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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

írásbeli kérdés
Helyben,

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 . év i
OVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz ,

és kormánya támogatja-e, aláírja-e egy hónap múlva Göteborgban a szociális jogo k
európai pilléréről szóló kiáltványt? "

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A szegénység kezelése Európában fontos ügy, Magyarországon ma nem az . Egy hónap múlva,
november 17-én lesz az EU tagországok vezetőinek csúcstalálkozója Göteborgban, ahol a
szociális jogok európai pillérének gyakorlati kiépítésér ől fognak tárgyalni. A javaslatcsomag
célja, hogy megfelelően lehessen kezelni a munka és a társadalom világában bekövetkezett
változásokat, mindezt egy méltányosabb Európa megteremtéséért, valamint Európa szociáli s
dimenziójának erősítéséért . Ez egy közös kiáltvány lesz, amelyben a tagországok vezetői
(Magyarország kivételével) kötelezettséget vállalnak a jöv őbeni jogalkotás közösségi és
nemzeti alapelveire .

Sajnos Ön és kormánya, ahogyan korábban, úgy továbbra is ellenzi a szociális jogokra
vonatkozó európai törekvéseket, amivel cserbenhagyja a magyar embereket . A
társadalmunkban meglévő hatalmas egyenlőtlenségek megszüntetése a jelenlegi legfontosab b
prioritás. Ma viszont egy ország ezt nem tudja egyedül elérni, ezért van szükség az uniós szint ű
együttműködés elmélyítésére ezen a területen is .

Amikor Ön és kormánya nemet mondanak a szociális pillérre, akkor nemet mondanak a
tisztességes bérekre és munkakörülményekre, az átlagbér felét meghaladó európa i
minimálbérre, a minden gyermek számára biztosított ingyenes egészségügyi ellátásra ,
oktatásra, tisztességes lakhatásra és megfelel ő mennyiségű és minőségű ennivalóra. Ön és



kormánya ezzel elutasítja az alapvető digitális készségek elsajátításának biztosítását, szociáli s
lakások létesítését, a kilakoltatás elleni védelmet . Ön és kormánya ezzel nemet mond az
anyasági, apasági, szülői és ápolási szabadság új és jobb szabályozására, egy európai
munkanélküli-biztosítási rendszer megvalósítására .

Magyarország egyik legnagyobb társadalmi problémája a jövedelmi különbségek egyre
gyorsabb növekedése, csakúgy, mint a munkakörülmények romlása és a szociális jogo k
szűkítése. Közös feladatunk és felelősségünk ennek a folyamatnak a megállítása, és egy
igazságos társadalom létrehozása . A visszatartott bérnövekedés, az ellopott uniós források, a
szétvert érdekegyeztetés, a megtépázott szociális védőháló, a zsákutcás közmunka-program
mind arról szól, hogy Magyarország nemcsak közjogi értelemben és a kormányzati kultúr a
terén, hanem a szociális modell tekintetében is elkanyarodott az európai főáramtól .
Mindenki alá akarja írni ezt a javaslatcsomagot, csak Ön nem. Az Európai Unió tagországainak
valamennyi jelenlegi kormánypártja (baloldali, konzervatív, liberális) egyetért a fenti jogo k
megteremtésével. Egyedüli kivétel a Fidesz-KDNP .

Mindezek miatt kérdezem Miniszterelnök Úrtól :

• Mindezek miatt kérdezem, hogy elmegy-e Miniszterelnök Úr egyáltalán a
csúcstalálkozóra? Aláírja-e a szociális jogok európai pillérérő l kiáltványt?

• Hajlandó-e arra, hogy az új európai szociális modell támogatásával, a magya r
embereknek, az itt élő szegényeknek is jövőt és lehetőséget biztosítson végre a
kormány?

Várom megtisztelő válaszát!

Bang

	

Borbély Ildikó

országg ' lesi képviselő
(MSZP)

Budapest, 2017 . október 17 .
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