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Az ÉSZT, SZEF és MASZSZ  magyar szakszervezeti konföderációk elnökeinek.  

 

Kedves barátaim,  

 

Az (OPZZ), a Összlengyelországi Szakszervezeti Szövetség nevében szeretném kifejezni szolidaritásunkat az 

önök tagjai és minden olyan magyarországi dolgozó iránt, akiket a munkaügyi törvények elfogadhatatlan 

változásai érintenek, és akik az önök kormánya támadásának célpontjai. A szakszervezeti jogok alapvető 

jogok, és tiszteletben tartásuk rendkívül fontos egy magát demokratikusnak nevező állam számára.  

Járványokozta krízishelyzetben a kormányoknak még inkább védeniük kell a munkavállalói jogokat, 

támogatniuk a szociális párbeszédet, mint egyéb időkben.  

Különösen erősen kifogásoljuk a 104/2020 számú törvényt, amely felhatalmazza a munkáltatókat 24-havi 

munkaidő keret egyoldalú elrendelésére, megtiltva a kollektív szerződésbe foglalt eltéréseket. Ez a 

rendelkezés kiegészíti a kormánynak egy  korábbi, a Munka Törvénykönyve előírásait a szükségállapot 

időszakára felfüggesztő határozatát.  

Tiltakozásunkat fejezzük ki továbbá a magyar kormány azon kezdeményezésével kapcsolatban, amelynek 

célja a közalkalmazotti státus megvonása 20000 könyvtári, múzeumi, gyűjteményi, kultúrális, szinházi és 

zenekari munkavállalótól. A kormány váratlan és cinikus lépése, melyet a szakszervezetekkel folytatott 

konzultáció nélkül tett meg, megsértése minden nemzetközi munkaügyi szabálynak. Sem az eljárás, sem a 

szándék nem elfogadható vagy igazolható, különösen most, a koronavírus járvány idején, amikor a 

szakszervezetek cselekvési lehetőségeit korlátozza a közegészségügyi helyzet éppúgy, mint a 

kommunikációs és gyülekezési megszorítások.  

  

Azt is aggodalommal vettük tudomásul, hogy a Magyar Országgyűlés május 4-én az Isztambuli Konvenció 

ratifikációját elutasító politikai deklarációt fogadott el azon az alapon, hogy az előmozdítja a “destruktív 

gender ideológiát” és “segíti az illegális migrációt”. Meg vagyunk győződve,  hogy a példa nélküli válságot 

nem ideológiai indíttatású deklarációk kibocsájtására kell használni, hanem  a dolgozók és családjaik 

védelmét szolgáló törvénykezés továbbfejlesztésére.  

 



Sajnálatos módon el kell ismernem, hogy a lengyel helyzet a kormány hasonló szakszervezeti intézkedéseit 

mutatja. Ilyen például az, amikor a kormánypárt visszaélve a járványokozta válsághelyzettel, a szociális 

partnerek autonómiáját korlátozó törvényeket vezet be. Ezért Lengyelország és Magyarország dolgozóinak és 

szakszervezeteinek most még egységesebben kell kiállniuk a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések 

védelmére, mint bármikor.  

 

Ismételten biztosítjuk önöket a tagjaik és családjuk iránti szolidaritásunkról és támogatásunkról ezekben a 

nehéz időben.  

 

Andrzej Radzikowski [-]  

OPZZ President  

 

 


