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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
munkabérből  való  biztos  megélhetés  és  a  munkavállalói  biztonság  feltételeinek
megteremtéséhez  szükséges  halaszthatatlan  intézkedésekről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

a munkabérből való biztos megélhetés és a munkavállalói biztonság feltételeinek
megteremtéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről

Az Országgyűlés,  elismerve,  hogy a munkavállalók  számára  kiemelt  munkajogi  védelmet,  erős
érdekképviseleti  eszközrendszert  és  megélhetési  biztonságot  kell  biztosítani,  a  következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a munka világában a
munkavállalók foglalkoztatási, kereseti, érdekérvényesítő képességre vonatkozó, munkavédelmi és
munkabiztonsági  szabályait,  a  nyugdíjba  vonulásra  irányadó  törvényi  rendelkezéseket,  és  azok
hatályosulásának,  valamint  végrehajtásának  tapasztalatai  alapján  végezze  el  azok  átfogó
felülvizsgálatát.  A  felülvizsgálat  eredményeként  ki  kell  dolgozni  a  munkabérből  való  biztos
megélhetés  és  a  munkavállalói  biztonság  megteremtéséhez  szükséges  törvényi  szabályokat,
amelyek első lépésként azt biztosítják, hogy
a) aki dolgozik, az meg tudjon élni a fizetéséből,
b) a munkavállalók ugyanazért a munkáért ugyanolyan bérezésben részesüljenek,
c) a legkisebb munkabér nettó értéke haladja meg a százezer forintot,
d) a  közszférában – ide értve az önkormányzati  köztisztviselőket is  – érdemben emelkedjen az
illetményalap,
e)  a  munkavállalói  kiszolgáltatottságot  –  egy  új  Munka  Törvénykönyve  megalkotásával  –  a
biztonságot  szolgáló  szabályok váltják  fel,  ide  értve  a  háromoldalú  érdekegyeztetés  rendszerét,
valamint a sztrájkjogot,
f) az édesanyák szülés után biztonsággal visszatérhetnek a munkába,
g) a munkavédelem rendszerének megerősítése útján csökkennek a munkahelyi balesetek,
h) országos felnőttképzési és nyelvoktatási programok segítsék a versenyképesség növelését,
i) garanciákat adnak arra, hogy a munkára képtelen aktív korúak nem maradnak a megélhetéshez
szükséges ellátás nélkül, valamint
j) biztosítják a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét.
Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  dolgozói  kiszolgáltatottság  fokozódott  az  elmúlt  években,  amelynek  nem  csupán  az
elszegényedés lett  a hozadéka,  hanem az is,  hogy kevesebben mernek kiállni  jogos érdekeik
védelmében. A munkáltatók számos esetben élnek vissza gazdasági erőfölényükkel, aminek az
az  az  eredménye,  hogy  a  munkavállalók  egyre  romló  munkafeltételek  mellett  kénytelenek
munkájukat ellátni.

A „tisztes munka” Magyarországon az elmúlt hét-nyolc évben sem erkölcsi megbecsülést, sem
anyagi biztonságot már nem jelent. Mint köztudott a jelenlegi hatalom számos olyan intézkedést
hozott a munka világában, ami a munkavállalók kiszolgáltatottságát, védtelenségét okozta., az
érdekeiket képviselő szakszervezeteket ellehetetlenítette.

Az  elmúlt  években  meghozott  intézkedések  következtében  Magyarországon  megszűnt  az
Országos  Érdekegyeztető  Tanács  a  működését  szabályozó  törvénnyel  együtt,  szinte
ellehetetlenítették a sztrájkjog gyakorlását, az új Munka Törvénykönyve (Mt.) a rendszerváltás
óta a legkiszolgáltatottabb helyzetbe hozta a munkavállalókat, elvett tőlük számos, már korábban
megszerzett jogot. Eközben pedig a kormányzat gazdasági ágazatokat fordított egymás ellen,
bérkövetelést  csak végszükségben vett  figyelembe,  de akkor  is  több volt  a hitegetés,  mint  a
béremelés. És volt, aki kimaradt, és volt, akinek csak a külföldön való boldogulás maradt az
egyetlen választása.

A közszférában a FIDESZ-KDNP a kormányra kerülése óta – lassan nyolc éve – nem kívánja
megemelni  az  illetményalapot,  ami  38.650  forint.  A  külön  ágazatokra  és  munkavállalói
csoportokra  szabott  életpálya  modellek  már  az  érintettek  számára  is  követhetetlen  módon
változnak. Nem is beszélhetünk életpályáról, hiszen a kötelezettségek és a jogok aránya megtört,
a foglalkoztatási biztonság megroppant.

Az új Mt. 2011-ben történt elfogadása mögött vállaltan az a merész kormányzati és jogalkotói
szándék  állt,  hogy  a  törvénynek  a  munkaerőpiac  keresleti  és  kínálati  oldalára  kell  hatást
gyakorolnia, s ilyen módon elő kell segítenie a foglalkoztatás bővülését a versenyszférában. A
koncepció  arra  a  feltételezésre  épített,  hogy  ha  kevésbé  szigorú  munkajogi  szabályozással
csökkentik  a  vállalkozásokat  terhelő  munkajogi  kötelezettségeket,  és  a  munkáltatók  ennek
következtében  nyereséghez  jutnak,  azt  minden  kétséget  kizáróan  a  vállalkozások  bővítésére
használják  majd  fel.  Innen  pedig  egyenes  út  vezet  a  versenyszféra  munkaerő-
felvevőképességének  növekedéséhez.  Kétséges,  hogy  önmagában  a  munkajogi  szabályozás
rugalmasítása,  a  munkavállalói  védelmi  szint  tudatos  csökkentése  alkalmas-e  a
foglalkoztatottság bővítésére, vagy ha alkalmas is arra, akkor annak minden bizonnyal súlyos és
visszafordíthatatlan társadalmi következményei lehetnek. Ennek most a tanúi vagyunk.

Azt  is  világosan  lehet  látni,  hogy  a  hazai  munkaerőpiacon  nincsen  minden  rendben:  év
augusztusában  például  jelentősen  megugrott  a  csoportos  leépítésekben  érintettek  száma.  A
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Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  statisztikájából  az  olvasható  ki,  hogy augusztusban  1445
dolgozó  volt  érintett  csoportos  leépítésben.  A szám  kiemelkedő  mértékét  jól  jelzi,  hogy  a
júliusinál ez 12-szer, az egy évvel ezelőttinél pedig 8-szor több érintettet jelent, sőt tavaly június
óta nem is volt ennél nagyobb mértékű leépítés Magyarországon. De a szeptember sem telt el
csoportos  létszámleépítés  nélkül,  ebben  a  hónapban  további  345  embert  küldtek  el  ilyen
formában a foglalkoztatók.

A problémákat, az egyes ágazatban dolgozók küzdelmeit és az azok eredményeként megszületett
– a legkevésbé sem elegendő – előrelépést látva más irányt kell felvennie a törvényalkotásnak. A
határozati javaslat ezeket az irányokat foglalja össze.

Részletes indokolás

1-2. 

Az  Országgyűlés  a  határozati  javaslat  (a  továbbiakban:  Javaslat)  1.  pontjában  felhívja  a
Kormányt,  hogy  haladéktalanul  vizsgálja  felül  a  munka  világában  a  munkavállalók
foglalkoztatási,  kereseti,  érdekérvényesítő  képességre  vonatkozó,  munkavédelmi  és
munkabiztonsági szabályait, a nyugdíjba vonulásra irányadó törvényi rendelkezéseket, és azok
hatályosulásának,  valamint  végrehajtásának  tapasztalatai  alapján  végezze  el  azok  átfogó
felülvizsgálatát.

A  követelmények  lényege  és  eredménye  a  munkabérből  való  biztos  megélhetés  és  a
munkavállalói biztonság megteremtése.
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