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MKKSZ HÍRLEVÉL

 

  
 
  

HÁROM ÉVE „JOGSZERŰEN” HÚZZA AZ IDŐT A KORMÁNY 
AZ MKKSZ MÁR A KÖVETELÉSEK FRISSÍTÉSÉRE IS RÁKÉNYSZERÜL 

 
A formálisan és jogilag „korrekt” kormányzati magatartás miatt, a háromszor 
megszakított, vagy fel sem vett sztrájktárgyalás után, a BM épületében augusztus 
után most március 28-án, szerdán folytatódott a párbeszéd. Erre csak az MKKSZ 
elnökének ismételt és következetes fellépése nyomán került sor, ám Pogácsás 
Tibor önkormányzatokért felelős államtitkár ismét meglepte a tárgyaló feleket. 
Legutóbb komplett ajánlatot vett át az MKKSZ-től a bérhelyzet rendezésére, ami 
mögött akkori helyszíni nyilatkozatával ott állt hat önkormányzati 
érdekképviselet is, de most erre az ajánlatra egyetlen mondattal sem érkezett 
válasz… 
 
FÉL ÓRÁIG TARTOTT AZ ÜLÉS.  PIPA; MEHET A BŐRPAPÍR BRÜSSZELBE… 
A BÉRKÖVETELÉSEKEN KÖZBEN TÚLLÉPETT AZ IDŐ;  JÖN AZ ÚJRATERVEZÉS ! 
 
Az országgyűlési képviselőválasztások előtt tíz nappal – hogy a 
sztrájktárgyalásokra vonatkozó jogszabályok nyílt semmibevétele ne legyen 
bebizonyítható – a BM adott otthont az önkormányzati köztisztviselők 
bérköveteléseiről szóló találkozónak.  
 
Tárgyalást azért nem írhatunk, mert Pogácsás Tibor államtitkár rövid 
bevezetőjében totálisan semmibe vette érdekegyeztetési partnerei augusztusi 
ajánlatát, és az abban foglaltakra semmiféle módon nem reagált, de arra sem 
tért ki, hogy azóta miért szakadt meg fél évre a tárgyalások folyamata. 
A követeléseinkről  bővebben http://www.mkksz.org.hu/index.php/onkormanyzati-
sztrajk-2-0-februar  
 
Pogácsás Tibor államtitkár úr bevezetőjében ismertette; álláspontja szerint az 
önkormányzati köztisztviselők bérezése önkormányzati kérdés és felelősség. Az 
önkormányzatok eladósodottsága megszűnt, a kormányzás stabil.  Ha itt lehetne 
vita, az költségvetési vita, arra legközelebb (2019) kerülhet sor. 
 



2 
 

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke köszönetet mondott, hogy a Miniszterelnök 
tárgyaló felet kijelölő döntése után most legalább sikerült találkozni. Az 
önkormányzati érdekszövetségek és a szakszervezet közös nyári ajánlatát 
felidézve leszögezte; minden körülmény tisztázott, a Kormány partnerei mindent 
megtettek egy tárgyalható ajánlat megfogalmazásával, amit írásban többször 
átadtak. Erre most sem érkezett semmiféle reagálás!  
 
Ez azért is súlyosabb, mert ha a Kormány most elfogadó nyilatkozatott tett volna 
is, az MKKSZ csak azt válaszolhatta volna; most akkor a tagságunkhoz fordulunk! 
 
Ugyanis a három évnyi időhúzás közben megártott a követeléseink 
frissességének! Ott tartunk, hogy időközben már akár 60 ezer forint 
illetményalappal számolva is a bértábla több mezőjét elnyelte az idő, és a 
minimálbéres tényadatok! 
 
Miközben határozottan elutasítjuk, hogy fellépéseinket, válasz nélkül hagyott 
sztrájkjainkat politikai célzatú aktivitásnak nevezzék – ezt tette Gulyás Gergely 
és az Államtitkár úr is – rá kell mutatnunk; az iskolai, a bölcsődei finanszírozás, 
de a minimálbéres fedezet biztosítása is igazolja, hogy az állam tudja; 
kötelessége van az önerőből bért emelni nem tudó településeken dolgozó 
közszolgálati alkalmazottak iránt ! 
 
Kiegyenlítő, országosan érvényesülő mechanizmusra van szükség ezen a téren! 
– jelentette ki. 
 
Szeretnénk tudni, mi a Megyei Jogú Városok Szövetségének béremelési javaslata 
– ők Szita Károly kaposvári polgármester úr vezetésével kilógnak a minket 
támogató érdekképviseletek egységéből – talán jogunk lenne megismerni! 
 
Papp Erika a MJVSZ képviseletében ekkor jelezte, hogy Szita Károly elnök 
akadályozott, ajánlatuk csak áprilisban lehet nyilvános… 
 
Maga a vita rendkívül rövid volt, Szabó Gellért (Magyar Faluszövetség), és Eszes 
Béla (Magyar Önkormányzatok Szövetsége) szóvá tették az értelmetlen, üres 
szócséplést, költséges és időt rabló találkozások sorát érdemi tárgyalás nélkül, a 
mandátum nélküli, álláspont és ajánlat nélküli kormányzati időhúzás bűnét, ami 
évek óta zajlik. Eszes Béla emlékeztetett; a Kormány már 2016 június 1-re 
megoldást ígért az önkormányzati dolgozóknak. Ez elmaradt! Az állam érdekei 
és képviselete 2000 településen ezzel veszélybe kerültek.  
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„ Itt minket hülyének néznek, húzzák az időt, nincs is mandátumuk!” – mondta! 
 
Boros Péterné nyilvánvalóvá tette; belátjuk, hogy érdemi tárgyalásra most sincs 
esély. De a helyzet az, hogy a követelések egy része a Kormány időhúzása miatt 
elinflálódott, korszerűtlenné vált. Frissítenünk kell! 
 
Jelenleg – ahogy a parlamenti vitanapokon a kormány több államtitkára is 
elismerte - van itt közel 150-160 ezer közszolga, akiket tíz éve nem érintett 
semmiféle bérintézkedés. Most természetesen összegyűjtjük a követeléseket, 
harmonizáljuk a fellépést, visszaköveteljük a Köztisztviselők Napját, és 
mindenek előtt, tovább küzdünk a nők egyenlő bérezésért is.  
 
A választások eredményétől függetlenül az MKKSZ – szövetségben más 
közszolgálati ágazatok dolgozóival – folytatja a sztrájkot áprilisban! – jelentette 
ki. 
 
Pogácsás Tibor önkormányzatokért felelős BM államtitkár – akinek magatartása 
minden elemében a mai kormányzás háborítatlan folytatását feltételezte – 
érdemi előrelépést nem ígért, de jelezte, hogy KÉF és OKÉT ülés áprilisban 
várható… 
 
Budapest, 2018. március 28.                                                                                       
 

Boros Péterné 
 
 
 


