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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: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért nem áll ki a kormány a magyar kétkezi dolgozók 
mellett?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  magyar  dolgozók  az  elmúlt  hónapokban  megtapasztalhatták  azt,  hogy  mit  várhatnak  a
Kormánytól. Egyrészt botrányos körülmények között elfogadták a Rabszolgatörvényt, mely teljesen
kiszolgáltatja  őket  a  multinacionális  nagyvállalatoknak.  Másrészt  pedig  nem  állnak  melléjük
heroikus küzdelmeik során és cinkos hallgatással támogatják azokat a leszámolásokat, melyek során
nagyvállalatok elintézik azokat a dolgozókat, akik sztrájkolni kívánnak. A Suzuki gyárban minden
figyelmeztetés nélkül kirúgták azt a munkavállalót, aki szakszervezetet kívánt létrehozni azért, hogy
hatékonyan tudják a dolgozók az érdekeiket képviselni. Mit tettek Önök? Semmit! De nem csak a
Suzuki  gyárban  fordulnak  elő  ilyen  teljesen  jogtalan  megtorlások.  Körzetemben  működik  a
Hankook  gumigyár,  ahol  szintén  forrnak az  indulatok  a  rendkívül  alacsony bérek  miatt.  Ott  a
bosszúhadjárat a dolgozókkal szemben nagyobb sebességen pörög.

1. Nemrég az egyik dolgozó fordult hozzám, hogy egy másik kollegájával együtt kirúgták a
gyárból azért, mert a VDSZ-hez való csatlakozásra buzdított.
2. a vezetés fenyegető üzeneteket kezdett eljuttatni az alkalmazottakhoz többek között arról, 
hogy akik a sztrájkban részt vesznek, ne számítsanak a továbbiakban a Hankook ház 
„vendégszeretetére”, azaz kiköltöztetik őket az ott dolgozók számára biztosított szállásról.

Mindez megtörténhet 2019-ben Magyarországon!

Tisztelt Miniszter Úr!

A szakszervezeteket szervező és sztrájkolni készülő dolgozók számomra olyanok, mint a végvári



vitézek voltak a török hódoltság idején. Az érdekeikért küzdve felveszik a harcot a multinacionális
óriásokkal szemben pusztán azért, hogy ne csak nekik, hanem több száz munkatársuknak – és a
családjaiknak - is jobb élete legyen. Önök ebben a heroikus küzdelemben viszont folyamatosan a
multik oldalára állnak cinkkos hallgatásukkal elárulva a kétkezi dolgozókat.

Tisztelt Miniszter úr!

-  Hogyan  fordulhat  elő  ma  Magyarországon  az,  hogy  gyárak  jogtalanul  rúghatnak,
fenyegethetnek  alázhatnak  meg  dolgozókat  azért,  mert  kiállnak  magukért  és  normális
béreket követelnek?
-  Milyen  jogi  segítségre  számíthatnak  a  kormányzat  részéről  az  olyan  dolgozók,  akiket
törvénytelenül  rúgnak ki  vagy fenyegetnek a  lakhatásukkal  azért,  mert  normális  béreket
követelnek?
- És végül mikor veszik észre azt, hogy nem a munkaórákat kell emelni törvényileg a multik
oldalára állva, hanem a béreket?

Köszönöm a szót, várom a megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. 03. 08.
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Pintér Tamás
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