Magyarország Kormánya
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2019. április 3. napján kelt, az országos Közszolgálati Sztrájkbizottság nevében küldött
levelemre érkezett, a kotnányzati álláspontot tartalmaző válaszleveleket aZ Emberi
Erőfonások Minisztériuma, illetve a Pénzigyminisáérium kozigazgatási államtitkáraitól
köszönettel megkaptam. Azokat kimerítő alapossággal áttanulmányoztuk, és a következő
közös álláspontot alakítottuk ki:
Szeretnénk emlékeztetni Önt, hogy a jogszabályok - elsősorban a Sztrájktörvény és a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 9412018. (V.22.) Korm. r. - szigorú, kötött
eljárásrendet határoznak meg a felek jelen esetben az országos Közszolgálatt
Sztrájkbizottság és a Kormány - számára. Megítélésünkszerint a Kormány a mai napig nem
tett eleget törvényi kötelezettségének, nem jelölte ki világosan és egyértelműen atagsai közül
a képviseletérejogosult személyt, és nem kezdte meg a sztrájkkezdeményezésben
megnevezett témákban akotelezően előírt egyeztetést. Úgv látjuk, aválaszlevelekben jelzett,
ágazati tematikájú tárgyalások kilátásba helyezése, és aZ azokban illetékes szakmai

tátgyalőpartnerek megnevezése alapvetően eltér a sztrájl<követelésekben foglalt
megközelítéstől. Az országos Közszolgálati Sztrájkbizottságban megtestesülő széleskörű
ágazati összefogás éppen azzal a céllaljött létre, hogy együttes erővel képviseljük aközszféra
égető problémáira általunk megfelelonek tartott választ. Ezeket előzetesen visszautasítani,
más tárgyalási metódust vagy forumokat javasolni a kötelezően előírt egyeztetés helyett a
Sztráj ktörvénnyel ellentétesnek tartj uk.

Úiabg megerősítjük, nincsen törvényes akadálya annak, hogy az országos Kozszolgálati
Sztrái1kblzottság áItaI megnevezett témákban egységes tárgyalásokat folytassunk a
Kormánnyal. Amennyiben a Kormány álláspontja a megadott témákban eltér' annak
kifej tésérea kötelezó

e
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Annak érdekében,hogy a kollektív munkaügyi vita a törvényes keretek között, mindkét fel
számára megnyugtató módon rendeződjön, ismételten kezdeményezzik az egyeztető
tárgyalások megkezdéséta követelésekről és a sztrájk idejére biztosítandó, még elégséges
szolgáltatásokat tartalmaző megállapodásról' és a sztrájkegyeztetés első fordulójának
helyszínére és időpontj ára az alábbi javaslatot tesszük:

Helye: Benczúr Hotel, Benczúr I. terem
Budapest VI. ker., Benczúr u. 35.

Időpontja: 2019.május 02., 10.00 vagy 14.00 órai kezdettel

Kérem, hogy tárgyalásra a Kormány képviseletétellátó személy jogszabáIyoknak megfelelő
kijelö1ését és részvételétbiztosítani szíveskedjék.Természetesen szívesen fogadjuk,

amennyiben

a

tárgyaláson

a

Kormány kijelölt képviselője mellett

a fent

említett

válaszlevelekben megnevezett helyettes államtitkárok is részt vesznek.

Varom mielőbbi válaszát a tekintetben, a fent megjelolt időpontok közül melyik alkalmas a
kormény zati féI számfu a.

Budapest, 2019. április 23.
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Önt:

Földiák András ügyvivő
országos Közszolgálati Sztráj kbizottság

