
 

 
A költségvetési területen, a BÉRBŐL ÉS FIZETÉSBŐL élő dolgozókat képviselő 

Szakszervezetek Akciószövetségét alkotó szakszervezetek, valamint a BRDSZ, SZÁD és a 
MaSZSZ 

 

meghívják Önt sajtótájékoztatójukra. 
 

A „szőnyeg alatt vastag kosz van besöpörve”! 
 
A 2021. évi kereseti pozíció a költségvetési ágazatokban dolgozók szempontjából. Mi lesz az 
önkormányzati köztisztviselők és önkormányzati intézmények dolgozóinak keresetnövelésével? 
Feszültségek a fenntartóval szemben! 
 

Mi lett a Rendvédelem területén az életpályával, az ígéretekkel? 
 

Miért lesz „0” a reálkereseti növekedés a Fővárosi Bérszövetség szerint a Fővárosi Önkormányzat 
foglalkoztatotti körében. – Talán jobb lesz a 2022. év azért, mert választási költségvetés lesz? A munka 
világa és a családi adókedvezmény. Feszültségek a dolgozók között! Számít-e a teljesítmény.? Jó-e a 
bértömeggazdálkodás a kormányzati tisztviselőknek? Van-e számukra garancia a keresetnövelésre? 
 

Miért nincs semmi jelentősége a költségvetési területen az érdekegyeztetési tárgyalásoknak. 
 

Miért nem tudunk ezeken - a látszat egyeztetéseken -érdemben beleszólni a minimálbér, 
garantáltbérminimum mértékébe? Miért lenne szükség a diplomás bérminimumra?! 
 

A kormány, mint a költségvetési terület legnagyobb munkáltatója miért nem engedi a beleszólást?! 
 

Fásultság, kiégés, kiöregedés a szociális ágazatban - az alacsony keresetek miatt - a dolgozói 
elkeseredés fokozatai! Az oktatási terület kereseti problémái. A kulturális terület rendezetlen 
viszonyai!  Miért akarnak az egészségügyből, és a rendvédelemből sokan elvándorolni? 
 

Hogyan alakult a köztulajdonban lévő társaságoknál a bértárgyalás 2021-ben? Reális e illetve 
elfogadható e a reálbércsökkenést jelentő – esetenként „0”%-os – „bérfejlesztési” ajánlás az állam, a 
kormány, az önkormányzatok, mint a köztulajdonban lévő tulajdonosok illetve bármely munkáltató 
részéről? Mikor kapják meg a közszolgáltatásban és a közüzemekben dolgozók a – pandémia idején is 
- vállalt felelősségteljes tevékenységük megbecsüléseként az erkölcsi elismerésen túl az anyagi 
elismerésüket is? 
 

Minderről személyesen tájékoztatja a sajtó képviselőit: 
 

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke 
 

Kordás László, a MaSZSZ elnöke 
dr. Taskovics István, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete elnöke 
dr. Bárdos Judit, a Belügyi-, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke 
Ravasz Ágnes, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete OV. elnökhelyettese 
Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete elnöke 
dr. Szilágyi József, az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke 
Szebeni Dóra, az MKKSZ Elnökségi Tagja, Közművelődési Szakértő 
 
Időpont:   2021 06 17., csütörtök, 11:00 
Helyszín:  Karmelita kolostor, Miniszterelnökség, 1014. Budapest, Színház utca 5. – 7. 
 
A részvételi szándékát kérjük, az info@kornusz.hu címen, vagy a +36 309 222 575 telefonszámon 
jelezze. Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
 
Budapest 2021 06. 15. 


