
 
Felhívás demonstrációra! 

 
A Vasas Szakszervezeti Szövetség  

2014. november 17-én 16 órára (a tervezett képviselői zárószavazást megelőzően)  
a Parlament elé 

közös élőláncba hívja azokat a tiltakozókat, akik nem értenek egyet azzal a kormányzati szándékkal, 
hogy az állami többletbevételeket ismét a munkavállalók rovására – a munkáltatói terhek növelésével 
– teremtsék meg. Tervezik mindezt ismét az érdekegyeztetés fórumainak teljes mellőzésével! 
 
A FIDESZ kormány 2012. óta a harmadik adóemelésre készül a béren kívüli juttatásokat érintően! Ezt nem 
hagyhatjuk!  
 
Demonstrációnkra várjuk a 

• szakszervezeti vezetőket,  
• szakszervezeti tagokat, 
• munkavállalókat, 
• civil szervezetek képviselőit,  
• szimpatizánsokat, 
• munkáltatói szervezetek képviselőit, 
• önsegélyező, önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak képviselőit és tagjait, 
• az adóterhek növelésének negatív hatását várhatóan megérző szolgáltatói szektort.  

 
 
2015-ben a Parlament előtt lévő adótervek szerint 14 %-ról 27 %-ra nő az egészségügyi hozzájárulás mértéke - ezáltal 
51,17 %-ra nő - az SZJA tv. 71.§-ában meghatározott béren kívüli juttatások adóterhe (pl. az Erzsébet utalvány, meleg 
étkezés biztosítása, Széchenyi Pihenő kártya, üdülési szolgáltatások nyújtása, az egészségpénztári és nyugdíjpénztári 
munkáltatói befizetések, a beiskolázási támogatás, stb.), míg az egyéb juttatások adóterhe 51,17 %-ról 65,79 %-ra 
emelkedne. 
 
Mi lehet az adóemelés várható hatása? Az adóteher részbeni vagy teljes összegének munkavállalókra 
hárítása vagy a juttatások összegének csökkentése, illetve teljes megszüntetése, alapbéresítés esetén 
jövedelem-kiesés. Az öngondoskodás, az egészségvédelem, az egészségmegőrzés elsorvadása, a 
kereskedelmi és turisztikai, rekreációs forgalom visszaesése, munkahelyek megszűnése, a munkáltatói 
terhek növekedése, a családi költségvetések szűkülése. 
 
 
Szólítsuk fel együtt a kormányt, hogy álljon el a béren kívüli juttatások mindennemű tervezett 
adónövelési tervétől!  
 
Nem tudjuk elfogadni a munkavállalók – a családok, a munkáltatók - további terheinek növelését!  
Elvárjuk és követeljük, hogy ebben és a hasonló kérdésekben a kormány a meglévő érdekegyeztetési 
fórumokat ne kerülje meg! 
 
A Kossuth térre várunk mindenkit, aki nem akarja tudomásul venni az adótörvény tervezett 
módosítását!  

Állj ki Te is érdekeidért, mi ezt tesszük! 
Együtt akadályozzuk meg a törvény elfogadását! 

 
 

Vasas Szakszervezeti Szövetség 
 

A demonstrációra mindenkit hívunk, de kérjük, hogy a pártjelképeket, szimbólumokat  mellőzzék! 


