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ÖNKORMÁNYZATI SZTRÁJK 2.0 

 

2016.  SZEPTEMBER 14-ÉN 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG (egész nap) 

 

Minden MKKSZ Polgármesteri Hivatalban dolgozó Szakszervezeti Bizottság részére 
 
Tisztelt SZB Titkár Kolléganő! 
Tisztelt SZB Titkár Kolléga! 
 
 
Sztrájkkövetelésünk továbbra is az illetmények emelése 30%-kal 2016. október 1-től az 
önkormányzati területen.  
A sztrájk kezdeményezése azért történt, mert a kormány 2016 tavaszán mereven elzárkózott 
attól, hogy az önkormányzati területen a 8 éve nem emelt illetményalapot megváltoztassa. 
 
Az első, június 22-i két órás sztrájk sikeres volt, közel 100 polgármesteri hivatal, és mintegy 
4400 fő vett részt. Köszönjük a sztrájkban részvevő köztisztviselőknek, hogy – saját 
érdekükben is – mellénk álltak. Rajtuk kívül még több mint ezer támogatónk volt, ahol 
viszont a sztrájkban részvételi hajlandóságot mutató köztisztviselők száma helyileg nem érte 
el az 50 %-ot. 
 
A sztrájk során tapasztalatokat szereztünk, megtanultuk, hogyan kell a polgármesteri 
hivatalokban sztrájkolni és megmutattuk, hogy meg tudjuk csinálni.  
 
Eredménynek tekintjük, hogy a sztrájk előkészületének hatására a 2017. évi költségvetésről 
szóló törvénybe bekerült az, hogy 2017. január 1-től az önkormányzat saját forrásai terhére a 
központi illetményalaptól magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. De ez 
egy álságos részeredmény, mert saját forrás hiánya miatt az önkormányzatok döntő 
többsége nem tud élni ezzel a lehetőséggel, és a nagyobb önkormányzatoknak is 
korlátozottak a forrásai. Erről nem történt semmiféle egyeztetés a szakszervezettel. 
Álláspontunk továbbra is az, hogy a keresetek emelését az állami költségvetés terhére kell a 
kormánynak megoldani. 
 
A másik eredmény, hogy a kétórás sztrájkra a kormány azzal reagált, hogy jogos a követelés. 
Ugyanakkor a tárgyalást – megsértve a 1994. évi Sztrájkmegállapodást – nem kezdte meg. 
 
Ezért kezdeményezzük, hogy az önkormányzati köztisztviselők második, immár egész napos 
sztrájkját.  
 
A 36.749 fő önkormányzati köztisztviselőből, amelyet az önkormányzati területen 
foglalkoztatnak 24.058 fő 8 éve semmilyen keresetnövelésben nem részesült. Ennek 
ellenére tárgyalásos úton, az érdekegyeztetés fórumain egyelőre nem sikerült ebben a 
kérdésben előre lépni. 
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Az MKKSZ Elnöksége egyhangúan döntött arról, hogy a fenti követelés miatt ismételten 
nyomást kell gyakorolni a kormányra. 
 
Az MKKSZ júniusban egyeztetett 4 önkormányzati érdekszövetséggel, akik egyetértenek a 
követeléssel. Az önkormányzati terület súlyos problémákkal küzd. A személyi állomány 
fluktuációja olyan mértékű, mely már-már veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. 
A munkaerőhiány a július 1-től a járási hivatalok kormánytisztviselőinek (új néven állami 
tisztviselőinek) jelentős keresetnövelésének elszívó hatása miatt fokozódni fog. Itt a 
keresetek 30-50 %-kal növekedtek. 
 
A kormányzati központosító törekvések különösen a gazdálkodást, pénzügyi folyamatokat 
illetően (ASP rendszer kötelező bevezetése) előre vetítik a létszámok további csökkenését. 
A kistelepülési polgármesterek megalázóan alacsony keresete valószínűsíti, hogy települések 
sokaságában nem lesz vállalkozó a polgármesteri jelöltségre. 
Nem tudjuk pontosan, hogy mi a kormány szándéka az önkormányzatiság jövőjét illetően. 
 
A fentiekből kiderült, hogy bár a sztrájk kezdeményezése a munkahelyen történik − a 
kiküldött sztrájkmegállapodás tartalmából látható, hogy miért − a problémák megoldásának 
a kulcsa nem a helyi önkormányzatnál van. 
 
A sztrájkkészség felmérése előtt tájékoztatni kell a munkáltatót arról, hogy miért történik a 
sztrájk kezdeményezés felmérése, továbbá arról is, hogy az MKKSZ testületei tisztában 
vannak azzal, hogy a sztrájk követelés teljesítésének nem az adott munkahely a címzettje. 
 
A sztrájkkezdeményezés utáni egyeztetésen ki kell térni arra is, hogy az MKKSZ munkahelyi 
szervezete valamint a munkáltató képviselője kéri, hogy az MKKSZ lépjen tovább a sztrájk 
követelések teljesítése érdekében az illetékes kormányzati felelős irányába. 
Jó lenne megállapodni a munkáltatóval abban, hogy az egész napos sztrájk teljes 
időtartamára a köztisztviselők a keresetüket megkaphassák. (erre módot ad a sztrájktörvény 
6.§ (3) bekezdése). 
Ahogyan jeleztük a sztrájk teljes időszakára forródrótot működtetünk, melyet bármilyen 
kérdés felmerülése esetén hívni lehet. 
A forródrótot a másik végén Árva János, az MKKSZ alelnöke a 0670/377-42-45 telefonszámon 
veszi fel. (a sztrájk kezdeményezésének joga az MKKSZ-t – illetve a helyi alapszervezeteit – 
illeti meg, a sztrájk joga azonban a dolgozóé.) 
 
INFORMÁCIÓ: Amennyiben olyan önkormányzati hivatal munkavállalói köre szeretne 
sztrájkolni ahol jelenleg még nincs MKKSZ munkahelyi szervezet, kérjük az illetékes megyei 
titkárt felhívni (neve, telefonja a honlapon) azért, hogy legalább 3 fő MKKSZ tag 
beléptetését rövid úton segítse elő. Ebben az esetben megnyílik a törvényes sztrájk 
kezdeményezésének lehetősége!! 
 
Az MKKSZ honlapján megtalálhatóak a sztrájkkal kapcsolatos anyagok. A bérkövetelés 
mellett elkészítettünk egy új Ktv. tervezetet is a köztisztviselők számára. Ebben figyelembe 
vettük az állami tisztviselőkre vonatkozó kereseti előírásokat. Ennek megtárgyalása 
lehetőséget ad a tárgyalási variációra. 
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Ennek a sztrájknak a szervezésével csak nyerhetünk, nincs kockázata! 
 
Az önkormányzati köztisztviselők felesküdtek arra, hogy minden megtesznek a település 
lakosainak érdekében. 
A kormány béremelési intézkedésének elmaradása miatt a települési polgármesteri hivatalok 
kiürülhetnek, a lakosságot pedig e helyzet miatt a kormány kénytelen lesz a járási 
hivatalokba terelni. 
 
Köszönöm a sztrájk előkészítése és szervezése érdekében tett intézkedéseidet! 
 
Üdvözlettel:   Boros Péterné 

MKKSZ Elnök 
 
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak 
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
Országos Iroda 
H-1146 Budapest, Abonyi u. 31. 
Tel: +36 (1) 338 40 02, Fax: +36 (1) 338 42 71 
mkksz@mkksz.org.hu 
http://www.mkksz.org.hu/ 
2016. augusztus 12. 
 


