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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Miért nem hallgatnak a közszolgálatban dolgozókra?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Orbán kormány nem csak a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak, hanem a közszféra 
dolgozói ellen is frontális támadást indított.

A mostani rendszerben szokásos módon megfelelő társadalmi érdekegyeztetés, a 
szakszervezetetekkel való érdemi konzultáció nélkül kezdődött meg az országgyűlésben a 
kormányzati igazgatásról és a rendvédelmi szervekről szóló törvényjavaslat vitája, amire itt az 
országgyűlésben is csak a minimális idő állt rendelkezésre, miközben itt nagyon fontos törvényről 
van szó, amelyik sok ezer munkavállaló sorsát érinti.

A javaslatok számos ponton érintik hátrányosan az érintett kormánytisztviselőket. Jelentősen szűkül
az alapszabadság, amit a még a gyermekes családok többségénél sem kompenzál a pótszabadság. A 
tisztviselők lényegében korlátozás nélkül kirúghatóak lesznek, és bérük sem egy kiszámítható 
bértáblától, hanem a vezető önkénytől függ majd. A létszámgazdálkodás rendszerében a betöltetlen 
álláshelyeket elvonják a szervezetektől, miközben a túlóra kifizetését lehetetlenné teszik. Továbbra 
sem orvosolják azt a méltánytalanságot, hogy az állampolgárok ügyeivel foglalkozó 
kormányhivatali dolgozók sokkal kevesebbet keresnek, mint a kormánynak dolgozó társaik.

A rendészeti területen dolgozókra még szigorúbb, emberi jogaikat korlátozó szabályok várnak, 
jelentős részük pedig elveszti közalkalmazotti státuszát, és sokkal kedvezőtlenebb körülmények 
között dolgozhat tovább. Hasonlóképpen változik meg a honvédelmi terület dolgozóinak helyzete 
is, vagy jogaik aránytalan és indokolatlan korlátozást kell eltűrniük, vagy pedig elvesztik 
közszolgálati védettségüket. És ez csak néhány példa a kedvezőtlen változásokból.

Ezen túl a Munka törvénykönyve tervezett változtatása is rendkívül súlyos következményekkel jár a



közszolgálat dolgozóira nézve, hiszen számosan dolgoznak ilyen státuszban is ezen a területen. 
Innen kezdve nekik is szembe kell nézniük a megemelt számú túlórával és más negatív 
következményekkel.

Ezek a törvényjavaslatok a közszolgákból kormányszolgát, megbecsült állami alkalmazottból 
függésben és félelemben tartott rabszolgát csinálnak.

A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum Munkavállalói oldala 25 pontos javaslatot tett a 
legfontosabb problémák orvoslására. Sajnálatos módon az Igazságügyi Bizottság ülésén a kormány 
elzárkózott ezek teljesítésétől, és csak bizonytalan ígéretet tett némi engedményre.

Ennek alapján kérdezem Miniszter Urat:

Miért nem veszik figyelembe a saját munkatársaik képviselőinek javaslatait, miért nem törekszenek 
megállapodásra a közszféra szakszervezeteivel?

Ha ennyire nem bíznak a közszolgákban, hogyan várnak el tőlük lojalitást?

Az állampolgár hogyan várhatja el ügyei hatékony, szakszerű és méltányos intézését túlhajszolt, 
félelemben tartott, kizsigerelt kormánytisztviselőktől?

Várom válaszát.

2018. december 5.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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