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Az Országgyű lés

. . . ./2017. ( . . . ) OGY

határozat a

a férjfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Az Országgyűlés
• felismerve, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése folyamatos

intézkedéseket kíván,
• belátva, hogy a nők és a férfiak munkával szerzett jövedelme közötti különbsége k

csökkentésére irányuló erőfeszítések nem vezettek eredményre ,
• felismerve, hogy a bérszakadék elsősorban a nők horizontális és vertikáli s

diszkriminációjának következménye, illetve hogy egyenlőtlen helyzetben vannak a
munkaerőpiacon,

a következ ő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy mérje fel a bérek nemek között i
különbségének gazdasági, strukturális és társadalmi okait, így többek között, hog y

a) a nők és a férfiak közötti bérezési különbségek Magyarországon mely ágazatokban a
legmagasabbak, e különbségek közül melyek objektívek, s melyek fakadhatnak az
életkor, az iskolai végzettség, a megszerzett tapasztalatok egyéni jellemző ibő l, melyek
a munkakörülményekből, vagy más tényezőkből ,

b) milyen jogi, gazdasági vagy társadalmi tényez ő okozza a bérszakadék tartósságát ,
e) mely ágazatokban kiemelkedő mértékű a munkahelyi horizontális és vertikáli s

szegregáció – külön bemutatva a közszolgálatban alkalmazott n ők helyzetét –,
d) a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásoknál és szervezeteknél milyen az egye s

alkalmazotti vagy munkaköri kategóriákban foglalkoztatott nők és férfiak aránya és az
alkalmazott munkakör-értékelési és besorolási rendszer, valamint a díjazás, és melye k
annak a nemi alapon alkalmazott különbségei .

2. Az Országgyűlés elengedhetetlennek tartja, hogy az I . pont szerinti felülvizsgálat tekints e
zsinórmértéknek az Európai Unió Bizottsága ajánlását (2014. március 7 .) a férfiak és nők
egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről .

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy terjesszen be megoldási és intézkedési
javasatokat tartalmazó koncepciót az Országgyűléshez, amel y
a) figyelembe veszi

aa) az I . pontban foglalt felmérés megállapításait,
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ab) az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság e tárgykörben kimunkál t

ítélkezési gyakorlatát,
ae) a nemek közötti bérszakadék mérséklésének európai bevált gyakorlatait;

b) érvényesíti

ba) az átláthatóság követelményét, amelyet a személyes adatok védelmére vonatkoz ó

nemzeti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével létrehozott olyan nyilvántartással kel l

biztosítani, amely az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző alkalmazotti kategóriák

díjazásának nemek szerint lebontott szintjei mellett többek között a díjazás rögzítet t

alapilletményen kívüli kiegészítő és változó elemeire, így például a természetbeni juttatásokr a

és pótlékokra is kiterjed, továbbá az átláthatóságot ösztönző intézkedéseket tartalmaz,

bb) az egyenlő díjazásra vonatkozó igények sikeres kikényszeríthetöségét a

munkavállalói tudatosság fejlesztése, a munkavállalói érdekképviseletek megfelelő
felhatalmazása és jogi segítségnyújtás útján .

Határidő: a felmérésre e határozat közzétételétő l számított 60 nap

Felelős: szociálpolitikáért felelős miniszter,

foglalkoztatáspolitikáért felel ős miniszter

4, Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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Indokolá s

A férfiak és nők közötti egyenlőség az uniós jog egyik alapelve, amely a társadalmi éle t
minden területén érvényes, beleértve a munka világát is . A férfiak és nők közötti közvetle n
vagy közvetett megkülönböztetés gyakori többek között az alkalmazás, a munkakörülménye k
és az előmenetel tekintetében is, de jelentősebbek és tartósabbak a különbségek az azono s
vagy azonos értékű munkáért járó bérek területén .

Az európai tagállamok közösségében már a kezdetektől a jogi szabályozás szintjén i s
megjelent az „egyenl ő munkáért egyenlő bért elve” . Ma az Európai Unióról szóló szerz ődés 2 .
cikke és 3 . cikkének (3) bekezdése az Unió egyik alapvető értékeként és feladataként
határozza meg a nők és férfiak közötti esélyegyenl őséghez való jogot . Az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikke megállapítja, hogy az Unió

tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a

férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, és küzd minden fajta nemen alapul ó

megkülönböztetés ellen. Az EUMSZ 157 . cikkének (I) bekezdése szerint pedig minden
tagállamnak biztosítania kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a n ők egyenlő
vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak. Az Európai Unió Alapjogi

Chartájának 23 . cikke szerint a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a

foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén is biztosítani kell .

Mindemellett több területen születtek uniós jogszabályok és ajánlások, valamint ige n

kimunkált európai bírósági gyakorlat is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a törvényalkotás és a

kormányzati politika további lépéseket tegyen az egyenl őtlenségek felszámolására .

A magyar Alaptörvény nem tartalmazza ugyan az egyenl ő munkáért egyenlő bér
követelményét, de a nők, mint hátrányos helyzetű társadalmi csoport esélyegyenlőségének
előmozdítását célként határozza meg . Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló
törvény pedig kifejezetten a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés egyik formájakén t
határozza meg az azonos munka eltérő díjazását . Az esélyegyenlőség előmozdításához a
határozatba foglalt felméréseken túl az Egyenl ő Bánásmód Hatóság, a munkaügyi bíróságok
és a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek tapasztalatain alapuló pozití v
intézkedések szükségesek .

A pozitív intézkedések sorában kiemelendő az átláthatóság követelménye . Az Európai Unió
intézményei szerint az egyenlő díjazás elvének megvalósítását hátráltatja a bérezési
rendszerek átláthatóságának hiánya, az egyenlő értékű munka fogalmával kapcsolatos
jogbizonytalanság és több eljárási akadály . Utóbbiak közé tartozik az is, hogy a
munkavállalók nem rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek egyenl ő díjazásra
vonatkozó igényeik sikeres érvényesítéséhez szükségesek, különös tekintettel az azonos vag y
egyenlő értékű munkát végző alkalmazotti kategóriák számára fizetett díjazásra vonatkoz ó
információkra .
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2014. március 7-én az Európai Unió Bizottsága ajánlást adott ki (2014/124/EU) a férfiak é s
nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történ ő megerősítéséről . Az ajánlás
fókuszában „a bérkategóriák átláthatóságának növelése áll, ami elengedhetetlen az egyenl ő
díjazás elvének hatékony alkalmazásához . A fokozottabb átláthatóság rávilágíthat a

vállalkozások és szervezetek bérezési rendszereiben meglév ő , nemi hovatartozáson alapuló

egyensúlytalanságra és megkülönböztetésre . A munkavállalók, munkáltatók és szociáli s
partnerek számára lehetővé teszi, hogy megfelel ő intézkedéseket hozzanak az egyenl ő díjazás
elvének alkalmazására. , ,

A szükséges intézkedésekre az ajánlásban megfogalmazott „készletbő l” maguk választanak a

tagállamok, a cél közös : a bértranszparencia javítása . Fontos elem ugyanakkor egy olyan

nyilvántartás létrehozása, amely az imént említett átláthatóságot és jogérvényesítést szolgálja .

Ahhoz, hogy a nemek közötti bérszakadék mérsékl ődése irányába hatékony lépéseke t
lehessen tenni, mindenekel őtt átfogó vizsgálatra van szükség . Fel kell mérni a nők és a férfiak
közötti bérezési különbségek mértékét és okait .

Egyetlen európai tagállam nem törődhet bele abba, hogy a főként nőket foglalkoztató egye s
ágazatok egészének bérezése kirívóan alacsony – hogy csak az oktatást és az egészségügye t

említsük. E tekintetben alapvető kérdés a munka értékének megállapítása, annak kimunkálása ,
hogy az értékelés milyen gazdasági és -- nem utolsó sorban – erkölcsi alapokon nyugszik .

Az Országgyűlés e határozattal arra kötelezi a Kormányt, hogy készítsen átfogó koncepciót a
nemek közötti bérszakadék mérséklésére . Ha ezt a feladatot a Kormány komolyan veszi ,
akkor azzal nem csupán a nők és a férfiak közötti különbségek csökkenhetnek, hanem végre a
megérdemelten kiemelt figyelmet kaphatja meg a többségében nőket foglalkoztató
egészségügyi, oktatási és szociális ágazat is .
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