2018. november 06. - TERVEZET

Tüntetést bejelentő szervező: Hatvani Jácint (MÉSZ)
A tüntetés szervezői: ágazati szakszervezetek
Fővédnökök: LIGA Szakszervezetek, MASZSZ konföderációk
Helyszín: Budapest V. kerület Szabadság tér 9. (MNB főbejárata előtt) és Budapest V. kerület
Alkotmány utca Kossuth tér felöli vége.
Tüntetés célja:
 A béren kívüli juttatások 2019. évtől emelkedő adója elleni tiltakozás,
 A kormány és a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek közötti érdemi szociális
párbeszéd követelése
Tüntetés kezdő időpontja: 2018. november 6. (kedd) 15:00
Tüntetés részletes forgatókönyve:
Területfoglalási engedély kezdetének időpontja:
 Budapest V. ker. Szabadság tér 9. MNB főbejárata (Bankcenter felöli oldal): 14:00 óra
 Budapest V. ker. Alkotmány utca Kossuth tér felöli vége: 13:00 óra
Előkészületek:
 14:00 Tüntetési szettek, és eszközök helyszínre szállítása, stb. (VDSZ MNB-hez)
 14:00 Teherautók érkezése az MNB elé (EVDSZ, VDSZ, BDSZ, PADOSZ 1-1 db
kisteherautót biztosít hangosítással; díszítés, hangosítás szerelés stb. egységes
dobzene 4db pendrive-on - MÉSZ)
 13:00 Alkotmány utca színpad és hangosítás szerelése (Székely Tamás)
Gyülekező:
Budapest V. ker. Szabadság tér 9. MNB főbejárata (Bankcenter felöli oldal): 2018. november
6. (kedd) 14:00 – 15:00 óra között, dobolás, hangulatkeltés Lőrincz László dobmester
vezetésével 14:30-15:00 óra között.
15:00 órakor tüntetés kezdése, „dobogtassuk meg Budapest szívét” - dobvihar
 Beszédek az MNB előtt:
o Gál Rezső narrátor,
o Szilágyi József (társelnök, LIGA Szakszervezetek: általános felvezető, )
o Nagycsaládos civil szervezet képviselője (Lakáscélú támogatás, mobilitás célú
lakhatási támogatás, iskolakezdési támogatás)
o Hatvani Jácint (Paksi Atomerőmű munkavállalóit ért hátrány)
o Rabi Ferenc (önkéntes nyugdíjpénztár)
o Gál Rezső, petíció felolvasása
o dobvihar
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Petíció átadása az MNB elnökének (küldöttség által – felelős: Szilágyi József, Székely
Tamás)
o dobvihar

15:30-tól vonulás síppal, dobbal, nagy zajjal és bányász zenekarral.
Útvonal: Budapest Szabadság tér -> Sas utca -> Arany János utca -> Bajcsy-Zsilinszky út ->
Alkotmány utca -> Kossuth tér
16:15 – 16:45 között érkezés a Parlamenthez
 Beszédek a Parlament előtt:
o Gál Rezső narrátor
o Székely Tamás MASZSZ
o Tanulói, Diák civil szervezet képviselője (diákhitel kedvezményes
törlesztésének elvesztése cafetériából)
o Csóti Csaba (Utazási támogatás?) SZEF
o Pinczés Ernő Villamosenerga-ipar/E.ON (őket ért hátrány)
o Gál Rezső, petíció felolvasása
o dobvihar
(mindenki elmondhatja a saját gondolatait, de zárójeles témákat mindenképpen
érintse)
 Petíció átadása a miniszterelnöknek (küldöttség által – felelős: Szilágyi József, Székely
Tamás)
o dobvihar
17:00: tüntetés várható befejezése, levonulás
18:30: területfoglalási engedély vége (résztvevők teljes távozása)
21:00: technikai bontás vége
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