főváros? 

 
2021. március 04. - Béremelésről tárgyalna egy nemrég alakult szervezet a fővárossal 

 
2021. március 04. - Sürgős bértárgyalást kezdeményez a fővárossal a napokban alakult bérszövetség 

 
2021. március 05. - Boros Péterné a Bérszövetségről 

 
2021. március 05. - Sürgős bértárgyalást kezdeményez a fővárossal a napokban alakult bérszövetség 

 
2021. március 19. - Országos akcióba kezdett a bérszövetség 

 
2021. március 20. - Országossá nőtt a közszolgáltatói bérszövetség, egyszerre több tucat cégnél kezdtek 

munkaügyi vitát 
 

2021. március 26. - Közlemény a 2021. évi bértárgyalások kapcsán eddig elért eredményekről 
 
2021. június 03. - Idén elmarad a béremelés a fővárosi közszolgáltatóknál, 2024-ig ígértek kompenzációt 

a dolgozóknak 
 

2021. június 03. - Megvan a megállapodás, így pótolják az idén elmaradt béremelést a fővárosi cégeknél 
 

2021. június 03. - Megszületett a fővárosi bérmegállapodás 
 

2021. október 28. - Új óriás-szakszervezet alakul a fővárosban 
 

2021. október 28. - Összefogtak a fővárosi tulajdonú cégek szakszervezetei 
 

2021. október 28. - Összefogva állnak a sarkukra a fővárosi cégek szakszervezetei 
 
 
Budapest, 2021. 12. 20. 
 
Üdvözlettel:   

Boros Péterné 

https://merce.hu/2021/02/26/szovetseget-alapitanak-es-beremelest-kovetelnek-a-fovarosi-kozszolgaltatok-munkatarsai/
https://merce.hu/2021/02/26/szovetseget-alapitanak-es-beremelest-kovetelnek-a-fovarosi-kozszolgaltatok-munkatarsai/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210226/bepoccentek-a-budapesti-szakszervezetek-berszovetseggel-kenyszeritenek-ki-a-fizetesemelest-471620
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210226/bepoccentek-a-budapesti-szakszervezetek-berszovetseggel-kenyszeritenek-ki-a-fizetesemelest-471620
https://index.hu/gazdasag/2021/02/26/berszovetseg_berkoveteles_fovarosi-onkormanyzat_kordas-laszlo/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/573-egyre-tobben-a-berszovetsegben
https://www.youtube.com/watch?v=-SqHOpmz1ig
https://merce.hu/2021/03/03/a-kozszferasok-is-csatlakoznak-a-fovarosi-berszovetseghez/
https://www.penzcentrum.hu/karrier/20210304/itt-a-berszovetseg-direkt-haduzenete-vajon-mit-lep-erre-a-fovaros-1111904
https://24.hu/belfold/2021/03/04/berszovetseg-beremeles-varoshaza/
https://hirklikk.hu/kozelet/surgos-bertargyalast-kezdemenyez-a-fovarossal-a-napokban-alakult-berszovetseg/377954
https://infostart.hu/audio/0000d/0000dc7ab.mp3
https://merce.hu/2021/03/05/surgos-bertargyalast-kezdemenyez-a-fovarossal-a-napokban-alakult-berszovetseg/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/szakszervezet-berszovetseg-fizetes-keerset.725464.html
https://merce.hu/2021/03/20/orszagossa-nott-a-kozszolgaltatoi-berszovetseg-egyszerre-tobb-tucat-cegnel-kezdtek-munkaugyi-vitat/
https://merce.hu/2021/03/20/orszagossa-nott-a-kozszolgaltatoi-berszovetseg-egyszerre-tobb-tucat-cegnel-kezdtek-munkaugyi-vitat/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/598-kozlemeny-a-2021-evi-bertargyalasok-kapcsan-eddig-elert-eredmenyekrol
https://merce.hu/2021/06/03/iden-elmarad-a-beremeles-a-fovarosi-kozszolgaltatoknal-2024-ig-igertek-kompenzaciot-a-dolgozoknak/
https://merce.hu/2021/06/03/iden-elmarad-a-beremeles-a-fovarosi-kozszolgaltatoknal-2024-ig-igertek-kompenzaciot-a-dolgozoknak/
https://nepszava.hu/3121883_megvan-a-megallapodas-igy-potoljak-az-iden-elmaradt-beremelest-a-fovarosi-cegeknel
https://budapest.hu/Lapok/2021/megszuletett-a-fovarosi-bermegallapodas.aspx
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211028/uj-orias-szakszervezet-alakul-a-fovarosban-507726
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/10/28/osszefogtak-a-fovarosi-tulajdonu-cegek-szakszervezetei/
https://telex.hu/gazdasag/2021/10/28/osszefogva-allnak-a-sarkukra-a-fovarosi-cegek-szakszervezetei

