
PETÍCIÓ

A Magyar Köztársaság Kormányához

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ne jöjjön társadalmi válság a gazdasági válsággal együtt, 
ezért jöttünk, ez az érdekünk!

Az elmúlt  hetek  belpolitikai  eseményei  világossá  tették  számunkra,  hogy  új 

válságkezelési program készül,  mely legerőteljesebben az alacsony jövedelmű 

munkavállalókat sújtja. 

Az  általunk  ismert  kormányzati  intézkedés-tervezetek  szerinti  teherviselés 

igazságtalan  és aránytalan.  A válságkezelés  terheit  az  egész  társadalomnak 

közösen kell viselni, és érvényt kell szerezni a társadalmi igazságosságnak. 

A szakszervezetek haladéktalan egyeztetéseket kezdeményeznek és követelnek 

az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. Elvárjuk az őszinte, világos beszédet. 

Ma még van esélye annak, hogy ne kövesse a gazdasági válságot társadalmi 

válság. Mi ebben vagyunk érdekeltek!

A tiltakozó, demonstráló szakszervezetek 

Elutasítják a válságkezelést célzó tervezett intézkedéseket,

 mert  a  kormány nem ismerteti  meg  azok  valós  társadalmi  hatásait.  A 

„fájni  fog”  kevés!  Kiknek,  mennyire  és  meddig  -  ezt  jogunk  van 

tudni!  Legyenek  nyilvánosak  a  tervezett  megszorító  intézkedésekhez 

kapcsolódó elemzések, hatástanulmányok.



 mert azok nem az arányos teherviselésen alapulnak. Az a törekvés, ami a 

kiskeresetűektől  elvesz,  és  a  tehetősebbeknek  ad,  erkölcstelen,  és 

tisztességtelen!  A magasabb jövedelműek viseljenek nagyobb terheket!

 mert  a  tőkejövedelem és  a  vagyon  nem visel  legalább  olyan  mértékű 

közterhet, mint a munkajövedelmek. Követeljük, a válsághelyzetre való 

tekintettel, átmeneti adók bevezetését az értékesebb vagyontárgyakra, és a 

tőkejövedelmekre!

 mert azok nem a gazdaság élénkítését,  a  piacképesen termelő ágazatok 

fejlesztését szolgálják. Az intézkedések, a támogatások és kedvezmények 

a munkahelyek megőrzését és újabbak teremtését segítsék! 

 mert azok nem segítik a fekete gazdaság visszaszorítását,  hanem éppen 

ellenkezőleg  ható  változtatásokat  eredményeznek  a  legális  juttatások 

értelmetlen mértékű megadóztatásával. Fizetőképes kereslet nélkül nincs 

gazdasági fellendülés! Ehhez bérek, elkölthető jövedelmek kellenek. Az 

egyensúly megteremtéséhez, és a munkahelyek megőrzéséhez szükséges 

munkáltatói felelősség, tulajdonosi és menedzseri hozzájárulás biztosítása 

és számonkérése is. 

 mert azok ismét a közszolgálat dolgozóitól vonnak el jövedelmeket. Nem 

lehet  a  végletekig  kivéreztetni  a  közszolgálatot!  A  közszolgálat 

szolgáltatási  kapacitásának  megőrzése,  a  közszolgálati  munkavállalók 

keresetének  jelenlegi  szinten  történő  stabilizálása  és  a  közszolgálati 

privatizáció és kiszervezések azonnali leállítása alapvető követelmény.

 mert  azok  szociálisan  kilátástalan  helyzetbe  sodornak  családokat,  és 

nincsenek  tekintettel  a  nyugdíjból  élők  valós  élethelyzetére.  Kizárólag 

körültekintő mérlegelést  követően változzék a szociális juttatások köre, 

mértéke és ideje!



Ezt a petíciót a hat szakszervezeti konföderáció és tagszervezeteik fogadták el, 
amelyek  az  ország  minden  régióját,  és  a  gazdaság  minden  szegmensét 
képviselik. 
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