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SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT 

Az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) egyetért a Magyar 

Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

(MKKSZ) céljaival és támogatja követeléseit. 

Az ADÉSZ áttekintette az MKKSZ önkormányzati sztrájkköveteléseit és ez alapján 

szolidaritásunkról biztosítunk Önöket! 

 

Tudjuk, hogy a köztisztviselői illetményalap 2008 óta, lassan 13 éve változatlan (38.650 Ft)! 

Ez elfogadhatatlan! A létszámcsökkenések csak tovább rontották a munkavállalók helyzetét a 

közszférában, amely a méltánytalanul alacsony bér, a növekvő munkamennyiség és a túlzott 

elvárások miatt már amúgy is nehéz volt. A megszorítások hatására az önkormányzatokban 

munkát vállalók reálkeresete, béren kívüli juttatása, caffetériája folyamatosan csökkent, 

aminek egyenes következménye – teljesen érthetően - a munkaharc meghirdetése!  

 

Erre tekintettel Önökkel együtt követeljük a közszféra béreinek rendezését, az erre 

irányuló érdemi tárgyalások azonnali megkezdését! 

 

„Az önkormányzatok a kormánnyal közösen álltak/állnak helyt a koronavírus okozta járvány 

elleni védekezésben.”  A közszolgáltatások fontosságát a vészhelyzeti időszakban senki nem 

kérdőjelezte meg! Éppen ezért nem elvonásokkal kell súlytani az önkormányzatokat, hanem 

plusz forrásokat kell biztosítani számukra, akárcsak európai államok többségében. Egyrészt, 

hogy az önkormányzatok a jogszabályokban megfogalmazott és a járvány helyzet által 

megkívánt feladataikat el tudják látni, másrészt, hogy a járványhelyzetben jelentős 

többletmunkát vállaló – ezzel saját és családjuk egészségét is veszélyeztető -, az 

önkormányzati intézményekben és társaságokban dolgozó munkavállalók jutalmazásának a 

fedezete rendelkezésre álljon! 

 

Erre tekintettel támogatjuk azon követeléseiket, hogy „Ne megszorítsa, hanem 

támogassa a kormány az önkormányzatokat!” 

A további szakszervezeti követeléseiket is támogatjuk: 

 Legyen ismét munkaszüneti nap július 1-je, a Közigazgatás Napja, a 

köztisztviselők és kormánytisztviselők ünnepe! 

 Ne korlátozza a törvény a szakszervezeti tagdíj levonását, törölje ezt a jogalkotó 

a törvényekből! 



 Jöjjön létre a Nemzeti Munkaügyi Kerekasztal! 

 Ne csak az inflációhoz igazodjon a nyugdíjemelés! 

 A nyugdíjas a közszférában is dolgozhasson nyugdíja megtartása mellett! 

Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi tárgyalásokat a 

MKKSZ Sztrájkbizottságával a követeléseitekről és tegyen meg mindent annak 

érdekében, hogy a tárgyalások eredményesen, megállapodással záruljanak! 

Követeljük továbbá, 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 szinten 

(szakmaközi, ágazati és vállalati), 

- 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 újraszabályozását, 

- 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. 

 

Az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete támogatja és szolidaritásáról 

biztosítja Önöket illetve a sztrájkban részt vevő munkavállalókat!  

 

Paks, 2020. augusztus 27. 

 

       Néber Tibor sk. 

       ADÉSZ elnök 


