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A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2023-ban ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. A 

Szövetség az elmúlt tíz évben a munkavállalók és a szakszervezetek számára a rendszerváltás 

óta legrepresszívebb társadalmi – gazdasági – politikai környezetben tevékenykedett. A 

Kongresszus álláspontja szerint a munka világát jelenleg meghatározó viszonyok már rövid 

távon sem tarthatóak fenn, mert azok szükségszerűen a munkavállalók helyzetének romlásához 

és Magyarországnak a fejlett államokhoz viszonyított lemaradásához vezetnek. Ennek 

elkerülése érdekében a Kongresszus szükségesnek tartja az alábbiakat: 

▪ A bérfelzárkóztatás folytatását mind az átlagbér, mind a minimálbér tekintetében. Az ország 

versenyképességét ne az olcsó munkaerő jelentse. A bérek minden munkavállaló számára 

biztosítsák a tisztes megélhetést. Az indokolatlan béregyenlőtlenség elfogadhatatlan, annak 

mérséklését prioritásként kell kezelni. 

▪ A munka világát szabályozó törvények, elsősorban a munka törvénykönyve átfogó 

módosítását, amelynek eredményeképpen csökken a munkavállalók kiszolgáltatottsága és 

erősödnek a kollektív jogok. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a munka világára vonatkozó 

szabályok segítsék elő a munka és családi élet összehangolását, valamint hathatós védelmet 

nyújtsanak bármiféle munkahelyi diszkrimináció, zaklatás és megfélemlítés ellen. 

▪ A sztrájkjog korlátainak lebontását. 

▪ A valós, érdemi megállapodásokra lehetőséget adó tripartit érdekegyeztetés, valamint az 

ágazati kollektív szerződések elterjedését elősegítő ágazati szintű párbeszéd helyreállítását. 

▪ Az önálló, hatékony ellenőrzésekre képes munkaügyi és munkavédelmi hatóság 

létrehozását. 

▪ A munkanélküli ellátások rendszerének átalakítását, az álláskeresési járadék maximális 

folyósítási idejének újra legalább 270 napra történő emelését. 

▪ A társadalombiztosítási alapok feletti munkavállalói kontroll lehetőségének megteremtését. 

▪ Egy igazságos és méltányos zöld átmenet lehetőségének megteremtését. Támogatjuk a 

magyar gazdaság klímasemlegesre történő mielőbbi átállását, de ebben a munkavállalók nem 

viselhetnek aránytalanul nagy terhet. Olyan kormányzati intézkedésekre van szükség, amely 

az átállással kapcsolatos terheket méltányosan osztja el a gazdaság szereplői között és 

alkalmasak az átállás foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásainak mérséklésére. 

▪ Az oktatási és szakképzési rendszer olyan irányú fejlesztését, amely felkészíti a jövő 

munkavállalóit mindazokra a kihívásokra, amelyeket a munka átalakuló világa, a 

digitalizáció/automatizáció jelent. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a diákok a munka 

világáról az oktatási rendszeren belül megfelelő tájékoztatást kapjanak, a szakszervezetek 

pedig érdemi szerepet a szakképzés és a felnőttképzés alakításában. 

▪ Egy érdemi jogkörökkel rendelkező Idősügyi Tanács felállítását, a nyugdíjszámítás alapja 

újra a vegyes indexálás legyen. 


