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ELNÖK

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
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Dátum

Médium megnevezése

október 7.

24.hu

október 20.

Mérce

október 20.

Szakszervezetek.hu

október 20.

Telex

október 20.
október 21.
október 21.

HírKlikk
Népszava
kecsup.hu

október 21.

Szeged.hu

október 26.

Mérce

október 27.

Napi.hu

október 29.

RTL KLUB

október 29.

HírKlikk

október 29.

Mérce

október 31.

Mérce

október 31.

Magyar Narancs

14.
15.

Cím vagy rövid ismertetés
35 év munka után nettó 120 ezer forint – ennyit
keresnek a szociális ágazatban dolgozók
Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális
ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért
Online sztrájkot hirdet az MKKSZ a szociális
ágazat 500 ezer forintos pluszjuttatásáért
Ötszázezer forintos jutalmat követelnek a szociális
ágazatok dolgozóinak
Online sztrájkba kezd az MKKSZ
Itt az első Facebook-sztrájk
Virtuális sztrájkot hirdetett az MKKSZ
Online sztrájkba kezd az MKKSZ: Járjon
ötszázezer forint jutalom a szociális dolgozóknak is!
Nemcsak a szociális szakma, hanem az egész
társadalom érdekében sztrájkol kedden az ágazat
Nagy a baj: újabb ágazatban telt be a dolgozók
pohara az egészségügy után
A kutatók közalkalmazotti státuszát is elvennék
Közös nyilatkozatban üdvözlik a hazai
szakszervezetek az uniós minimálbér kidolgozását
Szakszervezetek: Történelmi jelentőségű lehetőség
az európai minimálbér bevezetése
Téli cipő, fogorvos, egy szép karácsony: erre
költenék a szociális ágazat dolgozói az 500 ezer
forintos pluszjuttatást
A biztonság rovására – Az építésügyi eljárások
gyorsítása
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november 4.

Mérce

november 5.

24.hu

november 5.

Index

november 5.

Mérce

november 8.
november 8.

Népszava
Szakszervezetek.hu

november 12.

Partizán

november 12.

Mérce

november 14.

kecsup.hu

november 15.

HírKlikk

november 25.

Mérce

november 28.

Magyar Hang

november 30.

Magyar Narancs

december 2.

Mérce

december 4.

szon.hu

december 4.

Nyíregyháza.hu

december 6.

RTL KLUB

december 6.

ATV

december 7.

Index

december 12.

Mérce

december 15.

Mérce

december 15.

Népszava

december 23.

Mérce

december 23.

Index

december 24.

Szabad Európa

december 27.

Mérce

december 30.

ATV
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Cinikus válasszal indokolta a minisztérium, miért
nem kapnak a szociális ágazatban dolgozók
pluszjuttatást
Tüzelőre, élelemre, szemüvegre költenék a szociális
dolgozók az 500 ezer forintos jutalmat, ha
megkapnák
Húsz szakszervezet is kiáll a Karácsony-féle adó
mellett
Az MKKSZ nyílt levélben követel egyszeri juttatást
a szociális ágazati dolgozóknak Káslertől
Ötéves érdekvédelmi csomag a közszolgálatban
Újraválasztották Boros Péternét az MKKSZ élére
Összeomlás szélén áll a szociális szféra | A szociális
munka napja
Kásler két mondattal rendezte le a szociális munka
napját, az MKKSZ elégtelenre értékeli a
teljesítményét
Százezer forint helyett szavakat kaptak a szociális
szféra dolgozói Kecskeméten
Százezer forint helyett szavakat kaptak a szociális
szféra dolgozói Kecskeméten
A Fidesz-KDNP megköszönte a szociális dolgozók
munkáját, majd ismét leszavazta a
bérkiegészítésüket
Hiába a járvány, az állami szférában alig
engedélyezik a home-office-t
A területi közigazgatásban dolgozók szűrését és a
home office bevezetését kérik a szakszervezetek
Közösen követel fokozott járványvédelmet a
szakszervezeti mozgalom a közszolgáknak
Mikuláscsomagot kaptak a kórházban fekvő
gyermekek
Mikuláscsomaggal ajándékozták meg a
gyermekosztályon fekvő gyerekeket Nyíregyházán
Hétfőn kezdődik a területi közigazgatásban
dolgozók országos tesztelése
"Lesz, aki nem fogja igénybe venni" - megszólalt a
közszolgálati dolgozók teszteléséről a szakszervezet
Elindult a közigazgatásban a tömeges tesztelés, de
nem lesz népszerű
Évek óta romlik a helyzete a most karácsonyra
krumplit kapó minisztériumi dolgozóknak
A Dunaferr-ügy kapcsán jelentős munkajogi
lépésekre szólítják fel a kormányt a szakszervezetek
Kritizálta, pocskondiázta a munkáltatót –
Megkapták felmondó levelüket a Dunaferr
szakszervezeti vezetői
Elégedetlenek fizetésükkel a közalkalmazottak,
sokan a jogviszonyuk megszűnésétől félnek
Több mint kétszer annyiba kerülnek a magyar
állami vezetők, mint három évvel ezelőtt
A közalkalmazottaknak csak 44 százaléka tud
megélni a jövedelméből
Ungár Péter: a közalkalmazotti státusz elvétele az
állam szándékos leépítése
Ezek történtek itthon 2020-ban (3.rész)
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december 31.

InfoStart

január 8.

Szabad Európa

január 8.

Mérce

január 8.

Kaposvár.hu

január 8.

Úgytudjuk.hu

január 8.

Országos Sajtószolgálat

január 8.

24.hu

január 8.

Egriügyek.hu

január 11.

DKP

január 11.

HírKlikk

január 12.

Népszava

január 12.

HírKlikk

január 12.

Népszava

január 12.

InfoRádió

január 12.

Magyar Hang

január 12.

Mérce

január 12.

RTL KLUB

január 12.

ATV

január 12.

Webrádió

január 12.

YouTube

január 14.

HírKlikk

január 18.

Mérce

január 25.

Mandiner

január 26.

HVG

január 26.

Mérce

január 26.

Klubrádió

január 26.

Szeretlek Magyarország

január 27.

kecsup.hu
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Magyarország a vírus árnyékában – ilyen volt a mi
2020-unk
Sorozatos törvénysértések az Állami
Számvevőszéknél
A Kúria is kimondta, hogy a sztrájktörvény
alkalmatlan a sztrájkolásra
Kúria: A sztrájktörvény miatt nem élhetnek
alkotmányos jogukkal a közszolgálatban dolgozók
KIMONDTA A KÚRIA, HOGY A
SZTRÁJKTÖRVÉNY MIATT NEM ÉLHETNEK
ALKOTMÁNYOS JOGUKKAL A
KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓK
Az LMP - Magyarország Zöld Pártja közleménye
A kormány jogi csavarral akadályozta a szociális
ágazatban a sztrájkot
A sztrájktörvény miatt nem sztrájkolhatnak a
közszolgálati dolgozók botrányos fizetéseik ellen
A Kúria is írásba adta, hogy a kormány elnyomja a
dolgozókat - A Demokratikus Koalíció kiáll a
szakszervezetek mellett!
A Kúria elismerte, hogy a kormány elnyomja a
dolgozókat
Szociálpolitika Fidesz-módra
A Kúria szerint a magyar sztrájktörvény
megakadályozza a törvényes sztrájkot
Nem hagyják kiüresíteni a sztrájkjogot
A sztrájktörvény módosítását sürgetik a
szakszervezetek
Kúria: A sztrájk tilalmát jelentette volna a
kormány ajánlata
A közszolgálati szakszervezet a parlament előtt
követelte a tisztességes sztrájkjogot
A szociális ágazatban dolgozóknak is joguk van
sztrájkolni
MKKSZ: módosítani kell a sztrájktörvényt
MKKSZ: elengedhetetlen a sztrájktörvény
módosítása és harmonizálása az alaptörvénnyel
“Újra kordont kell bontani?” - A bíróság szerint is
betarthatatlan a sztrájktörvény
MKKSZ elnök: nagyobb megbecsülést a
munkavállalóknak!
Leplezetlen szavazatvásárlás a 25 év alattiak SZJAmentessége a fiatal közszolgálati dolgozók
szervezete szerint
A kormány mindent el fog követni, hogy a szociális
dolgozók ne tudjanak sztrájkolni
Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra
négy szakszervezete szerint
Szakszervezetek a minimálbér-emelésről: Az
inflációt sem ellentétezi
Minimálbér-emelés: „a kormánynak helyből 10
százalékot kellett volna ajánlania”
Megalázónak tartják a minimálbéremelési
javaslatot a közszféra szakszervezetei
Mutatjuk a minimálbér 2021-es alakulását, aminek
az értéke csökkent – leszakadtunk a V4-ektől
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február 1.

Népszava

február 3.

HVG

február 7.

Mérce

A tisztviselők oltásakor sem egyforma a mérce
A turizmustámogatás fű alatti osztogatása volt az
utolsó csepp a magyar vendéglősöknél
LMP: Legyen diplomás bérminimum!

Budapest, 2021. 02. 09.

Boros Péterné
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