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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
„egyenlő  munkáért  egyenlő  bér”  elvének  gyakorlati  megvalósítása  érdekében  szükséges
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről

Az Országgyűlés az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének gyakorlati megvalósítása, és ezáltal
Magyarország  leszakadó  országrészeinek  mielőbbi  bérfelzárkóztatása  érdekében  a  következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a Magyarországon belül egyre fokozódó bérszakadék
csökkentése  érdekében  dolgozza  ki  az  „egyenlő  munkáért  egyenlő  bér”  elvének  gyakorlati
megvalósítását a következők figyelembevételével:

a)  az  állam  többségi  tulajdonában  lévő  gazdálkodó  szervezetek  esetében  a  munkaerő-piaci
viszonyok  figyelembe  vétele  ne  eredményezhesse  azt,  hogy ugyanazért  a  munkáért  az  azonos
munkakört ellátó munkavállalók tekintetében eltérő munkabér kerüljön megállapításra az ország
különböző régióiban,

b)  a  multinacionális  vállalatokkal  a  kormány  kezdeményezze  a  stratégiai  szerződések
újratárgyalását,  rögzítve az érintett  multinacionális  vállalatoknál  munkát  vállalók béremelésének
ütemtervét, figyelemmel a leszakadó országrészekben élők fokozottabb béremelésére,

c) a mikor- kis- és középvállalkozások számára a kormány alakítson ki olyan, korrupciómentes
gazdasági  környezetet,  amely  akár  anyagi,  pályázati  ösztönzők  beépítésével  lehetővé  teszi  a
leszakadó  országrészekben  működő  vállalkozások  számára  munkavállalóik  bérének  fokozott
emelését, ezzel együtt a minőségi munkaerő megőrzését.

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

Sajnos  évtizedek  óta  tapasztalat,  hogy  az  állam  többségi  tulajdonában  lévő  vállalatok
hátrányosan megkülönböztetik az ország leszakadó régióiban dolgozó munkavállalókat, amikor
ugyanazért  a  munkáért  alacsonyabb  munkabért  fizetnek  ezen  dolgozóknak,  mint  az  ország
fejlettebb régióiban élő honfitársainknak.  Miután a  kormány az állami  foglalkoztatóktól  sem
várja el a bérek fokozott – de minimum az adott nemzetgazdasági ág hazai átlagkeresetéhez
igazodó – felzárkóztatását, ennek megfelelően a versenyszférában jelen lévő munkaadókat sem
motiválja  semmilyen módon a bérfelzárkóztatásra,  az ahhoz szükséges  gazdasági  feltételeket
sem teremti meg.

Magyarország  kormánya  többször  hitet  tett  amellett,  hogy csökkenteni  szükséges  az  ország
egyes  régiói  közötti  különbségeket.  Ez  csak  akkor  valósulhat  meg,  ha  sikerül  a  leszakadó
országrészekben élők munkabérét felzárkóztatni a fejlettebb országrészben dolgozók jövedelmi
szintjéhez. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy ebben az állam jó példával járjon elöl, és az általa
többségében  tulajdonolt  vállalatok  dolgozóinál  kötelező  jelleggel  véghezvigye  az  „egyenlő
munkáért egyenlő bér” alkalmazását, emellett olyan ösztönzőket dolgozzon ki, amelyek lehetővé
teszik  a  versenyszférában  jelen  lévő  foglalkoztatók  számára  munkavállalóik  bérének
felzárkóztatását minimum a nemzetgazdasági ágazatonkénti átlagkeresethez.
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