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MKKSZ válasz a sajtóban 
Facebook 
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http://24.hu/kozelet/2017/06/12/torvenysertessel-vadoljak-lazart-a-sztrajkolni-akaro-kozszolgak/ 

 
KÖZÉLET 3 

Törvénysértéssel vádolják Lázárt a 
sztrájkolni akaró közszolgák 
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Molnár Zoltán 
BÉRTOLLNOK. 2017. 06. 12. 16:33 

Megfenyegette a Miniszterelnökség ura az államkincstári dolgozókat, akik magasabb fizetést 

szeretnének. Szerintük Lázár tette törvénytelen. 

KORÁBBAN A TÉMÁBAN: 

 Az Államkincstár szerint hiába a sztrájk, nincsenek veszélyben a fizetések 

 Sztrájkra készülnek az Államkincstár dolgozói az elmúlt 9 év miatt 

Elég kemény hangnemben szólogatott be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 

múlt heti Kormányinfón a sztrájkkal fenyegető szakszervezeteknek. Gyakorlatilag 

visszafenyegette az államkincstári dolgozókat, akik 25 százalékos béremelést akarnak, ezért 

július 17-én nem vennék fel a munkát. Erre Lázár ezt reagálta: 

minisztériumban nincs sztrájk és béremelés sem lesz. 

Hozzátette, minden dolgozó jól gondolja át, sztrájkolni akar-e. Erre hétfőn válaszolt érdemben a 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének 

(MKKSZ) elnöke, Boros Péterné – írja az Mfor. 

A szakszervezet állásfoglalásában azt írja, Lázár törvénysértést követ el. Ugyanis a Magyar 

Államkincstár dolgozói is sztrájkolhatnak, csak egyeztetniük kell a munkaadóval a halaszthatatlan 

szolgáltatásokról. Az MKKSZ szerint törvény rögzíti, mely szervezeteknél tiltott a sztrájk, de az 

államkincstár nem ilyen. 

A kincstári dolgozók baja alapvetően az, hogy tíz éve nem történt bérrendezés náluk, az 

életpálya bevezetését is 2019-re tolta a kormány. Ezért fogytán a közszolgák türelme. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://mfor.hu/cikkek/makro/Orban_Viktornak_irnak_levelet_a_sztrajkra_keszulo_kozigazgatasi_dol
gozok.html 

2017. június 12. hétfő, Villõ 

.Lázár János törvénysértést követett el a 
sztrájkra készülők szerint 

 
2017. június 12. hétfő 10:42:16 
A cikkek nyomtatása csak regisztrált felhasználóink számára lehetséges. Amennyiben Ön már regisztrált, lépjen 
be a szolgáltatás eléréséhez! 



3 
 

 
Az MKKSZ levelet ír Orbán Viktornak. 

Lázár János törvénysértést követett el, amikor mint a terület szabályozásáért felelős munkáltató, 
fenyegető nyomást gyakorolt a kincstári szervezetre – mondta portálunknak Boros Péterné, a 
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének 
(MKKSZ) elnöke, aki a szervezet közleményét is eljuttatta portálunkhoz. 

Az MKKSZ szervezésében – együttműködve a Magyar Államkincstár munkavállalóival - mintegy 
250 ezer közszolgálati alkalmazottat összefogó sztrájkot helyeztek kilátásba július 17-én, 
amennyiben nem kapják meg a kormánytól a várt 25 százalékos béremelést. Erre azonban csak 
annyit reagált a kormány képviseletében Lázár János, hogy „minisztériumban nincs sztrájk és 
béremelés sem lesz”. 

 
Lázár János  

Az mfor két kormányinfó alkalmával is nekiszegezte a kérdést a miniszternek, hogy mit gondol a 
sztrájkról, illetve a béremelési követelésről (ezt a párbeszédet egyébként az MKKSZ szöveghűen 
idézi a közleményében). Lázár a második alkalommal úgy fogalmazott, hogyjól gondolja meg 
minden közigazgatási dolgozó, hogy sztrájkba lép-e. 

A szakszervezet erre reagálva adta ki ma állásfoglalását, törvénysértés elkövetésével vádolva 
Lázárt. Boros Péterné állítja, a Magyar Államkincstárban is lehet sztrájkot tartani, de előtte 
természetesen meg kell egyezni a szervezet vezetőjével a halaszthatatlan szolgáltatások 
nyújtásáról. Vagyis ellátások nélkül a munkabeszüntetés alatt sem maradnának a kincstári körbe 
tartozó állampolgárok. 

Az MKKSZ közleménye ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy a törvény rögzíti azokat a 
szervezeteket, ahol tilos a sztrájk, ezt pedig önkényesen nem bővítheti Lázár János. 
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Az elnök jelezte portálunknak, hogy ők készen állnak a tárgyalásra, ennek érdekében 
kezdeményezték a megfelelő érdekegyeztetési fórum összehívását, de választ nem kaptak. 
Alapvetően azt sérelmezik, hogy a központi közigazgatásban dolgozók életpályájának 
bevezetését 2018-ról 2019-re halasztotta el a kormány, vagyis már tíz éve nem történt 
bérrendezés a területen. 

Türelmük fogytán van, ezért levelet írnak a miniszterelnöknek – árulta el az MKKSZ elnöke. 

Baka F. Zoltán 

mfor.hu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/torvenysertest_kovetett_el_lazar_janos.640953.html 

 
Törvénysértést követett el Lázár János? 
Folytatódik az üzengetés a Magyar Államkincstár tervezett 
munkabeszüntetésével kapcsolatban. Most a szakszervezet vádolja 
törvénysértéssel Lázár János, Miniszterelnökséget vezető 
minisztert. 
Szász Péter, 2017. június 12. hétfő, 15:45 
 
Lázár János törvénysértést követett el, amikor mint a terület 
szabályozásáért felelős munkáltató, fenyegető nyomást gyakorolt a 
kincstári szervezetre - mondta az mfor.hu-nak Boros Péterné, a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók 
Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke. 
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Mit mondott Lázár János? - Nézze meg egy percben 
A miniszter a június 8-i kormányinfón mondta azt, hogy a sztrájkot "jól 
meggondolnám a helyükben". Lázár szerint a pénzügyi közszolgálati területen nem 
lehet sztrájkolni, és "veszélyeztetni" az ország pénzügyi működőképességét, ez 
nemzetbiztonsági kérdés. 

Az MKKSZ szervezésében - együttműködve a Magyar Államkincstár 
munkavállalóival - mintegy 250 ezer közszolgálati alkalmazottat összefogó sztrájkot 
helyeztek kilátásba július 17-én, amennyiben nem kapják meg a kormánytól a várt 25 
százalékos béremelést. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://pestibulvar.hu/2017/06/12/lazar-egyre-tobb-hibat-vet-most-egy-szakszervezet-vadolja-
torvenyserto-megfelemlitessel/ 

Lázár egyre több hibát vét: most egy szakszervezet 

vádolja törvénysértő megfélemlítéssel 
Írta Pesti Bulvár 

 

  



6 
 

Lázár János törvénysértést követett el, amikor mint a terület szabályozásáért felelős munkáltató, 
fenyegető nyomást gyakorolt a kincstári szervezetre – állítja Boros Péterné, a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) 
elnöke. 
Az MKKSZ szervezésében – együttműködve a Magyar Államkincstár munkavállalóival – 
mintegy 250 ezer közszolgálati alkalmazottat összefogó sztrájkot helyeztek kilátásba július 17-én, 
amennyiben nem kapják meg a kormánytól a várt 25 százalékos béremelést. 
Lázár mindezt, mintha csak a zselléreiről beszélne, annyival intézte el, hogy „minisztériumban 
nincs sztrájk és béremelés sem lesz” – ami önmagában pofátlanság egy demokráciában, de nem 
igazán ezzel borította ki a bilit. 
Az mfor.hu magától Lázártól próbálta megtudni, hogy mit gondol a sztrájkról, illetve a béremelési 
követelésről. A kancelláriaminiszter válaszában úgy fogalmazott, hogy jól gondolja meg minden 
közigazgatási dolgozó, hogy sztrájkba lép-e. 
A szakszervezet erre reagálva adta ki ma állásfoglalását, törvénysértés elkövetésével vádolva 
Lázárt. Türelmük határára érve Orbánnak írtak levelet – figyelmeztetett Borosné. 
Minden levélnél hatásosabb lenne az a negyedmillió ember az utcán – tesszük hozzá. A kormány 
az eltelt hét év alatt csak azon ritka alkalmakból értette meg, hogy nem ők az ország, amikor 
tízezrek vonultak végig Budapesten. 
Kár a bélyegért – 250 ezer ember szó nélkül is többet mondana mindennél. 

 

http://www.hirstart.hu/hk/20170612_lazar_egyre_tobb_hibat_vet_most_egy_szakszervezet_vadolja
_torvenyserto_megfelemlitessel 
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www.index.hu 
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(napi.hu-ralinkel át az index) 


