
Orbán Viktor

Miniszterelnök úr,

mint Magyarország képviselője az Európai Unió Tanácsában

részére

Tárgy: az Európai Unióban biztosítandó megfelelő
minimálbérekről szóló irányelv tervezet

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) magyarországi tagszervezetének, a
Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) nevében azzal a kéréssel fordulunk
Önhöz, mint Magyarország képviselőjéhez az Európai Unió Tanácsában, hogy
Magyarország kormánya támogatását kérjük az Európai Unióban biztosítandó megfelelő
minimálbérekről szóló irányelv tervezet tárgyalásain, a 2022. június 1-én megrendezésre
kerülő COREPER I. bizottság ülésén, valamint a végső döntéshozatalra hivatott 2022.
június 6-án megrendezésre kerülő háromoldalú intézményközi tárgyaláson.

Ez az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy az európai és azon belül a magyar
munkavállalók helyzete pozitív irányba változzon. Az egész társadalom érdeke, hogy a
jogszabályban előírt minimálbérek megfelelőek és tisztességesek legyenek a munkavállalók
számára, tisztességes életszínvonalat garantálva a bérből és fizetésből élők számára.

Négy sarkalatos pontra szeretnénk felhívni a figyelmét, kérve támogatását, amely a
munkavállalók és érdekképviselőik, a szakszervezetek szempontjából kulcsfontosságúak az
irányelv végső szövegének meghatározása során:

1. 3. cikk (3) bekezdés - a "kollektív tárgyalás" fogalma
Ez az irányelv nem válhat a szakszervezetek aláásásának, vagy a más szereplőkkel
folytatott kollektív tárgyalások előmozdításának eszközévé.
Az ILO megközelítésével és ítélkezési gyakorlatával összhangban a
szakszervezeteken kívüli munkavállalói szervezeteket nem szabad felhasználni a
szakszervezetek és előjogaik aláásására vagy befolyásolására. Amennyiben a
kollektív tárgyalások fogalma nem megfelelően kerül meghatározásra, fennáll a
veszélye annak, hogy lehetővé válhat egyéb munkavállalói szervezetek számára,
hogy a szakszervezetek helyett tárgyalásokat folytassanak, megakadályozzák a
szakszervezetek tárgyalásait, vagy hogy alternatív megállapodást kössenek, még
több kárt okoznak, mint amennyit az irányelv pozitív részei elérnek.
Ezért a kollektív tárgyalások fogalom-meghatározásnak meg kell védenie a
szakszervezetek elsődleges szerepét a kollektív tárgyalásokban és az ezzel
összefüggő előjogaikat.
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2. 4. cikk (1) bekezdés – a kollektív tárgyalások előmozdítása
Az irányelv kulcsfontosságú eleme a kollektív tárgyalások hatékony előmozdítása.
Az irányelvre azért van szükségünk, hogy megvédje a kollektív tárgyalásokhoz való
jogot, valamint, hogy megvédje és megóvja a kollektív tárgyalásokat folytató vagy
folytatni kívánó munkavállalókat a megkülönböztetéssel szemben.
Olyan támogató környezetre van szükségünk, amely előmozdítja és megvédi a
szakszervezeteket az előjogaikat aláásó, vagy azokba beavatkozó cselekményekkel
szemben és támogatja őket jogaik gyakorlásában is.

3. 5. cikk – megfelelő küszöbértékek alkalmazása
A végső szövegben garantálni kell a munkavállalók számára a törvényes minimálbér
megfelelőségének kulcsfontosságú célkitűzését a tisztességes életszínvonal
szempontjából. Erre szolgál az 5. cikk szövegében a bruttó átlagbér 60%-ában és a
bruttó átlagbér 50%-ában meghatározott küszöbérték alkalmazása.

4. 6. cikk – a minimálbérből történő levonások tiltása
A szakszervezeti mozgalom a folyamat során végig egyértelművé tette, hogy - ahol
létezik törvényes minimálbér - meg kell tiltani a minimálbér alatti béreket és a
munkáltatói levonásokat, amelyek a törvényes minimálbér alá csökkentik a
bérszintet. Amennyiben ez jogilag nem lehetséges, úgy szorgalmazzuk a 6. cikk
törlését.
Semmiképpen sem fogadhatjuk el, hogy a 6. cikkben utalás legyen a "levonásokra",
mivel ez legitimálná a munkaadók kizsákmányoló gyakorlatát, hogy a
minimálbérből levonásokat eszközölnek.

Kérjük, hogy az intézményközi tárgyalások során és a COREPER I. bizottság ülésén is a fent
felsorolt ügyek mentén támogassa az irányelv megszületését és segítse elő, hogy az európai
szociális partnerek javaslatait figyelembe vevő, olyan irányelv szülessen, ami nem erodálja,
hanem erősíti a szociális partnerekkel közösen megállapított minimálbérek mellett a
kollektív alku lefedettség lehetőségét is.

Budapest, 2022. május 31.
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