Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az
UFE
http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor
szakszervezeti elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra
szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának
megszüntetését,
a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését,
és
összevonhatóságának megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus
szakszervezeti jogokat telepít. A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást
a magánszféra és a közszféra szakszervezetei között. A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti
bejelentésnek megfelelően készül az alkotmányjogi panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy
rendvédelmi szakszervezet elnöke fog benyújtani az Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános
ombudsmant is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét.
English summary:

The trade union rights get damaged in Hungary - stated by UFE
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. Gabor Holecz, President of the trade union declared that the law
amendments which entered into force this January make awkward situation for the trade unions in the public
sector. The VPDSZ President also mentioned according to the announcement last week they are preparing the
petition to the Constitutional Court…

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz
http://www.echotv.hu/gazdasag/a_miniszterelnokhoz_fordul_a_.html
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor
szakszervezeti elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra
szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának
megszüntetését,
a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését,
és
összevonhatóságának megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus
szakszervezeti jogokat telepít. A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást
a magánszféra és a közszféra szakszervezetei között. A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti
bejelentésnek megfelelően készül az az alkotmányjogi panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt
négy rendvédelmi szakszervezet elnöke fog benyújtani az Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté
általános ombudsmant is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét. A 20 országban körülbelül 400
ezer tagot tömörítő UFE elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet elnöksége azért Budapesten tartotta soros

ülését, mert úgy látták, hogy Magyarországon sérülnek a szakszervezetek jogai, és ezt a helyzetet kívánták
megvizsgálni.
English summary:

European trade union applies to the Prime Minister
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that the Presidium held its next
meeting in Budapest because they saw that the trade union’s rights get damaged in Hungary and they
intended to examine this situation.

Orbánhoz fordul a VPDSZ
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/126330/1/belfold/Orbanhoz_fordul_a_VPDSZ?place=srss
A miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Orbán Viktor
miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (UFE) a
magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és Pénzügyi
Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor szakszervezeti
elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra szakszervezeteit. A VPDSZ
elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának megszüntetését, a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését,
és
összevonhatóságának
megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus szakszervezeti jogokat
telepít. A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást a magánszféra és a
közszféra szakszervezetei között. A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően
készül az az alkotmányjogi panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi
szakszervezet elnöke fog benyújtani az Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant
is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét. A 20 országban körülbelül 400 ezer tagot tömörítő UFE
elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet elnöksége azért Budapesten tartotta soros ülését, mert úgy látták, hogy
Magyarországon sérülnek a szakszervezetek jogai, és ezt a helyzetet kívánták megvizsgálni. Az ülés után úgy
ítélik meg, hogy valóban sérülnek Magyarországon a szakszervezeti jogok, a szólásszabadsággal együtt jelentette ki Serge Colin, hozzátéve, hogy az ügyben levelet küldenek majd az Európai Bizottság elnökének.
Konkrétumot említve az UFE elnöke a magyar szakszervezet vezetőjéhez hasonlóan az érdekképviseleti
tevékenységet ellátók munkaidő-kedvezményének csökkentését emelte ki. A nemzetközi szervezet elnöke utalt
arra, már korábban jelezték az Európai Bizottság elnökének, hogy véleményük szerint a szakszervezeti jogok és
a szólásszabadság sérülnek Magyarországon. Akkor José Manuel Barroso konkrétumokat kért.
English summary:

VPDSZ applies to Orban
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that they held next meeting in
Budapest because they intended to examine the situation in Hungary. After the meeting they determined that
the trade union’s rights get damaged in Hungary together with the freedom of speech. Serge Colin declared
that they send a letter in this matter to the President of the European Commission, Mr José Manuel Barroso.

A kormányfőhöz fordult az európai szakszervezet
http://mno.hu/gazdasag/orbanhoz-fordult-az-europai-szakszervezet-1060608
2012. március 16.
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését – mondta a Vám- és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor
szakszervezeti elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra
szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának
megszüntetését,
a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését
és
összevonhatóságának megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus
szakszervezeti jogokat telepít. A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően készül
az az alkotmányjogi panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi szakszervezet
elnöke fog benyújtani az Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant is, hogy
vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét.
English summary:

The European trade union applies to the Prime Minister
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. Gabor Holecz trade union president has a grievance of establishment
of the chamber system and that the government settles usual trade union rights to this chamber.

2012. 03. 16.

Orbánhoz fordulnak az európai vám és pénzügyi dolgozók
http://atv.hu/cikk/20120316_orbanhoz_fordulnak_az_europai_vam_es_penzugyi_dolgozok?source=hirkereso
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor
szakszervezeti elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra
szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának
megszüntetését,
a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését,
és
összevonhatóságának megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus
szakszervezeti jogokat telepít.
A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást a magánszféra és a közszféra
szakszervezetei között.
A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően készül az az alkotmányjogi panasz,
amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi szakszervezet elnöke fog benyújtani az
Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti
jogok helyzetét.
A 20 országban körülbelül 400 ezer tagot tömörítő UFE elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet elnöksége azért
Budapesten tartotta soros ülését, mert úgy látták, hogy Magyarországon sérülnek a szakszervezetek jogai, és ezt
a helyzetet kívánták megvizsgálni.

Az ülés után úgy ítélik meg, hogy valóban sérülnek Magyarországon a szakszervezeti jogok, a
szólásszabadsággal együtt - jelentette ki Serge Colin, hozzátéve, hogy az ügyben levelet küldenek majd az
Európai Bizottság elnökének. Konkrétumot említve az UFE elnöke a magyar szakszervezet vezetőjéhez
hasonlóan az érdekképviseleti tevékenységet ellátók munkaidő-kedvezményének csökkentését emelte ki.
A nemzetközi szervezet elnöke utalt arra, már korábban jelezték az Európai Bizottság elnökének, hogy
véleményük szerint a szakszervezeti jogok és a szólásszabadság sérülnek Magyarországon. Akkor José Manuel
Barroso konkrétumokat kért.
English summary:

The European customs and financial workers apply to Orban
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that they held next meeting in
Budapest because they intended to examine the situation in Hungary. After the meeting they determined that
the trade union’s rights get damaged in Hungary together with the freedom of speech. Serge Colin declared
that they send a letter in this matter to the President of the European Commission. The international
organization president indicated that they already notified the President of the European Commission that
according to their opinion the trade union’s rights and the freedom of speech get damaged in Hungary. Mr
José Manuel Barroso asked facts at that time.

Orbántól vár segítséget az európai vámos
szakszervezet
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/orbantol_var_segitseget_az_europai_vamos_szakszervezet.513565.html
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTI-nek pénteken Budapesten. Holecz Gábor
szakszervezeti elnök szerint a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra szakszervezeteit.
A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának megszüntetését, a
szakszervezeti
tisztségviselők
munkaidő-kedvezményének
csökkentését,
és
összevonhatóságának
megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus szakszervezeti jogokat
telepít. A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást a magánszféra és a
közszféra szakszervezetei között. A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően
készül az az alkotmányjogi panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi
szakszervezet elnöke fog benyújtani az Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant
is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét. A 20 országban körülbelül 400 ezer tagot tömörítő UFE
elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet elnöksége azért Budapesten tartotta soros ülését, mert úgy látták, hogy
Magyarországon sérülnek a szakszervezetek jogai, és ezt a helyzetet kívánták megvizsgálni. Az ülés után úgy
ítélik meg, hogy valóban sérülnek Magyarországon a szakszervezeti jogok, a szólásszabadsággal együtt jelentette ki Serge Colin, hozzátéve, hogy az ügyben levelet küldenek majd az Európai Bizottság elnökének.
Konkrétumot említve az UFE elnöke a magyar szakszervezet vezetőjéhez hasonlóan az érdekképviseleti
tevékenységet ellátók munkaidő-kedvezményének csökkentését emelte ki. A nemzetközi szervezet elnöke utalt
arra, már korábban jelezték az Európai Bizottság elnökének, hogy véleményük szerint a szakszervezeti jogok és
a szólásszabadság sérülnek Magyarországon. Akkor José Manuel Barroso konkrétumokat kért.

English summary:

The European customs trade union expects help from Orban
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that they held next meeting in
Budapest because they intended to examine the situation in Hungary. After the meeting they determined that
the trade union’s rights get damaged in Hungary together with the freedom of speech. Serge Colin declared
that they send a letter in this matter to the President of the European Commission. The international
organization president indicated that they already notified the President of the European Commission that
according to their opinion the trade union’s rights and the freedom of speech get damaged in Hungary. Mr
José Manuel Barroso asked facts at that time.

Orbánhoz fordulnak a szakszervezetek
http://mandiner.hu/cikk/20120316_orbanhoz_fordulnak_a_szakszervezetek
Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt. Készül az alkotmányjogi panasz is, továbbá Szabó
Máté általános ombudsmant kérik, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti jogok helyzetét. Orbán Viktor
miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (UFE) a
magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt, kérve a helyzet rendezését – mondta a Vám és Pénzügyi
Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke pénteken Budapesten. Holecz Gábor szakszervezeti elnök
közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a közszféra szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke
ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező levonásának megszüntetését, a szakszervezeti
tisztségviselők munkaidő-kedvezményének csökkentését, és összevonhatóságának megszüntetését, illetve a
kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus szakszervezeti jogokat telepít. A VPDSZ elnöke
kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően készül az az alkotmányjogi panasz, amelyet a
szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi szakszervezet elnöke fog benyújtani az
Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti
jogok helyzetét. A 20 országban körülbelül 400 ezer tagot tömörítő UFE elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet
elnöksége azért Budapesten tartotta soros ülését, mert úgy látták, hogy Magyarországon sérülnek a
szakszervezetek jogai, és ezt a helyzetet kívánták megvizsgálni. Az ülés után úgy ítélik meg, hogy valóban
sérülnek Magyarországon a szakszervezeti jogok, a szólásszabadsággal együtt – jelentette ki Serge Colin,
hozzátéve, hogy az ügyben levelet küldenek majd az Európai Bizottság elnökének. Konkrétumot említve az UFE
elnöke a magyar szakszervezet vezetőjéhez hasonlóan az érdekképviseleti tevékenységet ellátók munkaidőkedvezményének csökkentését emelte ki. A nemzetközi szervezet elnöke utalt arra, már korábban jelezték az
Európai Bizottság elnökének, hogy véleményük szerint a szakszervezeti jogok és a szólásszabadság sérülnek
Magyarországon. Akkor José Manuel Barroso konkrétumokat kért.
English summary:

The trade unions apply to Orban
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that the Presidium held its next
meeting in Budapest because they saw that the trade union’s rights get damaged in Hungary and they
intended to examine this situation. After the meeting they determined that the trade union’s rights get

damaged in Hungary together with the freedom of speech. Serge Colin declared that they send a letter in this
matter to the President of the European Commission.

Gazdaság-szakszervezet

A miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=HUN
Budapest, 2012. március 16., péntek (MTI) - Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul az Európai Vám és
Pénzügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése miatt,
kérve a helyzet rendezését - mondta a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) elnöke az MTInek pénteken Budapesten.
Holecz Gábor szakszervezeti elnök közölte: a januártól hatályba lépett módosítások ellehetetlenítik a
közszféra szakszervezeteit. A VPDSZ elnöke ennek kapcsán sérelmezte a szakszervezeti tagdíjak kötelező
levonásának megszüntetését, a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményének csökkentését, és
összevonhatóságának megszüntetését, illetve a kamarai rendszer létrehozását, amelyhez a kormány klasszikus
szakszervezeti jogokat telepít. A szakszervezeti vezető szerint több ponton is kifogásolják az eltérő szabályozást
a magánszféra és a közszféra szakszervezetei között.
A VPDSZ elnöke kitért arra is, hogy a múlt heti bejelentésnek megfelelően készül az az alkotmányjogi
panasz, amelyet a szakszervezeti jogok sérülése miatt négy rendvédelmi szakszervezet elnöke fog benyújtani az
Alkotmánybírósághoz, illetve kérik Szabó Máté általános ombudsmant is, hogy vizsgálja meg a szakszervezeti
jogok helyzetét.
A 20 országban körülbelül 400 ezer tagot tömörítő UFE elnöke, Serge Colin közölte: a szervezet elnöksége
azért Budapesten tartotta soros ülését, mert úgy látták, hogy Magyarországon sérülnek a szakszervezetek jogai,
és ezt a helyzetet kívánták megvizsgálni.
Az ülés után úgy ítélik meg, hogy valóban sérülnek Magyarországon a szakszervezeti jogok, a
szólásszabadsággal együtt - jelentette ki Serge Colin, hozzátéve, hogy az ügyben levelet küldenek majd az
Európai Bizottság elnökének. Konkrétumot említve az UFE elnöke a magyar szakszervezet vezetőjéhez
hasonlóan az érdekképviseleti tevékenységet ellátók munkaidő-kedvezményének csökkentését emelte ki. A
nemzetközi szervezet elnöke utalt arra, már korábban jelezték az Európai Bizottság elnökének, hogy véleményük
szerint a szakszervezeti jogok és a szólásszabadság sérülnek Magyarországon. Akkor José Manuel Barroso
konkrétumokat kért.
MTI 2012. március 16.,
English summary:

The Union of Finance Personnel in Europe applies to the Hungarian Prime Minister
The Union of Finance Personnel in Europe (UFE) applies to the Hungarian Prime Minister, Mr Viktor Orban
because the trade union’s rights get damaged and asks the settlement of this situation - said the President of
Trade Union of the Hungarian Customs and Financial Workers (VPDSZ) to the Hungarian Telegraphic News
Agency (MTI) in Budapest on Friday. … UFE President, Serge Colin said that the Presidium held its next
meeting in Budapest because they saw that the trade union’s rights get damaged in Hungary and they
intended to examine this situation. After the meeting they determined that the trade union’s rights get
damaged in Hungary together with the freedom of speech. Serge Colin declared that they send a letter in this
matter to the President of the European Commission.

