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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: "Növekszik a sztrájkhangulat az országban!" 

Tisztelt Miniszter úr!

A 2010-es országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP kétharmados többséget szerzett. Ezt 
megelőzően, egyfajta politikai konszenzus nélkül lehetetlen lett volna a sztrájktörvény esetleges 
módosítása, a jobbközép kormánykoalíció azonban néhány hónappal a kormányalakítást követően 
élt ezzel a lehetőségével. Akkor az Országgyűlésen éjszaka, előzetes egyeztetések nélkül áterőltetett
2010. évi CLXXVIII. törvénnyel a kormánypártok egy tollvonással, adminisztrációs eszközzel 
rendkívüli módon szűkítették, több ágazatban gyakorlatilag elvették a dolgozók sztrájkhoz való 
jogát.

2010 óta Magyarországon gyakorlatilag megszűntek a sztrájkok. A dolgozók és a szakszervezetek 
egyik alapvető nyomásgyakorló eszközükről voltak kénytelenek lemondani. Ez a folyamat beleillik 
abba a kormányzati intézkedéssorozatba, ami a munkavállalók, illetve a szakszervezetek jogainak a 
csorbítását és fokozatos szűkítését hivatott elérni. A folyamat másik fontos lépése volt a 2012. 
évben hatályba lépett új Munka törvénykönyvének elfogadása is, hiszen az számos olyan 
rendelkezést tartalmaz, mely nagyban sérti, vagy szűkíti a munkavállalók és a szakszervezetek 
korábban már megszerzett jogait. Az akkor ennek a jogszabálynak a tervezetéhez MSZP-s 
képviselők által benyújtott mintegy nyolcszáz módosító javaslatot mind lesöpörték, elutasították. 
Tették ezt akkor ugyanúgy, mint bármilyen e témában benyújtott javaslatunkkal azóta is.

Az általános dolgozói elégedetlenség alapján úgy tűnik, a tavaly év végén elfogadott 
"rabszolgatörvény" a magyar munkavállalók és szakszervezetek számára az utolsó csepp volt a 
pohárban. Sorra szerveződnek az országos tüntetések és a sztrájkok. A munkások újra hallatják 
hangjukat az országban épp úgy a fővárosban, mint vidéken. Januárban országszerte több helyen, 



így Miskolcon is több ezres demonstráció volt. Ennek a fellépésnek is köszönhető, hogy van például
olyan szerszámgépgyártó vállalkozás, illetve külföldi tulajdonú autóipari beszállító cég is, ahol a 
tulajdonosok látván a sikeres és eredményes munkavállalói fellépést már nem akarnak sztrájkoló 
munkásokat látni, inkább kiegyeznek dolgozóikkal.

Ugyanakkor sajnálatos módon vannak még elrettentő munkáltatói döntések például egy 
Esztergomban működő autógyártó vállalatnál, ahol a hírekből hallhattuk, hogy nyomban kirúgták 
azt a munkavállalót, aki megpróbált a gyárkapun belül szakszervezetet létrehozni. A hírek szerint az
eljárást kifogásolva az érintett szakszervezet pert indíthat a munkáltatóval szemben a dolgozó 
érdekeinek védelme érdekében.

Ezek a mostani eredményes és sikeres akciók úgy tűnik, hogy meghozzák az emberek kedvét ahhoz,
hogy a korábbiaknál határozottabban ki merjenek állni saját érdekeikért. A magyarok többsége nem 
akarja, hogy az újgazdag NER lovagok tovább rontsák élet és munkakörülményeiket, nem akarják, 
hogy a megkérdezésük nélkül a fejük felett döntsenek róluk.

Tisztelt Miniszter úr!

Tervezik-e a Munka törvénykönyvének módosítását a magyar dolgozók élet és 
munkakörülményeinek javítása érdekében?

Miért jó a kormánynak, ha Magyarországon gyengék a munkavállalói és a szakszervezeti jogok?

Miért nem kívánják csökkenteni a munkavállalók kiszolgáltatottságát?

Tisztelettel várom válaszát!

Miskolc, 2019. február 13. 

dr. Varga László

országgyűlési képviselő (MSZP)
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