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Napirendi javaslat  

 

1. A koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult gazdasági 
helyzet megoldása céljából - a munkavállalók megsegítéséről szóló 
határozati javaslat (H/10124. szám) 
(Nunkovics Tibor, Dudás Róbert (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. A koronavírus világjárványnak a Volánbusz Zrt. munkavállalóira, valamint 
utasaira gyakorolt hatásainak enyhítéséről szóló határozati javaslat 
(H/9789. szám) 
(Bana Tibor (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. Egyebek 
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A bizottság titkársága részéről 

  Nyilas Dániel bizottsági munkatárs  
 

Meghívott 

Dudás Róbert (Jobbik) országgyűlési képviselő 
Bana Tibor (független) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra.) 

 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntök mindenkit a teremben. Kérem, foglaljuk el helyünket.  

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. Mínusz első napirendként 
egy kötelező technikai jellegű tájékoztatást kell adnom: a bizottsági ülés közvetítését 
végző automatikus rendszer megfelelő működéséhez kéri a Ház, illetve kérem én is, 
hogy a mikrofon használatakor a készüléket ne mozdítsuk el a helyéről, hanem azt a 
készülék fölé hajolva, gégecsöves mikrofonállásának változtatásával használjuk. Ez 
nagyon fontos a megfelelő hangminőség elérése érdekében.  

Szeretném egyúttal bejelenteni, hogy a veszélyhelyzet alatti munkavégzés miatt 
a mai ülésen Vásárhelyi Pál helyett Nyilas Dániel, az Európai ügyek bizottsága 
munkatársa segíti munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntöm ezúton is a bizottsági 
ülésen.  
Technikai jellegű feladatom továbbá még a határozatképesség megállapítása. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel tíz fő személyesen van jelen, és 
a bizottság elnöke nem tud eseti képviseleti megbízásról, egy úton lévő képviselőtársról 
még igen, de várhatóan ő is perceken belül megérkezik.  

A napirend elfogadása az előfeltétele annak, hogy érdemi napirendi pontokat 
tudjunk tárgyalni. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi javaslatot 
elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék azt. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangú döntés született e tekintetben. Megállapítom, hogy a bizottság 
10 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

A koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult 
gazdasági helyzet megoldása céljából - a munkavállalók 
megsegítéséről szóló H/10124. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így megnyílik az út, hogy átlépjünk az első érdemi napirendi pontra, amely a 
koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet 
megoldása céljából - a munkavállalók megsegítéséről szóló javaslat, mindez a H/10124. 
számon fut. Nunkovics Tibor jobbikos képviselő úr indítványáról van szó, amihez 
csatlakozott Dudás Róbert képviselő úr, aki az előterjesztők nevében jelezte, hogy itt 
van, és szeretné megindokolni a javaslat tárgysorozatba vételének szándékát. Ebből a 
célból meg is adom a szót. Parancsoljon!  

 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés egyébként tartalmazza az általunk rendkívül 
fontosnak vélt dolgokat. Az általános indokolásban pedig ezt ki is fejtettük, ugyanakkor 
viszont, ha megengedik, rövid kiegészítéssel azért élnék.  

Az elmúlt 30 év sok mindent elhozott Magyarországra, ugyanakkor viszont a 
magyar munkavállalók számára ez nagyon sok esetben nem járt pozitívummal. 
Várakozással tekintettek akár a rendszerváltás idején, de ugyanúgy elmondható 2004-
ben az európai uniós csatlakozásunk idején is arra vonatkozóan, hogy mind 
életszínvonaluk, mind pedig a családjuk életszínvonala, munkájuknak a minősége, de 
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sokkal inkább annak a megbecsülése javulni fog. Magyarország viszont egyre 
kiszolgáltatottabbá vált, és ki kell hogy jelentsük, hogy egyébként összeszerelő országgá 
váltunk, és a multinacionális cégek rabszolgáivá váltak sok esetben a teljesen 
kiszolgáltatott munkavállalók. Tetézte még ezt az is az elmúlt évtizedekben, hogy a 
munka törvénykönyvének folyamatos, a munkáltatókat segítő és a munkavállalókat 
pedig hátrányos helyzetbe hozó változtatásai nem jelentettek pozitívumot a 
munkavállalók számára, ugyanakkor az sem, hogy a szakszervezetek elsorvasztása az 
elmúlt évtizedekben igen magas méreteket öltött, ezáltal ténylegesen 
kiszolgáltatottakká váltak a munkavállalók.  

2018-ban jött egy olyan törvény, a rabszolgatörvény névre keresztelt törvény, 
aminél azt gondolhatta mindenki, hogy már nincs lejjebb, ugyanakkor viszont most egy 
kormányrendelettel lehetővé tették a munkáltatóknak az egyoldalú kollektívszerződés-
módosítást, illetve azt, hogy a következő két évben a munkaidőkeretet is 
módosíthassák. A rabszolgatörvény értelmében három év áll rendelkezésre a 
munkáltatóknak, hogy a munkavállalók részéről túlórában végzett tevékenységet 
kifizessék, anyagilag is elismerjék a munkájukat. Most a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően ez két évre csökkent. Az előterjesztésben Nunkovics Tibor 
képviselőtársammal mi arra teszünk javaslatot, hogy ez két évről csökkenjen egy évre, 
ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkaidőkeret ilyen formán két évről egy évre 
csökkenjen. Ami pedig legalább ennyire fontos, hogy a kiesett munkát, amit a 
munkavállalóknak el kell végezniük, azt a napi 8 órás munkájuk után fogják végezni, 
és ezt a munkát minősítsék túlórának, illetve olyan besorolást kapjon, amilyen 
időszakban azt pontosan végezni fogják. Hiszen ezek a munkavállalók a 8 órás 
alapmunkájukon felül délutános, éjszakás műszakban fogják ezt elvégezni vagy esetleg 
hétvégén, egy nap akár 12-16 órát is dolgozva. Tehát kapják meg ne csak az alapbért, 
hanem kapják meg az ezért járó pótlékot is.  

Ezzel a javaslattal arra próbálunk megoldást találni, hogy bár mindenkinek 
áldozatot kell hozni jelen helyzetben, és hoz is mindenki, aki Magyarországon él, 
ugyanakkor viszont ne csak a munkavállalók legyenek azok, akiknél a legtöbb teher 
lecsapódik, ne hozzuk őket olyan hátrányos helyzetbe, hogy a családjaik megélhetése 
veszélyben legyen. Köszönöm szépen, és kérem a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetőt. Képviselőtársaimhoz fordulok a 

tekintetben, hogy ki kíván hozzászólni a javaslat felvezetéséhez. A bizottság elnöke 
türelmesen vár, de mivel magasba emelkedő kezet nem lát, ezért szerényen megjegyzi, 
hogy a sor végén maga is hozzászólna néhány mondatot a ki sem bontakozó vitához. 
De mivel alelnök úr kezét láttam, és ezzel kihúzott engem a bajból, meg is adom neki a 
szót. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Gondoltam megvárom, hogy ellenzéki javaslathoz van-e ellenzéki képviselőnek 
hozzászólása, de ha nincs, és így elnök úr kérését, hogy ő a végén szólhasson, 
természetesen tiszteletben tartom. Nagyon röviden reagálnék csak a javaslatra. Kicsit 
meglep, bár nem szeretnék itt általános politikai elemzést folytatni, hogy ez a javaslat 
miért is jobbikos képviselők tollából származik, de abszolút időszerűtlennek tartom. 
Tehát itt talán mondhatjuk azt, hogy a mai nappal itt Budapestre is valamennyire 
megpróbáljuk visszaterelni a normális életünket egy mederbe, ami azért még messze 
van a normálistól, de ugye, ezzel együtt egy teljesen új szakasza kezdődik a 
válságkezelésnek, és ezzel a járvány egészségrombolása mellett a gazdasági rombolását 
próbáljuk helyreállítani, és még fogalmunk sincs arról, hogy egyébként a világ 
különböző részei a megmaradó erőforrásokért hogyan kívánnak versenyezni, és 
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hogyan kívánnak fennmaradni, fejlődni. Én ebből a szempontból időszerűtlennek 
látom ezt a javaslatot, másrészről pedig pont ennek, a képviselőtársam által is 
ideidézett munkaidőről szóló törvényjavaslatnak a vitáját hoznám ide, ahol - elnézést 
kérek, de - egyik aláírójaként annak a törvényjavaslatnak is, kígyót-békát megkaptunk, 
hogy milyen rossz lesz a magyar munkavállalóknak, ha az a törvény elfogadásra kerül, 
és az élet nem ezt igazolta. Elnézést kérek, ugye, talán pont a bizottság tárgyalt egy 
hasonló jellegű indítványt körülbelül fél éve talán, ahol én odaidéztem az akkori 
szakszervezetnek, az ön által is említett egyik szakszervezetnek a véleményét, hogy a 
valóság azt bizonyította, hogy semmiféle komolyabb problémát vagy visszaélést ez a 
magyar munkavállalók számára nem okozott, ugyanakkor a magyar gazdaság 
versenyképességét jelentősen javította. Azt gondolom, hogy itt a védekezés második 
szakaszában, a gazdaság újraindításának szakaszában a hazai gazdaság 
versenyképessége kellő indok ahhoz, hogy mi ezt a törvényjavaslatot, annak a 
jószándékával vitatkozva, de időszerűségével mindenképpen, nem fogjuk tudni 
támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr hozzászólását. Érdeklődöm, hogy további 

képviselői felszólalásra mutatkozik-e igény. (Nincs jelentkező.) Mivel ilyet nem látok, 
és udvariasan kivártam a sort, ezért néhány gondolatot a bizottság elnöke is hozzáfűzne 
a csak részben kibontakozó vitához. 

Látható, hogy a járványügyi védekezés egy új szakasza következik, amely 
gazdaságvédelmi akciótervvel szinkronban elhozhatna egy olyan korszakot, amikor a 
magyar munkavállalók elképesztő kiszolgáltatottsága egy tolerálható mederbe kerülne. 
Talán képviselőtársaim előtt sem ismeretlen az adat, hogy több mint 160 ezer 
honfitársunk tartozik a munkanélküliek körébe, és hát oly módon tevődik össze a 
munkanélküliek köre, hogy a különböző pénzügyi ellátásra szorulók fele egész 
egyszerűen nem képes pénzügyi segítséget kapni, hiszen nem tud megfelelni azoknak 
az irreális feltételeknek, amelyeket a törvényalkotó megszabott számára.  

Azt is látjuk, hogy aki esetleg befér a keretek közé, ő is csak három hónapra 
számíthat, egy korlátozott védőernyőre. Tehát nem túlzás azt a megállapítást tenni, 
hogy a munkavállalói kiszolgáltatottság elképesztő méreteket ölt Magyarországon. 
Nem kívánok inkorrekt lenni, és pusztán a kormány nyakába varrni egy világgazdasági 
és egy járványból eredő válságnak minden egyes hatását, tehát nem kívánok demagóg 
irányba elmenni a tekintetben, hogy minden mostani, negatív gazdasági ciklikus erő 
negatív externáliáiért ezt a kormányt tegyem felelőssé, viszont azt látom, hogy a 
munkavállalók érdekvédelme körülbástyázott módon lehetne, és szerintem a kormány 
feladata. Éppen ezért az időkerettel való multinacionális cégek általi játszadozást egy 
kicsit visszavéve, el kellene és el lehetne érni azt, hogy igenis a magyar gazdaság 
versenyképességének megtartása mellett ezek az emberek az elvégzett munkájukért a 
nem is feltétlen tisztességes bért, de talán még éppen tolerálható bért megkapják, 
hiszen látható, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb munkavállalói rétegről van szó. A 
visegrádi országok közül a legkevesebbet a magyar munkavállalók tudnak ezért a 
típusú munkáért hazavinni, és a visegrádi országokon belül az életszínvonal is ezen 
munkavállalói szegmensben a legalacsonyabb.  

Éppen ezért érdemelnék meg talán ezek a munkavállalók, hogy ha nem is egy 
teljes szociális hálót kapjanak vissza, de legalább ilyen gesztusértékű javaslatok 
keresztülvitelével végre ne a multicégeknek kedvezzünk. Szükség van rájuk, a 
közteherviselés mellett lenne szükség rájuk.  

De hadd soroljam fel képviselőtársaim számára, hogy csak a járványügyi 
védekezés közepette milyen módon kényeztették, kedveskedtek ezeknek a cégeknek, 
társaságoknak, de hát nem vagyok benne biztos, hogy az időkeret lenne az a faktor, ami 
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őket ittmaradásra vagy újabb beruházásokra bírja. Egyrészt a bérek kipótlása 
tekintetében látható, hogy a magyar munkavállalók széles tömegének nem tudott, nem 
akart segíteni az Orbán-kormány. Ugye, szakértői becslések szerint a bérpótlások 
rendszere a kieső munkabérek, bevételek mintegy 10-20 százalékának a kipótlására 
lesz képes. Itt nem kérték a multicégek fokozott szerepvállalását a járványügyi 
védekezés gazdasági negatív hatásainak kezelésében.  

Közteherviselésről beszélt a kormány, ugyanakkor azt látjuk, hogy miközben a 
pártok támogatásának 50 százalékát kérte el, és állunk elébe, ugyanezt nem tette meg 
a multiszegmens és főleg nem a bankrendszer tekintetében. Tehát ezen multiszegmens 
ezer milliárdos nagyságrendű profitot visz ki adózatlanul az országból évente, és az a 
néhány tízmilliárdos tétel, ami számára egyfajta különadó formájában megjelent, 
üdvözlendő, nagyon jó, de a közteherviseléstől távol áll. Még mindig jobb, mint a 
bankok esetében kiszabott különadó, amit egy az egyben le lehet írni a következő évek 
adóbefizetéseiből, és még a Magyar Nemzeti Bank programjának kamatmarzsával egy 
40 milliárdos kipótlást is kap a bankrendszer. Tehát többet kap vissza, mint amennyit 
betesz a közös kasszába. Nem azt várom, hogy 500 milliárdos különadót vessenek ki a 
multicégekre, de azt igen, hogy legalább a munkavállalók mindennapi biztonságát 
szavatolni lehessen. (Tasó László érkezik.) 

És hát azt is látjuk, hogy kezdeni kell valamit azzal a több mint 50 százalékkal a 
munkanélküli táboron belül, aki semmilyen juttatást nem kap ebben a pillanatban, és 
hát azokkal is, akiknek még megvan a munkahelyük, de ugyanakkor leépítésekről szóló 
hírek sajnos lassan mindennaposak. Remélem, hogy ez nem marad így, és most a hétfői 
nappal bekövetkező, talán enyhülő szakaszban - bár arra számítok, hogy elmélyül a 
gazdasági válság -, talán az a mindennapi biztonságérzet nem roncsolódik tovább. 

De abban egész biztos vagyok, hogy a javaslat e tekintetben nem lehet 
időszerűtlen, és a gazdasági versenyképesség jelentős javítására másfajta eszközöket 
kell és lehet találni, semmiképp nem a munkavállalók helyzetének további 
kiszolgáltatottságban való megtűrését. Köszönöm a figyelmet. Érdeklődöm, hogy 
további hozzászólási igény ébredt-e valakiben. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy 
nem, így nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk fekvő javaslatról, és a vita 
végén meg kell kérdeznem az előterjesztőt, hogy kíván-e az elhangzottakhoz bármit 
hozzáfűzni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem, bár ezt a kérdést én mindig 
felteszem. 

Amennyiben több hozzászólás nem várható, úgy kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja az előttünk fekvő javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen, 7 nem, 
tartózkodás nem volt. Ez a javaslat így elvérzett a bizottság előtt. A napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm képviselő úr együttműködését. Köszöntöm egyben Bana Tibor 
képviselő urat körünkben. 

A koronavírus világjárványnak a Volánbusz Zrt. munkavállalóira, 
valamint utasaira gyakorolt hatásainak enyhítéséről szóló H/9789. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pontunk tekintetében a koronavírus világjárványnak a 
Volánbusz Zrt. munkavállalóira, valamint utasaira gyakorolt hatásainak enyhítéséről 
szóló javaslatot fogjuk tárgyalni. Ennek a tárgysorozatba vételéről határozunk majd, 
mindez a H/9789. számon fut. Mint említettem, Bana Tibor független képviselő úr 
önálló indítványáról van szó. Parancsoljon, megadom a szót. 

 
BANA TIBOR (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Kedves Vendégek! Az a határozati javaslat, amit még márciusban nyújtottam be, arról 
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szól, hogy segítséget nyújtsunk a Volánbusz dolgozóinak és az utasoknak. 
Végigmennék azon, tisztelt képviselő asszony, tisztelt képviselő urak, hogy az elmúlt 
időszakban, hiszen, mint utaltam rá, már jó két hónapja nyújtottam be ezt az 
indítványt, milyen elmozdulások történtek. Melyek azok a pontok, amelyek 
megvalósultak vagy részben megvalósultak azóta. Végigmennék a hat ponton, ami 
valójában öt érdemi pontot jelent.  

Az elsőben azt fogalmaztam meg, hogy mind a fertőtlenítés vonatkozásában, 
mind összességében azzal kapcsolatban, hogy erre egy szakszerű személyzet álljon 
rendelkezésre, történjen előrelépés a Volánbusz Zrt. tekintetében. Itt azt lehet 
mondani, hogy eredményekről beszélhetünk, de inkább csak részsikerekről. Van, ahol 
ezt teljeskörűen megoldották, de voltak olyan helyek az országban, ahol ez kevésbé volt 
teljeskörű és zökkenőmentes.  

Ugyanez igaz a 2. pontra, ahol a felszerelések kérdését hoztam elő, a 
védőfelszerelések ügyének fontosságára világítottam rá. Itt is az volt a helyzet, hogy bár 
történtek lépések, de folyamatosan érkeztek hozzám olyan jelzések a Volánbusz Zrt. 
dolgozói részéről, hogy ennél többet is lehetett volna tenni, és ugyanúgy, mint az 1. pont 
esetében itt is volt különbség aközött, hogy az ország mely pontján vizsgáltuk ezt. Tehát 
az első két pont tekintetében azt lehet mondani, hogy elmozdulás történt, de egyáltalán 
nem lehet azt mondani, hogy a Volánbusz Zrt. minden tőle telhetőt megtett ennek 
érdekében az általuk folytatott kommunikációval szemben.  

Aztán a 3. pont tekintetében viszont történt előrelépés, és annak nagyon örülök, 
hogy ilyen módon hozzá tudtam járulni mind a határozati javaslat benyújtásával, mind 
egyéb lépésekkel ahhoz, hogy március 23-tól - ugye azóta már új helyzet van, de - a 
Volánbusz bevezette az elsőajtós fel- és leszállás megszüntetését, valamint az első 
ülősor lezárását, utóbbi még most is érvényben van.  

És ugyanígy a 4. pont tekintetében is eredményről beszélhetek, hiszen az 
applikációval történő fizetést szintén bevezette a cég. Hozzáteszem, hogy én itt egy 
másfajta megoldást is elképzelhetőnek tartottam volna, különös tekintettel idősebb 
honfitársainkra, hogy valamilyen módon ezt SMS-alapúvá is lehessen tenni, és ne 
kelljen ehhez feltétlenül applikációt letölteni okostelefonra, hiszen ez azért nem 
mindenkinek áll rendelkezésére. Több ilyen jelzés érkezett hozzám, akár az ország 
nyugati részéről is, hogy ezzel nem feltétlenül tudtak élni az utasok, de mindenképpen 
üdvözlendő, hogy e tekintetben történt elmozdulás a korábbiakhoz képest szintén 
március 23-val.  

És hát az 5. pontban pedig arra tértem ki, hogy valamilyen módon kapjanak 
segítséget a Volánnál dolgozók. Elsősorban itt az idősebb, ottani munkavállalókat 
helyeztem középpontba, a fizetés nélküli szabadság megadása érdekében, hiszen ők 
különösen ki voltak és még a jelenlegi helyzetben is ki vannak téve a koronavírus-
járvány által okozott helyzetnek. Sajnálatos módon itt nem történt elmozdulás, és azt 
hadd jegyezzem meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy szerencsére több oldalról érkezett 
nyomás a vállalat vezetése irányába, hiszen például Dobi István, a KVSSZ elnöke is 
számtalan alkalommal kiállt a Volán dolgozókért és az utasokért - amiért minden 
köszönet megilleti őt -, és nagyon sokan voltak még olyanok, akik a cégnél dolgoznak, 
és akár információkkal, akár más lépésekkel segítették azoknak a munkáját, így az 
enyémet is, akik igyekeztek ebben az ügyben lépéseket tenni. 

Azóta egyébként, és azért is helyezem egy ilyen keretbe ezt az előttünk fekvő 
határozati javaslatot, történtek további változások, lépések, mint ahogy arra a 
bizottsági elnök úr is utalt, maga a koronavírus-járvány által okozott veszélyhelyzet is 
egy új szakaszába lépett. Ezért én azt gondolom, hogy akkor, ha ezt a javaslatot 
tárgysorozatba veszi a bizottság, amit én nagy tisztelettel kérek önöktől, akkor nemcsak 
ezeken a pontokon lenne érdemes változtatni, hiszen, mint említettem, itt is van még 
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mit, hanem más megoldandó ügyekről is kell beszélni. Hiszen írásbeli kérdést 
nyújtottam be ezt követően fertőtlenítések, védőfelszerelések ügyében, amire érkezett 
is válasz, de mint említettem, azért egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez teljes 
körűen rendelkezésre állt a korábbiakban, és azért még most is vannak ezzel 
kapcsolatban problémák. De talán itt azért azt lehet mondani, hogy sokkal pozitívabb 
a helyzet, sőt azt lehet mondani, hogy sokkal pozitívabb a helyzet, mint mondjuk, 
annak idején az első hetekben, márciusban.  

Viszont egy másik írásbeli kérdésemben pedig az iránt érdeklődtem Bártfai-
Mager Andrea nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter asszonynál, 
hogy mire számíthatnak a Volán-dolgozók. És itt akkor hadd kérjem arra tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy a következő időszakban ezt mindenképpen önök is 
igyekezzenek figyelemmel kísérni, és próbáljanak a maguk részéről lépéseket tenni, 
hiszen nagyon nagy a félelem a cégnél dolgozók körében például a tekintetben, hogy 
nem számíthatnak-e a következő időszakban járatcsökkentésekre, elbocsátásokra, és 
sajnálatos módon a vállalat vezetésétől nem kaptak ezzel kapcsolatban érdemi 
tájékoztatást. Mindemellett pedig béremelést is megérdemelnének, főleg amiatt, mert 
már jó néhány hónappal ezelőtt beszéltem arról, és aztán ezt követően szerencsére ez 
az érdeklődés homlokterébe került, hogy az átvezénylések vagy éppen a heti 60 vagy 70 
feletti munkaórák milyen komoly problémákat okoznak, és bizony ebben az esetben azt 
kell mondanom, hogy akár az utasok életét is veszélyezteti ez a helyzet, amikor egy-egy 
sofőr hiába nyújtja legjobb tudását, akár évtizedek óta dolgozik a vállalatnál, mégiscsak 
kimerülten kell rendelkezésre állnia, és bizony ilyenkor előfordulhat nagyobb baj is. 
Remélhetőleg persze nem kell majd ilyen tragédiával találkoznunk a következő 
időszakban, de ezt akkor tudnánk megelőzni valóban, hogyha e tekintetben érdemi 
változás történne, és emiatt én azt gondolom, hogy van felelőssége az országgyűlési 
képviselőknek és a magyar Országgyűlésnek is, hogy nyomásgyakorlással éljen a 
magyar kormánynak a tekintetben, hogy megfelelő tárgyalásos úton a Volánbusz Zrt.-
vel rendezze ezt a helyzetet. 

Már csak azért is, és ez jelenti a fő problémát, és ezt is meg kellene oldani, mert 
a cég komoly munkaerőhiánnyal küzd. És akkor itt zárásként még erre a kettősségre 
szeretnék rávilágítani, hogy miközben attól kell tartaniuk az ott dolgozóknak, 
sofőröknek és más beosztásban levőknek, hogy akár járatcsökkentések jöhetnek, 
elbocsátásokkal szembesülhetnek, másik oldalról a munkaerőhiány továbbra is égető 
probléma, megoldásra váró probléma. És én sajnos azt láttam az elmúlt időszakban, 
hogy ezt sem kezelte sem a magyar kormány, sem a magyar Országgyűlés kormánypárti 
többsége kellő súllyal. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne az, hogy erről 
is beszéljünk, mint ahogy egyébként természetesen más állami vállalatok esetében is 
lehetne erről vitázni, és érdemes is, de ezt már nem ennél a napirendi pontnál 
szeretném megtenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és tisztelettel várom 
támogatásukat az önök előtt fekvő határozati javaslathoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok: kívánja-e valaki 

gondolatait megosztani az elhangzottakkal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) A 
bizottság elnöke türelmesen vár, bár emelkedő kezet nem lát. Ha ez így marad, akkor 
nincs más dolgunk, mint határozni az előttünk fekvő javaslat tárgysorozatba vételéről. 
Kérem, aki támogatja ezt, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen, 5 nem, 2 
tartózkodás. Ezen arányok mellett vérzett el ez a javaslat. Szeretném megköszönni 
képviselőtársaim, az előterjesztők, a meghívott vendégeink és a munkatársaink 
munkáját. 
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Egyebek 

Végezetül érdeklődöm, hogy van-e bárkinek közérdekű felvetése. (Nincs 
jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, úgy a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését nagy tisztelettel 
lezárom. További eredményes munkát és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok 
mindenkinek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc.) 
 
 
 
 

Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 
 
 
 


