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Telefon: 3384-002 
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Internet: www.mkksz.org.hu  

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

az Elnökségnek a 2020. november 21-i (alakuló) elnökségi ülés óta végzett elnöki munkáról 

 

MKKSZ sajtómegjelenések 2020. szeptember 5. és 2021. február 09. között 

 

 

Facebook: 201 bejegyzés 

MKKSZ weblap: 103 bejegyzés 

 Dátum Médium megnevezése Cím vagy rövid ismertetés 

1. 
október 7. 24.hu 

35 év munka után nettó 120 ezer forint – ennyit 

keresnek a szociális ágazatban dolgozók 

2. 
október 20. Mérce 

Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális 

ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért 

3. 
október 20. Szakszervezetek.hu 

Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális 

ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért 

4. 
október 20. Telex 

Ötszázezer forintos jutalmat követelnek a szociális 

ágazatok dolgozóinak 

5. október 20. HírKlikk Online sztrájkba kezd az MKKSZ 

6. október 21. Népszava Itt az első Facebook-sztrájk 

7. október 21. kecsup.hu Virtuális sztrájkot hirdetett az MKKSZ 

8. 
október 21. Szeged.hu 

Online sztrájkba kezd az MKKSZ: Járjon 

ötszázezer forint jutalom a szociális dolgozóknak is! 

9. 
október 26. Mérce 

Nemcsak a szociális szakma, hanem az egész 

társadalom érdekében sztrájkol kedden az ágazat 

10. 
október 27. Napi.hu 

Nagy a baj: újabb ágazatban telt be a dolgozók 

pohara az egészségügy után 

11. október 29. RTL KLUB A kutatók közalkalmazotti státuszát is elvennék 

12. 
október 29. HírKlikk 

Közös nyilatkozatban üdvözlik a hazai 

szakszervezetek az uniós minimálbér kidolgozását 

13. 
október 29. Mérce 

Szakszervezetek: Történelmi jelentőségű lehetőség 

az európai minimálbér bevezetése 

14. 

október 31. Mérce 

Téli cipő, fogorvos, egy szép karácsony: erre 

költenék a szociális ágazat dolgozói az 500 ezer 

forintos pluszjuttatást 

15. 
október 31. Magyar Narancs 

A biztonság rovására – Az építésügyi eljárások 

gyorsítása 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu
http://www.mkksz.org.hu/
https://24.hu/belfold/2020/10/07/szocialis-agazat-idosgondozas-havi-kereset-atlagkereset/?fbclid=IwAR0fRqAFiUxBoRLg3cmva3loiII-6eOo03oo7cL9J0IgMsGLt0k1Il4LMJ4
https://24.hu/belfold/2020/10/07/szocialis-agazat-idosgondozas-havi-kereset-atlagkereset/?fbclid=IwAR0fRqAFiUxBoRLg3cmva3loiII-6eOo03oo7cL9J0IgMsGLt0k1Il4LMJ4
https://merce.hu/2020/10/20/online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert/
https://merce.hu/2020/10/20/online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert/
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/24188-online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert?fbclid=IwAR2BPUURYsy2Qm5vvP9yX_YfIk2T9DDcgdeINzt3RDqytcScu5Rtw6DI2ng
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/24188-online-sztrajkot-hirdet-az-mkksz-a-szocialis-agazat-500-ezer-forintos-pluszjuttatasaert?fbclid=IwAR2BPUURYsy2Qm5vvP9yX_YfIk2T9DDcgdeINzt3RDqytcScu5Rtw6DI2ng
https://telex.hu/belfold/2020/10/20/mkksz-szocialis-agazat-online-sztrajk-500-ezer-forint-jutalom
https://telex.hu/belfold/2020/10/20/mkksz-szocialis-agazat-online-sztrajk-500-ezer-forint-jutalom
https://hirklikk.hu/kozelet/online-sztrajkba-kezd-az-mkksz/371384
https://nepszava.hu/3096246_itt-az-elso-facebook-sztrajk
https://kecsup.hu/2020/10/virtualis-sztrajkot-hirdetett-az-mkksz/
https://szeged.hu/hirek/37878/online-sztrajkba-kezd-az-mkksz-jarjon-otszazezer-forint-jutalom-a-szocialis-dolgozoknak-is
https://szeged.hu/hirek/37878/online-sztrajkba-kezd-az-mkksz-jarjon-otszazezer-forint-jutalom-a-szocialis-dolgozoknak-is
https://merce.hu/2020/10/26/nemcsak-a-szocialis-szakma-hanem-az-egesz-tarsadalom-erdekeben-sztrajkol-kedden-az-agazat/
https://merce.hu/2020/10/26/nemcsak-a-szocialis-szakma-hanem-az-egesz-tarsadalom-erdekeben-sztrajkol-kedden-az-agazat/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szocialis-munkas-szocialis-dolgozo-hazi-segitsegnyujtas-gondozo-idosotthon.716419.html?fbclid=IwAR0ATLXac6vO-QU_26Jf0kskm6kIyr4CLkMsArlOcuZ3lmcXh4naBUboUfk
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szocialis-munkas-szocialis-dolgozo-hazi-segitsegnyujtas-gondozo-idosotthon.716419.html?fbclid=IwAR0ATLXac6vO-QU_26Jf0kskm6kIyr4CLkMsArlOcuZ3lmcXh4naBUboUfk
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/az-akademiai-kutatohalozatok-munkatarsainak-kozalkalmazotti-statuszat-is-elvennek
https://hirklikk.hu/kozelet/kozos-nyilatkozatban-udvozlik-a-hazai-szakszervezetek-az-unios-minimalber-kidolgozasat/371801
https://hirklikk.hu/kozelet/kozos-nyilatkozatban-udvozlik-a-hazai-szakszervezetek-az-unios-minimalber-kidolgozasat/371801
https://merce.hu/2020/10/29/szakszervezetek-tortenelmi-jelentosegu-lehetoseg-az-europai-minimalber-bevezetese/
https://merce.hu/2020/10/29/szakszervezetek-tortenelmi-jelentosegu-lehetoseg-az-europai-minimalber-bevezetese/
https://merce.hu/2020/10/31/teli-cipo-fogorvos-egy-szep-karacsony-erre-koltenek-a-szocialis-agazat-dolgozoi-az-500-ezer-forintos-pluszjuttatast/
https://merce.hu/2020/10/31/teli-cipo-fogorvos-egy-szep-karacsony-erre-koltenek-a-szocialis-agazat-dolgozoi-az-500-ezer-forintos-pluszjuttatast/
https://merce.hu/2020/10/31/teli-cipo-fogorvos-egy-szep-karacsony-erre-koltenek-a-szocialis-agazat-dolgozoi-az-500-ezer-forintos-pluszjuttatast/
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-biztonsag-rovasara-az-epitesugyi-eljarasok-gyorsitasa-134524
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-biztonsag-rovasara-az-epitesugyi-eljarasok-gyorsitasa-134524
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16. 

november 4. Mérce 

Cinikus válasszal indokolta a minisztérium, miért 

nem kapnak a szociális ágazatban dolgozók 

pluszjuttatást 

17. 

november 5. 24.hu 

Tüzelőre, élelemre, szemüvegre költenék a szociális 

dolgozók az 500 ezer forintos jutalmat, ha 

megkapnák 

18. 
november 5. Index 

Húsz szakszervezet is kiáll a Karácsony-féle adó 

mellett 

19. 
november 5. Mérce 

Az MKKSZ nyílt levélben követel egyszeri juttatást 

a szociális ágazati dolgozóknak Káslertől 

20. november 8. Népszava Ötéves érdekvédelmi csomag a közszolgálatban 

21. november 8. Szakszervezetek.hu Újraválasztották Boros Péternét az MKKSZ élére 

22. 
november 12. Partizán 

Összeomlás szélén áll a szociális szféra | A szociális 

munka napja 

23. 

november 12. Mérce 

Kásler két mondattal rendezte le a szociális munka 

napját, az MKKSZ elégtelenre értékeli a 

teljesítményét 

24. 
november 14. kecsup.hu 

Százezer forint helyett szavakat kaptak a szociális 

szféra dolgozói Kecskeméten 

25. 
november 15. HírKlikk 

Százezer forint helyett szavakat kaptak a szociális 

szféra dolgozói Kecskeméten 

26. 

november 25. Mérce 

A Fidesz-KDNP megköszönte a szociális dolgozók 

munkáját, majd ismét leszavazta a 

bérkiegészítésüket 

27. 
november 28. Magyar Hang 

Hiába a járvány, az állami szférában alig 

engedélyezik a home-office-t 

28. 
november 30. Magyar Narancs 

A területi közigazgatásban dolgozók szűrését és a 

home office bevezetését kérik a szakszervezetek 

29. 
december 2. Mérce 

Közösen követel fokozott járványvédelmet a 

szakszervezeti mozgalom a közszolgáknak 

30. 
december 4. szon.hu 

Mikuláscsomagot kaptak a kórházban fekvő 

gyermekek 

31. 
december 4. Nyíregyháza.hu 

Mikuláscsomaggal ajándékozták meg a 

gyermekosztályon fekvő gyerekeket Nyíregyházán 

32. 
december 6. RTL KLUB 

Hétfőn kezdődik a területi közigazgatásban 

dolgozók országos tesztelése 

33. 
december 6. ATV 

"Lesz, aki nem fogja igénybe venni" - megszólalt a 

közszolgálati dolgozók teszteléséről a szakszervezet 

34. 
december 7. Index 

Elindult a közigazgatásban a tömeges tesztelés, de 

nem lesz népszerű 

35. 
december 12. Mérce 

Évek óta romlik a helyzete a most karácsonyra 

krumplit kapó minisztériumi dolgozóknak 

36. 
december 15. Mérce 

A Dunaferr-ügy kapcsán jelentős munkajogi 

lépésekre szólítják fel a kormányt a szakszervezetek 

37. 

december 15. Népszava 

Kritizálta, pocskondiázta a munkáltatót – 

Megkapták felmondó levelüket a Dunaferr 

szakszervezeti vezetői 

38. 
december 23. Mérce 

Elégedetlenek fizetésükkel a közalkalmazottak, 

sokan a jogviszonyuk megszűnésétől félnek 

39. 
december 23. Index 

Több mint kétszer annyiba kerülnek a magyar 

állami vezetők, mint három évvel ezelőtt 

40. 
december 24. Szabad Európa 

A közalkalmazottaknak csak 44 százaléka tud 

megélni a jövedelméből 

41. 
december 27. Mérce 

Ungár Péter: a közalkalmazotti státusz elvétele az 

állam szándékos leépítése 

42. december 30. ATV Ezek történtek itthon 2020-ban (3.rész) 

https://merce.hu/2020/11/04/cinikus-valasszal-indokolta-a-miniszterium-miert-nem-kapnak-a-szocialis-agazatban-dolgozok-pluszjuttatast/
https://merce.hu/2020/11/04/cinikus-valasszal-indokolta-a-miniszterium-miert-nem-kapnak-a-szocialis-agazatban-dolgozok-pluszjuttatast/
https://merce.hu/2020/11/04/cinikus-valasszal-indokolta-a-miniszterium-miert-nem-kapnak-a-szocialis-agazatban-dolgozok-pluszjuttatast/
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/11/05/szocialis-dolgozok-jutalom-kasler-miklos/
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/11/05/szocialis-dolgozok-jutalom-kasler-miklos/
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/11/05/szocialis-dolgozok-jutalom-kasler-miklos/
https://index.hu/belfold/2020/11/05/budapest_milliardosok_ado/
https://index.hu/belfold/2020/11/05/budapest_milliardosok_ado/
https://merce.hu/2020/11/05/nyilt-levelben-kovetelnek-egyszeri-juttatast-a-szocialis-agazati-dolgozok-kaslertol/
https://merce.hu/2020/11/05/nyilt-levelben-kovetelnek-egyszeri-juttatast-a-szocialis-agazati-dolgozok-kaslertol/
https://nepszava.hu/3098502_oteves-erdekvedelmi-csomag-a-kozszolgalatban
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/kozszolgalat/24402-oteves-erdekvedelmi-csomag-a-kozszolgalatban
https://www.youtube.com/watch?v=bSOI7_BFFZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37PnNJ0qe26XebF8jQLUY5sCVEHStN5UCMQZVs28_KRMKc0PX2S-VmWlM
https://www.youtube.com/watch?v=bSOI7_BFFZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37PnNJ0qe26XebF8jQLUY5sCVEHStN5UCMQZVs28_KRMKc0PX2S-VmWlM
https://merce.hu/2020/11/12/kasler-ket-mondattal-rendezte-le-a-szocialis-munka-napjat-az-mkksz-elegtelenre-ertekeli-a-teljesitmenyet/
https://merce.hu/2020/11/12/kasler-ket-mondattal-rendezte-le-a-szocialis-munka-napjat-az-mkksz-elegtelenre-ertekeli-a-teljesitmenyet/
https://merce.hu/2020/11/12/kasler-ket-mondattal-rendezte-le-a-szocialis-munka-napjat-az-mkksz-elegtelenre-ertekeli-a-teljesitmenyet/
https://kecsup.hu/2020/11/szazezer-forint-helyett-szavakat-kaptak-a-szocialis-szfera-dolgozoi-kecskemeten/
https://kecsup.hu/2020/11/szazezer-forint-helyett-szavakat-kaptak-a-szocialis-szfera-dolgozoi-kecskemeten/
https://hirklikk.hu/kozelet/szazezer-forint-helyett-szavakat-kaptak-a-szocialis-szfera-dolgozoi-kecskemeten/372590
https://hirklikk.hu/kozelet/szazezer-forint-helyett-szavakat-kaptak-a-szocialis-szfera-dolgozoi-kecskemeten/372590
https://merce.hu/2020/11/25/a-fidesz-kdnp-megkoszonte-a-szocialis-dolgozok-munkajat-majd-ismet-leszavazta-a-berkiegeszitesuket/
https://merce.hu/2020/11/25/a-fidesz-kdnp-megkoszonte-a-szocialis-dolgozok-munkajat-majd-ismet-leszavazta-a-berkiegeszitesuket/
https://merce.hu/2020/11/25/a-fidesz-kdnp-megkoszonte-a-szocialis-dolgozok-munkajat-majd-ismet-leszavazta-a-berkiegeszitesuket/
https://hang.hu/belfold/2020/11/28/hiaba-a-jarvany-az-allami-szferaban-alig-engedelyezik-a-home-office-t/
https://hang.hu/belfold/2020/11/28/hiaba-a-jarvany-az-allami-szferaban-alig-engedelyezik-a-home-office-t/
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozszolgalati-dolgozok-boros-peterne-135350
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozszolgalati-dolgozok-boros-peterne-135350
https://merce.hu/2020/12/02/kozosen-kovetel-fokozott-jarvanyvedelmet-a-szakszervezeti-mozgalom-a-kozszolgaknak/
https://merce.hu/2020/12/02/kozosen-kovetel-fokozott-jarvanyvedelmet-a-szakszervezeti-mozgalom-a-kozszolgaknak/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/mikulascsomagot-kaptak-a-korhazban-fekvo-gyermekek-4650034/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/mikulascsomagot-kaptak-a-korhazban-fekvo-gyermekek-4650034/
https://www.nyiregyhaza.hu/post/mikulascsomaggal-ajandekoztak-meg-a-gyermekosztalyon-fekvo-gyerekeket-nyiregyhazan-2020-12-04
https://www.nyiregyhaza.hu/post/mikulascsomaggal-ajandekoztak-meg-a-gyermekosztalyon-fekvo-gyerekeket-nyiregyhazan-2020-12-04
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/hetfon-kezdodik-a-teruleti-kozigazgatasban-dolgozok-orszagos-tesztelese
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/hetfon-kezdodik-a-teruleti-kozigazgatasban-dolgozok-orszagos-tesztelese
http://www.atv.hu/videok/video-20201206-lesz-aki-nem-fogja-igenybe-venni-megszolalt-a-kozszolgalati-dolgozok-teszteleserol-a-szakszervezet
http://www.atv.hu/videok/video-20201206-lesz-aki-nem-fogja-igenybe-venni-megszolalt-a-kozszolgalati-dolgozok-teszteleserol-a-szakszervezet
https://index.hu/belfold/2020/12/07/nem_biznak_a_gyorstesztben/
https://index.hu/belfold/2020/12/07/nem_biznak_a_gyorstesztben/
https://merce.hu/2020/12/12/evek-ota-romlik-a-helyzete-a-most-karacsonyra-krumplit-kapo-miniszteriumi-dolgozoknak/
https://merce.hu/2020/12/12/evek-ota-romlik-a-helyzete-a-most-karacsonyra-krumplit-kapo-miniszteriumi-dolgozoknak/
https://merce.hu/2020/12/15/a-dunaferr-ugy-kapcsan-jelentos-munkajogi-lepesekre-szolitjak-fel-a-kormanyt-a-szakszervezetek/
https://merce.hu/2020/12/15/a-dunaferr-ugy-kapcsan-jelentos-munkajogi-lepesekre-szolitjak-fel-a-kormanyt-a-szakszervezetek/
https://nepszava.hu/3102941_kritizalta-pocskondiazta-a-munkaltatot--megkaptak-felmondo-leveluket-a-dunaferr-szakszervezeti-vezetoi
https://nepszava.hu/3102941_kritizalta-pocskondiazta-a-munkaltatot--megkaptak-felmondo-leveluket-a-dunaferr-szakszervezeti-vezetoi
https://nepszava.hu/3102941_kritizalta-pocskondiazta-a-munkaltatot--megkaptak-felmondo-leveluket-a-dunaferr-szakszervezeti-vezetoi
https://merce.hu/2020/12/23/elegedetlenek-fizetesukkel-a-kozalkalmazottak-sokan-a-jogviszonyuk-megszunesetol-felnek/
https://merce.hu/2020/12/23/elegedetlenek-fizetesukkel-a-kozalkalmazottak-sokan-a-jogviszonyuk-megszunesetol-felnek/
https://index.hu/belfold/2020/12/23/allami_vezetok_magyarorszag/
https://index.hu/belfold/2020/12/23/allami_vezetok_magyarorszag/
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-kozalkalmazottaknak-csak-44-szazaleka-tud-megelni-a-jovedelmebol/31016640.html?fbclid=IwAR2nsixsZmio5CKMjVppIpSEuYu0gsKhiTMVK7S7i7dcG5styaZDhzepuEc
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-kozalkalmazottaknak-csak-44-szazaleka-tud-megelni-a-jovedelmebol/31016640.html?fbclid=IwAR2nsixsZmio5CKMjVppIpSEuYu0gsKhiTMVK7S7i7dcG5styaZDhzepuEc
https://merce.hu/2020/12/27/ungar-peter-a-kozalkalmazotti-statusz-elvetele-az-allam-szandekos-leepitese/
https://merce.hu/2020/12/27/ungar-peter-a-kozalkalmazotti-statusz-elvetele-az-allam-szandekos-leepitese/
http://www.atv.hu/belfold/20201223-elfoglaltak-a-hallgatok-az-szfe-epuletet-felmondott-az-index-szerkesztosege-ezek-tortentek-itthon-2020-ban-3-resz
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43. 
december 31. InfoStart 

Magyarország a vírus árnyékában – ilyen volt a mi 

2020-unk 

44. 
január 8. Szabad Európa 

Sorozatos törvénysértések az Állami 

Számvevőszéknél 

45. 
január 8. Mérce 

A Kúria is kimondta, hogy a sztrájktörvény 

alkalmatlan a sztrájkolásra 

46. 
január 8. Kaposvár.hu 

Kúria: A sztrájktörvény miatt nem élhetnek 

alkotmányos jogukkal a közszolgálatban dolgozók 

47. 

január 8. Úgytudjuk.hu 

KIMONDTA A KÚRIA, HOGY A 

SZTRÁJKTÖRVÉNY MIATT NEM ÉLHETNEK 

ALKOTMÁNYOS JOGUKKAL A 

KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓK 

48. január 8. Országos Sajtószolgálat Az LMP - Magyarország Zöld Pártja közleménye 

49. 
január 8. 24.hu 

A kormány jogi csavarral akadályozta a szociális 

ágazatban a sztrájkot 

50. 
január 8. Egriügyek.hu 

A sztrájktörvény miatt nem sztrájkolhatnak a 

közszolgálati dolgozók botrányos fizetéseik ellen 

51. 

január 11. DKP 

A Kúria is írásba adta, hogy a kormány elnyomja a 

dolgozókat - A Demokratikus Koalíció kiáll a 

szakszervezetek mellett! 

52. 
január 11. HírKlikk 

A Kúria elismerte, hogy a kormány elnyomja a 

dolgozókat 

53. január 12. Népszava Szociálpolitika Fidesz-módra 

54. 
január 12. HírKlikk 

A Kúria szerint a magyar sztrájktörvény 

megakadályozza a törvényes sztrájkot 

55. január 12. Népszava Nem hagyják kiüresíteni a sztrájkjogot 

56. 
január 12. InfoRádió 

A sztrájktörvény módosítását sürgetik a 

szakszervezetek 

57. 
január 12. Magyar Hang 

Kúria: A sztrájk tilalmát jelentette volna a 

kormány ajánlata 

58. 
január 12. Mérce 

A közszolgálati szakszervezet a parlament előtt 

követelte a tisztességes sztrájkjogot 

59. 
január 12. RTL KLUB 

A szociális ágazatban dolgozóknak is joguk van 

sztrájkolni 

60. január 12. ATV MKKSZ: módosítani kell a sztrájktörvényt 

61. 
január 12. Webrádió 

MKKSZ: elengedhetetlen a sztrájktörvény 

módosítása és harmonizálása az alaptörvénnyel 

62. 
január 12. YouTube 

“Újra kordont kell bontani?” - A bíróság szerint is 

betarthatatlan a sztrájktörvény 

63. 
január 14. HírKlikk 

MKKSZ elnök: nagyobb megbecsülést a 

munkavállalóknak! 

64. 

január 18. Mérce 

Leplezetlen szavazatvásárlás a 25 év alattiak SZJA-

mentessége a fiatal közszolgálati dolgozók 

szervezete szerint 

65. 
január 25. Mandiner 

A kormány mindent el fog követni, hogy a szociális 

dolgozók ne tudjanak sztrájkolni 

66. 
január 26. HVG 

Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra 

négy szakszervezete szerint 

67. 
január 26. Mérce 

Szakszervezetek a minimálbér-emelésről: Az 

inflációt sem ellentétezi 

68. 
január 26. Klubrádió 

Minimálbér-emelés: „a kormánynak helyből 10 

százalékot kellett volna ajánlania” 

69. 
január 26. Szeretlek Magyarország 

Megalázónak tartják a minimálbéremelési 

javaslatot a közszféra szakszervezetei 

70. 
január 27. kecsup.hu 

Mutatjuk a minimálbér 2021-es alakulását, aminek 

az értéke csökkent – leszakadtunk a V4-ektől 

https://infostart.hu/belfold/2020/12/31/magyarorszag-a-virus-arnyekaban-ilyen-volt-a-mi-2020-unk
https://infostart.hu/belfold/2020/12/31/magyarorszag-a-virus-arnyekaban-ilyen-volt-a-mi-2020-unk
https://www.szabadeuropa.hu/a/torvenysertes-itelet-szakszervezet--allami-szamvevoszek-domokos-laszlo/31037366.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/torvenysertes-itelet-szakszervezet--allami-szamvevoszek-domokos-laszlo/31037366.html
https://merce.hu/2021/01/08/a-kuria-is-kimondta-hogy-a-sztrajktorveny-alkalmatlan-a-sztrajkolasra/
https://merce.hu/2021/01/08/a-kuria-is-kimondta-hogy-a-sztrajktorveny-alkalmatlan-a-sztrajkolasra/
https://kpsvr.hu/cikk/2021-01-08-kuria-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok
https://kpsvr.hu/cikk/2021-01-08-kuria-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-08_kimondta-a-kuria-hogy-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok?fbclid=IwAR3mjEg5K6WmnyKZmBbUq6QKEuHO4cnNFMYmqRK-J2dxM_vRjMvoo0cJocE
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-08_kimondta-a-kuria-hogy-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok?fbclid=IwAR3mjEg5K6WmnyKZmBbUq6QKEuHO4cnNFMYmqRK-J2dxM_vRjMvoo0cJocE
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-08_kimondta-a-kuria-hogy-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok?fbclid=IwAR3mjEg5K6WmnyKZmBbUq6QKEuHO4cnNFMYmqRK-J2dxM_vRjMvoo0cJocE
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-08_kimondta-a-kuria-hogy-a-sztrajktorveny-miatt-nem-elhetnek-alkotmanyos-jogukkal-a-kozszolgalatban-dolgozok?fbclid=IwAR3mjEg5K6WmnyKZmBbUq6QKEuHO4cnNFMYmqRK-J2dxM_vRjMvoo0cJocE
http://os.mti.hu/hirek/157891/az_lmp-magyarorszag_zold_partja_kozlemenye
https://24.hu/belfold/2021/01/08/a-kormany-jogi-csavarral-akadalyozta-a-szocialis-agazatban-a-sztrajkot/?fbclid=IwAR1Fz-rWtr0Xsd_CmD5Hq7hX5f5jsNQ24M6L6p_Sr3Eb_7M9BTt4E90RjFs
https://24.hu/belfold/2021/01/08/a-kormany-jogi-csavarral-akadalyozta-a-szocialis-agazatban-a-sztrajkot/?fbclid=IwAR1Fz-rWtr0Xsd_CmD5Hq7hX5f5jsNQ24M6L6p_Sr3Eb_7M9BTt4E90RjFs
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/a-sztrajktorveny-miatt-nem-sztrajkolhatnak-a-kozszolgalati-dolgozok-botranyos-fizeteseik-miatt
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/a-sztrajktorveny-miatt-nem-sztrajkolhatnak-a-kozszolgalati-dolgozok-botranyos-fizeteseik-miatt
https://dkp.hu/hirek/5593/a-kuria-is-irasba-adta--hogy-a-kormany-elnyomja-a-dolgozokat---a-demokratikus-koalicio-kiall-a-szakszervezetek-mellett-
https://dkp.hu/hirek/5593/a-kuria-is-irasba-adta--hogy-a-kormany-elnyomja-a-dolgozokat---a-demokratikus-koalicio-kiall-a-szakszervezetek-mellett-
https://dkp.hu/hirek/5593/a-kuria-is-irasba-adta--hogy-a-kormany-elnyomja-a-dolgozokat---a-demokratikus-koalicio-kiall-a-szakszervezetek-mellett-
https://hirklikk.hu/kozelet/a-kuria-elismerte-hogy-a-kormany-elnyomja-a-dolgozokat/375352/
https://hirklikk.hu/kozelet/a-kuria-elismerte-hogy-a-kormany-elnyomja-a-dolgozokat/375352/
https://nepszava.hu/3105699_szocialpolitika-fidesz-modra
https://hirklikk.hu/kozelet/a-kuria-szerint-a-magyar-sztrajktorveny-megakadalyozza-a-torvenyes-sztrajkot/375378
https://hirklikk.hu/kozelet/a-kuria-szerint-a-magyar-sztrajktorveny-megakadalyozza-a-torvenyes-sztrajkot/375378
https://nepszava.hu/3105745_nem-hagyjak-kiuresiteni-a-sztrajkjogot
https://infostart.hu/belfold/2021/01/12/210112-bel1-1115-pert-nyertek-a-szakszervezetek-int-borosne-vm
https://infostart.hu/belfold/2021/01/12/210112-bel1-1115-pert-nyertek-a-szakszervezetek-int-borosne-vm
https://hang.hu/belfold/2021/01/12/kuria-a-sztrajk-tilalmat-jelentette-volna-a-kormany-ajanlata/
https://hang.hu/belfold/2021/01/12/kuria-a-sztrajk-tilalmat-jelentette-volna-a-kormany-ajanlata/
https://merce.hu/2021/01/12/a-kozszolgalati-szakszervezet-a-parlament-elott-kovetelte-a-tisztesseges-sztrajkjogot/
https://merce.hu/2021/01/12/a-kozszolgalati-szakszervezet-a-parlament-elott-kovetelte-a-tisztesseges-sztrajkjogot/
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/sztrajk-szocialis-agazat-kuria-ellatas-allam
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/sztrajk-szocialis-agazat-kuria-ellatas-allam
http://www.atv.hu/belfold/20210112-mkksz-modositani-kell-a-sztrajktorvenyt
https://webradio.hu/hirek/belfold/mkksz-elengedhetetlen-a-sztrajktorveny-modositasa-es-harmonizalasa-az-alaptorvennyel?fbclid=IwAR1sD83AFaUqNkmIo-NCp1IdW4sqFIDrIt_yEyZ4bJ6cs0UhVfHzLrB5AJs
https://webradio.hu/hirek/belfold/mkksz-elengedhetetlen-a-sztrajktorveny-modositasa-es-harmonizalasa-az-alaptorvennyel?fbclid=IwAR1sD83AFaUqNkmIo-NCp1IdW4sqFIDrIt_yEyZ4bJ6cs0UhVfHzLrB5AJs
https://www.youtube.com/watch?v=MDNbZkUyOAY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MDNbZkUyOAY&feature=emb_title
https://hirklikk.hu/klikktv/mkksz-elnok-nagyobb-megbecsulest-a-munkavallaloknak/436
https://hirklikk.hu/klikktv/mkksz-elnok-nagyobb-megbecsulest-a-munkavallaloknak/436
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://merce.hu/2021/01/17/leplezetlen-szavazatvasarlas-a-25-ev-alattiak-szja-mentessege-a-fiatal-kozszolgalati-dolgozok-szervezete-szerint/
https://mandiner.hu/cikk/20210125_a_kormany_mindent_el_fog_kovetni_hogy_a_szocialis_dolgozok_ne_tudjanak_sztrajkolni
https://mandiner.hu/cikk/20210125_a_kormany_mindent_el_fog_kovetni_hogy_a_szocialis_dolgozok_ne_tudjanak_sztrajkolni
https://hvg.hu/gazdasag/20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes?fbclid=IwAR11lHFYMGxCWyG2w9Dqm9PlVvoOfdsky8HI9p6ITjstBKOwovxa9RARxuQ
https://hvg.hu/gazdasag/20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes?fbclid=IwAR11lHFYMGxCWyG2w9Dqm9PlVvoOfdsky8HI9p6ITjstBKOwovxa9RARxuQ
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/551-szakszervezetek-a-minimalber-emelesrol-az-inflaciot-sem-ellentetezi
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/551-szakszervezetek-a-minimalber-emelesrol-az-inflaciot-sem-ellentetezi
https://www.klubradio.hu/adasok/minimalber-emeles-a-kormanynak-helybol-10-szazalekot-kellett-volna-ajanlania-115928?fbclid=IwAR1W2DJoDU7eL1TPhENdz7OzUJ5iruv18S2Gu93XFCxnpIDyqfHoSmyfeoU
https://www.klubradio.hu/adasok/minimalber-emeles-a-kormanynak-helybol-10-szazalekot-kellett-volna-ajanlania-115928?fbclid=IwAR1W2DJoDU7eL1TPhENdz7OzUJ5iruv18S2Gu93XFCxnpIDyqfHoSmyfeoU
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hirek/megalazonak-tartjak-a-minimalberemelesi-javaslatot-a-kozszfera-szakszervezetei/?fbclid=IwAR3sZBSf-jE0o86tdkNWWhafb8Cjdb-ZVGCsAqDlQrkLCT5ebwf4fM6-MC0
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hirek/megalazonak-tartjak-a-minimalberemelesi-javaslatot-a-kozszfera-szakszervezetei/?fbclid=IwAR3sZBSf-jE0o86tdkNWWhafb8Cjdb-ZVGCsAqDlQrkLCT5ebwf4fM6-MC0
https://kecsup.hu/2021/01/mutatjuk-a-mininalber-2021-es-alakulasat-aminek-az-erteke-csokkent-leszakadtunk-a-v4-ektol/
https://kecsup.hu/2021/01/mutatjuk-a-mininalber-2021-es-alakulasat-aminek-az-erteke-csokkent-leszakadtunk-a-v4-ektol/
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Budapest, 2021. 02. 09. 

 

          Boros Péterné 

71. február 1. Népszava A tisztviselők oltásakor sem egyforma a mérce 

72. 
február 3. HVG 

A turizmustámogatás fű alatti osztogatása volt az 

utolsó csepp a magyar vendéglősöknél 

73. február 7. Mérce LMP: Legyen diplomás bérminimum! 

https://nepszava.hu/3108176_a-tisztviselok-oltasakor-sem-egyforma-a-merce
https://hvg.hu/kkv/20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus
https://hvg.hu/kkv/20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus
https://merce.hu/2021/02/07/lmp-legyen-diplomas-berminimum/

