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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: "Miért nem az emberek érdekeit teszi az első helyre a 
kormány a feldolgozóipari nagyvállalatok igényei helyett?" 

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

Ahogy olvastam a kormánypárt két tagja által beterjesztett rabszolgatörvény javaslatot, az járt a
fejemben, vajon tudják-e egyáltalán, hogy mit javasolnak? Belegondoltak-e abba, hogy mit is jelent
400 órát ledolgozni túlmunkaként? Elvégezték-e az egyszerű osztást, amelyből kiderül, hogy 400
munkaóra  az  egyenlő  50  munkanappal?  Tudják-e,  hogy  a  gyakorlatban  a  hatnapos  munkahét
bevezetését javasolják?

Attól tartok, sem az előterjesztő képviselőknek, sem a kormánytagoknak nincs arról fogalmuk, mit
is jelent ennyit dolgozni. Nem tudják, milyen az, amikor a családtagokkal leépülnek a kapcsolatok a
rengeteg túlmunka miatt.  El  sem tudják képzelni,  mennyire  sivár  életre  próbálják kényszeríteni
azokat, akiknek ezután az életük csak annyiból állhat, hogy munka, munka és munka. Olyan életet
szánnak ezzel másoknak, amelyet maguk soha nem vállalnának.

A beterjesztőket  és  kormánytagokat  legfeljebb  olyan  munkabaleset  érheti,  hogy  elvágják  egy
papírlappal a kezüket. Sokan mások azonban nehéz és veszélyes körülmények között dolgoznak.
Olyan emberek, akik minden tiszteletet megérdemelnek, de a kormányunk nem tiszteli őket. Az
Orbán-kormány olyannyira nem tiszteli őket, hogy az egészségkárosító munkahelyeken dolgozóktól
már elvette a korkedvezményes nyugdíjat. Most pedig végeláthatatlan túlmunkákra kényszerítené
őket,  pedig  mindenki  tudja,  aki  valaha  valódi  munkahelyen  dolgozott:  aki  fáradt,  könnyebben
hibázik.

Tavaly több mint 23 ezer munkabaleset volt. 208 munkabaleset csonkulással járt, tehát legalább egy
ujjperc, vagy akár teljes végtag elvesztésével. 79 ember hunyt el munkabalesetben. Ez tragikusan



sok. Ha a rabszolgatörvény valósággá válik, a tragikus esetek száma nőni fog.

Úgy beszélnek a terveikről, mint munka alapú társadalomról, amely önök szerint magasabb rendű a
nyugati  országok  jóléti  társadalmainál.  Csakhogy  önök  történelmi  tévedésben  vannak,  a
rabszolgatartó  társadalmak  fejletlenebbek  a  szabad  polgárok  együttműködésén  alapuló
társadalmaknál.

Elképesztően képmutató azon érvelésük, hogy a 400 óra túlmunkához a munkavállaló beleegyezése
kell, mivel ezt kollektív szerződéshez vagy üzemi megállapodáshoz kötnék. Önök is tudják, hogy
attól,  hogy a szakszervezetet  vagy az üzemi  tanácsot  sikerült  a  munkáltatónak rávennie,  avagy
rákényszeríteni arra, hogy belemenjen egy ennyire magas túlórakeretbe, még nem igaz az, hogy
ehhez minden érintett munkavállaló hozzájárult. Egészen egyszerűen hazugság ilyet állítani.

Hallottam Szijjártó  Péter  miniszter  úr  nyilatkozatát  a  javaslatról,  miszerint  jól  fogadták  azt  az
északrajna- vesztfáliai cégek. De vajon érdekli-e a kormánytagokat, hogyan fogadták a javaslatot a
magyar munkavállalók?

A német iparvállalatok már így is rendkívül sok kedvezményt kapnak. A kormány például levitte a
társasági adó kulcsát 9 százalékra, aminek a valódi haszonélvezői a multinacionális nagyvállalatok
voltak,  mint  azt  tudjuk  egy  jegybanki  elemzésből.  Emellett  igénybe  vehetnek  számos
adókedvezményt,  gyakran  közvetlen  pénztámogatást  is  kapnak  a  kormánytól,  a  BMW  ezer
munkahelyet teremtő beruházására például a magyar adófizetők 135 milliárd forintot költenek. Ez
több mint 20 szorosa annak, amit gyermekápolási táppénzre költünk, tekintettel az Orbán-kormány
korábbi,  táppénzt  illető  megszorításaira  is.  Miért  nem  elég  ennyi  kedvezmény  a  német
iparvállalatoknak? Miért hiszi azt a kormány, hogy még a magyar dolgozók vére is kell?

Tisztelettel,

Tordai Bence (Párbeszéd)
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