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Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (EPSU) üzenete 

        Brüsszel, 2011. szeptember 30. 

Az EPSU támogatja a magyarországi mozgósítást a munka törvénykönyve 

reformja ellen 

Szeptember 29-én az EPSU magyar tagszervezetei a civil társadalom szervezeteivel és az 

állampolgárokkal együtt akció mozgalmat indítanak, mely október elsején az Orbán kormány 

munkavállaló ellenes politikájával szembeni tiltakozó menetre vált. Az egységes 

mozgalomnak sok szerencsét kívánunk és forró szolidaritási üzenetünket küldjük a 

”Szakszervezeti Akcióegységhez”. 

  A jobboldali kormány de-facto megszüntette a szakszervezetekkel folytatott szociális 

párbeszédet és általában teljes letámadást indított a munkavállalók ellen, s különösen a 

közszféra dolgozói ellen. Ez a második ilyen jellegű tiltakozás a szeptember 12-én szervezett 

élőláncot követően. 

Az új munka törvénykönyv tovább csökkenti a munkavállalói jogokat. Ez veszélyezteti a 

szabad szakszervezeti szervezkedéshez való jogukat és a félelem politikáját hozza a 

munkahelyeken, különösen a közszférában, ahol gyakran a kormány a munkáltató. A magyar 

kormány a román kormányhoz hasonlóan úgy döntött, hogy teljes letámadást intéz a 

szakszervezetek és a dolgozók ellen. Az EPSU szemben áll az ilyen lépésekkel és támogatja 

helyi tagszervezeteit az európai alapértékek, a szakszervezeti szabadság és függetlenség 

megőrzésében. 

A (magyar szakszervezeti) követelések: 
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2. (A kiáltványban megfogalmazott kilenc pontunk) 
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Az Európai Unión belüli jelenlegi jobboldali trendek nemcsak a közkiadásokat, de az európai 

demokratikus berendezkedés intézményeit, így  szakszervezeti és a független, szabad sajtót 

támadják. Mind szükségesebbé válik, hogy megvizsgáljuk az Európai Bíróság igénybevételét 

ennek az Európán keresztül söprő szakszervezet ellenes jogalkotás megállításáért. Részletek a 

http://www.epsu.org/a/8000 linken. 

 

Ma is és holnap is, az EPSU szívben és lélekben mellettetek áll. 
 

 Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS 

http://www.epsu.org/a/8000


2 

 

 

EPSU support the mobilization in Hungary against the reforms of the labour code 

On September 29th EPSU affiliated unions in Hungary together with civil society organisations and a 
citizens will start an action movement that will end up with a march in protest of the anti-labour policy 
of the Orban Government on Saturday October 1. We wish this unitarian movement the best of luck 
and we send a warn solidarity message to the "Trade Union Unity of Action". 

 The right-wing Government has de-facto abolish social dialogue with the trade unions and has started 
an all-out attack against workers in general and public sector workers in particular. This is the second 
protest of this type after the march that took place on September 12 when a human chain was 
organised. 

 The new labour code will be a further reduction of workers rights. This will put in danger the right to 
freely organise themselves in trade unions and in store a fear policy within the workplaces, specially in 
the public sector where, often, the Government is the employer. The Hungarian Government as the 
Romanian have decided to declench an all-out attack on the trade union and on workers. EPSU 
opposes such moves and it will support its local affiliates to preserve on the core principles of Europe: 
trade union freedoms and liberty. 

 The demands of the movement are: 

1.         Fair and equitable taxation, sharing of burdens - against the flat income tax (16%)  

2.         Termination of retroactive legislation  

3.         Reinstating of tripartism in the world of work - tripartism was eliminated by law (July 

14.)  

4.         Labour Law to be changed only through and after agreement with the social partners - 

only elected social partners are invited by the government to be consulted; the concept would 

make workers work more, for less, under more precarious employment conditions, without 

the chance for an effective collective interest defense and representation  

5.         Reinstating of the constitutional protection of the early, preferential and service 

pensions  

6.         Changes in the pension system should provide decent transition for workers – new 

regulations be applied to new entrants to the labor market  

7.         Model career – in public services / civil service - to be introduced only after agreement 

with trade unions  

8.         Reinstating the right to strike  

9.         Hands off from trade union rights! 

 The current trend in the European trade union right-wing is not only attack public finances but the 
institutions the ensure a democratic life in Europe, for instance the trade unions and the free and 
independent press. It is becoming a need to explore the use of the European Courts of Justice to stop 
this wave of anti-trade union legislation sweeping across Europe. Please find more on: 
http://www.epsu.org/a/8000          

  
Again, today and tomorrow, EPSU will be with you in heart and spirit. 
Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS 

Policy Staff - Officer, Communications, Public Relations, Liaison with the EP and 
Youth. 

http://www.epsu.org/a/8000

