FELHÍVÁS
az ÉSZT Tagszervezetek tagjai részére
2011. december 3-án /szombaton/ 12 és 14 óra között az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
/OKÉT/ munkavállalói oldalát alkotó szakszervezeti konföderációk /SZEF, ÉSZT, MSZOSZ, LIGA,
Munkástanácsok/
"Nemzeti Közszolgálatmentő akció",
elnevezéssel, tiltakozó demonstrációt szerveznek Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia előtti téren
/Jelenlegi neve: Széchenyi tér/. A demonstrációhoz csatlakozott a hatodik konföderáció is /Autonómok/,
amely tömörülésben nincsenek közszféra dolgozók, de egyetértenek és szolidárisak a követeléseinkkel.
A tiltakozó demonstráció közvetlen okai:
-az OKÉT-ban eddig lefolytatott tárgyalások nem vezettek eredményre sem az új Munka Törvénykönyv
tervezetének sem pedig a 2012-es Költségvetési törvény tervezetének vitájában. Mindkét törvényt előzetes
szakszervezeti egyeztetés nélkül nyújtották be a Parlamentnek. Sőt a 2011. november 9-i OKÉT plenáris
ülésen "egyeztetés címen"a kormányt osztályvezetői szinten képviselték, a november 22-i plenáris ülésen
ugyan megjelent két helyettes államtitkár, de sürgős elfoglaltságra való hivatkozással fél óra múlva távoztak;
-a 2012.évi költségvetési terv szerint a közalkalmazotti illetménytábla összegei - immár negyedik éve változatlanul a 2008.évi szinten maradnának;
-a személyi jövedelemadó törvény végrehajtott változása miatt a bruttó kétszázezer forintnál kevesebbet
kereső munkavállalók nettó jövedelme - 2011-hez képest - csökkenni fog. Az esetleges kompenzáció
összegébe ugyanis beszámítják a családi adókedvezményt;
-a Munka törvénykönyvének az alapfilozófiája a munkavállalók számára elfogadhatatlan, ugyanis nem a
munkavállalók érdekeit, hanem a munkaadók érdekeit helyezi előtérbe, és a munkahelyeken a munkabéke
alapvetően veszélybe kerül. Ebben a formában az új Munka törvénykönyv tervezete – a beérkezett több mint
800 módosító indítványt is figyelembe véve – a szakszervezetek számára elfogadhatatlan;
-a belügyminiszter legutóbbi törvényjavaslatában "felgyorsítja" a szakszervezetek jogainak szűkítését,
miközben folyik a Mt-ről a módosító javaslatok tárgyalása.
Ha nem emeljük fel szavunkat a tervezett törvények elfogadása ellen, akkor mi is felelősek leszünk, mert akik
nap, mint nap tisztességgel végezzük munkánkat, látjuk, hogy az intézményeink működése sok esetben már
csak az abban dolgozók hivatás iránti elkötelezettségének köszönhető.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy nincsenek egyéni menekülési utak. Vagy vállaljuk közösen a tiltakozás
országos megnyilvánulását, vagy munkahelyenként, szervezetenként, egyénenként bukunk el mindent.
Hívjuk és várjuk az ÉSZT tagságát 2011. december 3-án 12 órára a Széchenyi téren. Várjuk a
fiatalokat, várjuk a nyugdíj előtt állókat és várjuk nyugdíjasainkat is!
Az ÉSZT-es gyülekezőhely 11:30 és 12 óra között a Magyar Tudományos Akadémia dél-nyugati
sarkánál, a Duna felöli oldalon!
Dr. Kuti László
az ÉSZT elnöke
Kockán az életed! Ne hagyd, hogy eljátsszák!
Vegyetek részt a tiltakozó demonstráción!

