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TÖRTÉNELMET ÍRTUNK – KÉTSZER IS 
 

2020. október 20. és 27. között az MKKSZ meghirdette „ÖTSZÁZEZREN AZ 500.000-ÉRT!” online szociális 
ágazati sztrájkját Facebook esemény keretében. Az eseményt úgy jellemezték, mint az „első Facebook-
sztrájk”. Akciónkat az egész ország követte, a közösségi média minden ágán megjelentünk, így a fiatalok 
körében legnépszerűbb TikTokon is. Szakszervezetünk tagja, Hajdú Lili, a bácsalmási Alapszolgáltatási 
Központ klubvezetője TikTok videójában állt a sztrájk mellé és kérte követőit a csatlakozásra. Ezzel ez lett 
az első érdekvédelmi megmozdulás, ami megjelent a TikTokon. 
 
Az online sztrájk első 6 napja alatt dokumentumokkal  és dr. Marosi János magyarázatával mutattuk be a 
törvényes sztrájk érdekében tett lépéseinket és online iskolát tartottunk a kormány döntéshozóinak. 
Október 27-én Boros Péterné, az MKKSZ elnöke videóüzenetben kereste meg Prof. Dr. Kásler Miklós 
emberi erőforrások miniszterét és követelte a szociális ágazat MINDEN dolgozója részére az egyszer bruttó 
500.000,- Forintos plusz juttatás megfizetését a koronavírus járvány alatt végzett önfeláldozó 
munkájukért. Ugyanezt levélben is követeltük. 
 
Az online sztrájkot óriási tömeg támogatta, az október 27-i számlálás lezárása szerint 636.578 főnél 
jártunk. Ez a szám azóta is növekszik, hiszen a felületet minden nap új tartalommal látjuk el, egészen a 
Szociális Munka Napjáig! Jelenleg arra a kérdésre várjuk a válasz: Te mire költenéd? 
 

Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért 
Itt az első Facebook-sztrájk 

Online sztrájkba kezd az MKKSZ: Járjon ötszázezer forint jutalom a szociális dolgozóknak is! 
Virtuális sztrájkot hirdetett az MKKSZ 

Online sztrájkba kezd az MKKSZ 
Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért 

Nemcsak a szociális szakma, hanem az egész társadalom érdekében sztrájkol kedden az ágazat 
UNGÁR PÉTER TÁMOGATÓ VIDEÓJA 

Hajdú Lili első TikTok videója – jelenleg 48.900 megtekintés 
Hajdú Lili második TikTok videója – jelenleg 9990 megtekintés 

Hajdú Lili harmadik videója – jelenleg 4807 megtekintés 
A Kormány vak lenne és világtalan, ha a szociális ágazatról van szó? 
Vince-Mészáros Evelin TikTok videója – jelenleg 15.900 megtekintés 

Nagy Klaudia első TikTok videója – jelenleg 37.300 megtekintés 
Nagy Klaudia második TikTok Videja – jelenleg 49.700 megtekintés 

Bako Barbara első TikTok videója – jelenleg 1.158 megtekintés 
Bako Barbara második TikTok videója – jelenleg 1.292 megtekintés 
Bako Barbara harmadik TikTok videója – jelenleg 1.212 megtekintés 

Szabó Brigitta TikTok videója – jelenleg 9.735 megtekintés 
pipodane TikTok videója – jelenleg 604 megtekintés 

Országos volt az összefogás, vállalkozások is kiálltak a sztrájk mellett, mint a Renomé Dekorációs Műhely 
Szegeden is volt megmozdulás 
Kokas Bálint - A Segítők szava 

 
 
Budapest, 2020. 10. 30. 
 
Üdvözlettel:   

Boros Péterné 

https://fb.me/e/32dIEwTB4
https://fb.watch/1rH4jNsmTh/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/482-on-line-iskola-plakatjai-elso-naptol-az-osszefoglalasig
https://fb.watch/1rDWga64jf/
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/3606711969386344
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/478-te-mire-koltened
https://merce.hu/2020/10/20/online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert/
https://nepszava.hu/3096246_itt-az-elso-facebook-sztrajk
https://szeged.hu/hirek/37878/online-sztrajkba-kezd-az-mkksz-jarjon-otszazezer-forint-jutalom-a-szocialis-dolgozoknak-is?fbclid=IwAR2QTz6t9e4S_4-NO_WEkLeA3ClMz1tkf0Z3bGXM-TV0K-swnQ7NSHu5fAY
https://kecsup.hu/2020/10/virtualis-sztrajkot-hirdetett-az-mkksz/?fbclid=IwAR14vTg4Hzx8nmN_fyyeJlx_z9UWv80f2S9NuudbYb_DRojRIGjJdOnZdcA
https://hirklikk.hu/kozelet/online-sztrajkba-kezd-az-mkksz/371384?fbclid=IwAR0orIMDxj4MCe9Hvslu0dRFTJjwY0DQtr7KdFVa29rLD6kbhhISF8PHx9A
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/24188-online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert?fbclid=IwAR0c4LfMzXegVIfnfcngSITxc5HzxCCDGSvTztCZlPE1Af0vlwEoz0lBrnY
https://merce.hu/2020/10/26/nemcsak-a-szocialis-szakma-hanem-az-egesz-tarsadalom-erdekeben-sztrajkol-kedden-az-agazat/
https://fb.watch/1rG8mp6tS3/
https://www.tiktok.com/@hjdll/video/6885748759817440513?lang=hu
https://www.tiktok.com/@hjdll/video/6886843972854041858?lang=hu
https://www.tiktok.com/@hjdll/video/6888009432098213122?lang=hu
https://fb.watch/1rGn_-xV5s/
https://www.tiktok.com/@evelinbyme/video/6886927585482165506?lang=hu
https://www.tiktok.com/@n_klaudika/video/6886119446352612609?lang=hu
https://www.tiktok.com/@n_klaudika/video/6887187549878553857?lang=hu
https://www.tiktok.com/@bakobarbarafodrasz/video/6886152785243426050?lang=hu
https://www.tiktok.com/@bakobarbarafodrasz/video/6888016646296915201?lang=hu
https://www.tiktok.com/@bakobarbarafodrasz/video/6888019122311941378?lang=hu
https://www.tiktok.com/@brigosz/video/6885972263888375041?lang=hu
https://www.tiktok.com/@pipodane/video/6887908270963559682?lang=hu
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/3607142799343261
https://www.facebook.com/renomedekor
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/3607400909317450
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/476-a-segito-szava

