
Országos önkormányzati sztrájk szeptember 14-én! 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
munkabeszüntetéssel követeli az önkormányzati köztisztviselők illetménynövelését 

 

Bruttó 30%-os illetménynövelést követel az önkormányzati köztisztviselők számára 2016. október 1-
től a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. A 
köztisztviselők júniusban figyelmeztető sztrájkkal tiltakoztak, mivel 37 ezer önkormányzati 
köztisztviselőből 26 000 nyolc éve egyáltalán nem kapott béremelést. Akkor több mint százötven 
polgármesteri hivatalban tartottak két órás munkabeszüntetést, a mostani tiltakozás azonban már 
egész napos lesz, és az egész országra kiterjed. 

A 2016. szeptember 14-i önkormányzati sztrájk célja a bérek emelése az illetményalap 
megemelésével vagy a szorzók módosításával, összességében 30%-os keresetnövekedés elérése. 

Az önkormányzati köztisztviselők 2008 óta nem részesültek illetményemelésben, nem változott az 
illetményalap, ami továbbra is 38.650 Ft. A kistelepüléseken dolgozó köztisztviselők jellemzően a 
közmunkás bérnek megfelelő összeget visznek haza. 

A kormányzat éveken keresztül életpályamodellt ígért, az MKKSZ folyamatosan küzdött azért, hogy ez 
terjedjen ki az önkormányzati köztisztviselőkre is. Az életpálya koncepciót a kormány 2015. 
december 23-án visszavonta, és más módon kívánja a közigazgatás munkavállalóinak illetményét 
emelni. Tervek jelenleg csak a kormánytisztviselőkre készülnek, 2018-ig az önkormányzati 
köztisztviselők még ígéretet sem kaptak. 

Az MKKSZ úgy látja, főként a 2000 fő alatti települések hivatalaiban már így is komoly munkaerőhiány 
a jellemző, a bérek alacsony szinten tartásával pedig a helyzet egyre súlyosabbá válik. Az önálló, 
települési hivatalok működésének ellehetetlenülésével a lakosságot a járási hivatalokba terelik. Az 
ügyfelek utazni kényszerülnek. 

Ez jóval több, mint köztisztviselői probléma! 

Ha nem lesznek kistelepülési önkormányzatok, megszűnik a településgondozás, összeomlik a szociális 
ellátórendszer, óvodák, bölcsődék zárhatnak be, a kistelepülések nem tudnak fejlesztési forrásokra 
pályázni, megszűnik a helyi ügyintézés a lakosság és a vállalkozások számára is, utóbbiak a városokba 
költöznek, így a helyi adóbevételek is csökkennek. 

Az illetményalap-növelést és az életpályatörvény javaslatot nem csupán a munkavállalók támogatják, 
hanem a szakma is: a követeléseket az önkormányzati érdekszövetségek is támogatják.  
 
A júniusi figyelmezető sztrájk bebizonyította: az önkormányzati köztisztviselők képesek összefogni 
érdekeik érvényesítéséért. Szeptemberben többen leszünk, és még hangosabban követeljük: 
rendezze végre a kormány lassan egy évtizedes adósságát! 
 


