
 

Kedves Barátaink! 

 

Aggodalommal követjük a magyar kormány közelmúltban, a világjárvány nehéz időszaka 

alatt tett intézkedéseit. 

 

Különösen aggódunk az 10412020. sz. kormányrendelet miatt, ami április 11 - én lépett 

hatályba, amellyel a kormány minden hatalmat a munkáltatóknak adott a 24 hónapos 

munkaidőkeret bevezetésével, miközben megtiltja a kollektív szerződésekben történő, ettől 

való eltéréseket. Ez az intézkedés kiegészíti a korábbi „A Covid-19 nemzetgazdaságra 

gyakorolt hatásainak enyhítése” kormányrendeletet (03.18) amely felfüggesztette a Munka 

Törvénykönyve rendelkezéseit és a kollektív szerződéseket  a vészhelyzet időszakára,  

kiszolgáltatottá és sebezhetővé téve a munkavállalókat. A Munka Törvénykönyve 

módosításának az indoklása az volt, hogy "a foglalkoztatási szabályokat még rugalmasabbak 

legyenek a munkaadók és a munkavállalók közötti, jövőbeli megállapodások megkönnyítése 

érdekében”. 

 

Továbbá, amint tudjuk, a magyar kormány ki akarja szervezni a könyvtárak, múzeumok, 

levéltárak, szociális és kulturális központok, a színházak és zenekarok alkalmazottait a 

közalkalmazotti státuszból. A tervezet szerint a módosítás megszüntetné körülbelül 20 000 

közalkalmazott 1992 óta létező közalkalmazotti státuszát, ami 2020. november 1-én lépne 

életbe. Tenné mindezt a szakszervezeti szövetségekkel és ágazati szervezetekkel folytatott 

előzetes tárgyalások nélkül, akik ezeket a munkavállalókat képviselik ezeken a területeken. 

A törvényjavaslatot április 21-én vitatták meg a Parlamentben és hamarosan szavazni fognak 

róla.  

 

A kormány váratlan és nagymértékben cinikus tettei, az, hogy nem folytattak konzultációt a 

szakszervezetekkel,  jogsértésnek minősülnek, ellentétesek az összes nemzetközi munkaügyi 

normával. Mind az eljárás, mind a szándék elfogadhatatlan és indokolatlan, különösen most, 

koronavírus járvány idején, amikor a szakszervezetek korlátozott cselekvőképességgel, 

kommunikációs és gyülekezési lehetőséggel rendelkeznek a közegészségügyi helyzet miatt.  

 

A magyar, vagy bármely más kormány ilyen munkavállaló ellenes szellemiségű intézkedései 

elfogadhatatlanok a szakszervezetek számára. Mivel Magyarország ratifikálta az alapvető ILO-

egyezményeket, ezeket az egyezményeket és azok rendelkezéseit be kell tartania, a nemzetközi 

jog szerint, a kötelezettségek tiszteletben tartásával összhangban kell eljárnia,  

A munkavállalók jogainak bármilyen körülmények közötti felfüggesztésére tett kísérlet nem 

csak az alapvető munkavállalói jogok megsértése. Ez egy megindokolhatatlan, 

konfliktusokhoz és társadalmi békétlenséghez vezető út. 

 

Kedves barátaim, teljes mértékben megértjük a törvényekkel kapcsolatos a magyar 

munkavállalók sorsát érintő aggodalmaitokat. 

Szeretnénk kifejezni a változásokkal kapcsolatos tiltakozásunkat, és teljes támogatásunkról 

biztosítunk benneteket minden akciótokhoz, melyet a magyar kormány ezen intézkedéseivel 

szemben történnek, melyek aza alapvető munkaügyi normákkal ellentétesek.  
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