A DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁG,
AZ EURÓPAI JOGÁLLAM
A 2015. október 5-én Állam és Társadalom címmel tartott közpolitikai előadások, korreferátumok,
és ezt követő vitáink alapján ebben a vitaanyagban összefoglaljuk azokat az értékeket és érdekeket,
amelyeket konföderációink következetesen képviselnek és számon kérnek érdekképviseleti munkájuk
során. Az előadások, prezentációk és korreferátumok teljes anyaga megtekinthető:
www.szefakademia.hu

Vitáinkban az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
Mi történt a Magyar Köztársaság államrendszerével, az alkotmányos alapintézményekkel?
Hogyan alakult át és változott meg kormányzati rendszerünk és államigazgatásunk?
Miként változtak az önkormányzati igazgatás és a helyi politika lehetőségei?
Mi jellemzi ma a munkavállalók egyéni és kollektív jogait?
Közpolitikai céljaink és tevékenységünk nemzetközi keretét, értékvilágát az Európai Unió szövetségi
rendszere, egyezményei, és jogi normái teremtik meg, valamint az államunk jogaként is kihirdetett
ILO megállapodások.
Hazánk alkotmányos viszonyainak megteremtésében, a törvényhozói és kormányhatalom létrejötte
terén hívei vagyunk a demokratikus jogállamot mindig újjáteremteni képes általános, titkos és
egyenlő választójognak. Értéknek tekintjük a társadalmi és politikai nyilvánosság megteremtésében
garanciális jelentőségű független, normatívan finanszírozott nemzeti közmédiát, a szabad, de
felügyelt és szabályozott médiapiacot. Célunk, hogy ezek mára eltorzult rendszerének korrigálásával
hazánkban újra megteremtődjenek a szabad, tisztességes és törvényes helyhatósági és parlamenti
választások feltételei. Ennek érdekében felvilágosító, képzési és tagtoborzó munkát folytatunk.
Álláspontunk rendszerkritikus, békés, demokratikus, jogállami úton kifejtett kritika.
Választási rendszerünk a pártrendszer elfajulása és válsága miatt egy formálisan legális, de eredeti
Alkotmányunk szellemét és szándékát elhagyó folyamatban eltorzult, s ennek eredményeként nem
arányos, túlreprezentált politikai képviselet jött létre, és jutott kizárólagos hatalomra. Ennek
működése során 2010 után egypólusú, a társadalmi konszenzusokat nélkülöző jogrendszer és
államhatalom született. Mi a kétfordulós, és a jelenleginél arányosabb választási rendszer
megteremtése mellett, és a pártfinanszírozás teljesen átláthatóvá tétele mellett vagyunk.
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újjáteremtéséért, a taglétszám és a szervezettség emeléséért.
Szakszervezeti szerepünket és működésünk kereteit megtartva küzdünk az egyszer már Alkotmányba
foglalt, de az Alaptörvény elfogadásával, valamint az arra épülő – a társadalmi érdekegyeztetés
gyakorlatát felszámoló - oktrojált jogalkotással jelentősen csorbult és szűkített egyéni és kollektív
munkavállalói jogok, valamint egyes állampolgári alapjogok visszaszerzéséért.
Határozott álláspontunk – és ezt ajánljuk tagjainknak – hogy szakszervezeti eszközökkel,
felvilágosítással, oktatással, kétoldalú kommunikációval, közösen vegyünk rész abban a civil
küzdelemben, amely a jelenlegi illiberális törekvésekkel szembefordulva a magyar republikánus
hagyományok és a demokratikus alkotmányfejlődés alapján kívánja formálni Magyarország jövőjét.
Legyen világos; értékválasztásunk az Alkotmány megújítása, és a népszavazással történő
jóváhagyása mellett van. Erre biztatjuk tagjainkat, de elzárkózunk a pártpolitikai szerepvállalástól,
és minden vonatkozásban tiszteletben tartjuk tagjaink politikai autonómiáját. Talán nem
érdektelen itt felidéznünk; az általános, titkos és egyenlő választójog, a nők egyenjogúsága, a
törvényes munkaidő és fizetett szabadság, a társadalombiztosítás a világ szakszervezeti
mozgalmainak nyomására született meg Európában, és lett általános norma a demokratikus világban.
Törekvésünk, hogy a Munka Törvénykönyve és a sztrájkjogi szabályozás korrekciójával a méltányos
foglalkoztatás biztonsága és kiszámíthatósága helyreálljon hazánkban. Harcolunk a társadalmi- és a
munkabéke garanciái, a többlépcsős – munkahelyi, ágazati, országos – és háromoldalú
érdekegyeztetési mechanizmus, megállapodási rendszer, valamint az országos ágazati kollektív
szerződési rendszer megújítása, intézményes kiépítése és gyakorlati alkalmazása érdekében.
Hívei és támogatói vagyunk a közigazgatás modernizációjának, a hatékony és jó kormányzás
megteremtésének. Ám aggodalommal tekintünk a szakigazgatási intézményrendszer átalakulására,
a szakszerűségi és jogvédelmi garanciák viszonylagossá válására. Számunkra nyugtalanító, hogy a
lakhatás, az egészségügyi és az időskori ellátás, a társadalmi nyilvánosság garanciái csökkentek, az
államélet és a pénzügyi rendszer átláthatósága és felelősségi rendszere megroppant.
Tagjaink állampolgári érdekei alapján érdekeltek vagyunk a korlátok nélküli, jogkörét szabadon
gyakorló Alkotmánybíróság, és a bírói fórumok, az ügyészi hatalom függetlenségének
helyreállításában és megtartásában. Érdekünk a tényleges önkormányzatiság védelme, illetve a
települések intézményi és költségvetési függetlenségének helyreállítása, a költségvetési
kiegyenlítési mechanizmusok felélesztése európai minták és modellek alapján.
Érdekvédelmi küzdelmeink során naponta szembesülünk az ügyészségi és a rendőrségi jogalkalmazás
kreatív és hatalomfüggő jellegével. Úgy látjuk, az egész magyar jogrendszer a képzetlen és szegény
állampolgárok ellen fordult. 2015, 2016, és 2017 szakszervezeti és civil kezdeményezéseit, és ezek

ellentmondásos eredményeit látva kiállunk a tanszabadság és a tanítás szabadsága mellett, nem
helyeseljük a mértéktelen centralizációt sem az oktatásban, sem az egészségügyben, a szociális
területen, de a közigazgatásban és a médiapolitikában sem.
Az önkormányzati önállóság felszámolása energiákat vesz el a társadalomtól, és ellenőrizhetetlenné
tette az államhatalom működését, az Európai Unió által biztosított támogatások felhasználását és
végső útját.
Számunkra, mint a legnagyobb magyar civil szervezetek számára elfogadhatatlan az állam
összehangolt támadása a civil (NGO) szektor ellen. Szolidaritást hirdetünk az elmúlt években
jogsérelmet szenvedő társszervezetekkel, egyházakkal és állampolgári csoportokkal. A mára kialakult
jogrend, és még inkább a politikai kormányzás napi gyakorlata egyre több felületen tagadja az
Európai Unió jogállami értékrendszerét, elfogadott normáit és jogbiztonsági garanciarendszerét.
Ezen eltérések „következménye”, hogy a szakszervezeteink mára „kiestek” a politikai
intézményrendszer, és nagy részben a nyilvánosság keretei közül is. Ez a helyzet alapjaiban ütközik
az Egyesült Európa értékvilágával, és már a kialakult magyar államrend egészének legitimitását teszi
kétségessé. Nemzetünk helyét és szerepét mi az újjászerveződő és integráltabb Európában
keressük.
Tanácskozásaink visszatérő felismerése, hogy a jogállam, a politikai demokrácia és a piac előnyei
erős szakszervezetek nélkül már középtávon elvesznek a nemzet egésze számára. Ezt leginkább a
magyar munkabér mára végzetessé vált olcsósága bizonyítja, már közép-európai összehasonlításban
is.
Konföderációnk érdekvédelmi munkájában követi – ha lehet gyakorolja - és így képviseli és védi a
demokratikus magyar – európai – jogállam értékeit, s ezekre alapozva küzd a bérből és fizetésből
élő állampolgárok millióinak közös érdekeiért.
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