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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A második világháború előtti munkakörülmények 
várnak a dolgozókra a jövő évtől!" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf fideszes képviselők által kezdeményezett Munka törvénykönyve
módosítást,  ami  a  munkaidő-beosztás  szabályait  érinti  a  munkavállalók  úgy  jellemzik,  hogy
embertelen,  aljas,  családellenes,  a  munkavállalókat  kizsigerelő,  teljesen  szakmaiatlan.
Rabszolgatörvény.

A Fidesz egyéni képviselői indítványnak álcázva most másodszorra fut neki annak, hogy a magyar
munkavállalókkal szemben a tőkéseket és a külföldi multikat támogassa. A Fidesz most azt akarja,
hogy a magyar dolgozók, szakácsok, ácsok, orvosok, tanárok, takarítók, buszvezetők, vasutasok,
autógyárban dolgozók, szalagmunkások három évig csak átlagbért kapjanak és a harmadik év végén
jussanak hozzá a túlóra pénzekhez. Mindezt úgy, hogy a mostani túlórákat 400 órára emelik. A
munkaadók azonban már a mostani törvényi előírásokat sem tartják be, már most is általános az évi
400-500 óra a túlmunka. Ha most feljebb viszik a határt, akkor azt fogják „egy kicsit túllépni”, és
évi 600-800 óra túlóra lesz az általános. Így teszi a magyar dolgozókat a Fidesz rabszolgává.

Ismét kiderült, hogy a Fidesz a tőkét védi a magyar dolgozókkal szemben. A munkavállalóknak
ezután jóval többet lehet majd dolgoztatni, miközben a ki nem fizetett túlóra pénzeket a külföldi
multik használják! A törvényjavaslatban számos aljasságot rejtettek el!

Sajnálatos  módon  a  kormányzat  és  a  Fidesz  arroganciája  nem  ismer  határokat.  Kósa  Lajos  a
törvényjavaslat egyik Fideszes előterjesztője a javaslat benyújtása, az általános vita lezárása után
hívta egyeztetésre a szakszervezeteket ebben a nagyon fontos és súlyos kérdésben. Ezt pont fordítva
kellett volna tennie.  Valószínű,  hogy csak a nagy felháborodás nyomán tartotta fontosnak, hogy



szóba álljon a magyar dolgozókkal. Kósa úr a magyar munkavállalók országos felháborodását úgy
jellemezte egy interjúban, hogy „a tervezet fogadtatása vegyes”.

Kéréseim a következők:

Miért a tőkét és a tőkéseket védik a tisztességes és becsületes magyar munkavállalókkal szemben?

Miért húznak kerítést a munka világában a tőkések és magyar dolgozók közé?

Miért zárják el kerítéssel a magyar dolgozókat a tisztes megélhetéstől?
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