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ÖSSZEFOGÁS A MUNKAVÁLLALÓI 

JOGOKÉRT 

D-Day 

2011. szeptember 29-től 

Forgatókönyv 

 

Az Akcióegység célja: Küzdelem a demokráciáért, szociális biztonságért, 

emberi és munkavállalói jogok megőrzéséért. 

Az Akcióegységhez csatlakozott mintegy hetven szakszervezet, civil 

szervezet és társadalmi szervezet a következő 9 pontot tartalmazó 

követeléscsomagot fogadta el: 

1. Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést! 

2. Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezést! 

3. Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú 

társadalmi párbeszéd intézményrendszerét! 

4. Követeljük, hogy a Munka törvénykönyvét kizárólag a szociális 

partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák! 

5. Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és 

a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét! 

6. Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet 

biztosítsanak a munkavállalóknak, az új szabályok esetenként csak az 

újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre 

vonatkozzanak! 

7. Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel 

történt megállapodásokat követően vezessék be!  

8. Követeljük a sztrájkjog visszaállítását! 

9. Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait! 
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Az akcióegységben résztvevők: 

Mindazon szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek, civil és társadalmi 

szervezetek, állampolgárok, akik az Akcióegység céljával, a megfogalmazott 

követelésekkel egyetértenek. Az akciósorozat pártpolitika mentes. 

2011. szeptember 29-től 

D-Day 

 A szakszervezetek, civil-és társadalmi szervezetek a munkavállalói 

jogok és a demokrácia védelmében ,,partra szállnak”. 

Mottó: ,,Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt, mi vagyunk 

a ház!”(Váci Mihály) 

 

,,A” Helyszín 

Budapest, Széchenyi tér (volt Roosevelt tér)- Lánchíd- Clark 

Ádám tér 

 

11.00-15.00 Színpad felállítása az alagút bejáratánál, helyszín 

beépítése 

15.00- Határozatlan idejű ülősztrájk kezdete 

(felelős szervező: Árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ) 
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2011.szeptember 30. 

,,B” Helyszín: Budapest, Nagy Imre szobor 

16.00-órától  Társadalmi Kerekasztal  

(Felelős szervező: Székely Sándor Egymillióan a Demokráciáért 

Egyesület) 

2011.október 1. 

,,C” Helyszín: Budapest, Parlament előtti tér, Alkotmány utca 

08.00-13.00 Színpad felállítása, helyszín beépítése 

13.00-14.00 Gyülekező a Nagygyűlés helyszínén 

14.00-16.00 Tiltakozó Nagygyűlés 

16.00 óra A nagygyűlés zárása 

16.15 Az ülősztrájkhoz csatlakozók átvonulása az ,,A”  helyszínre. 

17.00-21.00 Az eredeti helyszín helyreállítása 

(Felelős szervező: Árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ, 

Székely Tamás VDSZ)  

2011. október 3-tól folyamatos 

08.00- Forgalomlassító félpályás útlezárások az ország különböző 

területein (külön terv alapján) 

 (Felelős szervező: Székely Tamás VDSZ) 


