
 

 

 

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT 

A Szakszervezeti Akciószövetség tagszervezetei 

- Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

- Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 

- Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 

- Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete 

tiltakozik Szíjjártó Péter miniszter alkotmánysértő, törvényellenes, - a munkavállalói szervezkedés 

szabadságát súlyosan veszélyeztető - kijelentése ellen. 

Szíjjártó Péter miniszter esküt tett arra, hogy: „az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom;” 

(Melléklet a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi ... törvényhez. Az eskü 

szövege a következő: 

"Én ..................... esküszöm, hogy hazámhoz: a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és az 

alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megörzöm; megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen 

járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

Isten engem úgy segéljen!") 

Szíjjártó Péter azt mondta, hogy: Szakszervezetesdit eddig sem játszottunk a Külügyminisztériumban, ezután 

sem fogunk. És ha valakinek ilyenhez van kedve, az szintén megkapja lehetőséget arra, hogy ezt a játékot a 

minisztériumon kívül játssza. Nem engedjük meg ezt természetesen a jövőben sem.” 

Szíjjártó Péter miniszter ezen kijelentése nyílt fenyegetés mindazok számára, akik törvényekben biztosított 

érdekképviseleti jogosultsággal kívánnak élni.  

Felhívjuk Szíjjártó Péter figyelmét, hogy a Kormányzati Igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit) 

170. §-a (4) bekezdése szerint „A kormánytisztviselők jogosultak a kormányzati igazgatási szervnél 

szakszervezet létrehozására. A szakszervezet szerveket működtethet, ezek működésébe tagjait bevonhatja. 

Szíjjártó Péter minisztert nem a játék kedve, hanem a (Kit) törvény 172. § (2) bekezdésében foglaltak kötelezik 

arra, hogy: „A kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni a szakszervezet véleményét a 

kormánytisztviselők munkavégzésére, munka-, és pihenő idejére, jutalmazására, valamint juttatásaira 

vonatkozó, a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt szabályozásról.” 

A Szakszervezeti Akciószövetség fent megnevezett tagszervezetei együttesen követelik, hogy Szíjjártó Péter 

munkáltatóként és Magyarország Kormányának minisztereként mindenkor tartsa tiszteletben az Alaptörvényt, 

és szerezzen érvényt a munkavállalói jogokat garantáló törvényi előírásoknak. 
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