
MKKSZ HÍRLEVÉL  
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete 

 

Sajtótájékoztatót tartott 2020. június 5-én, pénteken az MKKSZ annak érdekében, hogy 

felhívja ismét a kormány figyelmét arra, hogy a járványhelyzet következtében lehetetlen 

helyzetbe kerültek az önkormányzatok. A Belügyminisztérium épülete előtt a sajtót Boros 

Péterné, az MKKSZ elnöke, Dr. File Beáta, jegyző, az MKKSZ Önkormányzati Dolgozók 

Országos Tanácsának elnöke, Kiss Ambrus, a főpolgármester általános helyettese, az 

MKKSZ tagja tájékoztatta a kialakult helyzetről. A sajtótájékoztatón részt vett még Árva 

János, az MKKSZ alelnöke és dr. Marosi János, az MKKSZ elnökségi tagja, sztrájkjogi 

szakértő. 

 

 
 

Boros Péterné az MKKSZ elnöke felszólította a Belügyminisztériumot, hogy 

kezdeményezzen azonnali egyeztetéseket az önkormányzatok megsegítésére és a 

finanszírozás mihamarabbi felülvizsgálata érdekében. Követelte, hogy az esedékes, június 

10-i egyeztetésbe vonják be az önkormányzati szövetségek mellett az MKKSZ-t is. A 

kialakult helyzet rendezésére az MKKSZ 5 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki, amelyet 

egy hete elküldött a Belügyminiszter Úrnak, de választ még nem kaptunk rá. Azért vonja 

be szakszervezetünket is, mert garanciákat akarunk arra, hogy a kormányzat a 

finanszírozási problémákat megoldja, az adóelvonási szándékát – a települések 

széleskörében várható önkormányzati humánerőforrás krízis helyzet ismeretében – 

visszavonja. Nagy az elkeseredés az önkormányzati dolgozók körében, így akár sztrájkra 

is sor kerülhet. 



 

Dr. File Beáta, jegyző, az MKKSZ önkormányzati Dolgozók Országos Tanácsának elnöke 

elmondta, hogy az önkormányzatok azonnal reagáltak a koronavírus okozta járványra, 

azonnal elkezdték a védekezést. Enélkül sokkal nagyobb lett volna a járvány, de a 

kormányzat az önkormányzatok támogatása helyett megszorításokkal reagált. Az 

önkormányzatok által beszedett adókat vonta el és újabb bevételek elvonását tervezi a 

2021. évi költségvetésben. El kell kerülni, hogy az önkormányzatok gazdaságilag 

lehetetlen helyzetbe kerüljenek, egyes önkormányzatok csődbe menjenek, rákényszerülve 

arra, hogy a munkavállalóik keresetét, béren kívüli juttatását, cafetériáját csökkentsék, 

vagy elbocsátásokra kerüljön sor. Ezért a kormánynak azonnal támogatást kell az 

önkormányzatok részére juttatni. Külön kiemelte, hogy legalább 200 ezer Ft-os jutalmat 

érdemelnek azok az önkormányzati dolgozók, akik saját egészségüket is kockáztatva 

vettek részt a járvány elleni küzdelemben, ennek fedezetét a kormánynak kell biztosítani. 

Külön költségvetési támogatás biztosítását igényelte az önkormányzati intézményekben 

és cégekben dolgozók munkahelyeinek védelme érdekében, hogy a feladatellátáshoz 

szükséges létszám jelenlegi szintjének megtartása lehetővé váljon a járványveszély 

elhárítása érdekében. 

 

 
 

Kiss Ambrus, a főpolgármester általános helyettese, az MKKSZ tagja arról beszélt, hogy 

a főváros igen nehéz gazdasági helyzetbe került, több mint 3 milliárd Ft-ot fordított a 

járvány elleni védekezésre. Eszközöket szereztek be, teszteket végeztettek, hogy minél 

kisebb legyen a járvány, azonban támogatás helyett elvonás sújtja az fővárost. 2021-ben 

a – a tervek szerint - szolidaritási hozzájárulás olyan mértékben megemelkedik, hogy 

Budapest nettó befizetőjévé válna az államnak, vagyis a fővárosnak járó támogatások 

összegét meghaladja a budapestieket sújtó elvonás. Ezért kezdeményezték a Fővárosi 

Közfejlesztések Tanácsa következő ülésének elhalasztását, hiszen, ha nincs forrás, nem 

lehet semmiről sem egyeztetni. A kormány elhalasztja a buszok beszerzésére szánt sok 

milliárd forint kifizetését, más beruházásokra is csökkent a forrás. 



 

A sajtótájékoztató résztvevői a június 10-i egyeztetéstől várják a kormány eddig 

álláspontjának módosulását. 

 

A sajtótájékoztatón elhangzottakról beszámolt az RTL KLUB: 
Elbocsátások jöhetnek az önkormányzatoknál 

 

az ATV: 
Egymásnak feszült a főváros és a kormány az önkormányzati elvonások miatt 

 

 a HVG: 
Az önkormányzatok negyedét sújtja a legújabb kormányzati intézkedés 

 

az Adó Online: 
MKKSZ: Veszélyben az önkormányzati dolgozók foglalkoztatási biztonsága 

 

a Portfólió: 
Szakszervezet: veszélybe kerültek az önkormányzati dolgozók 

 
a 444.hu: 

Szakszervezetük szerint veszélybe került az önkormányzati dolgozók helyzete a kormányzati elvonások után 

 

és az Infostart: 

Kiadási és bevételi oldalon is lát kockázatot a jövő évi büdzsében az ÁSZ 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 06. 03. 

 

 

 

            

Boros Péterné 
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