
TÁJÉKOZTATÓ
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes

törvények módosításáról (T/3589)

Az Mt. 17. § (1) bekezdésének eddigi a) és b) pontja mellé bekerül egy új c)
pont.

17. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Országos Érdekegyeztető
Tanáccsal folytatott konzultáció alapján rendeletben határozza meg:
a) a foglalkoztatás érdekében a munkavállalók nagyobb csoportját érintő
gazdasági okból történő munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban az e
törvénytől eltérő szabályokat;
b) a kötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló által betöltött
munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő
garantált bérminimum mértékét.
c) a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének
megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét.

Ez a rendelkezés jogilag azért kifogásolható, mert az Mt., kollektív
szerződésre vonatkozó szabályai között (37. § (5) bekezdés) a munkáltatóra
és a kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet tárgyalásaira bízza a
munka díjazásának kollektív szerződésben való rendezését:
(5) A munkáltató - a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása mellett -
évente köteles javasolni a szerződéskötésre jogosult szakszervezetnek a
munka díjazásával kapcsolatos szabályok kollektív szerződésben történő
rendezését.
A most beadott módosítási javaslat tehát, egy kívülről jövő kormányzati
pressziót alkalmaz a munkáltatókra, és negligálja a munkahelyen jelen lévő
felek – munkáltató és szakszervezet – közötti tárgyalási folyamatot.
Mondhatnánk, hogy a szöveg szerint az OÉT keretein belül születik meg a
munkabér emelésére vonatkozó döntés – tehát a szakszervezeteknek és a
munkáltatóknak is befolyásuk lehetne erre a döntésre -, de az is ismeretes,
hogy egy másik törvényjavaslat szerint az OÉT-et felváltja a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács, melyben a szakszervezetek és munkáltatók
szerepe és súlya, a jelen pillanatban ismert tények alapján csekélynek tűnik.

Az Mt. módosítása mellett módosítja a javaslat a munkaügyi ellenőrzésről
szóló törvényt is. A munkaügyi felügyelet hatásköre ezentúl kiterjed a bruttó
300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés elvárt mértékének megfelelő végrehajtásának ellenőrzésére
is. Sőt továbbmenve, minden egyes munkaügyi ellenőrzés során vizsgálni
fogják ennek a munkabéremelésnek a végrehajtását, függetlenül attól, hogy
erre a kérdésre vonatkozóan indult-e meg az eljárás.

Amennyiben az ellenőrzés azt tárja fel, hogy nem történt meg a megfelelő
mértékű béremelés, úgy ezt határozatban állapítja meg. A munkaügyi
hatóság egyéb jogkövetkezményt nem alkalmaz. Nincs helye a
megállapításnak, ha – megfordult bizonyítási teherrel – a munkáltató
igazolja, hogy mindazon munkavállalóinak 2/3-a esetében, akik az elvárt



béremeléssel érintettek (tehát az előző évben is munkavállalói voltak a
munkáltatónak) eleget tett az elvárt mértékű béremelésnek. Kérdéses
azonban, hogy így hogyan fog teljesülni az egyenlő munkáért egyenlő bér elve
(Mt. 142/A. §). Miért teszi lehetővé a törvényjavaslat azt, hogy csak a
munkavállalók kétharmadának emelje meg a bérét a munkáltató
jogkövetkezmény nélkül? Ez teljes mértékű diszkriminációt eredményez a
javaslat megvalósítását követően.

A törvény a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének
megőrzéséhez szükséges béremelést végre nem hajtó munkáltatókra a
rendezetlen munkaügyi kapcsolattal rendelkező munkáltatókra vonatkozó
jogkövetkezményeket rendeli alkalmazni . A hatályos jogszabályok alapján az
érintett munkáltatót különösen az alábbi jogkövetkezmények sújtják:
közbeszerzési eljárásban az érintett munkáltató nem lehet ajánlattevő; nem
kaphat támogatást a központi költségvetésből és az elkülönített állami
pénzalapokból; a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
szerint az érintett munkáltató felkerül a hatóság honlapjára két évre .

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény ilyen irányú módosítása azért is
megkérdőjelezhető, mert épp a legutóbbi módosító javaslatcsomagban –
teljesen ellentmondva a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartási
törvényben meghatározott esetével – szűkítették a munkaügyi bírság
kirovásának kötelező eseteit. Már nem kötelező a munkaügyi ellenőrnek
bírságot kiszabni a szakszervezeti jogok, a nőkre és a megváltozott
munkaképességű munkavállalókra vonatkozó szabályok, a munka- és
pihenőidőre vonatkozó szabályok megsértése esetén.

A törvényjavaslat átmeneti jellegű, ugyanis tervek szerint 2012. január 1-én
lép hatályba, és már a javaslat tartalmazza a hatályok kívül helyezés
időpontját is, amely 2014. január 2-a lesz.
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