
    

 

 

TILTAKOZÁS ÉS SZOLIDARITÁS! 

A Szakszervezeti Akciószövetség tagszervezetei 

- Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, 

- Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, 

- Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, 

- Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete, 

TILTAKOZNAK a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezető tisztségviselőit ért 

munkáltatói bosszúhadjárat, a cégvezetés törvénytelen munkáltatói intézkedései ellen és 

SZOLIDÁRISAK a megtámadott érdekképviselőkkel, szakszervezeti tagsággal, munkavállalókkal! 

Támogatjuk a Vasas szakszervezetet érdekérvényesítő harcát és az érintett munkavállalók jogorvoslati 

lépéseit a jogtalan munkáltatói intézkedések ellen!    

Tisztelt Szakszervezeti Tagok, Munkavállalók! 

Az elmúlt években számos támadás érte a munkavállalói jogokat, de ma már 

NYÍLT HÁBORÚ ZAJLIK A SZAKSZERVEZETEK ELLEN! 

Ebben a helyzetben van csak igazán szükség a szolidaritásra, az együttes cselekvésre, mert különben a 

munkavállalók helyzete tovább romlik, fogy a szakszervezeti tagság és végveszélybe kerülhet a magyar 

szakszervezeti mozgalom! 

„ÁLLJ KI MAGADÉRT, HOGY KIÁLLHASSUNK ÉRTED!” 

Az Akciószövetség tagjaiként a törvényalkotókat is felelősnek tartjuk abban, hogy a cégvezetők ma 

Magyarországon akadályozhatják és ellehetetleníthetik az érdekképviseletek működését, hogy érdemi 

következmények nélkül élhetnek az érdekvédők azonnali elbocsátásával és akár mondvacsinált 

hivatkozások alapján is megakadályozhatják választott tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok 

tevékenységét. 

Követeljük, hogy a Kormány 

- kezdeményezze a Munka Törvénykönyvének módosítását, melynek során vegye figyelembe a 

munkavállalók érdekeit, törölje el a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabályozást, erősítse meg 

a munkavállalói és a szakszervezeti jogokat és állítsa helyre a szociális párbeszédet, a kollektív 

tárgyalások rendszerét és biztosítsa a munkavállalói részvételi jogokat. Ezek számos fejlett 

demokráciában bizonyították pozitív hatásukat a koronavírus okozta válság elleni küzdelemben is, 

- keressen közös megoldásokat a munkavállalók egészségének és biztonságának, jövedelmének és 

munkahelyének védelmére minden (szakmaközi, ágazati és vállalati) szinten, 

- hajtson végre egy bérfelzárkóztatási programot, tegyen meg mindent egy diplomás minimálbér 

létrejötte érdekében, a munkavállalói érdekeket is figyelembe véve javítsa a munkafeltételeket rögzítő 

előírásokat, ezek révén a „szürke állomány” elvándorlása megállítható, 

- kezdjen érdemi párbeszédet az adójogszabályokról, 

- vegye napirendre a sztrájkjog újra szabályozását, 



- a dolgozókat érintő törvények módosításáról, minden esetben folytasson érdemi párbeszédet, 

előzetes egyeztetést a szociális partnerekkel,  

- kezdjen bele egy rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer követelményeinek kidolgozásába, 

melynek képezze részét a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjak - korszerűbb formájú – 

rendszere és a megváltozott munkaképességű dolgozók tisztességes támogatása, 

- térjen át az áremelkedést és a béremelkedést is követő nyugdíjemelésre. 

 

Az Akciószövetség szolidaritásáról biztosítja a Dunaferr munkavállalóit: 

VELETEK VAGYUNK, EGYÜTT VAGYUNK! 

A Szakszervezeti Akciószövetség fent megnevezett tagszervezetei együttesen ez úton felszólítjuk a 

munkáltatót a Dunaferr menedzsmentjét, hogy haladéktalanul szüntesse be jogellenes tevékenységét, 

mind a bérfizetés terén, mind a szakszervezeti vezetők ellen! Felszólítjuk ugyanakkor a kormányt, hogy 

haladéktalanul kezdjen érdemi tárgyalásokat és tegyen érdemi intézkedéseket a helyzet azonnali 

megoldása érdekében! 
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