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Szakszervezete 

 
ÖNKORMÁNYZATI SZTRÁJK 2020.09.02-04. 

 
Boros Péterné az ATV Start vendége volt 

 

 
 

Spirit FM - A Spirit FM ma reggeli vendégi volt Boros Péterné, az MKKSZ 
elnöke 

 
ATV - Napokra megbénulhatnak az önkormányzatok: "Veszélybe került a biztos 

megélhetés és a jövő" 

24.hu - Három napra megbénulhatnak az önkormányzatok, sztrájk szeptember 
elején 

Pesti Hírlap - Sztrájkolni fognak az önkormányzati dolgozók 

Népszava - Sztrájkot hirdet a szakszervezet, szeptember elején leállhatnak az 
önkormányzatok 

RTL KLUB - Három napig leállnak az önkormányzatok szeptember első 
hetében  

Propeller - Szeptember elején háromnapos sztrájk várható az 
önkormányzatoknál 

ATV - Háromnapos önkormányzati sztrájkot hirdettek szeptember elejére 

444 - Háromnapos önkormányzati sztrájkot tervez szeptember elejére a 
közalkalmazottak szakszervezete 

Budavár.Ittlakunk - Háromnapos sztrájkot hirdetett a szakszervezet – 
leállhatnak az önkormányzatok 

https://soundcloud.com/user-667666134/borospeterne/s-Dnshgj3lpxe
https://soundcloud.com/user-667666134/borospeterne/s-Dnshgj3lpxe
http://www.atv.hu/belfold/20200821-napokra-megbenulhatnak-az-onkormanyzatok-veszelybe-kerult-a-biztos-megelhetes-es-a-jovo
http://www.atv.hu/belfold/20200821-napokra-megbenulhatnak-az-onkormanyzatok-veszelybe-kerult-a-biztos-megelhetes-es-a-jovo
https://24.hu/belfold/2020/08/21/sztrajk-onkormanyzat-dolgozo-szeptember-mkksz-szakszervezet-kozalkalmazott-koztisztviselo/?fbclid=IwAR1JrpLXrXPwX-zM0eixJ8UXTcg_YonB0XH_N6Y0aci1fOcxGHoz09Bwzug
https://24.hu/belfold/2020/08/21/sztrajk-onkormanyzat-dolgozo-szeptember-mkksz-szakszervezet-kozalkalmazott-koztisztviselo/?fbclid=IwAR1JrpLXrXPwX-zM0eixJ8UXTcg_YonB0XH_N6Y0aci1fOcxGHoz09Bwzug
https://pestihirlap.hu/2020/08/21/sztrajkolni-fognak-az-onkormanyzati-dolgozok/
https://nepszava.hu/3089008_sztrajkot-hirdet-a-szakszervezet-szeptember-elejen-leallhatnak-az-onkormanyzatok
https://nepszava.hu/3089008_sztrajkot-hirdet-a-szakszervezet-szeptember-elejen-leallhatnak-az-onkormanyzatok
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/harom-napig-leallnak-az-onkormanyzatok-szeptember-elso-heteben-sztrajk
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/harom-napig-leallnak-az-onkormanyzatok-szeptember-elso-heteben-sztrajk
https://propeller.hu/itthon/3566987-szeptember-elejen-haromnapos-sztrajk-varhato-onkormanyzatoknal?fbclid=IwAR3S_JHx80nXTd1FIY-DWS-kuHqyTVQcFMh-kAExM1dmpPfL9p4j3HJWWsI
https://propeller.hu/itthon/3566987-szeptember-elejen-haromnapos-sztrajk-varhato-onkormanyzatoknal?fbclid=IwAR3S_JHx80nXTd1FIY-DWS-kuHqyTVQcFMh-kAExM1dmpPfL9p4j3HJWWsI
http://www.atv.hu/belfold/20200821-haromnapos-onkormanyzati-sztrajkot-hirdettek-szeptember-elejere?%0afbclid=IwAR12pvAdOYrhkySBlwYPTJ4e0Xoy6vE0kaektY7qDZiYJj80ovTXXl8Sg0U
https://444.hu/2020/08/21/haromnapos-onkormanyzati-sztrajkot-tervez-szeptember-elejere-a-kozalkalmazottak-szakszervezete?fbclid=IwAR2NnpHzIFjax5hMHOZrb72JvboYDH499oad8E4DDLpXeICKC9kMZ_d9rb8
https://444.hu/2020/08/21/haromnapos-onkormanyzati-sztrajkot-tervez-szeptember-elejere-a-kozalkalmazottak-szakszervezete?fbclid=IwAR2NnpHzIFjax5hMHOZrb72JvboYDH499oad8E4DDLpXeICKC9kMZ_d9rb8
https://1.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/200821/haromnapos-sztrajkot-hirdetett-szakszervezet-leallhatnak-az-onkormanyzatok?fbclid=IwAR3L1f4kvhrYArgD5OYDqxgpWecUNxOcyUxs87t86lKu7bWfUKh8TlV3k7Q
https://1.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/200821/haromnapos-sztrajkot-hirdetett-szakszervezet-leallhatnak-az-onkormanyzatok?fbclid=IwAR3L1f4kvhrYArgD5OYDqxgpWecUNxOcyUxs87t86lKu7bWfUKh8TlV3k7Q
http://www.atv.hu/videok/video-20200824-harom-napos-sztrajkra-keszulnek-az-onkormanyzatok-szeptember-elejen


Mérce - Három napos sztrájkot hirdetnek az önkormányzati dolgozók 
szeptember elejére 

Blikk - Sztrájkkal indulhat a szeptember: napokra megbénulhatnak az 
önkormányzatok 

Blikk - Miért akarnak sztrájkolni az önkormányzati dolgozók? Boros Péterné 
válaszol 

Napi.hu - Sztrájkkal indulhat a szeptember - felhívást kaptak az önkormányzati 
dolgozók 

Propeller - Több önkormányzatnál sztrájkkal indulhat a szeptember 

HR Portál - Önkormányzati sztrájk várható szeptember elején 

HVG - Háromnapos sztrájkra készülnek szeptember elején az önkormányzati 
dolgozók 

Szakszervezetek.hu - Sztrájkkal indulhat a szeptember – felhívást kaptak az 
önkormányzati dolgozók 

InfoStart - Sztrájkkal kezdődik a szeptember az önkormányzatoknál 

Újpest Média - Önkormányzati sztrájkot hirdet szeptember 2-3-4.-re az MKKSZ 

Alfahír - Háromnapos sztrájk lesz az önkormányzatoknál 

Nyugati Fény - Három napra megbénulhatnak az önkormányzatok 

Boldogulj Érden - SZEPTEMBER ELEJÉN 3 NAPOS ÖNKORMÁNYZATI 
SZTRÁJK! Érden időben intézze ügyeit 

168 óra - Szeptember elején sztrájkba kezdenek az önkormányzati dolgozók 

HírKlikk - Sztrájk: szeptember elején leállhatnak az önkormányzatok 

Hódpress - Sztrájkkal kezdik a szeptembert az önkormányzati dolgozók 

Szeged.hu - Három napig sztrájkolhatnak az önkormányzati dolgozók 
szeptemberben 

Borsod24 - Az önkormányzatoknál betelt a pohár, a Fidesz elvonásai miatt a 
hónap elején sztrájkolni fognak 

Pénzcentrum - Sztrájkkal indulhat az ősz: a szakszervezet ezt már nem tűri, az 
ügyintézés is szünetelhet 

Egri Ügyek - Háromnapos önkormányzati sztrájkot hirdetett szeptember elejére 
a közalkalmazottak szakszervezete 

Eco.hu - SZTRÁJKKAL INDULHAT A SZEPTEMBER - FELHÍVÁST KAPTAK AZ 
ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK 

Nyugat.hu - Három napra megbénulhatnak a polgármesteri hivatalok 

OLKT - Sztrájkok miatt bénulhat meg az ország szeptemberben 

 
Budapest, 2020. 08. 24. 
 
Üdvözlettel: 

Boros Péterné 

https://merce.hu/2020/08/21/harom-napos-sztrajkot-hirdetnek-az-onkormanyzati-dolgozok-szeptember-elejere/
https://merce.hu/2020/08/21/harom-napos-sztrajkot-hirdetnek-az-onkormanyzati-dolgozok-szeptember-elejere/
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/onkormanyzati-sztrajk-szeptember/r2yh9zp
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https://www.blikk.hu/aktualis/politika/boros-peterne-nyilatkozott-a-onkormanyzati-sztrajkkal-kapcsolatban/42gbgkc
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/boros-peterne-nyilatkozott-a-onkormanyzati-sztrajkkal-kapcsolatban/42gbgkc
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https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/sztrajkkal_indulhat_a_szeptember_felhivast_kaptak_az_onkormanyzati_dolgozok.712127.html
https://propeller.hu/itthon/3567703-tobb-onkormanyzatnal-sztrajkkal-indulhat-szeptember?utm_source=hirstart.hu&utm_medium=referral
https://www.hrportal.hu/hr/onkormanyzati-sztrajk-varhato-szeptember-elejen-20200823.html
https://hvg.hu/itthon/20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok
https://hvg.hu/itthon/20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok
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https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok
https://infostart.hu/belfold/2020/08/21/sztrajkkal-kezdodik-a-szeptember-az-onkormanyzatoknal
https://ujpestmedia.hu/sztrajk-a-hivatalokban/
https://alfahir.hu/2020/08/21/onkormanyzatok_sztrajk
https://nyugatifeny.hu/2020/08/21/sztrajk-harom-napra-megbenulhatnak-az-onkormanyzatok-szeptember-elejen
https://boldoguljerden.blog.hu/2020/08/21/szeptember_elejen_3_napos_onkormanyzati_sztrajk_erden_idoben_intezze_ugyeit
https://boldoguljerden.blog.hu/2020/08/21/szeptember_elejen_3_napos_onkormanyzati_sztrajk_erden_idoben_intezze_ugyeit
https://168ora.hu/itthon/sztrajk-onkormanyzati-dolgozok-189356
https://hirklikk.hu/kozelet/sztrajk-szeptember-elejen-leallhatnak-az-onkormanyzatok/368429
https://www.hodpress.hu/2020/08/22/sztrajkkal-kezdik-a-szeptembert-az-onkormanyzati-dolgozok/
https://szeged.hu/hirek/36616/harom-napig-sztrajkolhatnak-az-onkormanyzati-dolgozok-szeptemberben
https://szeged.hu/hirek/36616/harom-napig-sztrajkolhatnak-az-onkormanyzati-dolgozok-szeptemberben
https://www.borsod24.com/2020/08/23/az-onkormanyzatoknal-betelt-a-pohar-a-fidesz-elvonasai-miatt-a-honap-elejen-sztrajkolni-fognak/
https://www.borsod24.com/2020/08/23/az-onkormanyzatoknal-betelt-a-pohar-a-fidesz-elvonasai-miatt-a-honap-elejen-sztrajkolni-fognak/
https://www.penzcentrum.hu/karrier/sztrajkkal-indulhat-az-osz-a-szakszervezet-ezt-mar-nem-turi-az-ugyintezes-is-szunetelhet.1101244.html
https://www.penzcentrum.hu/karrier/sztrajkkal-indulhat-az-osz-a-szakszervezet-ezt-mar-nem-turi-az-ugyintezes-is-szunetelhet.1101244.html
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/haromnapos-onkormanyzati-sztrajkot-hirdetett-szeptember-elejere-a-kozalkalmazottak-szakszervezete
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/haromnapos-onkormanyzati-sztrajkot-hirdetett-szeptember-elejere-a-kozalkalmazottak-szakszervezete
http://www.eco.hu/hir/sztrajkkal-indulhat-a-szeptember-felhivast-kaptak-az-onkormanyzati-dolgozok/
http://www.eco.hu/hir/sztrajkkal-indulhat-a-szeptember-felhivast-kaptak-az-onkormanyzati-dolgozok/
https://www.nyugat.hu/cikk/harom_napra_megbenulhatnak_a_polgarmesteri
https://olkt.net/sztrajkok-miatt-benulhat-meg-az-orszag-szeptemberben/

