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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. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan kezeli a kormány a Volánbusz Zrt-nél fennálló 
munkaerőhiányt?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt időszakban nagyon sokat szerepelnek a sajtóban a Volánbusz Zrt. problémái, nevezetesen
az  autóbuszok  állapota,  a  munkaerőhiány  és  annak  következményei,  valamint  a  bérrendezés
szükségességének kérdése.

Jelenleg  a  legfrissebb  adatok  szerint  300  és  400  fő  közé  tehető  a  cég  állományából  hiányzó,
szakképzett buszsofőrök száma. A sofőrök elmondása alapján ez azzal a következménnyel jár, hogy
már-már bevett szokássá vált náluk a 80 órás munkahét, ami az esetek többségében napi 18 órás
műszakokat  jelent.  Egyértelműen  látszik  tehát,  hogy  a  jelenleg  is  dolgozó  sofőrök  a
teljesítőképességük határáig vannak hajszolva.

Nem kell viszont azon csodálkozni, hogy nem tolonganak az új jelentkezők a Volánbusz Zrt-nél.
Folyamatos  és  visszatérő  vita  ugyanis  a  bérrendezés  mielőbbi  szükségessége.  A Közlekedési
Dolgozók  Szakszervezeteinek  Szövetsége,  valamint  a  Közúti  Közlekedési  Szakszervezet  8
százalékos differenciálatlan béremelést követelését a kormány nem hajlandó teljesíteni.

De szintén komoly és az előző két dologgal szorosan összefüggő probléma a szolgálatot teljesítő
autóbuszok  műszaki  állapota  is,  amelyre  nem  csak  az  utasok,  de  a  buszvezetők  is  gyakran
panaszkodnak, teszem hozzá jogosan. Az autóbuszok műszaki vizsgáztatását a hatályos szabályozás
szerint a Volánbusz saját maga végzi, így lehetősége nyílik arra, hogy szemet hunyjon az esetleges
műszaki meghibásodások, kisebb-nagyobb problémák felett.

Az tehát nem kérdés, hogy egy komplett ágazatot sújtó problémával állunk szembe. A kérdés itt az,



hogy a kormány mit tesz ennek a problémának a megoldása érdekében?

Miniszter  úr,  van-e  a  kormánynak  bármiféle  arra  vonatkozó  terve,  hogy záros  határidőn  belül
megoldja a Volánbusz Zrt. működését fenyegető súlyos munkaerőhiányt, ezzel tehermentesítve a
jelenleg is dolgozó, túlhajszolt autóbuszvezetőket?

Egyértelmű, hogy amíg a bérek helyzete nem rendeződik, addig továbbra is nehéz lesz új munkaerőt
a céghez csábítani. Mikor jut végre megállapodásra a szakszervezetekkel a kormány, végrehajtják-e
a bérrendezéssel kapcsolatos követeléseiket?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2020. március 12.

Keresztes László Lóránt
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