
Labour Code – meeting of leaders of six Hungarian trade union confederations with 

Commissioner László Andor 

 

 

Upon the request of Hungarian and European trade union leaders László Andor, European 

Commissioner responsible for employment, social affairs and inclusion met today the 

presidents of the six Hungarian trade union confederations and Ms. Bernadette Ségol, 

secretary general of the European Trade Union Confederation. The Hungarian trade union 

leaders informed the Commissioner about their objections and concerns of the draft new 

Labour Code. They stressed that if the presently known proposal will be adopted by the 

Parliament, it will be a serious threat to the basic rights and social situation of the Hungarian 

workers, while it will clash with the standards set in the European Social Charter and the 

democratic practice of European countries. 

 

László Andor stressed that the European Union is founded on the principle of social dialogue, 

and the Commission in its responsibility maintains a continuous dialogue with representatives 

of employers and workers, and accepts the joint agreements of the social partners. The 

commissioner stressed that the European Commission will look into whether the bill, the 

adopted law corresponds to the European Union law. The Hungarian Commissioner would 

consider it desirable that the Hungarian government pursue tripartite consultations with social 

partners according to the European practice. 
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Munka törvénykönyve - hat magyar szakszervezeti konföderáció vezetőinek találkozója 

Andor Lászlóval  

 

 

 

Magyar és európai szakszervezeti vezetők kérésére Andor László, az EU foglalkoztatásért, 

szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa ma Budapesten találkozott a hat 

magyar szakszervezeti konföderáció vezetőivel és Bernadette Segol asszonnyal, az Európai 

Szakszervezeti Szövetség főtitkárával. A magyar szakszervezeti vezetők ismertették a 

biztossal az új Munka Törvénykönyve tervezetével kapcsolatos kifogásaikat, aggályaikat. 

Elmondták, hogy ha a jelenleg ismert formában fogadja el a javaslatot a Magyar 

Országgyűlés, akkor az súlyosan veszélyezteti a magyar munkavállalók elemi jogait és 

szociális helyzetét, valamint ütközik az Európai Szociális Kartában foglalt normákkal és az 

európai országok demokratikus gyakorlataival.  

 

Andor László hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a szociális párbeszéd elvére épül, s a 

Bizottság a maga hatáskörében folyamatos párbeszédet folytat a munkaadók és a 

munkavállalók képviselőivel,aszociális partnerek által kialakított közös megállapodásokat 

elfogadja. A biztos hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy a 

törvénytervezet, a majdan elfogadott törvény megfelel-e az európai uniós jognak. A magyar 

biztos  kívánatosnak tartotta, hogy a magyar kormány az európai gyakorlattal egyezően 

folytasson háromoldalú egyeztetést a szociális partnerekkel. 
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