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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: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Tervez-e a kormány újabb rabszolgatörvényt 
elfogadtatni a parlamenttel, hogy a BMW ne álljon el az új gyárának felépítésétől 
Debrecenben?" 

Tisztelt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr!

Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország számára egyre nagyobb kockázatot jelent, hogy a hazai
gazdaság ilyen nagy mértékben függ az autóipartól.

Magyarországon  összességében  közel  170 ezer  ember  dolgozik  az  ágazatban  a  beszállítókat  is
számítva. Jelenleg a magyar export egyharmada kapcsolható a járműgyártáshoz, ami a BMW hazai
beruházásával tovább nőhet.

Az autóipar azonban olyan ágazat, amely nagyon érzékeny a globális gazdaság változásaira, így a
globális gazdaság visszaesésének hatása hazánkban a sokszorosára erősödve jelentkezik majd.

Így valószínűleg a kormányt sem lepték meg igazán a német üzleti kap, a Handelsblatt információi
májusban, hogy kétségessé vált a BMW debreceni beruházása. 2018 ősze óta ugyanis a piacok a
vártnál rosszabbul teljesítenek és a cég pénzügyi igazgatója túlzott kapacitások kiépülésétől tart.

Szijjártó Péter miniszter úr ezután azt nyilatkozta, hogy nincs gond, a tervezettek szerint halad az
építkezés. Aligha érdektelen, hogy pontosan milyen egyezségek vannak a háttérben.

Azt  már  tudjuk,  hogy a  mintegy  ezer  új  munkahelyet  teremtő  BMW gyár  az  infrastrukturális
beruházásokkal  együtt  135  milliárd  forint  állami  támogatást  kapott.  135  millió  forint  állami
támogatás munkahelyenként – ez nagyjából olyan, mintha több évtizedre kifizette volna előre az ott
dolgozó munkások bérét a magyar állam a BMW-nek.

Azt nem tudjuk, annak csak a gyanúja merült fel, hogy a BMW-nek is valamilyen módon köze lehet



a tavaly elfogadott rabszolgatörvényhez. A gyanú meglehetősen alapos, hiszen a Der Standard is
BMW-Sklavengesetznek, vagyis BMW rabszolgatörvénynek nevezte a jogszabályt, amely ellen az
ellenzék és  a  szakszervezetek  egységben tiltakoztak  és  tüntettek.  Valamiért  a  kormány számára
mégis a BMW érdekei fontosabbak voltak a munkavállalók véleményénél. Persze, könnyen lehet,
hogy a törvényt nem a BMW kezdeményezte,- hiszen ezt állítja a Bundestag alsóháza munkaügyi és
szociális bizottsága is - csak a kormány akart kedvében járnia nagyvállalatnak.

A  magyar  kormány  ugyanis  annyira  szeret  kedvében  járni  a  feldolgozóiparban  működő
nagytőkének, hogy valóságos pokolbeli körülmények vannak már az ágazatban. A gyárakban az
ember gyakran csak másodlagos, az elsődleges a darabszám, mert abból van a bevétel, az ember
csak kiadás. Az emberek megalázása is előfordul. Munkaidőkeretben nincs hétvége, nincs szombat-
vasárnap, csak munkanap, és sokszor 12 órában dolgoznak az emberek, mert a törvény megengedi –
erről írt nemrég a 24.hu a Vasas Szakszervezeti Szövetség Fókuszban Kecskemét, munkafeltételek a
dél-alföldi régióban című tanulmánya nyomán.

Ez a mindennapi pokol az Orbán-kormány által megálmodott összeszerelő országának pokla. Jó
lenne, ha a miniszterek képesek lennének túllátni néha a makrogazdasági számokon, és észrevenni
mögöttük a szenvedő embereket.

A magyar dolgozóknak joguk van tudni, hogy a BMW az világgazdasági konjunktúra lassulása,
illetve az erről szóló hírek ellenére miért építi fel mégis a gyárát, mit ígért nekik a magyar kormány.
Számítanunk kell –e a munka törvénykönyvének újabb szigorítására, egy újabb rabszolgatörvényre?

Tisztelettel,

Tordai Bence

1


