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országgyű lési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr.!

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

Orbán Viktor miniszterelnöknek

„Hogyan próbál érvényt szerezni a kormány a stratégiai megállapodásoknak? ”

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A magyar kormány eddig közel 50 stratégiai partnerségi megállapodást kötött különböző
külföldi cégekkel . Szijjártó Péter államtitkár korábban azt nyilatkozta, hogy a
nagyvállalatokkal kötött megállapodások célja a vállalatok magyarországi termelésének,
beruházásainak bővítése, a hazai beszállítói kör szélesítése és a foglalkoztatás növelése .

Mint azt több cég esete is mutatja a közelmúltban, a megállapodások semmilyen garanciá t
nem jelentenek a tömeges létszámleépítések ellen : tavaly decemberben a Jabil Circuit
Magyarország Kft. tiszaújvárosi üzeméb ő l bocsátottak el közel 700 dolgozót ; tavaly év végéig
a Tesco is mintegy 700 dolgozójától vált meg ; idén áprilisban a gödi Sarnsung-gyár 182 fős
állományát építették le; a legújabb, egyben legsúlyosabb elbocsátás pedig a Microsoft
komáromi Nokia-gyárának 1800 dolgozóját érinti .

Tavaly a Jabil botrányos leépítései kapcsán a kormány meger ősítette a céggel kötött stratégiai
partnerséget, és közölte, hogy ezek a megállapodások nem jelentenek garanciát a
munkahelyek megőrzésére: csupán szándéknyilatkozatok, jogilag nem értelmezhető
dokumentumok. A létszámbővítésre és munkahelyteremtésre vonatkozó vállalások semmilye n
kézzelfogható kötelezettségvállalást, számon kérhető ígéretet nem jelentenek.
A kormány láthatólag nem tesz semmit annak érdekében sem, hogy id őben értesüljön partnere
szándékairól . A komáromi Nokia 1800 fős elbocsátásának bejelentése váratlanul érte a
kormányt: a hírre Szijjártó Péter államtitkár ötpontos akciótervet rögtönzött . Bár a
megállapodások szerint a minisztérium és a cég képvisel ő iből álló munkacsoport félévente



ülésezik és elemzi az együttműködésben foglaltak végrehajtását, ezek az egyeztetések
láthatóan még arra se alkalmasak, hogy a kormány időben értesüljön a várható
elbocsátásokról .

Mindezek alapján az alábbi kérdésekre várom Miniszterelnök úr válaszát :

1. Felelősnek érzi-e a magát a kormány amiatt, hogy rövid időn belül ilyen mértékű
elbocsátásokra kerül sor egyik stratégiai partnerénél úgy, hogy a kormány a
dolgozókkal egyidőben szerez tudomást partnere szándékairól ?

2. Hogyan próbál a kormány érvényt szerezni a stratégiai megállapodásokba n
foglaltaknak? Mire használja a közös munkacsoportok üléseit? Hogyan próbálja me g
érvényesíteni a munkavállalók érdekeit ezeken az egyeztetéseken?

3. Felülvizsgálja-e a kormány a Microsoft-tal kötött stratégiai megállapodást?

4. Mi a garancia arra, hogy a jövőben nem történnek hasonló elbocsátások a
kormány stratégiai partnereinél? Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a
cégekkel aktív párbeszédet folytassanak, a kormányzat és a magyar emberek érdekei t
érvényesítve, társadalmilag felelős megoldásokat keresve?

Budapest, 2014. július 21 .

Tisztelettel,

An

	

Dr. Szél Bernadett
LMP
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