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Határozati javaslat címe: A demokrácia helyreállítása és a munkavállalói jogok 
érvényesülésének biztosításához szükséges intézkedésekről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
demokrácia helyreállítása és a munkavállalói jogok érvényesülésének biztosításához szükséges
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A demokrácia helyreállítása és a munkavállalói jogok érvényesülésének biztosításához
szükséges intézkedésekről

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a munkavállalók szociális jogainak és a munkáltatók jogos
érdekeinek  egyidejű  érvényesítését  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  (a
továbbiakban:  Mt.)  hatályos  rendelkezései  egyidejűleg  nem  képesek  biztosítani.  Az  Mt.
hatálybalépése óta a munkajogi védelem csökkenése miatt a munkavállalóknak a munkáltatókkal
szemben  fennálló  kiszolgáltatottsága  növekedett.  A gyakorlati  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy
emellett a munkáltatók jogos érdekei sem tudnak érvényesülni.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy a  törvény hatályosulásának  és  végrehajtásának
tapasztalatai alapján végezze el az Mt. átfogó felülvizsgálatát.
Felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2018. október 31.

3. A 2. pont szerinti felülvizsgálatnak ki kell terjednie

a)  a  munkaviszony  jogellenes  megszüntetése  jogkövetkezményeire  annak  érdekében,  hogy
elháríthatóak legyenek a munkavállalók jogos érdekeinek érvényesülését gátló törvényi akadályok;

b)  hatályos  Mt.  bérpótlék  rendszerének  részletes  vizsgálatára  annak  érdekében,  hogy  annak
aránytalanságai megszüntethetők legyenek;

c) a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony tekintetében a munkaviszonyt és a
munkaügyi  kapcsolatokat  érintő,  rendszeridegen  és  korlátozó  szabályok  helyett  Magyarország
Európai  Uniós  és  nemzetközi  kötelezettségvállalásainak  megfelelő  keretek  között  kialakított
szabályozás bevezetésének feltételeire;

d)  választott  szakszervezeti  tisztséget  betöltő  munkavállalók  munkajogi  védelmét  biztosító
garanciák megteremtésére,

e)  a  szakszervezeti  tagsággal  járó  jogok  és  kötelezettségek  teljesítésének  elősegítését  szolgáló
munkáltatói intézkedések - ide értve a szakszervezeti tagdíj levonását is - visszaállítására.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az Mt. módosításának tervezetét bocsáss a széles
körű  és  nyilvános  társadalmi  egyeztetésre,  amelyet  követően  az  Mt.  módosításának  tervezetét
terjessze az Országgyűlés elé.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2018. október 31.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  munkavállalói  jogok  érvényesülésének  biztosításához  szükséges  intézkedésekről  szóló
országgyűlési  határozati  javaslat  célja  a  Munka  Törvénykönyve  felülvizsgálata,  amit  a
munkavállalók  szociális  jogainak és  a  munkáltatók  jogos érdekeinek egyidejű  érvényesítését
biztosító törvénymódosításnak kell követnie. A végső cél: kiszolgáltatottság helyett több jogot a
munkavállalóknak!

A 2012-ben életbe lépett munka törvénykönyve számos újítást vezetett be Magyarországon. Az
új Mt.-vel a jogalkotónak – az előterjesztő kormányzatnak is – az volt az elsődleges célja, hogy
rugalmasabbá  tegye  a  hazai  munkaerő  piacot,  aminek  következtében  érzékelhetően  több
munkahely jön majd létre.

Ez a cél, több évvel a törvény hatálybalépését követően, nem vagy csak részben valósul meg. A
„rugalmasság” a munkavállalók és az érdekképviseletek számára jelentős érdeksérelemmel járt,
semmi sem mutat abba az irányba, hogy az új munkahelyek nagyszámú létrejöttére vonatkozó
nagy remények reálisnak bizonyultak volna.

A dolgozói kiszolgáltatottság fokozódott az elmúlt években, aminek az egyik hozadéka az lett,
hogy kevesebben mernek kiállni  jogos érdekeik védelmében.  A munkáltatók számos esetben
élnek vissza gazdasági erőfölényükkel, aminek az az eredménye, hogy a munkavállalók a romló
munkafeltételek vagy a csökkenő bérek ellenére is kénytelenek ugyanazt a munkát elvégezni.
Számtalan  olyan  eset  is  ismertté  vált,  hogy  a  munkakörökhöz  kapcsolódó  feladatok  száma
megnőtt, miközben a munka ellenértékét képező bér stagnált.

Sajnálatos  módon  nem  jobb  a  helyzet  az  érdekvédelem,  érdekképviselet  területén  sem.  A
hatályos Mt. ugyanis ellehetetleníti, a tisztességes érdekvédelem lehet őségét. A szakszervezeti
tisztségviselők  számára  szinte  lehetetlen  feladattá  vált  a  munkavállalók  védelme  a
munkáltatókkal vagy a munkáltatói intézkedésekkel szemben. Egyrészről a hatályos Mt. nem
teremti meg a hatékony érdekvédelem és érdekképviselet alapjait, másrészről a szakszervezeti
tisztségviselők  helyzete  is  igen  bizonytalan  és  jelentős  mértékben  függnek  a  munkáltatói
intézkedésektől.

A több  éve  életbelépő  új  munkaügyi  szabályok  folyamatosan  korrekcióra  szorulnak.  Ez  a
kiszámíthatatlan jogi helyzet a dolgozói kiszolgáltatottságot elviselhetetlen mértékűre növeli.
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