
MKKSZ HÍRLEVÉL  
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete 

 

MKKSZ TAVASZI HÍRLEVÉL 
 
Március 1-jén Boros Péterné az Olvasókörnek adott interjúban számolt be az MKKSZ 2020. 

évi tevékenységéről és tájékoztatta a hallgatókat a 2021. évi tervekről. Mivel segíti a 
saját tagjait a szakszervezet? Mi történt Cserkeszőlőn 120 dolgozóval? 

 
Március 3-án a Pirkadat vendége volt Boros Péterné - Ne félelmi légkör, hanem őszinte 

kommunikáció legyen 
 

Boros Péterné, az MKKSZ Elnöke és a CESI alelnöke is részt vesz a CESI, portói, 2021. évi 
szociális csúcstalálkozójára szánt kampányában. 

 
ELINDULT AZ MKKSZ LEGÚJABB TAGTOBORZÓ PÁLYÁZATA, A TAP 5!!! 

 

BÉRSZÖVETSÉG 
 

Egyre többen a Bérszövetségben! 
 

Mérce - A közszférások is csatlakoznak a fővárosi Bérszövetséghez 
 

InfoRádió - Boros Péterné a Bérszövetségről 
 

Népszava - Megvan a megállapodás, így pótolják az idén elmaradt béremelést a fővárosi 
cégeknél 

 
Mérce - Idén elmarad a béremelés a fővárosi közszolgáltatóknál, 2024-ig ígértek 

kompenzációt a dolgozóknak 
 

MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT 
 

Népszava - Visszavonta az SZGYF a megbízhatósági nyilatkozattételt 
 

Közös levél szakszervezeti összefogásban dr. Pintér Sándor belügyminiszter részére a 
megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatban 

 
Népszava - Megbízhatósági vizsgálat: törvénymódosítást követelnek a szociális terület 

szakszervezetei 
 

Mérce - Hét szakszervezet követeli Pintértől, hogy ne figyelhessék meg a szociális 
dolgozókat 

 
Most már biztosan tudni fogjuk!!!!! 

 
Válaszlevél dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 

https://www.youtube.com/watch?v=YgPKyyN68wU
https://www.youtube.com/watch?v=-SqHOpmz1ig
https://www.youtube.com/watch?v=-SqHOpmz1ig
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/613-a-szocialis-jogok-alappillereinek-sikeres-megteremtesehez
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/626-elindult-az-mkksz-legujabb-tagtoborzo-palyazata-a-tap-5
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/573-egyre-tobben-a-berszovetsegben
https://merce.hu/2021/03/03/a-kozszferasok-is-csatlakoznak-a-fovarosi-berszovetseghez/
https://infostart.hu/audio/0000d/0000dc7ab.mp3
https://nepszava.hu/3121883_megvan-a-megallapodas-igy-potoljak-az-iden-elmaradt-beremelest-a-fovarosi-cegeknel
https://nepszava.hu/3121883_megvan-a-megallapodas-igy-potoljak-az-iden-elmaradt-beremelest-a-fovarosi-cegeknel
https://merce.hu/2021/06/03/iden-elmarad-a-beremeles-a-fovarosi-kozszolgaltatoknal-2024-ig-igertek-kompenzaciot-a-dolgozoknak/
https://merce.hu/2021/06/03/iden-elmarad-a-beremeles-a-fovarosi-kozszolgaltatoknal-2024-ig-igertek-kompenzaciot-a-dolgozoknak/
https://nepszava.hu/3118077_visszavonta-az-szgyf-a-megbizhatosagi-nyilatkozattetelt
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/614-kozos-level-szakszervezeti-osszefogasban-dr-pinter-sandor-belugyminiszter-reszere-a-megbizhatosagi-vizsgalattal-kapcsolatban
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/614-kozos-level-szakszervezeti-osszefogasban-dr-pinter-sandor-belugyminiszter-reszere-a-megbizhatosagi-vizsgalattal-kapcsolatban
https://nepszava.hu/3118915_megbizhatosagi-vizsgalat-torvenymodositast-kovetelnek-a-szocialis-terulet-szakszervezetei
https://nepszava.hu/3118915_megbizhatosagi-vizsgalat-torvenymodositast-kovetelnek-a-szocialis-terulet-szakszervezetei
https://merce.hu/2021/05/07/het-szakszervezet-koveteli-pintertol-hogy-ne-figyelhessek-meg-a-szocialis-dolgozokat/
https://merce.hu/2021/05/07/het-szakszervezet-koveteli-pintertol-hogy-ne-figyelhessek-meg-a-szocialis-dolgozokat/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/624-most-mar-biztosan-tudni-fogjuk
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/629-valaszlevel-dr-pinter-sandor-belugyminiszternek


 
CSERKESZŐLŐ 

 
ELJÁRÁS AZ MKKSZ ELNÖKE ELLEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TARTÁSA MIATT? 

 
Magyar Hang - Sajtótájékoztató miatt indított eljárást a rendőrség a szakszervezeti 

vezető ellen 
 

AlfaHír - A járványügyi szabályok megsértése miatt idézte be a rendőrség Boross 
Péternét, pedig a szakszervezet elnöke csak egy rövid sajtótájékoztatót tartott  

 
Azonnali - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A SZAKSZERVEZET EGY ALFÖLDI FÜRDŐ 

ELŐTT, ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK GYÜLEKEZÉS MIATT 
 

Mérce - A kormány szerint sem szegte meg a gyülekezési tilalmat az MKKSZ elnöke, 
amikor sajtótájékoztatót tartott 

 
Kérdés: Miért indult eljárás Boros Péterné ellen? Válasz: - 

 
Azonnali - AZ ALFÖLDI POLGÁRMESTER SZERINT SEMMI KÖZÜNK HOZZÁ, HOGY MIRE 

KÖLTIK A KÖZPÉNZT 
 

KÖVETELTÜK AZ OLTÁST A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN 
 

ÖSSZEFOGÁS A SZOCIÁLIS DOLGOZÓK SÜRGŐSSÉGI OLTÁSÁÉRT 
 

!!!444!!! - 19 szervezet követel oltást a szociális ágazat számára 

Magyar Hang - 19 szervezet követel oltást a szociális ágazat számára 

Népszava - 19 szervezet sürgeti a szociális ágazat dolgozóinak beoltását 

HVG - 19 szervezet követeli a szociális dolgozók beoltását 

Magyar Hang - „Nem hagyhatják oltás nélkül azokat, akik helytállnak az elesettek mellett” 

KINYITOTTAK A KORMÁNYABLAKOK 
 

ATV - "Extrém körülmények vannak" - már nem kell időpontot foglalni, kígyóznak a sorok a 
kormányablakoknál 

 
Napi.hu - Sokkoló helyzet a kormányablakoknál, ügyintézésnél a legrosszabbra készüljön  

 
RTL KLUB - Vége a home office-nak 

 
MKKSZ FIATALOK KÉPVISELETE 

 
UNOD A BANÁNT?! - RELOADED 

 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/586-eljaras-az-mkksz-elnoke-ellen-sajtotajekoztato-tartasa-miatt
https://hang.hu/belfold/2021/03/15/sajtotajekoztato-mkksz-rendorseg-boros-peterne/?fbclid=IwAR0rLTl2nJtipY2rma2ATTlyrz-1urYmCkuhdxQ08f23BQuzoLSMFJhcJBU
https://hang.hu/belfold/2021/03/15/sajtotajekoztato-mkksz-rendorseg-boros-peterne/?fbclid=IwAR0rLTl2nJtipY2rma2ATTlyrz-1urYmCkuhdxQ08f23BQuzoLSMFJhcJBU
https://alfahir.hu/2021/03/15/boross_peterne_mkksz_cserkeszolo_cserkeszoloi_furdo_rendorseg_jarvanyugyi_szabalyok
https://alfahir.hu/2021/03/15/boross_peterne_mkksz_cserkeszolo_cserkeszoloi_furdo_rendorseg_jarvanyugyi_szabalyok
https://azonnali.hu/cikk/20210324_sajtotajekoztatot-tartott-a-szakszervezet-egy-alfoldi-furdo-elott-eljaras-indult-ellenuk-gyulekezes-miatt
https://azonnali.hu/cikk/20210324_sajtotajekoztatot-tartott-a-szakszervezet-egy-alfoldi-furdo-elott-eljaras-indult-ellenuk-gyulekezes-miatt
https://merce.hu/2021/03/25/a-kormany-szerint-sem-szegte-meg-a-gyulekezesi-tilalmat-az-mkksz-elnoke-amikor-sajtotajekoztatot-tartott/
https://merce.hu/2021/03/25/a-kormany-szerint-sem-szegte-meg-a-gyulekezesi-tilalmat-az-mkksz-elnoke-amikor-sajtotajekoztatot-tartott/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/602-kerdes-miert-indult-eljaras-boros-peterne-ellen-valasz
https://azonnali.hu/cikk/20210409_az-alfoldi-polgarmester-szerint-semmi-kozunk-hozza-hogy-mire-koltik-a-kozpenzt
https://azonnali.hu/cikk/20210409_az-alfoldi-polgarmester-szerint-semmi-kozunk-hozza-hogy-mire-koltik-a-kozpenzt
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/596-osszefogas-a-szocialis-dolgozok-surgossegi-oltasaert
https://444.hu/2021/03/29/19-szervezet-kovetel-oltast-a-szocialis-agazat-szamara?fbclid=IwAR2PoONQ9DCblGzeJkNUcxvAp9VBJSZ4oC-ZlozQcpiHd7NWDvKdSFkS_mU
https://hang.hu/belfold/2021/03/29/19-szervezet-kovetel-oltast-a-szocialis-agazat-szamara/?fbclid=IwAR2RC4Tp6uxMO-vBjuN1x2UJGqH5u7s5iONG1yI2p6wz7CrCcr0OmGj5SLM
https://nepszava.hu/3114684_19-szervezet-surgeti-a-szocialis-agazat-dolgozoinak-beoltasat
https://hvg.hu/itthon/20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas?fbclid=IwAR13NCMtyPAt6NzU0pfbdsp1kQnQzJa7bwtUlLpnoCBuWPukSHurshQve3Y
https://hang.hu/belfold/2021/03/30/nem-hagyhatjak-oltas-nelkul-azokat-akik-helytallnak-az-elesettek-mellett/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/623-extrem-korulmenyek-vannak-mar-nem-kell-idopontot-foglalni-kigyoznak-a-sorok-a-kormanyablakoknal
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/623-extrem-korulmenyek-vannak-mar-nem-kell-idopontot-foglalni-kigyoznak-a-sorok-a-kormanyablakoknal
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/kormanyablak-ugyintezes-idopontfoglalas-parkolasi-kartya-okmany-igazolvany-kozigazgatas.729911.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link&fbclid=IwAR194a17IdNnA3Kumyul5O1IRRqmxwBpqlE7fisK3cyflI3qIrrhBkALa3A
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/vege-a-home-office-nak?fbclid=IwAR34EsBkHijP5c_r4YNZYj2q1rWULfcSsARwTkuz_OYA7ivBLUdMCZajKYk
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/605-unod-a-banant-reloaded


UNOD A BANÁNT?! - ÚJRATÖLTVE 
 

Veol - Sok fiatal nem tudja, mire jó a szakszervezet 
 

Út Porto felé: Szociális jogok biztosítása a fiatalok számára 
 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK 
 

2021. április 12; 17. - ÜLÉSEZETT AZ ELNÖKSÉG ÉS AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY IS 
 

2021. május 15. - ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKSÉG 
 
 

Köszöntöttük a Nőnapot, ünnepeltük a Húsvétot, május 1-jét, megemlékeztük március 15-
ről és együtt örültünk a Zselici Rózsakert Idősek Otthona dolgozóival. 

 
 

 
 
 
 
Budapest, 2021.06.10. 
 
Üdvözlettel:   

Boros Péterné 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/611-unod-a-banant-ujratoltve
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/sok-fiatal-nem-tudja-mire-jo-a-szakszervezet-4644883/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/619-ut-porto-fele-szocialis-jogok-biztositasa-a-fiatalok-szamara
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/607-ulesezett-az-elnokseg-es-az-orszagos-valasztmany-is
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/621-ulest-tartott-az-elnokseg-6
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/581-az-mkksz-koszonti-a-holgyeket-nemzetkozi-nonap-alkalmabol
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/603-kellemes-husveti-unnepeket-kivan-az-mkksz-2
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/610-eljen-majus-1
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/585-az-mkksz-is-megemlekezik
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/574-gratulalunk-a-zselici-rozsakert-idosek-otthona-dolgozoinak

