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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „a munkavállalói
bérek védelmének érvényre juttatásáról, különös tekintettel a munkaidőkeret végén történő
elszámolásra” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2021. (.....) OGY határozat 

a munkavállalói bérek védelmének érvényre juttatásáról, különös tekintettel a munkaidőkeret
végén történő elszámolásra

Az Országgyűlés

-  a  munkaerőpiaci,  munkaügyi  viszonyokban  a  hátrányosabb  helyzetbe  kerülő  munkavállalók
védelmének kiemelt jelentőségére figyelemmel,

- az utóbbi években jelentős mértékben visszaszorult, illetve a COVID-19 világjárvány megjelenése
óta kiemelten fontossággal bíró munkavállalói szociális biztonság megerősítése céljából,

- elismerve a munkavállalók védelmét és biztos megélhetéshez való jogát 

a következő határozatot hozza:

1. Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  olyan  törvényjavaslatot  készítsen  elő  és
nyújtson  be  az  Országgyűlésnek,  mely  azonnali  intézkedések  megtételével  biztosítja  a
munkavállalók  bérének  megvédését  és  szociális  biztonságának  megerősítését  annak
érdekében, hogy a munkaidőkeretben le nem dolgozott időre jutó bér visszakövetelésére a
munkáltatók részéről ne kerülhessen sor.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1. pont szerinti törvényjavaslat előírja, hogy
a) a  munkáltatónak  a  munkaidőkeret  végén  keletkező  többletórákat  ki  kell  fizetnie  a

munkavállalónak, a mínusz órákat pedig a cégnek le kell nullázniuk,
b) az új törvényi szabályozásnak el kell érnie, hogyha egy munkáltató nem tudja az adott

munkaidőkeretben  szereplő  munkaórákat  maradéktalanul  ledolgoztatni
munkavállalójával, akkor a le nem dolgozott időre járó munkabért el kell könyvelnie
saját veszteségeként, valamint

c) a munkaidőkeret végén a le nem dolgozott munkaórákra hivatkozva a munkáltató ne
tudja  megakadályozni  a  munkavállaló  munkahelyváltását  arra  hivatkozva,  hogy  a
mínusz órák vissza nem fizetéséig munkavállaló nem szüntetheti meg a munkaviszonyát.

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

A szakszervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy törvénytelenségre készül több tucat autóipari,
gépipari és elektronikai cég a munkaidőkeretek kifutása kapcsán. Rengeteg munkaórát nem tudtak
ugyanis munkavállalóikkal ledolgoztatni az elmúlt másfél évben a koronavírus-járvány korlátozásai,
majd az egyre súlyosbodó alkatrészhiány miatti  gyárleállások következtében.  Ezeket  a  „mínusz
órákat” pedig most ki akarják fizettetni a munkavállalókkal. Erre a lépésre a munkáltatók szerint a
rabszolgatörvényként emlegetett 2018. év végi Mt. törvénymódosítás teremti meg a jogalapot.

A szakszervezet ismeretei alapján az érintett munkavállalói kör, akiktől a munkáltatók 80 és 800
ezer forint közötti összeget követelnek vissza a le nem dolgozott munkaidőkeret miatt, eléri a 10
ezer főt.

Az MSZP álláspontja szerint mindez megengedhetetlen! Ehhez a rendkívül igazságtalan helyzethez
a fideszes rabszolgatörvény vezetett. A munka törvénykönyvét felülíró jogszabályváltozás, mely a
szakszervezetek jogosítványait  figyelmen kívül  hagyja,  és a dolgozókra egyértelműen hátrányos
rendelkezést  fogalmaz  meg,  már  születése  pillanatában  átgondolatlannak,  életidegennek
minősítették  a  munkajogászok.  Mára  kiderült,  hogy  igazuk  volt.  Nem  csak  a  dolgozók
munkahelyváltását lehetetleníti el, ha ledolgozatlan óráik vannak, de a kétéves munkaidőkeret sok
cégnek veszteséget is okozhat. A cégek százával éltek a rabszolgatörvény biztosította lehetőséggel,
ezek a munkaidőkeretek pedig az elkövetkező hónapokban fognak lejárni.

Már most látszik, hogy a munkaidőkeretek kifutásáig sok helyen nem fogják tudni ledolgoztatni a
pandémiás és alkatrészhiányos időszak mínuszóráit. Sok munkavállalónak legalább 16 órája van, de
van olyan is, akinek 350 órája van mínuszban. Utóbbi mintegy kéthavi munkaidőnek felel meg.
Van,  ahol  azzal  próbálkoznak,  hogy  ezeket  a  mínuszokat  tovább  görgessék  a  következő
munkaidőkeretbe. Számos vidéki autóipari fellegvárban viszont azt állítják a dolgozóknak, hogy
pénzzel tartoznak a vállalatnak. Két cégnél „nagylelkűen” azt is felajánlották a munkavállalóknak,
hogy hathavi részletben kamatmentesen törleszthetik a tartozásukat.

Az MSZP véleménye szerint azonban mindkét lépés törvénytelen! A munkaidőkeret végén el kell
számolni, a többletórákat ki kell fizetni, a mínusz órákat pedig a cégnek le kell nulláznia! Ha nem
tudja ezeket ledolgoztatni, el kell könyvelnie saját veszteségeként. Nem a dolgozó hibás azért, mert
nem  tudtak  neki  munkát  adni!  Amiatt  nem  lehet  senkit  sem  adósságba  verni,  ha  betartotta  a
munkaszerződését, és azt tette, amit a cég vezetése mondott neki. Egy jogállamban szerinte nem
lehetséges, hogy egy dolgozó munkaszerződést köt egy céggel, dolgozik tisztességgel a vezetőség
utasításai szerint, majd fél év múlva adóssá válik, úgy, hogy senkitől nem kért kölcsön. Nem a
dolgozó tartozik a cégnek pénzzel, hanem a cég tartozik a dolgozónak munkával.

Már  az  Mt.  módosítás  elfogadásakor  is  arra  figyelmeztettek  a  szakszervezetek,  hogy  a
munkaidőkeret  elnyújtása  nem  oldja  meg  az  ágazatok  és  a  cégek  problémáit  –  például  a
megrendelések  hullámzását  -,  csak  elodázza  azokat.  Most,  a  munkaidőkeretek  lejártakor  ez
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egyértelműen  látszik,  de  mindennek  az  árát  még  a  dolgozókkal  akarják  megfizettetni.  A
szakszervezetek megkérdezése nélkül, összetákolt törvény megalkotói nem gondoltak arra, mi van
akkor, ha annyi a kényszerű leállás, hogy a munkaidőkeret végéig sem lehet ledolgoztatni a kiesett
időt, pedig most éppen ez történik.

Az  MSZP  az  említett  esetek  miatt  haladéktalanul  szükségesnek  látja  az  Mt.  vonatkozó
rendezéseinek  a  módosítását  a  munkavállalók  szociális  biztonsága  és  a  munkabérek  védelme
érdekében.
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