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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az interpelláció címe: "Nem félnek?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kormány tudomásulvétele mellett fideszes képviselők által benyújtott ún. rabszolgatörvény 
fejlesztési bizottsági vitájában Szatmáry Kristóf kezdeményezésére a kormánypárti képviselők 
megtagadták a szót a szakszervezeti vezetőktől, akik pedig szívesen elmondták volna véleményüket
a törvényjavaslatról. Mivel önök a hivatalos egyeztetési folyamatot sem tartották be, sem pedig 
ezen a bizottsági ülésen nem kaphattak szót kénytelen vagyok helyettük is szólni. A mindössze 
egyetlen egyeztetésen Kósa Lajos szó szerint átverte azokat a konfederációs vezetőket akiket oda 
meghívtak. Végül is lehet, az említett vezetők csak megspóroltak maguknak, pár felesleges órát az 
életükből…

Bárhogy is van, el kell hogy mondjam, hogy önök tévúton járnak. Tévúton járnak ha azt gondolják, 
hogy a magyar nép a végtelenségig tűrni fogja a kizsákmányolását, az átverését. Több százezer 
honfitársunk már a lábával szavazatot és itt hagyta hazánkat. Sajnos további százezrek, milliók 
gondolkodnak azon, hogy el fogják hagyni az országot. De hát hölgyeim és uraim!

Ezt önök okozzák. Maguk az elmúlt 9 évben példátlan esélyt kaptak arra, hogy úgy vonuljanak be a 
magyar történelembe, mint akik felvirágoztatták az országot. Elképesztően jó nemzetgazdasági 
környezet, ömlő uniós euró milliárdok, a trükkjeiknek hála, stabilnak tűnő államháztartás, ami 
tovább ösztönzi a befektetőket. Egy kormánynak, amely állítólag az emberekért kormányoz ez 
ideális terepe lenne a fejlődés elősegítésére. De mit tettek maguk? Nézzük meg alaposan. Maguk, 
elloptak 3 ezer milliárdos magánnyugdíjat. Maguk elvették a magyar földet a magyar emberektől. 
Maguk, felgyorsították a magyar falvak tönkremenetelét. Szétverték az oktatást. Tudatosan 
akadályozzák a munkás családok gyermekeinek a felsőoktatásba jutását. Szétverték a munka 



törvénykönyvét és, ami a legsúlyosabb úgy tűnik, maguk abban is benne lennének, ha hazánk nem 
lenne az Euróapi Unió tagja, sőt inkább azt szeretnék ha orosz vagy kínai gyarmat lennénk inkább.

Miután megakadályozták a baloldali kormányoknak az egészségügyi reformot, teljesen tönkretették 
azt. Mára már normális egészségügyi ellátás, csak a magánrendelőkben, korházakban van. Oda 
jutottunk 2018–ra, hogy egy hasi ultrahangra is hónapokat kell várnia egy gyereknek.

Persze értjük mi ezt. Minek ide nyugdíjas réteg? A magyar ember dolgozzon szépen, 40- 45 évet, 
majd pár év után jobb ha inkább meghal. Nem kell fizetni a nyugdíját, nem ül feleslegesen az 
amúgy is mindenre alkalmatlan rendelőkben és neki sem kell zsemlét ennie párizsival 
szégyenszemre, egy végig gürcölt élet után.

De ami a legsúlyosabb az most történik. Maguk, teli szájjal és elképesztő milliárdokból üvöltik nap 
mint nap, hogy növekednek a bérek, egyre jobban élünk, és Magyarország nemsokára meghaladja a 
nyugat – európai életszínvonalat. Kedves hölgyeim és uraim. Maguk hazudnak. Maguk hazudnak és
tudatosan teszik tönkre az országot. Maguk azt hazudják, hogy béremelés lesz, miközben elveszik a 
cafetériát. Persze emelnek bért, de azt meg elviszi az infláció. Kedves magyar kormány 2019 –ben 
az emberek kevesebbet fognak keresni, mint idén!

De maguk rendes emberek. Maguk lehetővé teszik, hogy ne így legyen, hiszen mostantól majd – ha 
megszavazzák a rabszolga törvényt – lehet dolgozni egy év alatt akár 13, 14 hónapot is. Ez igen. Ez 
már valami! Miközben a fejlett Nyugaton, egyre kevesebbet kell dolgozni 6-700 ezres 
átlagfizetésekért, mi itthon akár 14 hónapot is gürcölhetünk a harmadáért. Már ha kifizetik, mert 
ugye annyira jól élünk, maguk szerint, hogy nem is olyan fontos ezt kifizetni időben, csak 2-3 év 
múlva.

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Nagy tisztelettel kérdezem, hogy nem félnek-e attól, hogy egy idő után a maguk hívei, akiket sok 
milliárd forint adóbevételből tévesztenek meg rájönnek, hogy átverték őket. Nem félnek-e attól, 
hogy előbb-utóbb nem lesz olyan pofátlan szerencséjük, mint az elmúlt pár évben volt, amikor 
minden kockázatos húzásukat, valami nem várt belföldi vagy külföldi esemény felülírta. Nem 
félnek-e attól, hogy a magyar nép egy idő után megunja, hogy azért kell önökre szavazni, mert önök
azt állítják, hogy valakik 10 évvel ezelőtt valami csúnyát mondtak önökre? Kérdezem továbbá, 
hogy miért támogatja a kormány továbbra is a rabszolgatörvény elfogadását? Terveznek-e érdemi 
béremelést, valamint a lakástakarékpénztár visszaállítását most, vagy akár a jövő tavaszi 
ülésszakon.

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. december 5.

Székely Sándor

Demokratikus Koalíció
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