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        Az MKKSZ Sztrájkbizottságának zárónyilatkozata 
 

Köszönet minden önkormányzati dolgozónak az összefogásért, a támogatóknak a szolidaritásért! 

Nagyrabecsülés-, és dicsőség a sztrájkolóknak a példamutató bátorságért! 

Köszönet Magyarországról és Európából szakszervezeti barátainktól kapott szolidáris támogatásért! 

„Sárga lap” a miniszteri szintű egyeztetés törvénysértő megtagadásáért! 

 
Az MKKSZ Sztrájkbizottsága – az önkormányzati köztisztviselők jogos és teljesíthető követeléseivel 

egyetértve a munkahelyi szervezetek kezdeményezésére – 2020.09.2-4-én munkabeszüntetést tartott. 

A hozzánk érkező visszajelzések alapján megállapítjuk, hogy a sztrájkcélokkal az önkormányzati 

köztisztviselők döntő többsége egyetértett. 

A 3 napot érintő érdekvédő akció során - a helyi döntés alapján, különböző időpontokban és 

időtartamban - 5358 munkavállaló sztrájkolt.  Az önkormányzati dolgozók az  

összefogás, a közös érdekérvényesítés jegyében az ország szinte minden részén szerveztek valamilyen 

tiltakozó-, figyelemfelhívó megmozdulást. 

 
A sztrájk a munkahelyeken a törvényi szabályok szerint, az abban részt vevők fegyelmezett 

magatartásával valósult meg.  Az önkormányzati köztisztviselők magasfokú felelősségvállalással, 

tudatos munkavállalóként álltak ki magukért. A munkabeszüntetés az önkormányzatok alkotmányos 

kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyeztette, az ügyfelek halaszthatatlan ügyeinek intézését nem 

gátolta. 

Az MKKSZ Sztrájkbizottsága az önkormányzati köztisztviselők sztrájkját a mai napon a munkaidő 

végén befejezettnek nyilvánítja. 

 
A közvélemény számára jelezzük azt is, hogy az Alaptörvényben rögzített dolgozói jog gyakorlást, a 

sztrájkban való részvételt, igen jelentősen korlátozta a politikai kiszolgáltatottság, és az egyéni 

egzisztenciák féltése. 

Az önkormányzati köztisztviselők korábbi sztrájkjainak részeredménye volt!  

Most - az évek óta megoldatlan tisztességes bérnövekedés és az életpálya hiányán túl - végső 

megoldásként azért hirdettünk sztrájkot, mert az önkormányzati forrásokat érintő kormányzati 

elvonások az önkormányzati intézményekben dolgozó szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi és 

hivatali alkalmazottak foglalkoztatási biztonságát is veszélyeztetik.  

Kollégáink gazdasági-, és szociális helyzetét alapvetően meghatározó, súlyos problémák megoldásáról 

akartunk tárgyalni - a törvényi előírásoknak megfelelően a sztrájk előtt és a sztrájk ideje alatt is - a 
kormányzat képviselőjével. 

Teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a Kormány az Alaptörvényt és a köztisztviselők 

sztrájkjogát szabályozó Sztrájkmegállapodás normáit nem tartotta be, egyeztetési kötelezettségének 

nem tett eleget, és a tárgyalásokat törvénysértő módon megtagadta. Az MKKSZ mindeddig 

törvénytisztelő érdekképviseletként nyilvánult meg. 

 
Fel kell tenni a kérdést mi a következménye a kormányzati törvénysértésnek? 

Mi legyen a folytatás? 

 

Budapest, 2020. 09. 04. 

 
Az MKKSZ Sztrájkbizottsága nevében: 

Boros Péterné 
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