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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
koronavírus világjárványnak a Volánbusz Zrt. munkavállalóira, valamint utasaira gyakorolt
hatásainak enyhítéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A koronavírus világjárványnak a Volánbusz Zrt. munkavállalóira, valamint utasaira
gyakorolt hatásainak enyhítéséről

Az Országgyűlés – felismerve a koronavírus világjárványnak a Volánbusz Zrt.  munkavállalóira,
valamint utasaira gyakorolt hatását – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozza meg a saját
hatáskörben  meghozható  döntéseket  annak  érdekében,  hogy  a  Volánbusz  Zrt.  naponta  több
alkalommal  szakszerűen,  erre  kiképzett  személyzettel  fertőtlenítse  menetrend  szerint  közlekedő
járatait.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozza meg a saját
hatáskörben  meghozható  döntéseket  annak  érdekében,  hogy  a  Volánbusz  Zrt.  az  általa
foglalkoztatott  buszvezetőket  lássa  el  a  biztonságukat  garantáló  fertőtlenítő  és  védő
felszerelésekkel.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozza meg a saját
hatáskörben meghozható döntéseket  annak érdekében,  hogy a Volánbusz Zrt.  menetrend szerint
közlekedő  járatain  –  a  BKK  járataihoz  hasonlóan  –  a  buszvezetők  és  az  utasok  érdekében
szüntessék meg az első ajtós fel- és leszállást, valamint zárják el az első ülősort az utasok elől.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozza meg a saját
hatáskörben meghozható döntéseket  annak érdekében,  hogy a Volánbusz Zrt.  menetrend szerint
közlekedő járatain a buszvezetőktől való közvetlen jegyvásárlás lehetőségét függesszék fel, ezzel
párhuzamosan pedig hozzanak létre egy SMS-alapú, valamint applikációval működő jegyvásárlási
rendszert.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozza meg a saját
hatáskörben  meghozható  döntéseket,  illetőleg  terjessze  az  Országgyűlés  elé  a  szükséges
törvénymódosítási  javaslatokat  annak  érdekében,  hogy a  Volánbusz  Zrt.  által  foglalkoztatott,  a
koronavírus-járvány által  veszélyeztetett  korú és egészségi  állapotú buszvezetők számára fizetés
nélküli  szabadság legyen kiadva.  Az érintett  munkavállalók  részére  az  állam biztosítsa  az  őket
munkavégzés esetén megillető teljes munkabért, bérpótlékot és minden egyéb juttatást.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Mint tudjuk, a vírusok, így a koronavírus is utazik. Ebben sajnos segítségére van egy, a Magyar
Állam  kizárólagos  tulajdonát  képező  gazdasági  társaság,  a  Volánbusz  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság.  Hetek  óta  tudható,  hogy milyen  veszélyeket  rejt  a  koronavírus  és  annak
terjedése,  nevezett  cégnek  azonban  továbbra  sem  sikerült  megtennie  a  legsürgetőbb
óvintézkedéseket sem.

Magam  is  többször  igyekeztem  felhívni  erre  a  figyelmet,  és  kértem  a  társaságot,  hogy
történjenek meg a szükséges lépések. Az elmúlt napokban konzultáltam több, a Volánbusz Zrt.
által  foglalkoztatott  buszvezetővel,  akik elmondták,  hogy a mai  napig nem végzik el  a  napi
fertőtlenítéseket  a  járatokon,  a  sofőrök  pedig  nem  kapták  meg  a  megfelelő  egészségügyi
védelmet.

A koronavírus elleni hatékony védekezés, valamint a Volánbusz Zrt. buszvezető munkavállalói
és utasai egészségi állapotának védelme érdekében jelen határozati javaslatban fentiek szerint
kezdeményezem, hogy

1. a Volánbusz Zrt. naponta több alkalommal fertőtlenítse menetrend szerint közlekedő járatait,

2.  a Volánbusz Zrt.  az általa foglalkoztatott  buszvezetőket lássa el  a biztonságukat garantáló
fertőtlenítő és védő felszerelésekkel,

3.  a Volánbusz Zrt.  menetrend szerint közlekedő járatain – a BKK járataihoz hasonlóan – a
buszvezetők és az utasok érdekében szüntessék meg az első ajtós fel-  és leszállást,  valamint
zárják el az első ülősort az utasok elől,

4.  a  Volánbusz  Zrt.  menetrend  szerint  közlekedő  járatain  a  buszvezetőktől  való  közvetlen
jegyvásárlás lehetőségét  függesszék fel,  ezzel  párhuzamosan pedig hozzanak létre  egy SMS-
alapú, valamint applikációval működő jegyvásárlási rendszert, továbbá

5. a Volánbusz Zrt. által foglalkoztatott, a koronavírus-járvány tekintetében veszélyeztetett korú
és egészségi állapotú buszvezetők számára fizetés nélküli szabadság legyen kiadva, valamint az
érintett munkavállalók részére az állam biztosítsa az őket munkavégzés esetén megillető teljes
munkabért, bérpótlékot és minden egyéb juttatást.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavéd. tv.) 2. § (1)
bekezdése  szerint  az  állam –  a  munkavállalók  és  a  munkáltatók  érdekképviseleti  szerveivel
egyeztetve  –  meghatározza  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés
alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség,
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a  munkavégző képesség  megóvására,  a  munkabiztonságra  és  a  munkakörnyezetre  vonatkozó
nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. A 13. § rögzíti, hogy
az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység ellátásával –
szervei útján – a munkavédelem megszervezése.

A Munkavéd. tv. 2. § (2) bekezdése szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető
és  biztonságos  munkavégzés  követelményeinek  megvalósításáért.  A  munkavállalók
munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok
teljesítésével  összefüggésben  keletkező  költségeket  és  egyéb  terheket  nem  szabad  a
munkavállalóra  hárítani.  Ugyanezen  szakasz  (3)  bekezdése  alapján  az  egészséget  nem
veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  követelményei  megvalósításának  módját  –  a
jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

A Munkavéd.  tv.  49.  §  (1)  b)  pontja  szerint  a  munkavállaló  csak  olyan  munkára  és  akkor
alkalmazható,  ha  foglalkoztatása  az  egészségét,  testi  épségét,  illetve  a  fiatalkorú  egészséges
fejlődését károsan nem befolyásolja. Ugyanezen bekezdés d) pontja alapján a munkavállaló csak
olyan munkára és akkor alkalmazható, ha mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a
munkára  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  alkalmasnak  bizonyult.  A
Munkavéd. tv. 63. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést,
ha  azzal  életét,  egészségét  vagy testi  épségét  közvetlenül  és  súlyosan  veszélyeztetné.  Ha  a
munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, akkor az
utasítás teljesítését meg kell tagadnia.
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