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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Stratégiai partnerségi megállapodás, avagy a dicső 
múlton kívül engedi-e a Kormány azt, hogy reményteli jövője is legyen a Vasműnek?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
A  dunaújvárosi  Vasmű  gyár  nemcsak  a  városnak,  hanem  egész  Magyarországnak  az  egyik
legfontosabb nehézipari létesítménye. Amellett, hogy több ezer embernek ad munkát a térségben,
gazdasági potenciáját  jelzi  az is,  hogy nemzetközileg is  nagy mennyiségű megrendelést  teljesít,
öregbítve ezzel Magyarország ipari és ipari dolgozóinak jóhírét.
A Dunaferr nagysága miatt azonban sajnálatos módon hatványozottan ki vagyunk téve a piaci és
gazdasági változásoknak. Privatizáció, gazdasági válság, vezetőcserék, korkedvezményes nyugdíjak
megvonása, kivándorlás és még sorolhatnám az elmúlt években jelentkező problémákat. Ezek mind
egyre több vasműsnek teszik nehezebbé az életét, ezáltal bizonytalanabbá téve a saját, illetve az ott
dolgozók családjainak jövőjét.
Kemény  stratégiai  kérdések  ezek,  melyek  úgy  fest,  csak  nekünk,  a  körzetben  lakók  számára
fontosak.
2012.  július  20-a  óta  ugyanis  a  Kormányzat  79  nagyvállalattal  kötött  Stratégiai  Partnerségi
Megállapodást, de a Dunaferrel ez nem sikerült mind a mai napig. Halkan jegyezném meg, hogy a
79 nagyvállalat közül egyik sem rendelkezik olyan múltú és erős kötődésekkel Magyarországhoz,
mint a Vasmű.
A Stratégiai Partnerségi Megállapodásnak sok előnye van a nagyvállalatok számára. Kéréseiket a
kormányzat hamarabb meghallja, az adók bevezetése előtt egyeztetésre kerülhet sor velük, vagy
akár a rájuk vonatkozó külön adókról is tárgyalhatnak a kabinettel.
A dolgozók szempontjából már nem ilyen szerencsés a helyzet. Erre példa a szintén a körzetemben
működő  Hankook Tire  Magyarország  Kft.,  ahol  a  megállapodás  megkötése  ellenére  máig  nem
biztosított a szakszervezeti működés, és a dolgozók rendes érdekvédelme sem (bár ennek is inkább



a gyár nemzetközi tulajdonosai örülnek). Ennek ellenére úgy gondolom, egy ilyen megállapodás
segíthetné a térségünk gazdasági fejlődését és a hibák elhagyásával szavatolná a Vasműben dolgozó
sok ezer kétkezi munkás létbiztonságát is.
A vasműnek ugyanis nem csak dicső múltja van, de kell, hogy legyen sikeres jövője is, amit minden
eszközzel kötelesek vagyunk biztosítani.
Kérdezem tehát a tisztelt Miniszter Urat:

1. Kívánnak-e kötni Stratégiai Partnerségi megállapodást a Dunaferr nehézipari vállalattal?
2. Illetve ha igen, akkor mikor? Ha nem, akkor miért nem?

Várom érdemi válaszát!
Budapest, 2018. 11. 13.

Tisztelettel,
Pintér Tamás
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