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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok intézni a nemzeti fejlesztési miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Mikor kívánja a kormány kifizetni a felszámolás alatt álló Malév dolgozóinak járó
juttatásokat? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A Malév dolgozóinak elkeseredettségét szeretném tolmácsolni önnek. Az érintett honfitársaink
nemrég tudták meg, hogy már a márciusi fizetésükre is a Bérgarancia Alap keretét használta fel a
felszámolást végző cég. Ez azt jelenti, hogy a további kifizetésekre a felszámoló nem fog tudni forrást
biztosítani, ellehetetlenítve több ezer felmondás alatt álló dolgozót, és azok családtagjait .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A felszámolás alatt álló nemzeti légitársaságunk dolgozói sokszor évtizedekig becsületesen, a
legjobb tudásuk szerint szolgálták a Malévot, éppen ezért nem értjük, hogy miért sodorják ezen
honfitársainkat kilátástalan helyzetbe, teszik mindezt az idevonatkozó törvényre hivatkozva. Ezen
döntések következtében azonban a kormány 2000 dolgozót és azok családját hagyja az út szélén ,
korábbi ígéreteikkel ellentétben .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A dolgozók nem alamizsnát vagy segélyt kérnek, csupán jogos járandóságukat . Nem értik, ha a
Nokia - külföldi cégként - 2300 elbocsátott dolgozójának a törvényben el ő írt összegen túl háromhavi
átlagkeresetnek megfelelő juttatást és legalább két hónapig, a keresetnek megfelel ő álláskeresési
támogatást fizet, akkor egy volt állami vállalat miért hagyja az út szélén az önhibájukon kívül
munkanélkülivé vált dolgozóit . A jogos juttatás azért is fontos lenne, mert az lélegzetvételnyi id őhöz



juttatná azon honfitársainkat, akik gyakran koruk miatt is nehezebben helyezkednek el az amúgy i s
szűkös munkaerőpiacon .

A fentiek tükrében kérdezem a Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy mikor kívánja a
kormány kifizetni a felszámolás alatt álló Malév dolgozóinak járó juttatásokat ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . június 05 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
Jobbik
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