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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Stop Rabszolgatörvény" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Kormány úgy döntött, hogy ide akarják csábítani a külföldi tőkét, ehhez pedig a Magyar
dolgozók  kizsákmányolására  alkalmas  törvényeket  alkotnak.  A keleti  nyitással  együtt  az  ázsiai
típusú munkamodellre tér át Magyarország. Ennek a folyamatnak az egyik eleme, hogy most 400
órára emelik a magyar dolgozók túlóraszámát és még a túlórák után járó bérüket is elbukhatják.
Mindezt a külföldi multik megrendelésére és megelégedésére!

A Kormányzat hozzáállását mutatja, a törvénymódosítás előtt nem egyeztetett a szakszervezetekkel.
Utólag  jutott  eszükbe,  hogy  mégiscsak  egyeztetni  kellene.  De  amint  látszik  eredeti  céljától  a
kormányzat  nem  lépett  vissza.  Ezért  lesz  december  8-án  egy  országos  tüntetés,  amit  a
szakszervezetek és több baloldali ellenzék párt támogat. Mi közösen akarjuk megvédeni a magyar
munkavállalókat a külföldi multik kizsákmányolásától!

Ez a mostani tüntetés több szakszervezet összefogásával jött létre, azért mert Önök megint húznak
egyet  a  magyar  dolgozókat  sanyargató  nadrágszíjon!  A kérdés,  hogy ezt  Önök meddig  tehetik
büntetlenül?!

A  Kósa  Lajos  és  Szathmáry  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 400 óra túlóra bevezetése, amit a kormányzat most kíván megtenni azt, jelenti, hogy az egyébként
is meglehetősen magas, 1840 órás alapot most már évente közel 22%-kal toldhatja meg a túlórázás.



A legkevesebbet  egyébként  Franciaországban kell  dolgozni  ugyanabban a főállásban,  hiszen ott
csak évi 1560 óráról indul a számolás. Ez azt jelenti, hogy ha egy francia munkás évi 280 (azaz heti
5,4) túlórát teljesít, a munkaidőt nézve akkor is csak annyit fog dolgozni, mint egy magyar dolgozó
túlóra nélkül. Egy francia dolgozó évi 280 túlórával nyilvánvalóan jóval több pénzt fog hazavinni,
mint  egy  olyan  magyar  dolgozó,  aki  egyetlen  túlórát  sem  teljesített,  miközben  mindketten
ugyanannyi időt töltöttek a munkahelyükön.

A fejlett  világban egyébként pont  ellenkező irányba halad a gazdaság, mint  Magyarországon, a
keleti nyitás élharcosánál. Nyugaton a heti kötelező munkaidő csökkentésével egyre több cégnél
próbálkoznak. Minden témába vágó kutatásnak az az eredménye, hogy a munkaidő csökkentése
bizonyos esetekben a hatékonyság növekedéséhez vezet.

Tisztelt Miniszter Úr!

Mikor fog egy Magyar  dolgozó ugyanannyi  munkával  ugyanannyi  fizetést  hazavinni,  mint  egy
Nyugat-európai kollégája?

Miért akarnak Európa közepén, Magyarországon ázsiai típusú munkamodellre áttérni?

Miért a külföldi multik érdekeit védik a Magyar dolgozókkal szemben?

Mikor vonják vissza a Rabszolgatörvényt?
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