
MKKSZ HÍRLEVÉL  
Kiadja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

 

2021. ÉVI 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. 

 

CSERKESZŐLŐ 
 

ELJÁRÁS AZ MKKSZ ELNÖKE ELLEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ TARTÁSA MIATT? 

 

Magyar Hang - Sajtótájékoztató miatt indított eljárást a rendőrség a szakszervezeti vezető ellen  

 

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

sajtótájékoztatót tartott 

 

ÚJ SZÉKHELY 

 

Költözik a „hivatal” 

 

ELKÖLTÖZTÜNK! 

 

A Róna utca 87. megközelítésének lehetőségei 

 

SZTRÁJKJOG 
 

ÚJRA KORDONT KELL BONTANI? 

„VÁRTUNK, TÜRELMESEK VOLTUNK, DE MINDENNEK VAN HATÁRA!” 

 

A közszolgálati szakszervezet a parlament előtt követelte a tisztességes sztrájkjogot 

 

A KÚRIAI VÉGZÉS ITT OLVASHATÓ 

 

Népszava - Nem hagyják kiüresíteni a sztrájkjogot 

 

RTL KLUB - A szociális ágazatban dolgozóknak is joguk van sztrájkolni 

 

ATV - MKKSZ: módosítani kell a sztrájktörvényt 

 

Mérce - A Kúria is kimondta, hogy a sztrájktörvény alkalmatlan a sztrájkolásra 

 

CESI 
 

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

szociális csúcstalálkozójára szánt kampányában. 

 

COVID helyreállítási és rugalmassági tervek: A szakszervezetek következő lépései 

 

„NEM”-et mondunk Magyarország LMBT-ellenes törvényére! 

https://www.youtube.com/watch?v=YgPKyyN68wU
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://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/721-koltozik-a-hivatal
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/728-elkoltoztunk
https://mkksz.org.hu/images/2021/Rona_87_megkozelites.pdf
https://merce.hu/2021/01/12/a-kozszolgalati-szakszervezet-a-parlament-elott-kovetelte-a-tisztesseges-sztrajkjogot/
https://mkksz.org.hu/attachments/article/530/Kúria%20végzés.pdf
https://nepszava.hu/3105745_nem-hagyjak-kiuresiteni-a-sztrajkjogot
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/sztrajk-szocialis-agazat-kuria-ellatas-allam
http://www.atv.hu/belfold/20210112-mkksz-modositani-kell-a-sztrajktorvenyt
https://merce.hu/2021/01/08/a-kuria-is-kimondta-hogy-a-sztrajktorveny-alkalmatlan-a-sztrajkolasra/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/613-a-szocialis-jogok-alappillereinek-sikeres-megteremtesehez
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/632-covid-helyreallitasi-es-rugalmassagi-tervek-a-szakszervezetek-kovetkezo-lepesei
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/643-az-mkksz-es-e-cesi-kozos-tiltakozo-nyilatkozata-magyar-es-angol-nyelven


Boros Péterné, az MKKSZ Elnöke Klaus Heegerrel, a CESI - Independent Trade Unions 

főtitkárával beszélgetett a CESI Talks porjekt keretein belül. 

 

A CESI Youth új generációja a 2021-es Kongresszusán eldöntötte: itt az ideje cselekedni! 

 

"A szociális partnerek szerepe a harmadik oldali munkahelyi erőszakának és zaklatásának 

megelőzésében." 

 

BÉRSZÖVETSÉG 
 

ELSŐ LÉPÉSTŐL AZ ELSŐ GYŐZELEMIG 

 
2021. DECEMBER 20-ÁN MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS BUDAPEST FŐVÁROS 

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RENDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁGÁNÁL A 2022. ÉVI BÉRRŐL, BUDAPEST-PÓTLÉK BEVEZETÉSÉRŐL ÉS A 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK 

SZAKSZERVEZETÉVEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL. 

 

A 3 OLDALAS MEGÁLLAPODÁS IDE KATTINTVA OLVASHATÓ. 

 

A BUDAPEST-PÓTLÉK ÖSSZEGEI IDE KATTINTVA TEKINTHETŐK MEG. 

 

2021. február 26. - Bepöccentek a budapesti szakszervezetek, bérszövetséggel kényszerítenék ki a 

fizetésemelést 

 

2021. március 02. - Egyre többen a Bérszövetségben! 

 

2021. március 02. - Ne félelmi légkör, hanem őszinte kommunikáció legyen 

 

2021. június 03. - Megvan a megállapodás, így pótolják az idén elmaradt béremelést a fővárosi 

cégeknél 

 

2021. október 28. - Új óriás-szakszervezet alakul a fővárosban 

 

IPARŰZÉSI ADÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=gSbWjSO4jZE
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/732-a-cesi-youth-uj-generacioja-a-2021-es-kongresszusan-eldontotte-itt-az-ideje-cselekedni
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/4817104418347087
https://www.facebook.com/mkkszorg/posts/4817104418347087
https://drive.google.com/file/d/1pFxDKmy8Bc_pwnfCdPGiSDG8eLpgmcDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN9HaeZNytI0H889dUXXK3A_BKUn-OIM/view?usp=sharing
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210226/bepoccentek-a-budapesti-szakszervezetek-berszovetseggel-kenyszeritenek-ki-a-fizetesemelest-471620
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210226/bepoccentek-a-budapesti-szakszervezetek-berszovetseggel-kenyszeritenek-ki-a-fizetesemelest-471620
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/573-egyre-tobben-a-berszovetsegben
https://www.youtube.com/watch?v=-SqHOpmz1ig
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://www.portfolio.hu/gazdasag/20211028/uj-orias-szakszervezet-alakul-a-fovarosban-507726


Az MKKSZ sajtótájékoztatója a tervezett 2022. évi iparűzési adó felezéséről a Belügyminisztérium 

előtt 

 
A sajtótájékoztató teljes hosszában ITT tekinthető meg. 

Mérce - Nem lesz pénz a dolgozók béremelésére, ha a kormány jövőre is elveszi az iparűzési adó felét 

az önkormányzatoktól 

Magyar Hang - Boros Péterné: A kormány jövőre is fegyverként kívánja használni az iparűzési adót 

Népszava - Újabb százmilliárdos elvonás: Budapest megint nagyon ráfizet 

A témában Boros Péterné, az MKKSZ elnöke nyilatkozott a Klub Rádió Szolidaritás című műsorában 

is. Az interjú 11:30-tól hallható ITT. 

Mérce - Hiába a tiltakozás, jövőre is megfelezi a kormány az iparűzési adót  

BÉREMELÉS 
 

Magyar Hang – „Az ország egyik legrosszabb munkáltatója a kormány” 

 

Mérce - Szakszervezetek a minimálbér-emelésről: Az inflációt sem ellentétezi 

 

Index - Nettó 200 ezer feletti minimálbért sürgetnek a közszférában 

 

A Karmelita kolostornál tartottak közös sajtótájékoztatót a Szakszervezetek Akciószövetségét alkotó 

szakszervezetek, valamint a BRDSZ, SZÁD és a MaSZSZ, ami a képre kattintva visszanézhető. 

 
RTL KLUB - Pénzt kérnek a béremelésre 

https://fb.watch/9c-_q63uCq/
https://merce.hu/2021/11/10/ha-a-kormany-jovore-is-elveszi-az-iparuzesi-ado-felet-az-onkormanyzatoktol-nem-lesz-penz-a-dolgozok-beremelesere/
https://merce.hu/2021/11/10/ha-a-kormany-jovore-is-elveszi-az-iparuzesi-ado-felet-az-onkormanyzatoktol-nem-lesz-penz-a-dolgozok-beremelesere/
https://hang.hu/belfold/boros-peterne-az-iparuzesi-adobevetelek-felet-elvenni-a-kormany-az-onkormanyzatoktol-133151?fbclid=IwAR2DDGg5s7c4WVA1MZ0M5g6HqMlTcdKdId1sZI85uSmAYUFDqco0LoRjc2Y
https://nepszava.hu/3137628_ujabb-szazmilliardos-elvonas-budapest-megint-nagyon-rafizet
http://klubradio.hu/adas?hanganyag_id=21093
https://merce.hu/2021/11/10/hiaba-a-tiltakozas-jovore-is-megfelezi-a-kormany-az-iparuzesi-adot/
https://hang.hu/belfold/az-orszag-egyik-legrosszabb-munkaltatoja-a-kormany-134857?fbclid=IwAR0U_qhANvUNcefNfuAVitPtnv3hB_sj-5p-6NcmjWJzX6hSF9pyvqaBVjI
https://merce.hu/2021/01/26/szakszervezetek-a-minimalber-emelesrol-az-inflaciot-sem-ellentetezi/
https://index.hu/gazdasag/2021/09/15/netto-200-ezer-feletti-minimalbert-surgetnek-a-kozszferaban/?fbclid=IwAR2i3orO3Hm5T2eTNYSSbb_lrDplnvdAlx_7ptxxoneZxWLGrruEwtO3YuA
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/penzt-kernek-a-beremelesre
https://www.facebook.com/85568463466/videos/480805596352088


 

Mérce - Szakszervezetek kérik a kormányt, hogy hagyjon fel az önkormányzatok forráselvonásával, 

mert az végül a dolgozókon csattan 

 

ATV - MASZSZ a kétszázezres minimálbérről: Nem célzott túl magasra a miniszterelnök úr 

 

Népszava - Megmozdulásra készül az egészségügy 

 

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  

 

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” 

MKKSZ FIATALOK KÉPVISELETE 

 

 
Mérce - Leplezetlen szavazatvásárlás a 25 év alattiak SZJA-mentessége a fiatal közszolgálati dolgozók 

szervezete szerint 

 

UNOD A BANÁNT?! - RELOADED 

 

Veol - Sok fiatal nem tudja, mire jó a szakszervezet 

https://merce.hu/2021/06/17/szakszervezetek-kerik-a-kormanyt-hogy-hagyjon-fel-az-onkormanyzatok-forraselvonasaval-mert-a-dolgozokon-csattan/
https://merce.hu/2021/06/17/szakszervezetek-kerik-a-kormanyt-hogy-hagyjon-fel-az-onkormanyzatok-forraselvonasaval-mert-a-dolgozokon-csattan/
http://www.atv.hu/belfold/20210617-maszsz-a-ketszazezres-minimalberrol-nem-celzott-tul-magasra-a-miniszterelnok-ur?fbclid=IwAR3yQ-lwi73Own9J0ZHQangOuDgL9qIeZ_8ABlVpk7teMahgC1NYiUEK7Ec
https://nepszava.hu/3123459_megmozdulasra-keszul-az-egeszsegugy
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://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://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://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/605-unod-a-banant-reloaded
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/sok-fiatal-nem-tudja-mire-jo-a-szakszervezet-4644883/


 

Út Porto felé: Szociális jogok biztosítása a fiatalok számára 

 

MEGÚJULT AZ MKKSZ FIATALOK KÉPVISELETE! 

Veol - Megújul a fiatalok képviselete 

 

Már hivatalosan is megújult az MKKSZ Fiatalok Képviselete 

 

Veol - Várpalotai elnöke lett a közalkalmazott fiatalok érdekképviseletének 

 

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete is hozzájárult a CESI Youth következő 5 éves Programjának 

megalkotásához 

 

Érdekképviselet minden korban, minden megyében 

 

#vidékibanán 

 

TANULMÁNYÚT BÉCSBEN 

 
 

MEGÚJULT AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCS 

 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/619-ut-porto-fele-szocialis-jogok-biztositasa-a-fiatalok-szamara
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/651-megujult-az-mkksz-fiatalok-kepviselete
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-a-fiatalok-kepviselete-4861058/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/666-mar-hivatalosan-is-megujult-az-mkksz-fiatalok-kepviselete
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varpalotai-elnoke-lett-a-fiatalok-kepviseletenek-4938254/
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/696-az-mkksz-fiatalok-kepviselete-is-hozzajarult-a-cesi-youth-kovetkezo-5-eves-programjanak-megalkotasahoz
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/696-az-mkksz-fiatalok-kepviselete-is-hozzajarult-a-cesi-youth-kovetkezo-5-eves-programjanak-megalkotasahoz
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/692-erdekkepviselet-minden-korban-minden-megyeben
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/715-videkibanan-2
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/685-tanulmanyut-becsben
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/670-megujult-az-orszagos-nyugdijas-tanacs


MEGÚJULT AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK 

ORSZÁGOS TANÁCSA 

 
 

TANÁCSKOZOTT AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY 

 
Csongrád-Csanád Megyei MKKSZ találkozó Szegeden 

 
 

 

Budapest, 2021. 12. 28. 

 

Üdvözlettel:   

Boros Péterné 

https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/704-megujult-az-onkormanyzati-dolgozok-orszagos-tanacsa
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/704-megujult-az-onkormanyzati-dolgozok-orszagos-tanacsa
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/688-tanacskozott-az-orszagos-valasztmany-2
https://mkksz.org.hu/rovatok/rovatok1/hirek/690-csongrad-csanad-megyei-mkksz-talalkozo-szegeden

	Az MKKSZ sajtótájékoztatója a tervezett 2022. évi iparűzési adó felezéséről a Belügyminisztérium előtt

