
100. sz. Egyezmény 

a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról 
  

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és 
amely 1951. június 6-án harmincnegyedik ülésszakára ült össze, és 

Miután úgy határozott, hogy elfogad a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű 
munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló különböző javaslatokat -, amely 
kérdés az ülésszak napirendjének hetedik pontjaként szerepelt, és 

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat egy nemzetközi Egyezmény 
formájában adja közre, 

a mai napon, 1951. június 29-én, elfogadja az alábbi Egyezményt, amely �Az egyenlő 
díjazásról szóló 1951. évi Egyezmény" néven idézhető: 

 

1. cikk 
A jelen Egyezmény szempontjából: 

(a)  a "díjazás" kifejezés vonatkozik a rendes-, az alap- vagy a minimálbérre vagy fizetésre 
és minden egyéb pénzbeli vagy természetbeni díjazásra, amit a munkaadó a 
munkavállaló alkalmazásából következően az utóbbinak közvetlenül vagy közvetve 
fizetni tartozik; 

(b)  �A férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazása"; 
kifejezés a díjazás azon tételeire vonatkozik, amelyeket a férfi és a női munkaerő 
közötti megkülönböztetés nélkül írtak elő. 

 

2. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden tagállama köteles a hatályban lévő 

bérmegállapítási módszereknek megfelelő eszközökkel előmozdítani, és ha ez a hatályban 
lévő bérmegállapítási módszerekkel összeegyeztethető, biztosítani, hogy a férfi és a női 
munkaerőt egyenlő értékű munka esetén megillető egyenlő díjazás elve minden 
munkavállalóra alkalmazást nyerjen. 

2. Ezt az elvet: 

(a)  nemzeti jogalkotás, 

(b)  örvényesen előírt vagy elismert bármilyen bérmegállapító rendszer, 

 (c) munkaadók és munkavállalók között kötött kollektív szerződések vagy 

(d)  a felsorolt különböző módszerek együttes alkalmazása útján lehet érvényesíteni. 

 

3. cikk 
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1. Elő kell mozdítani a foglalkozásoknak az elvégzendő munka alapján történő 
tárgyilagos értékelését, amennyiben ez a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását 
megkönnyíti. 

2. Az ilyen értékelés során alkalmazandó módszerek felől a munkabértételek 
megállapítására illetékes hatóságok, vagy ahol a munkabértételeket kollektív szerződések 
határozzák meg, a kollektív szerződéseket megkötő felek határoznak. 

3. A munkabértételek közötti olyan különbségek, amelyek nem a nemek szerinti 
megkülönböztetésen, hanem az elvégzendő munka kapcsán az említett tárgyilagos értékelés 
útján megállapított különbözőségén alapulnak, nem tekinthetők olyanoknak, amelyek a férfi 
és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásának elvét sértik. 

 

4. cikk 
A jelen Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítése érdekében minden tagállam 

megfelelő módon együttműködik az érintett munkaadói és munkavállalói szervezetekkel. 

 

5. cikk 
A jelen Egyezmény hivatalos ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából. 

 

6. cikk 
1. A jelen Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak 

azokra nézve kötelező, amelyeknek ratifikációit a főigazgató nyilvántartásba vette. 

2. Az Egyezmény azon időponttól számított tizenkét hónap múlva lép hatályba, amikor 
két tagállam részéről történt ratifikációt a főigazgató nyilvántartásba vette. 

3. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét 
hónappal azután lép hatályba, hogy a tagállam ratifikációját nyilvántartásba vették. 

 

7. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmányának 35. cikk 2. bekezdése 

értelmében a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójához eljuttatott nyilatkozat jelölje 
meg azokat 

(a)  a területeket, melyek vonatkozásában vállalják, hogy az Egyezmény előírásai 
módosítás nélkül érvényesek; 

(b)  a területeket, melyek vonatkozásában vállalják, hogy az Egyezmény előírásai 
módosításokkal, valamint a módosítás részleteivel érvényesek; 

(c) a területeket, melyek vonatkozásában az Egyezmény nem alkalmazható, és ezekben az 
esetekben ennek okait; 

(d)  a területeket, melyek vonatkozásában fenntartják döntésüket. 

2. A jelen cikk 1. bekezdésének (a) és (b) pontjában szereplő vállalások a ratifikálás 
szerves részének tekintendők, és a ratifikálás erejével bírnak. 
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3. Egy utólagos nyilatkozattal bármely tagállam, részben vagy egészben törölheti az 
eredeti nyilatkozatában tett, a jelen cikk 1. bekezdésének (b), (c) és (d) pontjaiból eredő 
bármely kikötést. 

4. Bármely olyan időpontban, amikor a 9. cikk rendelkezéseivel összhangban az 
Egyezmény felmondható, bármely tagállam nyilatkozatot közölhet a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal főigazgatója felé, melyben bármely szempontból módosíthatja bármely 
más korábbi nyilatkozat feltételeit, és közölheti érvényes álláspontját a különböző területek 
vonatkozásában. 

8. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmányának 35. cikk 4. vagy 5. 

bekezdései értelmében a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójához eljuttatott 
nyilatkozat tartalmazzák, hogy az Egyezmény előírásai az érintett területen módosítás 
nélkül, vagy módosításokkal érvényesek; amennyiben a nyilatkozat szerint az Egyezmény 
előírásai módosításokkal lesznek érvényesek, azokat részletezni kell. 

2. Az érintett tagállam, tagállamok vagy nemzetközi hatóság egy utólagos 
nyilatkozattal bármikor, egészében vagy részben, lemondhat bármely korábbi nyilatkozat 
szerinti módosításra vonatkozó jogáról. 

3. Bármely olyan időpontban, amikor a 9. cikk előírásaival összhangban az 
Egyezmény felmondható, az érintett tagállam, tagállamok vagy nemzetközi hatóság 
eljuttathatnak a főigazgatóhoz egy olyan nyilatkozatot, mely bármely más vonatkozásban 
módosítja bármely más korábbi nyilatkozat feltételeit és közölheti az Egyezmény 
alkalmazására vonatkozó érvényes álláspontját. 

 

9. cikk 
1. A jelen Egyezményt ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel az 
Egyezményt első hatálybalépésének időpontjától számított tíz év elteltével. Az ilyen 
felmondás a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik hatályossá. 

2. Az a tagállam, amely a jelen Egyezményt ratifikálta, és amely az előző bekezdésben 
említett tízéves időszak lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított 
felmondási jogával, újabb tízéves időszakra kötelezettségben marad. Ezt követően minden 
tíz év elteltével mondhatja fel a jelen Egyezményt a jelen cikkben előírt feltételek szerint. 

 

10. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szervezet tagállamai által vele közölt valamennyi 
ratifikálás, illetve felmondás nyilvántartásba vételéről. 

2. A főigazgató a második ratifikáció nyilvántartásba vételéről küldött értesítésével 
egyidejűleg felhívja a Szervezet tagállamainak a figyelmét az Egyezmény hatálybalépésének 
időpontjára is. 

 

11. cikk 
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A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója az előző cikkek rendelkezéseivel 
összhangban nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 102. cikke értelmében valamennyi részletükben nyilvántartásba vétel 
céljából megküldi az Egyesült Nemzetek főtitkárának. 

 

12. cikk 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa szükségesnek ítélt 

időpontokban jelentést terjeszt az Általános Konferencia elé a jelen Egyezmény helyzetéről, 
és megvizsgálja, kívánatos-e a Konferencia napirendjére tűzni az Egyezmény részleges vagy 
teljes módosításának kérdését. 

 

13. cikk 
1. Ha a Konferencia a jelen Egyezményt részben vagy egészében módosító új 

Egyezményt fogad el, akkor az új Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában 

(a)  az új módosító Egyezmény valamely tagállam által történő ratifikálása, tekintet nélkül 
a fenti 9. cikk rendelkezéseire, ipso jure magában foglalja a jelen Egyezmény azonnali 
felmondását, amennyiben és amikor az új módosító Egyezmény hatályba lép; 

(b)  az új módosító Egyezmény hatálybalépésekor lezárul a jelen Egyezmény 
ratifikálásának lehetősége a tagállamok előtt. 

2. A jelen Egyezmény jelenlegi formájában és tartalmával mindenképpen érvényben 
marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek a jelen Egyezményt ratifikálták, de a 
módosító Egyezményt nem. 

 

14. cikk 
A jelen Egyezmény szövegének angol és francia változata egyaránt hiteles. 


