
 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Gémesi György! 

Tisztelt önkormányzati képviselők: Szűcs Józsefné, Kis Antal, dr. Jeney 
László, dr. Györfi Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pecze Dániel, Pelyhe József, Tóth Tibor, Halász 

Levente, Varga Árpád, Kristóf Etelka, Kovács Barnabás! 
 
 
 
Minden bizonnyal értesültek róla, hogy 2019. január 4-én Gödöllőn is tekintélyes létszámú tüntetés volt 
az úgynevezett. „Rabszolgatörvény”, illetve az azzal együtt elfogadott más munkavállalókat illetve a 
jogállamiságot érintő egyéb törvények - közigazgatási bíróságok létrehozása, közalkalmazottak 
jogállását érintő törvénymódosítások, illetve az azok elfogadásának módja kapcsán kirobbant tiltakozási 
hullám részeként. 
 
Mint az ismeretes, a parlament 2018. 12.12-én, botrányos körülmények között, sokak álláspontja szerint 
minden törvényességet nélkülözve, házszabály-ellenesen fogadta el, a közbeszédben csak 
„Rabszolgatörvényként” ismeretes Munkatörvénykönyv módosítását. 
 
Már a törvény tervezetét is példátlan ellenállás fogadta: a szakszervezetek mellett az ellenzéki pártok is 
a javaslat visszavonására szólították fel a kormánypártokat és a beterjesztő fideszes képviselőket. 
 
Tudható, hogy a Munka törvénykönyve újabb módosítása (rabszolgatörvény) valójában két egyenlőtlen 
fél, a munkavállaló és a munkáltató megegyezéséhez köti a 400 órás túlmunkakeret bevezetését. De azt 
is jól tudjuk, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók számára az egyezség nem más, mint 
diktátum. A törvény bevezetése lehetőséget teremt a munkáltatók számára akár a hatnapos munkahét 
bevezetésére is, mindezt úgy, hogy akár 3 évig is halogathatják a túlmunka kifizetését. 
 
Mindezeken túl, tudományos kutatások bizonyítják, hogy a jelentős számú túlóra egészségkárosító 
hatással jár. Magasabb a szívinfarktus, az agyvérzés kockázata azoknál a dolgozóknál, akik 
rendszeresen túlórázni kénytelenek! 
 
Tisztelt polgármester úr és képviselő testület! 
 
Önök képviselői esküjükben arra esküdtek, hogy településünk, és a településünk lakói javát fogjuk 
szolgálni! Az eskü kötelez! A profit helyett az emberek, saját településünk polgárai mellé kell állniuk! El 
kell utasítaniuk minden olyan törekvést, ami településünk polgárait kiszolgáltatott helyzetbe sodorja, 
kvázi rabszolgasorba taszítja! 
 
Ezért a tüntetés résztvevői egyhangúlag kérik Önöket, hogy szólítsák fel a kormányt a 
Munkatörvénykönyv módosításának, a „Rabszolgatörvénynek” a visszavonására! Egyben a 
képviselőtestület szólítsa fel a törvényt megszavazó Vécsey László országgyűlési képviselőt, 
nyilvánosan kövesse meg, kérjen bocsánatot választóitól, Gödöllő település munkavállalóitól, polgáraitól, 
hibás döntése, és a szavazás során tanúsított magatartása miatt! 
 
Mint a tüntetés egyik szervezője és szónoka felkérem Önöket, hogy a gödöllői polgárok kérésének 
eleget téve tűzzék napirendre a csatolt határozati javaslatot, tárgyalják azt meg, illetve fogadják is el! 
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