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SZTRÁJKFELHÍVÁS
az önkormányzatok dolgozóihoz, köztisztviselőkhöz,
ügykezelőkhöz, munkavállalókhoz!

Az MKKSZ Önkormányzati OSZT 2017. július 17. napjára
a béremelési követelése teljesítése érdekében 2 órás
sztrájkot hirdet!
Kérünk minden önkormányzati dolgozót, csatlakozzon a
sztrájkhoz a 2008 óta, 9 éve változatlan keresete
emelése érdekében.

60.000 Ft-os illetményalapot 2018-ra!
vagy

50 %-os bérkiegészítés 3 év alatt!
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói oldal
(MVO) javaslatot tett a bérintézkedésekből kimaradt közszolgálati alkalmazottak
kereseti helyzetének javítására. Az OKÉT MVO számításai szerint 2017-ben 410420
ezer
közszolgálati
alkalmazott
részesült
különböző
bérnövelő
intézkedésekben. Ugyanakkor 260-28o ezer közszolgálati munkavállaló azonban
továbbra sem számíthat arra, hogy 2017-ben (többségük esetében a 2008 óta
változatlan) a nettó nominális keresete növekszik.
Vannak olyan szakterületek, amelyek teljes foglalkoztatotti állománya 2008 óta
kimaradt minden központi bérintézkedésből. Ezek közé tartoznak az
önkormányzatok dolgozói.
Az OKÉT MVO kezdeményezte 2017. május 4-én, hogy mindazok a közszolgálati
alkalmazottak, akiket nem érint 2017-ben központi bérintézkedés, illetve
azok, akik saját ágazatukra, szakmai területükre vonatkozó bérintézkedésekből
kimaradtak, részesüljenek bérkiegészítésben. A bérkiegészítés három
éves időszak alatt érje el az 50 százalékot. A bérkiegészítés egyéni
alapbérre legyen megállapítva, 2017. évi mértéke egyezzen meg a bérminimum
2017. évi 25 százalékos növekedési mértékével.
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A 2017. május 11-i OKÉT tárgyaláson az hangzott el: Járna nekik is, de most nem
jut! (Mondhatnánk: most sem jut, ahogy az elmúlt években sem)
http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/661-jarna-de-nem-jut

Az önkormányzatok dolgozói 2008 óta minden központi bérintézkedésből
kimaradtak. 2008 óta, immár 9 éve változatlan az illetmény, mely mintegy
20-25 %-ot vesztett értékéből. Megszűnt a 13. havi illetmény, csökkent a
kafetéria nettó értéke. Az önkormányzati dolgozók jelentős részének
immár napi megélhetési gondjai vannak.
A kormány semmiféle tervvel nem rendelkezik, a 2018. évi központi
költségvetésben is változatlanul 38.650 Ft az illetményalap

Felháborító, hogy immár 10 év telik el majd béremelés
nélkül!
A bérharcunk 2017-ben vált keményebbé!
AZ MKKSZ 2016-ban kettő országos kihatású munkabeszüntetést
szervezett. Ennek nyomán a Kormány és a szakszervezetek 1994. évi
sztrájkmegállapodás alapján miniszteri szintű tárgyalásnak kellett volna
megkezdődni (Megállapodás 9. pontja). Sem a Lázár János miniszter úr,
sem Pintér Sándor Miniszter úr nem találta magát illetékesnek, majd a
sztrájktárgyalások a Miniszterelnök által kijelölt Rogán Antal miniszter úr
válaszainak elmaradása miatt máig nem kezdődtek. A kormány a
megállapodásban rögzített tárgyalási kötelezettségét megszegte!
A kormány egy nyilatkozatban elismerte, hogy jogos a követelés, de
semmi más nem történt. A kormány sem a 30 %-os bérkövetelésre, sem
egy általunk készített új Ktv. tervezetre nem reagált. Előrelépés csak
abban volt, hogy az önkormányzatok saját forrásból megemelhették az
illetményalapot. Erre viszont csak az önkormányzatoknak kis része, csak a
nagyobbak voltak képesek.
Kedvező volt, hogy a minimálbérre és a szakképzett bérminimumra
vonatkozó országos intézkedések 2017. január 1-től értelemszerűen érintik
kollégáinkat is, hiszen közülük sok ezren ez alapján kapták a fizetésüket.
Ennek kedvezőtlen hatása viszont, hogy a bértábla változatlansága
miatt tűrhetetlen feszültségek keletkeztek a felsőbb fizetési
kategóriákban, különösen a kvalifikáltabb és nagyobb tapasztalattal
rendelkezők körében.
Az MKKSZ a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) üléseiről
rendszeresen küldött hírleveleinkben adott tájékoztatás a bérharcról.
2016-ban minden fellépésünkben az egész állományt érintő, általános, és
minimum 30 %-os béremelésért álltunk ki.
(http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/sztrájkértékelés06.27.pdf
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/kef0908.pdf
http://mkksz.org.hu/html/main/2016/kef1108.pdf
Az MKKSZ – együttműködve más szakszervezetekkel és hét önkormányzati
érdekképviseleti szervezettel – átfogó törvényjavaslattal élt a Kormányzat
felé, amely az időközben megváltozott jogszabályi környezettel konform
módon rendezné az önkormányzati
tisztségviselők kinevezését,
képesítését, előmenetelét és javadalmazását.
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A közös követelések lényege, hogy az illetményalap emelkedjék
60.000 Ft-ra, ennek fedezetét normatívan biztosítsa a költségvetés.
Emellett követeljük vissza a közszolgálati dolgozók ünnepét, akár új
néven, a Közigazgatás Napját.
Mit kommunikál a kormány?
Orbán Viktor is egyetért a béremelésekkel! A bérek határozott emelését
és ezzel együtt a magyar gazdaság átfogó versenyképességi átalakítását
szorgalmazta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank (EBRD) konferenciáján. Szerinte az országnak és egész
Közép-Európának szembe kell néznie a „bérnyomás” jelenségével, azzal,
hogy a politikai valóság és a gazdaság fejlődése magasabb béreket követel
(2016.11.10)
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter reálisnak nevezte a
Kormányinfón, hogy öt éven belül 30–40 százalékkal emelkedjenek a
reálbérek (2016.10.03.)
Öt éven belül 40 százalékos reálbér-emelkedést akar elérni a magyar
kormány, hogy orvosolja a munkaerőhiányt és növelje az ország
versenyképességét - mondta
Rogán
Antal, a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter (2016.10.27)
Lázár János miniszter monda: „Adós vagyok egy jelentéssel az Önök
számára. Most már világosan látszik, hogy 30-50 sőt 70 %-os béremelés
lesz az állami tisztviselők esetében, most július 1-gyel és január 1-én, és
az
önkormányzati
tisztviselők,
akik
a
települési
közösségek
működtetéséhez és fenntartásához nagyban járulnak hozzá, úgy érzik,
hogy ők kimaradtak ebből, joggal. Miniszterelnök úr megerősítette a
pénteki kormányülésen, hogy a kormány kész tárgyalni a települési
önkormányzatok vezetőivel és az érintett szakszervezetekkel is, hogy
hogyan tudunk segíteni, akár az önkormányzatokon keresztül, akár
szabályozás eszközével vagy szabályozás segítségével.” (55. Kormányinfó,
2016.06.30)
Hol van ez a tárgyalás? Hol van a béremelés az önkormányzati
köztisztviselőknél? Még a szándékot sem látni! Még ígéret sincs semmiről!

Meghirdetjük a harmadik önkormányzati
sztrájkot!
Adjunk béremelési követelésünknek a sztrájkkal ismét erős nyomatékot!
Ebben minden önkormányzati dolgozó érdekelt, még a vezetők is!
Együttes és határozott fellépéssel lesz csak esélyünk jogos
követelésünk érvényesítésére.

Állj a szakszervezet kezdeményezése mellé!
Állj ki magadért!
3

Önkormányzati köztisztviselői sztrájk 2017

A sztrájkfelhívást elfogadta az ÖDOSZT Elnöksége 2017. június 7-i
tanácskozása az 2/2017. (VI. 7.) ÖDOSZT határozatával.

Boros Péterné
MKKSZ elnöke

Dr. File Beáta
ÖDOSZT elnöke
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