
 
KÖZLEMÉNY 

AZ MKKSZ ÉRDEKVÉDELMI ÉS KÖZPOLITIKAI MUNKÁJÁRÓL 
 
Szakszervezetünk az elmúlt hónapokban két országos sztrájk szervezésével, 
utcai demonstrációkkal nyomatékosította bér és jogállási követeléseit.  
 
A közszolgálatban dolgozók illetményalapja, a közalkalmazotti bértábla 8 éve 
változatlan. Csaknem 200 ezer közszolgálati alkalmazott a létminimum szintjén 
él. Az MKKSZ küzd ezeknek a dolgozóknak a fizetésemeléséért és 
életkörülményeik javításáért. Követeli, hogy az államigazgatásban és a 
közszolgálatban dolgozóknak egységesen rendezett jogállásuk, hosszútávon 
kiszámítható, kollektív biztonságuk legyen. 
 
Sztrájkjainkat a sajtó és a társadalom jelentős figyelme és helyeslése övezte. 
Társszervezeteink, a civil jogvédők és a parlamenti pártok is kifejezték 
szolidaritásukat, céljaink támogatását. Az elmúlt hónapokban több olyan 
önkormányzati szövetség és érdekképviselet is együttműködési ajánlattal lépett 
fel, amelyek ezt eddig nem tartották indokoltnak. Taglétszámunk emelkedik.  
 
Szakszervezetünk erősödő nyílt, és szélesedő háttértámogatása bizonyítja; az 
MKKSZ-t mértékadó álláspontja és érdekvédelmi céljai országos köz- és 
szakmapolitikai tényezővé avatták. Ezt igazolják részsikereink a kormányzatnál. 
Szolidaritást vállalt velünk a DK, az Együtt, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a PM,  és 
kormánypárti irányítású települések vezetői közül sokan. Mindezekkel együtt ki 
kell jelentenünk, hogy az érdekérvényesítés eddig alkalmazott módszerei és 
formái nem eredményezték a tagságunk részéről joggal elvárt kedvező 
változásokat.  
 
Az MKKSZ alapállása változatlanul a pártpolitikai semlegesség, de az 
eredményesebb érdekképviselet azt igényli, hogy – politikai hovatartozástól 
függetlenül - közvetlen kapcsolatunk legyen a döntéshozókkal. El kell érnünk, 
hogy a törvényhozás felelős vezetői még a programok megvalósítása előtt 
megismerhessék és figyelembe vehessék a végrehajtásban dolgozók véleményét. 
 
Az MKKSZ Elnöksége – a fent megjelölt célok érdekében - párbeszédet vállal és 
folytat minden olyan törvényhozási képviselővel, aki érdekvédelmi és 
szakmapolitikai céljainkat elismeri és támogatja azt. 
 
Szakszervezetünk bízik abban, hogy a parlamenti pártok felismerik; a 
közszolgálatban dolgozók helyzetének javítása elengedhetetlen, és készek arra, 
hogy ennek érdekében a törvényalkotás, a döntéshozatal területén cselekvően 
fellépjenek.  Ebbe a sorba illeszkedik a Jobbik parlamenti képviselőjének az 
MKKSZ-hez intézett levele. 
(http://mkksz.org.hu/html/main/2016/pintertamasjobbik.pdf )  
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A kiegyensúlyozott kapcsolatfelvétel érdekében levelet írtunk Orbán Viktor 
úrnak, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Elnökének. Tárgyalási ajánlattal 
megküldtük részére az MKKSZ kongresszusán elfogadott programunkat.  
Link a levélre: (http://mkksz.org.hu/html/main/2016/orbanviktorfidesz.pdf) 
 
Az MKKSZ Elnökségének tagjai – az MSZP kezdeményezésére - találkoztak az 
MSZP vezetőivel, ezzel megnyitva a parlamenti pártok elsőszámú vezetőivel 
tartandó egyeztetések sorozatát. A találkozón Molnár Gyula elnök és Gúr Nándor 
alelnök vett részt. 
 
 
Az MKKSZ tagjainak munkaadója az Állam. Érdekeltek vagyunk abban, hogy a 
közszolgálati munkahelyek konfliktusmentesek legyenek. Arra törekszünk, hogy 
jó együttműködést alakítsunk ki a mindenkori kormányzattal, valamint - politikai 
ideológiáktól függetlenül – eredményes kapcsolatot ápoljunk a törvényhozókkal.  
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