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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A LIGA Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Szakszervezetek 

Együttműködési Fóruma, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, valamint az Értelmiségi 

Szakszervezeti Tömörülés 2021. január 13-án panaszt nyújtott be a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (továbbiakban ILO) felé az egészségügyi dolgozókat ért sérelmek miatt, melyek a 

kollektív tárgyalások tilalmára és a sztrájkjog korlátozására vonatkoztak az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény vonatkozásában. 

 

 



   

Az ILO 2021. december 2-án megküldte számunkra válaszlevelét, melyben határozott 

ajánlásokat fogalmaz meg, miszerint: 

1. Felkéri Magyarország Kormányát, hogy az érintett munkavállalói és munkáltató 

szervezetekkel egyeztetve vizsgálja felül a 2020. évi C. törvényt annak érdekében, hogy az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeknek joguk legyen kollektív tárgyalás 

lefolytatására a munkafeltételeiket illetően. 

2. Tekintettel az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók új jogállására és a korábban 

megkötött kollektív szerződés felmondására, felkéri Magyarország Kormányát, hogy az érintett 

munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel lépjen kapcsolatba a 

munkavégzés feltételeinek közös megállapítása érdekében, s amennyiben ez nem lehetséges, 

akkor biztosítsa, hogy a függőben lévő ügyeket az érintett felek bizalmával rendelkező 

választottbírósági testület felülvizsgálja. 

3. Felkéri Magyarország Kormányát, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személyek sztrájkjogával kapcsolatos megállapodásokról folyamatosan tájékoztassa, és az 

érintett munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel folytatott egyeztetést 

követően vizsgálja felül az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

15. § (1) bekezdését annak biztosítása érdekében, hogy független testület határozhassa meg a 

szervezett fellépés minimális szolgáltatását, amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra. A 

szó szoros értelmében alapvető szolgáltatást nyújtónak tekintett személyek számára felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy biztosítsa a megfelelő, pártatlan és gyors egyeztetési és 

választottbírósági eljárást arra az esetre, ha nem folyamodhatnak szervezett fellépéshez. 

4. Végül az ILO bízik abban, hogy a Magyarország Kormánya az érintett munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetekkel konzultálva felülvizsgálja az egészségügyi dolgozókat érintő 

intézkedéseket, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a munkavállalói és munkaadói 

érdekképviseleti szervezetekkel való egyeztetés elvének maradéktalan tiszteletben tartása 

érdekében, bármely további intézkedést érintően. 

 

 

 



   

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet határozott ajánlásainak érvényt szerezve az aláíró 

szervezetek ezúton kezdeményezik a módosításhoz szükséges tripartit egyeztetések 

lefolytatásának megkezdését az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény kapcsán. 

Budapest, 2021. december 13. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Dr. Kuti László sk. 

elnök 

Doszpolyné dr, Mészáros Melinda sk. 

elnök 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés LIGA Szakszervezetek  

  

Székely Tamás sk. 

alelnök 

Palkovics Imre sk. 

elnök 

Magyar Szakszervezeti Szövetség Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 

Csóti Csaba sk. 

elnök 

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
DOSZPOLYNÉ DR. MÉSZÁROS MELINDA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.12.13. 08.58.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. MÉSZÁROS MELINDA
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1966.08.18.
Anyja neve: TASNÁDI MELINDA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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