
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/3474.

Benyújtás dátuma: 2018-11-13 14:15

Parlex azonosító: SB0AC5BK0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP) 

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 a foglalkoztatáspolitikáért viselt felelősségi körében: 
Varga Mihály, pénzügyminiszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Még kiszolgáltatottabbá teszik a munkavállalókat?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, az alább csatolt szóbeli kérdésemre válaszolni szíveskedjék.



 

 

 
  

 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

 

Dr. Kövér László 

az Országgyűlés elnöke részére                                                                     Szóbeli kérdés 

Helyben                                                                                                                                                           

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. 

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről 

szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani a 

foglalkozáspolitikáért viselt felelősségi körében Varga Mihály miniszter úrhoz 

 

„Még kiszolgáltatottabbá teszik a munkavállalókat?” 

 

címmel. A választ szóban kérem. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Bekövetkezik az, ami miatt sokan évek óta tartanak, megszüntetik a munkaügyi bíróságokat. 

Ez azonban egy hatalmas hiba. Ahogyan arra 2016-ban a munkaügyi bírák egy csoportja 

rámutatott, egy jól működő piacgazdaságban különösen fontos a gyors és szakbíró általi 

eljárás, a kiszámítható, egységes ítélkezés. Az önök javaslata azonban ezt nem biztosítja, a 

munkaügyi bírákat, bíróságokat beletagolja a rendes bírósági szervezetrendszerbe. 

Érthetetlen, hogy erre miért van szükség, hiszen a munkaügyi bíróságok évtizedek óta 

önállóan működnek és a független közigazgatási bíróságok mellett is jól tudnának üzemelni. 



Ezen döntésük a munkaügyi bíráskodás szakszerűségének romlását okozza, amely végső 

soron a munkavállalók, munkások nagyobb fokú kiszolgáltatottságához vezet. Ez sajnos nem 

meglepő, a 2012-ben, az Orbán-kormány által megalkotott új munka törvénykönyve már 

csökkentette a munkavállalók és szakszervezetek jogait, amely eredményeképpen romlottak a 

munkavállalók jogérvényesítési lehetőségei, munkakörülményeik és a helyzet évről évre 

romlott. 

Érdemes néhány példát megemlíteni, hogy milyen esetek történtek az elmúlt években  

Magyarországon, amelyek vonatkozásában nem lesz lehetőség a hatékony bírósági eljárást 

igénybe venni a törvényjavaslatuk alapján:  

- Nem tudna a munkaügyi bíróságon kártérítést követelni az a 20 éves fiatal, akinek 

a munkáltató által nem megfelelően karbantartott cséplőgép letépte karját, 

- az a férfi sem, akit egy szombathelyi gyárban a présgép nyomott össze, 

- azok a munkavállalók sem, akiknek a főnökük, munkáltatójuk jogellenesen 

mondott fel, 

- de az a sárvári munkás sem, aki életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor 

ráfröccsent a 200 fokos sütőolaj. 

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat: 

1. Miért rombolják le az évtizedek óta önálló, a munkaügyi bíráskodás szakmaiságát 

leginkább képviselni tudó munkaügyi bíróságokat?  

2. Hogyan biztosítják, hogy a munkavállalók a jövőben is megfelelő védelmet 

kapjanak és ne legyenek kiszolgáltatva a munkáltatóiknak? 

3. Tervezik-e, hogy a szakszervezeti jogok megerősítésével biztosítják a 

munkavállalók jobb munkakörülményeit? 

Tisztelettel várom válaszát! 

Budapest, 2018. november 13.  

 

         Szabó Sándor 

        országgyűlési képviselő 

        (MSZP) 


