
Országos akcióba kezdett a bérszövetség 

Egyszerre indítottak kollektív munkaügyi vitát tucatnyi cégnél és intézménynél a 

szakszervezetek   

Akcióba léptek a bérszövetségbe tömörült szakszervezetek: a 0 százalékos béremelési 

ajánlatot megelégelve egyszerre kezdeményeztek kollektív munkaügyi vitát a 

közszolgálati, a közszolgáltatói és a szociális területen, csaknem tucatnyi cégnél és 

intézménynél. Ez az első egységes megmozdulása a folyamatosan bővülő, mostanra 

országossá vált bérszövetségi mozgalomnak. 

Ilyen még nem volt: egységesen és egyszerre kezdeményeztek tucatnyi cégnél és 

intézménynél kollektív munkaügyi vitát az önkormányzati köztisztviselői, közszolgáltatói, 

szociális és kulturális szférában működő szakszervezetek. Ezek azok a szervezetek, amelyek 

bérszövetségbe tömörülve tiltakoznak a 0 százalékos béremelés ellen, s minden lehetséges 

módon próbálják kiharcolni az érintett munkáltatóknál az egységesen legalább 6 százalékos 

keresetnövekedést – magyarázta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, 

aki a bérszövetség megmozdulásainak a koordinálását is vállalta. 

Mint ismert, a szövetség tagjai a közelmúltban a fővárosi tulajdonú cégeknél dolgozók 

érdekében a főpolgármesternek, Karácsony Gergelynek írt levélben kezdeményeztek 

bértárgyalást, s miután kiderült, továbbra sincs értékelhető ajánlat a közszolgáltató, valamint a 

közszolgálati ágazatban sem – értsd: változatlanul és egységesen 0 százalék –, megállapodtak, 

továbbra is együtt lépnek fel a legalább 6 százalékos keresetnövelés kiharcolásért. 

A szövetség a megalakulása óta folyamatosan bővül. A 0 százalékos ajánlat ugyanis nemcsak 

a fővárosi közszolgáltatói, hanem a közszolgálati területen dolgozókat is sújtja, országszerte. 

Az összefogáshoz a megalakulása óta a BKV-nál és a BKK-nál működő Egységes 

Közlekedési Szakszervezet, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti 

Szövetsége, a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége, valamint az FKF-nél, a 

FŐKERT-nél, az FTSZV-nél, a FŐKÉTUSZ-nál , és a BUDAPEST KÖZÚT-nál jelen lévő 

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 mellett csatlakozott a Magyar 

Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), 

valamint a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) is. Ekkor vált országossá a 

béremelésért indított mozgalom. 

Kordás kiemelte, a bérszövetség tagjai fontosnak tartják a munkahelyek megőrzését, a 

kollektív szerződések tartalmának a megvédését és esetleges kiegészítését, de béremelés 

nélkül mindez kevés.  Hozzátette: a szerveződésben résztvevők természetesen tisztában 

vannak a járvány okozta nehéz gazdasági helyzettel – s azzal is, hogy kormány tudatosan teszi 

tönkre az önkormányzatokat – a béremeléstől ennek ellenére nem tekinthetnek el, s további 

közös, egységes akciókat terveznek. 

 

 

 


