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Bevezetés 
 

A tananyag célja, hogy a munkaügyi kapcsolatok területén az újabb intézményi változásokat, tör-

vénykezési fejleményeket és legújabb empirikus kutatási eredményeket mutassa be négy kiválasztott 

témában.  Mivel ezek a területek a munkaügyi kapcsolatok résztvevői (a hazai és nemzetközi munka-

adói szervezetek és szakszervezetek, illetve a nemzetállamok és az Európai Unió) valamint az akadé-

miai kutatások számára is kiemelt fontosságúak, mindegyikről hatalmas, szinte napról-napra bővülő 

szakirodalom áll rendelkezésre. A jegyzet terjedelmi korlátai csak azt teszik lehetővé, hogy a témák 

fontosabb kérdéseit mutassuk be, sokszor csak felvillantva az egyes kutatási vagy gyakorlati–

szervezési kérdéseket. Mindegyik téma tárgyalása során a fejezetek először nemzetközi (s ezen belül 

európai uniós) kitekintést adnak, s utána tárgyalják a hazai vonatkozásokat. A kutatás-módszertani 

magyarázatok általában a lábjegyzetekben találhatók. 

A tananyag kiegészíti a munkaügyi kapcsolatok alapkurzusainak, sztenderd, letisztultabb anya-

gát, így nem ismétli meg az egyes témakörök alapismereteit, munkajogi hátterét. Ennek megfelelően 

a felhasznált és hivatkozott irodalom főként az elmúlt 4-5 év publikációiból áll, ez alól csak akkor 

tettünk kivételt, ha újabb magyar nyelvű irodalom nem állt rendelkezésre. (A források között számos 

nyílt internetes publikációt is megadtunk. Ezek letöltésének ideje – ha a hivatkozásnál más dátum 

nem szerepel – 2011 júniusa volt. Emellett a szerző még nem publikált kutatási eredményeit is tar-

talmazza az anyag (például a „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok – 2010” kérdőíves kutatás követ-

keztetéseit). 

Ugyanakkor a tananyag kiemelt célja az is, hogy a hallgatót orientálja az egyéni munkában (pél-

dául a szakdolgozat témaválasztásában), segítse az olvasó alaposabb tájékozódását egy-egy témá-

ban. Ezért az ajánlott szakirodalom a felhasználtnál tágabb kitekintést ad. Az irodalomjegyzéket té-

mánként, a fejezetek végén közöljük.  

Bár a jegyzet törekszik az írásakor hozzáférhető legújabb fejlemények bemutatására, az idő mú-

lásával óhatatlanul elavulttá válik. A munkaügyi kapcsolatok témái iránt érdeklődők számára két, 

interneten is elérhető európai forrást ajánlhatunk, amelyek – legalábbis az eddigi működésük alapján 

– viszonylag gyorsan követik a fejleményeket. Az egyik az Európai Bizottság „Industrial Relations in 

Europe” címmel kétévenként kiadott könyvsorozata, mely tematikus áttekintést ad az – EU politiká-

jának szempontjából – aktuálisan fontos kérdésekről.1  A másik a dublini székhelyű Európai Alapít-

vány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért honlapja, s különösen az ott elérhető European 

Industrial Relations Observatory (EIRO), amely folyamatosan közöl híreket, elemzéseket és tanulmá-

nyokat az Európai Unió szintjén és az egyes tagországokban folyó szociális párbeszédről, illetve más, 

a munkaügyi kapcsolatok körébe tartozó témákról.2 Természetesen a jegyzet is alapvetően támasz-

kodik ezekre a forrásokra az egyes fejezetekben az európai kitekintések során.  

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=575&langId=en  

2
 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/index.htm  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=575&langId=en
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/index.htm


 

5 
 

1. Kísérletek a szakszervezeti mozgalom újjáélesztésére 
 

A világszerte érzékelhető szakszervezeti válság (csökkenő szakszervezeti taglétszám és befolyás) 

különböző ellenlépésekre késztette a szakszervezeti mozgalmakat. A fejezet elsősorban az amerikai 

és nyugat-európai válaszlépéseket mutatja be (szervezkedő és szolgáltató szakszervezet, internet-

szakszervezet, társadalmi-politikai szerepvállalás, szervezeti változások stb.) a nemzetközi gyakorlat 

és szakirodalom – alapján. Ezt követően a magyar szakszervezeti mozgalom válságjelenségeit ele-

mezzük. A magyar szakszervezeteket megújító törekvéseket illetően a fejezet – számottevő irodalom 

híján – a szerző saját kutatásaira, valamint a korábbi előadásokat követő kötetlenebb beszélgetések-

re, a témában készült szakdolgozatok feldolgozására épít. 

A szakszervezetek globális válságáról 
 
Aligha szükséges bővebb magyarázat ahhoz az állításhoz, hogy a munkaügyi kapcsolatok kulcsintéz-

ménye a szakszervezet. Jóllehet ismertek a munkavállalók kollektív képviseletének szakszervezettől 

független, alternatív intézményei (például az üzemi tanács, a vállalatirányítás testületeibe delegált 

munkavállalói képviselők, választott munkavédelmi képviselők, egyes országokban a munkáskama-

rák), sőt az egyéni panaszok intézésére is kezdenek kialakulni alternatív megoldások (például munka-

vállalói szószóló – „ombudsman” –, és a munkaerő-piaci közvetítő intézmények is felvállalhatnak 

ilyen szerepet). Mégis a legtöbb ilyen, jól működő képviseleti csatorna hátterében ott találjuk a szak-

szervezetet, amely összefogja, koordinálja a munkavállalói képviselők munkáját. 

A szakszervezeti válság világjelenség, s ez alatt legáltalánosabban azt kell értenünk, hogy a szak-

szervezetek fénykorának tekintett, a második világháború utáni két évtizedhez (1950-1970) képest 

mindenütt csökkent a befolyásuk, alkuerejük. Ez a hanyatlás egyaránt érzékelhető az országos politi-

kaformálás befolyásolásában és a szigorúan vett érdekvédelmi szerepükben: a munkahelyi jelenlét-

ükben, és abban, hogy tudnak-e olyan kollektív szerződéseket kötni, melyek érdemben szabályozzák 

a béreket, foglalkoztatási és munkafeltételeket.   

A szakszervezetek hanyatlásának legszembetűnőbb (bár korántsem egyedüli) mutatója a tagság 

számszerű csökkenése. Ha abból indulunk ki, hogy a szakszervezet – definíciója szerint is – a munka-

vállalói érdekekért létrejött személyegyesülés, jogi státusa szerint egyfajta speciális egyesület, joggal 

feltételezhetjük, hogy befolyásának mértékét alapvetően meghatározza a szervezési bázis összeszű-

külése. A fogyatkozó tagság egyben csökkenő tagdíjbevételt is jelent, ami a források és kompetenci-

ák hiányához vezet főként ágazati és konföderációs szinten, s ilyen módon közvetlenül is behatárolja 

a szakszervezet érdekvédelmi tevékenységét. Az elemzők dolgát megkönnyíti, hogy a szervezettség 

az a mennyiségi tényező, amely többé-kevésbé pontosan mérhető is.  
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1. táblázat 

Szakszervezeti szervezettség (1999-2008)3 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ausztrália 25,2 24,7 24,4 23,0 22,8 22,0 22,1 20,1 18,5 18,6 

Ausztria 37,4 36,6 35,9 35,8 34,7 34,4 33,6 32,5 30,8 28,9 

Belgium 50,9 49,5 49,6 50,9 51,9 53,1 52,9 54,1 52,9 51,9 

Kanada 28,1 28,3 28,4 28,4 28,5 27,8 27,7 27,4 27,3 27,1 

Csehország 32,8 29,5 25,5 21,7 22,3 22,3 21,5 21,0 20,5 20,2 

Dánia 74,9 74,2 73,8 73,2 72,4 71,7 71,7 69,4 69,1 67,6 

Finnország 76,3 75,0 74,5 73,5 72,9 73,3 72,4 71,7 70,3 67,5 

Franciaország 8,2 8,1 8,0 8,2 8,0 7,8 7,8 7,7 7,6 7,7 

Németország 25,3 24,6 23,7 23,5 23,0 22,2 21,6 20,7 19,9 19,1 

Görögország 26,8 26,5 25,8 25,5 25,3 24,5 24,6 24,7 24,5 24,0 

Magyarország 24,5 21,7 20,0 17,4 17,9 16,9 17,5 17,0 16,9 16,8 

Izland 81,6 81,7 80,9 85,0 90,5 94,3 92,1 88,9 86,4 .. 

Írország 39,0 38,4 38,2 36,4 37,8 35,9 34,1 33,3 32,4 32,3 

Olaszország 35,4 34,8 34,2 33,8 33,7 34,1 33,6 33,2 33,5 33,4 

Japán 22,2 21,5 20,9 20,3 19,7 19,3 18,8 18,3 18,3 18,2 

Korea 11,7 11,4 11,5 10,8 10,8 10,3 9,9 10,0 10,6 10,3 

Luxemburg 43,3 42,5 41,8 42,1 42,8 42,3 41,4 40,1 38,7 37,4 

Mexikó 17,1 16,9 17,2 17,2 18,3 18,9 17,4 .. .. .. 

Hollandia 24,6 22,9 21,9 21,7 21,2 21,3 21,0 20,4 19,3 18,9 

Új-Zéland 21,6 22,3 22,2 22,3 21,2 20,9 21,0 21,4 21,5 20,8 

Norvégia 54,8 54,4 53,9 54,5 55,1 55,0 54,9 54,9 53,7 53,3 

Lengyelország 26,0 24,2 22,5 23,5 23,7 19,7 18,3 16,8 15,2 15,6 

Portugália 22,4 21,6 21,1 20,7 21,4 21,4 21,2 20,8 20,8 20,4 

Szlovákia 34,2 32,3 29,1 27,4 26,1 23,6 22,8 20,6 18,8 16,8 

Spanyolország 16,0 16,7 15,9 16,0 15,8 15,5 15,0 14,6 14,2 14,3 

Svédország 80,6 79,1 78,0 78,0 78,0 78,1 76,5 75,1 70,8 68,3 

Svájc 21,0 20,8 20,5 20,4 20,1 19,6 19,4 19,0 18,7 18,3 

Törökország 10,6 9,9 10,0 9,5 8,9 8,3 7,8 7,2 6,6 5,8 

Egyesült Királyság 30,1 30,2 29,6 29,3 29,6 29,4 28,4 28,1 27,9 27,1 

Egyesült Államok 13,4 12,8 12,8 12,6 12,4 12,0 12,0 11,5 11,6 11,9 

Chile 13,4 13,5 13,3 13,6 14,4 14,3 13,2 13,3 13,6 13,6 

Forrás: OECD adatbázis (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN, letöltés: 2011-05-03) 

 

                                                           
3
 Módszertani megjegyzés az 1. táblázathoz: A szakszervezeti szervezettséget a bérből és fizetésből élőkön 

belüli szakszervezeti tagok arányaként definiáljuk, tehát a nyugdíjas tagoktól eltekintünk, viszont az aktív mun-
kavállalókként  figyelembe veszünk a munkanélkülieket is. Az adatok definíciója és forrása országonként válto-
zó: survey adatok, vagy adminisztratív adatbázisok, amelyeket korrigálnak, hogy – ahol a definíció számol velük 
– figyelembe vegyék az inaktív és önfoglalkoztató rétegeket is. (A szakszervezeti szervezettség mérésének 
módszertani problémáiról lásd még Neumann (1998)) A magyarországi adatok J. Visser becslései, amely a KSH 
Munkaerő-felméréséből (2001 és 2004) indul ki, azt korrigálja, illetve interpolálja-extrapolálja a felmérések 
közötti, illetve kívüli időpontokra. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN
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Az országok közötti összehasonlításból kitűnik, hogy a szervezettségben élen járnak a skandináv 

országok: Svédország, Finnország és Dánia. Ennek azonban a munkaerőpiac történelmileg kialakult 

intézményrendszeréből fakadó gyökerei is vannak: ezekben az országokban a munkanélküli-

segélyezés kezelése a szakszervezetek kezében van (ez az ún. Ghent rendszer). Másik végletként a 

volt szocialista országokat említhetjük (Lengyelország, Csehország, Magyarország), ahol az utóbbi bő 

évtizedben a legjelentősebb volt a szakszervezeti tagság hanyatlása. A részletek kifejtése nélkül ezen 

országokról azt mondhatjuk, hogy a korábbi pártállami szerep és a rendszerváltás sokkja után a szak-

szervezetek máig sem találták meg az új politikai-gazdasági körülmények között azt a valódi érdek-

képviseleti szerepüket, amely vonzóvá tehetné őket a munkavállalók számára. Mielőtt arra a kérdés-

re térnénk át, hogy milyen tényezőktől függhet a szakszervezeti alkuerő, érdemes megvizsgálni, hogy 

a szakszervezeti tagságra vonatkozó statisztikák milyen összefüggéseket tártak fel. 

A survey adatok többnyire tartalmazzák az egyéni, demográfiai jellemzőket (nem, kor, foglalko-

zási csoport stb.), a munkaszerződés jellegére (határozatlan- vagy határozatlan idejű, alkalmi munka 

stb.) és a munkahelyre vonatkozó adatokat (ágazat, vállalatméret stb.). Az átfogó táblázatok helyett 

érdemes néhány jelenséget kiemelni, amely többé-kevésbé minden európai országban érvényesül, s 

egyben rávilágít arra, hogy a szakszervezetek mely munkavállalói rétegek képviseletét látják el, illet-

ve melyek szervezésében sikertelenek. Tipikusan magas a szervezettség a hagyományos állami szek-

torokban (közszférában és közszolgáltatásokban), még ha azokat részben privatizálták is. Ezzel szem-

ben jellemző az alacsony szakszervezeti jelenlét azokban a versenyágazatokban, ahol a kisvállalko-

zások, az atipikus munkák és a külföldi tőke jelenléte meghatározó. Korcsoportok szerint a 15-34  év 

közötti fiatalok mindenütt alulreprezentáltak a tagságban, sőt egyes országokban a középkorúak is az 

idősebbekhez képest, tehát a skandináv országok kivételével mindenhol érvényesül az „öregedő 

tagság” jelensége. Finnország kivételével mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a határozott időre, átme-

netileg foglalkoztatottak szervezettsége alacsonyabb az állandó foglalkoztatottakénál. Ez bizonyos 

mértékben érthető, hiszen a tagszervezés terepe a munkahely, esélyei függenek az ott tartózkodás 

hosszától, de jelentős különbségek a szakszervezetek tagszervező, illetve tagmegtartó képességének 

hiányaira utalnak. 

2. ábra 

 Szakszervezeti szervezettség országonként, valamint korcsoportok és munkaszerződés-típusok 
(állandó, átmeneti) szerint 

 
 

Forrás: European Commission (2010) 27-28. old., J. Visser és az ICTWSS adatbázis alapján 
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A szakirodalomban rengeteg olyan elemzés található, amely matematikai statisztikai eszközök-

kel mutatja ki a szervezettség valószínűsége és az egyes egyéni vagy munkahelyi jellemzők közötti 

kapcsolatot. Ezek részletes bemutatásától eltekintünk, pusztán egyetlen többváltozós regressziós 

analízis egyik eredményét idézzük, amely a különböző tényezők hatásának halmozódását mutatja, s 

bevezet egy eddig nem említett, bár eléggé triviális dimenziót: jelen van-e az adott munkahelyen a 

szakszervezet. Ez a változó nyilván tovább polarizálja a szélső értékeket, 3 százalék helyett csak 1 

százalékot kapunk a legalacsonyabb, míg 56 százalék helyett 65 százalékot a legmagasabb esélyű 

csoportban. 

3. táblázat 

 A szakszervezeti tagság esélyei – a két szélsőséges csoport 

A szakszervezeti tagság valószínűsége a legalacsonyabb 

Fiatal (30 év alatti) nők, részmunkaidőben, átmenetileg foglalkoztatottak 

a szolgáltatásokban (kereskedelem, vendéglátás, közlekedés), 10 fősnél 

kisebb mikrovállalkozásokban 

3%-os 

tagság 

Ha nincs szakszervezet 

a munkahelyen:  

1%-os tagság  

A szakszervezeti tagság valószínűsége a legmagasabb 

Férfiak 30 év fölött, teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződéssel, 

a közszférában (közigazgatás, egészségügy), nagyobb telephelyeken 

56%-os 

tagság 

Ha van szakszervezet 

a munkahelyen:  

65%-os tagság 

Forrás: European Commission (2006, 30. old) az European Social Survey (ESS) adatai alapján 

 

Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a tagság nagysága, összetétele nem az egyedüli tényező, 

amely befolyásolja a szakszervezeti mozgalom erejét. Ellenpéldaként legtöbbször Franciaországot 

említik, ahol a szakszervezeti tagság 10 százalék alatti, mégis a francia szakszervezeteket aligha írhat-

juk le, hiszen társadalompolitikai befolyásuk, a kollektív szerződések 91 százalék feletti lefedettsége 

miatt megkerülhetetlen szereplői „a munka világának”. Erejüket két forrásból merítik. Egyrészt rend-

kívüli mobilizáló képességükből, ugyanis képesek hatalmas demonstrációk, sztrájkok szervezésére a 

munkavállalókat érintő és szélesebb társadalompolitikai kérdések ügyében (társadalombiztosítás, 

nyugdíjkorhatár-emelés stb.). A társadalmi támogatottság, pozitív „public image” megmaradt a fize-

tő tagok elpártolása ellenére. A szolidaritás mint társadalmi érték ez esetben fontosabbnak, tartó-

sabbnak bizonyul a konkrét szervezeti tagságnál. Másrészt pedig intézményi beágyazottságuk, külö-

nösen a kollektív szerződések kiterjesztésének szinte hagyományszerű gyakorlata révén – tehát ál-

lami segítséggel – hatókörük jóval nagyobb mint amire az alacsony szervezettség – más hagyomá-

nyok mellett – predesztinálná őket. Általánosan is elmondható, hogy az háttér (jogi keretek, szociális 

párbeszéd stb.) jelentős tényezői a szakszervezeti befolyás kiépülésének, működésének, vagy éppen 

hanyatlásának. 



 

9 
 

Az állami intézmények megléte, a szakszervezeti hatást felerősítő szerepe azonban Franciaor-

szágban sem jelenti azt, hogy fennmaradt a szakszervezetek erős politikai beágyazottsága.  (Koráb-

ban az öt nagy, ideológiailag különböző konföderáció szorosan köthető volt egy-egy politikai párt-

hoz.) A politikai pártok és szakszervezetek közötti erős kapcsolat azonban már szinte minden ország-

ban lazult. Részben azért, mert a fogyatkozó szakszervezeti tagság a szociáldemokrata pártok számá-

ra is egyre kisebb szavazóbázist jelent, azok nyitnak a középosztályi szavazók felé, részben pedig 

azért, mert a szakszervezetek is csalódottak: a támogatásukkal hatalomra került politikusak nem 

váltották be ígéretüket. Ez a formális párt-szakszervezet kapcsolatok gyengüléséhez vezetett még 

azokban az országokban is, ahol ennek mély történelmi gyökerei vannak (Nagy-Britannia, Németor-

szág, Egyesült Államok).  

A szakszervezeti taglétszám csökkenésének okaival foglalkozó bőséges irodalomból csak felsoro-

lásszerűen említjük meg a legfontosabb gazdasági-társadalmi változásokat. A nyugati irodalomban 

okként leggyakrabban a globalizációt említik, mint ami a fejlett országok dezindusztrializációjához 

vezet, vagyis leépül a hagyományos szervezeti bázisnak tekintett nagyipar. Nemcsak a nemzetközi 

kereskedelem növekedése, a külföldön gyártott olcsó termékek importjának versenye okozza ezt, 

hanem a vállalatok kitelepülése olcsóbb bérű országokba. A nemzetközi vállalat átcsoportosíthatja 

munkaigényes termelését alacsonyabb bérű, vagy gyengébb szakszervezettel bíró telephelyeire. A 

hagyományos szervezési bázis, az azonos munkakörben tömegeket foglalkoztató taylori-fordi mun-

kaszervezet, az ipari munkahelyek megszűnése következik be a szolgáltató szektor erősödésével, 

amelynek révén zömmel kisvállalatok jönnek létre. A szakszervezet tehát gazdasági okok (létszámle-

építés, kiszervezés, munkanélküliség) miatt elveszíti tagjait, s a létrejövő új munkahelyeken olyan 

terepeken, olyan munkafeltételek között kellene visszanyernie a tagokat (atipikus munkák, önfoglal-

koztatók, feketemunka), amelyekkel a szokásos szakszervezet-szervezési eljárások nem képesek 

megbirkózni.  

A gazdaság és a társadalom átalakulásának jele, hogy egyre nagyobb munkavállalói rétegek nem 

is igénylik a kollektív érdekvédelmet. Az egyéni stratégiák az önfoglalkoztató, vállalkozó, szakértelmi-

ségi státusnak természetesen velejárói. Ámde még a nagyszervezeteken belül is egyre több az olyan 

magasan képzett munkavállaló, aki egyéni karrierje építésében, a munkáltatóval folytatott egyéni 

alkuban érdekelt. Az individualista értékrend terjedése – szélesebb társadalmi összefüggések mellett 

– a képzettek aránya növekedésének is köszönhető, s gyakori a modern technológiákat alkalmazó 

nagyszervezetekben is. Ezt felerősítheti a modern HR-menedzsment felvilágosult, az egyéni munka-

vállalói szempontok megismerését célzó és a döntéseknél a mérlegelésükre törekvő karriertervezés, 

HR menedzsment. Már nincs szükség a menedzsment durva, nyíltan szakszervezet-ellenes fellépésé-

re, amelyet például az Egyesült Államokban figyelhettünk meg a korábbi évtizedek gyakorlatában, 

amikor a menedzsment ugyanúgy kampányolt a szakszervezet megjelenése ellen, mint a szakszerve-

zetek a tagok belépéséért. (Az ilyen szervezési kampány az amerikai munkaügyi kapcsolatok szerves 

része, a szakszervezet elismerése, kollektív szerződési joga a munkavállalók szavazatától függ, s a 

szavazásnak bevett kelléke a törvényileg rögzített kampányidőszak.) 
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A posztszocialista országok szakszervezeteinek további nehézségekkel kell szembenézniük: az 

átalakulás gazdasági nehézségeivel, szocialista örökségként a szakszervezeti presztízs csökkenésével, 

s az uralkodó ideológiai „ellenszéllel”. Lényegében alapjaitól kellene újraépíteni a szakszervezet ér-

dekvédelmi funkcióját, a megreformált „régi” szakszervezeteknek a korábbi „termelést segítő”, párt-

irányítás alatt álló szakszervezetek romjain.  Ugyanakkor az „újak” is sajátos identitás-problémákkal 

küzdenek, amelyet leginkább a lengyel Szolidaritás szakszervezet kapcsán írtak le. Miközben ez a 

szakszervezet a rendszerváltás motorja volt olyan piacpárti ideológiát alakított ki, amellyel nehezen 

fér össze a munkavállalók képviselete a tőkével szemben. Ráadásul eredeti vezetői – sikeresnek alig-

ha mondható – politikai pályára léptek. Belekerült egy évtizedbe, míg a szakszervezet egyrészt elha-

tárolta magát a kompromittálódott pártpolitikai kapcsolatoktól, másrészt pedig kialakította az ér-

dekvédelmi stratégiáját, majd a 2000-es évek gazdasági növekedését meglovagolva tagságát is kon-

szolidálhatta.   

Kísérletek a szakszervezeti mozgalom újjáélesztésére 
 
A válságjelenségek rövid összegzése talán arra alkalmas, hogy a szakszervezetek előtt álló feladato-

kat érzékeltesse. A „megújulási” törekvéseknél egy-egy ország szakszervezetének természetesen 

más-más problémákkal, hagyományokkal, kell számolni, és különböznek a lehetőségek, a célkitűzé-

sek. Először a főbb, mintaadónak tekintett „union revitalisation” modelleket tekintjük át, utána té-

rünk vissza az országok közötti különbségek magyarázatához. A modellek közül először a jelenlegi és 

potenciális tagokat megcélzó szakszervezeti stratégiákat tekintjük át, majd a szakszervezet belső 

szervezeti struktúráját, érdekképviseleti politikáját érintő törekvéseket mutatjuk be. 

A szolgáltató szakszervezeti modell 

A tagoknak nyújtott szolgáltatások a szakszervezet tradicionális feladatainak tekinthetők, hiszen a 

XIX. század szakmai szakszervezeteinek is egyik célja a tagok közötti kölcsönös segélynyújtás volt. Bár 

a későbbi fejlődés során – éppen szakszervezeti kezdeményezésre – az állami szociálpolitika számos 

jóléti szolgáltatást (nyugdíj-, egészség-, munkanélküliségi és balesetbiztosítás) átvett, néhány or-

szágban ezek egy része továbbra is szakszervezeti hatáskörben maradt (Ghent modell, szovjet mo-

dell). Így sokan a szolgáltatások átalakítását, bővítését nem is tekintik valódi megújulási stratégiának. 

Újabban azonban kifejezetten a tagszervezés érdekében igyekeznek egyes szakszervezetek 

olyan új szolgáltatásokat bevezetni, amelyek a foglalkoztatás új kockázataihoz kapcsolódnak. Jogi és 

szakmai szolgáltatások, képzési és karriertanácsadás, munkaközvetítés, a munkához kapcsolódó biz-

tosítások szerepelnek a szakszervezeti portfólióban. A szolgáltatások nyújtásához hatékony telefonos 

és internetes elérhetőséget biztosítanak. Bár a kutatások szerint nem mindig váltják be a hozzájuk 

fűzött reményeket, próbálkoznak pénzügyi szolgáltatásokkal is (kedvezményes bankkártya, biztosítá-

sok, utazások stb.). 

Egy sikeresnek tekintett kísérlet a SIF nevű svéd alkalmazotti szakszervezet ún. „membership 

interface unionism” akciója, amely a tagokkal folytatott intenzív kommunikációra alapult. A modell 

főbb elemei: tagok bevonása a szolgáltatások kifejlesztésébe, professzionális marketingkampányok, 
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egyéni igények szerinti szolgáltatáscsomagok internetes támogatással, a „laikus” tagok bevonása a 

vállalatoknálegyénileg és csoportosan választható juttatások a kollektív szerződésben rögzített válla-

lati szolgáltatásokban. Magyar olvasatban a szolgáltatás egy rugalmas, szakszervezet által kezelt 

kafetéria-rendszerként fogható fel, amely elsősorban a fiatalokat és a magasan képzett munkaválla-

lókat tekintette célcsoportjának. Az ezeknél a csoportoknál tapasztalható individualizációs és piac-

orientált magatartást tapasztalva döntött a szakszervezet az akcióról, természetesen úgy, hogy saját 

belső szervezetét is mozgósítsa (tagság közvetlen bevonása az igények felmérésébe, aktivisták bevo-

nása vállalati szinten stb.) (Björkman–Huzzard 2005). 

A szolgáltató szakszervezeti modellt azonban nem minden ország szakszervezete üdvözölte, 

például Nagy-Britanniában a szakszervezeti csúcsszerv, a Trade Union Council (TUC) elvetette, s 

„konzum” szakszervezetként bélyegezte meg az ilyen anyagi-fogyasztói érdekeltségen alapuló meg-

újítási kísérleteket. Ugyanakkor egy speciális szolgáltatás, a munkahelyi képzés terén éppen a nagy-

britanniai szakszervezeteknek sikerült a legsikeresebb modellt kidolgozni. A kezdeményezés össze-

függ a Munkáspárt 1997-es győzelmével. A konzervatívok közel húsz éves uralma, Margaret Thatcher 

kemény szakszervezeti befolyást letörő politikája után a megújuló Munkáspárt olyan módját kereste 

a szakszervezetek „puha” támogatásának, amely összhangban van az európai politikában gyökeredző 

társadalompolitikájával (élethosszig tartó tanulás), és amelyhez a munkaadók is megnyerhetők szö-

vetségesnek. A képzési kezdeményezés két pilléren alapult: egyrészt a szakszervezetek munkahelyi 

képzési képviselőket neveztek ki, akiknek az a feladata, hogy a munkavállalók tudáshiányát felmér-

jék, képzéseket javasoljanak, és azokat elfogadtassák a munkahelyen. Másrészt a kormány létreho-

zott egy pénzügyi alapot, a Szakszervezeti Képzési Alapot (Union Learning Fund) amelyből a képzése-

ket támogatták: először magukat a képzési képviselőket képezték, később mind szélesebb munkavál-

lalói rétegeket, főként az alapkészségek (írás-olvasás-számolás), illetve számítógép-kezelés terén. A 

képzés nem elsősorban a munkáltató prompt igényeinek kielégítését célozta, hanem a munkaválla-

lók munkaerő-piaci esélyeinek javítását tartotta szem előtt, mégis legtöbbször a munkáltató támoga-

tását is élvezte. A Munkáspárt kormányzása alatt a támogatás egyre nagyvonalúbbá vált, a végére 

elérte az évi 15,5 millió fontot, és a rendszer közel 4,000 képzési képviselővel működött. (Hasonló 

rendszer működik egyébként Új-Zélandon is, de ott nem élvezi az állam támogatását) (Lee–Cassel 

2009). 

Szervezkedő modell (organising unionism) 

Az utóbbi két évtizedben valószínűleg ezzel az irányzattal foglalkozott legtöbbet a szakirodalom. 

Kiindulópontja az Egyesült Államok szakszervezeti mozgalma, ahol az ötvenes évek aranykora óta 

folyamatosan csökken a szakszervezeti tagság, egyértelműen bizonyítva, hogy a korábban sikeres 

„business unionism” modell kudarcot vallott. A szakszervezetek megújítása 1989-től vált csúcsszintű 

szakszervezet-politikává, amikor AFL/CIO, az akkor egyetlen központi konföderáció erre a célra létre-

hozta az Organizing Institute nevű szervezetét. Bizonyos értelemben a szolgáltató modellel ellenté-

tes irányzatnak tekinthető, mert a szakszervezeti költségvetést átcsoportosítja, a szolgáltatások ro-

vására jelentős összegeket irányít át a tagszervezésre. 1995-ben az AFL/CIO új vezetése a konföderá-

ció költségvetésének 30 százalékát allokálta szervezésre, és hasonló politika folytatására hívta fel a 
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tagszakszervezeteket. A szervezés fókusza egyrészt önkéntes és fizetett aktivisták bevonásával a nem 

szervezett üzemek dolgozóinak meggyőzése, másrészt a már szervezett üzemekben a tagság arányá-

nak növelése. Az alulról szerveződő új szakszervezetek létrehozásához a szervezők igyekszenek meg-

találni azokat a helyi problémákat, amelyeket zászlajukra tűzve mobilizálhatók a munkavállalók, és 

arra törekszenek, hogy a munkavállalók aktivizálásával visszaállítsák a szakszervezet eredeti mozgal-

mi jellegét  (Hurd 2004). 

Az amerikai szervezkedő modell követőkre talált Nagy-Britanniában (ahol TUC hasonló szerveze-

ti megoldással létrehozta az Organising Academy-t), továbbá Ausztráliában és Dél-Afrikában. Ugya-

nakkor eredményei még Amerikában sem meggyőzőek, a szakszervezeti szervezettség tovább csök-

kent, annak ellenére, hogy a szervezkedő modell vált dominánssá. A kudarc megosztotta az AFL/CIO-

t, 2005-ben a konföderációból kiváltak azok a jelentősebb radikális szakszervezetek (SEIU, 

Teamsters, Carpanters stb.), amelyek továbbra is a szervezkedő modell hívei, s magukkal vitték a 

konföderáció tagságának mintegy 35 százalékát, létrehozva egy új konföderációt „Change to Win” 

néven. 

A szervezkedő modell kritikusai szerint nem elegendő új tagokat szervezni, hanem azok igényei-

nek megfelelő szolgáltatások is kellenek megtartásukhoz. A szakszervezetnek éppen az lenne az igazi 

megújulása, ha sikerülne tagjai örökké változó élethelyzetének megfelelő érdekképviseleti politikát 

kialakítani. A szervezkedés ugyan nagyon látványos akciókat eredményezhet, de az adott helyzet 

megváltoztatására irányuló politikai elképzelések nélkül mit sem ér (Wood 2004). 

Új célcsoportok szervezése 

A szervezés sokszor speciális munkavállalói csoportokat céloz meg: nőket, etnikai kisebbségeket, 

fiatalokat, átmenetileg foglalkoztatottakat, migránsokat. Számos országban a tagság szervezése első-

sorban a hagyományos szervezési bázis (nagyobb munkáltatók, elsősorban az iparban és a közszol-

gáltatásokban) kiterjesztését jelenti. Sok esetben ez olyan munkahelyeket jelent, ahol korábban ki-

zárták a szakszervezeteket, vagy jogi eszközökkel, vagy a munkáltatók ellenállása miatt. A legjelentő-

sebb ilyen munkavállalói csoport az informális gazdaságban dolgozóké, akik a harmadik világ orszá-

gaiban a munkavállalók döntő többségét képezik, mint például Latin-Amerikában, Indiában. Bár eze-

ken a területeken nagyon nehéz feladat a tagság szervezése, mégis jelentős eredményeket értek el 

például a dél-afrikai, ghánai szakszervezetek (Phelan 2007). 

Bár jóval kisebb tömegű potenciális tagságot jelent, Európában is számos példát találunk a ha-

gyományos munkavállalói státusú rétegeken túlnyúló szakszervezeti kezdeményezésekre. Ilyen kez-

deményezés a kis- és közepes vállalatok munkavállalóinak, a gazdaságilag kiszolgáltatott, egy meg-

rendelőtől függő kisvállalkozóknak,4 valamint az önfoglalkoztatóknak a szervezése. Az önfoglalkozta-

                                                           
4
 A gazdaságilag függő helyzetű kisvállalkozó a munkavállalóhoz hasonlóan a munkaadójától függő helyzetben 

van, ezért az EU politikája is a legalapvetőbb munkaügyi szabályok tekintetében igyekszik a munkavállalókhoz 
hasonló védelmet nyújtani az ilyen kisvállalkozóknak (economically dependent workers).  Bár jogilag nem 
munkavállalók, szerződésükhöz a munkaviszonyhoz hasonló garanciális elemek járulnának. A kérdés az ezred-
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tók szakszervezeti tagságára és akcióira ugyan vannak korábbi példák is (Amerikában hagyományos-

nak tekinthető bizonyos szakmákban, a média, szórakoztatás, profi sport területén), az európai kez-

deményezések mégis újdonságnak számítanak. Egyszerűbb dolga van a szakszervezetnek, ha csak 

arról van szó, hogy kiszervezéseknél, kényszervállalkozóknál igyekszik megtartani a korábbi szakszer-

vezeti tagságot, például a jogilag önálló státusúvá váló távmunkások esetében. Emellett azonban 

olyan új kezdeményezésekkel is találkozhatunk, amikor speciális, az önfoglalkoztatók igényeire sza-

bott szolgáltatások kifejlesztésével igyekeznek új tagokat szerezni. Svédország, Hollandia, Ausztria 

szakszervezetei például könyvelési, biztosítási, jogi tanácsadással, képzéssel, esetleg kedvezményes 

kölcsönök juttatásával nyitnak a kisvállalkozók képviselete felé.  

Az osztrák szakszervezetek először ellenségesen tekintettek a kisvállalkozókra, hiszen nagy válla-

latoknál gyakran azért alkalmaznak alvállalkozókat, hogy csökkenthessék az állandó alkalmazottak 

foglalkoztatását, nyomást gyakoroljanak a szakszervezetekre. Ennek ellenére győzött az a megfonto-

lás, hogy a szakszervezet legitimitása erősödik, ha minden munkavállaló képviselőjeként tekintenek 

rá. A szakszervezet szolgáltatási kínálatába ezért felvették a vállalkozó tagok részére nyújtott speciá-

lis jogi tanácsadást és jogvédelmet, illetve a kedvező baleset- és betegségbiztosítási csomagokat. A 

Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) szakszervezet, miután felismerte, hogy a vállalkozók ak-

kor lépnek be, amikor jogi problémájuk támad, olyan akciót hirdetett meg, mely azonnali jogvédel-

met biztosított az újonnan csatlakozóknak (Pernicka és Blaschke 2006). 

Kevésbé radikális szakítást jelent a hagyományos szakszervezet szervezéshez képest a szakmun-

kástanulók és diákok, egyetemi hallgatók szervezése, hiszen a szakmunkásképzés mindig is a fiatalok 

szervezésének terepe volt. Belgium, Németország és Svédország szakszervezetei a „munkába állás 

útjainak segítése” jelszóval igyekszenek megfelelő tájékoztatást és jogvédelmet biztosítani, például a 

nyári diákmunkák idején. A három, alkalmazottakat képviselő svéd szakszervezeti szövetség például 

Tria néven új szervezetet hozott létre a diákok számára (European Commission, 2006). A norvég 

szakszervezeti konföderáció (LO) minden évben megrendezi nyári akcióját, amely a fiataloknak nyújt 

a munkahelyeken információkat a munkavállalói jogokról, a szakszervezeti szerepekről. Az akció nem 

titkolt célja, hogy a nyári munkáknál ellenőrizze a munkavégzés feltételeit, és jogsértés esetén köz-

belépjen.  Ugyancsak a fiatal közönség fokozatos bevonását célozza meg az ír és a holland szakszer-

vezetek internetes és telefonos szolgáltatása, mely nagyon olcsó tagsági díj fejében nyújt fiataloknak 

jogi, munkaerőpiaci, képzési információkat. Viszont az alacsony díj fejében nem jár ingyenes jogi 

képviselet munkahelyi viták esetén, sem sztrájksegély, amelyre egyébként jogosult a tag a teljes tag-

sági díj ellenében.   

A szervezési stratégiák osztályozása 

A szakszervezeti tagság bővítését célzó stratégiákról készült európai körkép kísérletet tesz a különfé-

le megközelítések osztályozására (Pedersini 2009). Ebben az egyik szempont a szervezés szintje, attól 

                                                                                                                                                                                     
forduló óta az EU szabályozási törekvéseinek napirendjén van, bár ebben a kérdésben még csak politikai aján-
lások születtek, a tagállamok számára kötelező irányelvig nem jutott el a jogalkotás (Eurofound 2002, Európai 
Gazdasági és Szociális Tanács 2010). 
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függően, hogy az egyéni munkavállaló vagy a szakszervezet az akció célpontja. A másik lehetséges 

szempont pedig az, hogy a szakszervezeti képviselet előfeltételeinek, forrásainak (input) vagy ered-

ményeinek (output) javítását hangsúlyozza az akció. 

4. táblázat 

Szervezési stratégiák szintjeinek összefoglalása 

 

A szervezés fókusza 

A szervezés forrásai A képviselet eredménye 

Szint 

Egyéni 
Hálózat alapú 

Egyéni részvétel 

Érdek alapú: 

Egyénre szabott juttatások 

Kollektív 
Csoport alapú 

Munkavállalói kategóriák képviselete 

Akció alapú: 

Szakszervezeti hatékonyság 

Forrás: Pedersini 2009 

 

Az egyéni szint új munkavállalók bevonását jelenti, hálózatok építésével, aktivizálásával, ami le-

hetővé teszi a kollektív érdekek vagy egyszerűen a belépés  egyéni hasznának felismerését amennyi-

ben a szolgáltatások értékesebbek, mint a tagsággal járó költségek. Ez utóbbi megközelítés inkább a 

tagságra korlátozódó szolgáltatásokat hangsúlyozza, a kollektív alku minden munkavállalóra kiterje-

dő haszna helyett. A potenciális tagok közvetlen, egyéni megkeresésére épül, a potyautasokat is 

érdekeltté teszi a tagság vállalásában. Mégis, a kollektív identitás megjelenik a tagok közösségében, 

a szolgáltatások non-profit jellegében. A kollektív szintű megközelítés viszont új csoportokat von be a 

képviseletbe, tehát a szakszervezeti bázis határainak újradefiniálát jelenti. A szakszervezet-szervezés 

célja, hogy a kollektív képviselet erejét nyújtsa olyan csoportoknak, amelyek közös érdekekkel ren-

delkeznek, közös értékeket vallanak, a csoportszolidaritásuk erős. Ilyen csoportoknál a potyautas-

probléma nem merül fel, az akció célja a kollektív, szakszervezeti képviselet megjelenése, hatékony-

ságának fokozása. A gyakorlatban persze a különböző szervezési stratégiák sokszor nem jelennek 

meg tisztán, egy-egy szakszervezet is kombinálhatja a különböző megközelítéseket.    

Bár az eddigiekben is főként egyéni szintű stratégiákat mutattunk be, további ilyen példákat is-

mertet az Eurofound európai áttekintése. Bár vitatható az „egyéni szint” jelleg, a tanulmány ide so-

rolja azokat az akciókat, amikor a szakszervezetek nem-szervezett munkahelyeken dolgozóknak nyúj-

tanak segítséget a helyi szakszervezet megszervezésében, a kollektív szerződés létrehozásában (Né-

metország, Dánia, Egyesült Királyság, Lengyelország). A szakszervezeti akciók a felmerült konkrét 

problémák, munkavállalói sérelmek kapcsán jönnek létre, az érintett munkahelyeken dolgozókkal 

való közvetlen kapcsolatfelvételen keresztül. Hasonló jellegű akciók célpontjai lehetnek a vállalathoz 

kikölcsönzöttek, illetve Franciaországban a szakszervezet nélküli alvállalkozók érdekképviselete, ahol 

ugyan gyakran kollektív szerződés kötésére is sor kerül, de a tapasztalatok szerint csak rövid ideig 
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marad fenn az így szervezett helyi szakszervezet.  Az Egyesült Királyságban a nem szervezett üze-

mekben laikus képviselők számára hathónapos képzést nyújtanak a szakszervezetek. 

Az egyéni érdekeltséget helyezik előtérbe azok a szakszervezeti törekvések, amelyek a tagságra 

korlátozódó juttatásokat erősítik, hogy ellenérdekeltséget teremtsenek a potyautasokkal szemben. A 

szóló tagokra vonatkozó többletjuttatások megjelennek a német decentralizált kollektív szerződések 

tételei között (lásd 3. fejezet), Franciaországban pedig előfordul, hogy a vállalati nyereségrészese-

désre (profit sharing) csak a szakszervezeti tagok jogosultak. 

A kollektív szintű szervezési stratégiák között a legelterjedtebb a tagságon belüli különböző ré-

tegek képviseletének erősítése. A szakszervezeti struktúrán belüli rétegszervezetek, bizottságok el-

sősorban a nők, fiatalok, migránsok hangját erősítik. A női képviselet megjelenése, az esélyegyenlő-

ség mint szakszervezeti stratégia jellemző Ausztriában, Görögországban és Portugáliában, míg a fia-

taloknak szánt szervezetek Németországban és Szlovéniában. Az ilyen akciók részeként sokszor a 

szakszervezeti vezetésben biztosítanak arányos képviselet ezeknek a rétegeknek. A rétegszervezetek, 

bizottságok külön programokat szerveznek az általuk képviseltek számára, különösen a fiataloknak.  

A kollektív stratégiákkal élő szakszervezetek sokszor nem tekintik a napi érdekképviseleti fela-

dattól elválaszthatónak a szervezést. Más szóval, a tagok megtartásának és új tagok szerzésének az 

eszközeként kezelik a munkavállalókkal való kapcsolattartást, a munkahelyi problémák kezelését, a 

jogsértések elleni fellépést, a részvételi intézmények hatékony működtetését. 

Mozgalmi, politikai aktivitás (social movement unionism) 

Mint láttuk, a szervezkedő szakszervezeti modellnek is része a szakszervezet mozgalmi jellegének 

helyreállítása, de emellett önálló irányzatként is jelentős a „szakszervezet mint társadalmi mozgalom 

irányzat.  Gyökerei a szakszervezetek huszadik századi politikai szerepére nyúlnak vissza, amikor a 

szakszervezeti hagyomány részévé vált, hogy a tagság érdekeinél szélesebb társadalmi érdekek kép-

viseletét is felvállalta a mozgalom, összefogva politikai pártokkal, civil szervezetekkel és más moz-

galmakkal. Elegendő itt utalni a szociáldemokrata szakszervezetekre, amelyeknek döntő szerepe volt 

a jóléti állam kiépülésében, vagy a részvételükre olyan demokratikus politikai mozgalmakban, mint 

az amerikai feketék mozgalmai az 1960-as években. 

A mozgalmi szakszervezetnek az utóbbi évtizedekben igen jelentős szerepe volt a harmadik világ 

országaiban, az elnyomó rezsimek lebontásában és a demokratikus átmenetben, például Dél-

Afrikában vagy Koreában. De a legújabb kori európai történelemből is vehetünk példákat: a szak-

szervezetek meghatározó szerepet játszottak Franco utáni spanyol demokratikus átmenetben vagy a 

Szolidaritás a lengyelországi rendszerváltás előkészítésében és véghezvitelében. Sőt, manapság is 

jelentős demonstrációk szervezésére képesek a jóléti állam reformja ellen (Ausztria, Belgium, Franci-

aország, Olaszország, Szlovénia stb.). A hagyományos szociáldemokrata párt–szakszervezet viszony-

rendszer leépülése után, a politikai kötelékek újradefiniálása is napirenden van számos nyugat-

európai ország szakszervezeti mozgalmában. A világméretű civil kezdeményezések támogatói között 
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is megtaláljuk a szakszervezeteket (antirasszizmus, környezetvédelem stb.). Az antiglobalizációs 

mozgalmak főbb rendezvényeinek (például Európai Szociális Fórum) is rendszeres résztvevői. 

A mozgalmi kapcsolódásokban nem csak az országos politikai pártok fontosak, hanem a külön-

böző civil szerveződések is. Helyi szinten ez erősen meghatározza az amerikai szervezkedő szakszer-

vezetek-megközelítést. Egy-egy jól ismert, látványos akció (például Justice for Janitors, szakszerve-

zetközi koalíciók, egyetemet végzettek szakszervezete, háborúellenes akciók stb.) mögött helyi civil 

szervezetek állnak, illetve az ő baloldali kötődésű támogató aktivistái.  Ezzel párhuzamosan az Egye-

sült Államokban számos szakszervezet-szervezést támogató akció széles nyilvánosságot kapott, ami 

arra utal, hogy a mozgalmi kapcsolatok visszafelé is működnek: elősegíthetik egy-egy munkahelyi 

akció sikerét. 

Strukturális változások 

Az európai szakszervezetek megváltozott helyzetükhöz, támogatottságukhoz legfőképpen belső 

szervezeti változásokkal (fúzióval, belső irányítási és demokratikus szervezeti reformokkal, a szerve-

zeti erőforrások átcsoportosításával) próbáltak alkalmazkodni. A tagság zsugorodására adott tipikus 

válasz a kis szakszervezetek összeolvadása. A csökkenő létszám és források mellett egyszerűen mé-

retgazdaságossági meggondolások miatt racionális megoldás a fúzió, hiszen a működtetési költségek 

így optimalizálhatók. Emellett egy nagyobb szervezet befolyása, politikai súlya is jelentősebb mint az 

ugyanannyi tagot számláló fragmentált szervezeteké. Előfordulnak szakszervezet-átvételek is: a ha-

nyatló iparágak gazdag, de fogyatkozó tagságú szakszervezetei terjeszkedhetnek új, szervezetlen 

területekre. Annak ellenére, hogy az összeolvadás jelentős belső szervezeti konfliktusokkal jár (hogy 

csak a legtriviálisabb összefüggést említsük, az egyesült szervezetnek csak egy elnöke lehet, a koráb-

bi elnök(ök) pozíciójukat vesztik), Nyugat-Európában számos sikertörténetnek lehettünk szemtanúi. 

Ilyen fúzió eredménye Európa legnagyobb szakszervezete a ver.di (alakult 2001-ben), amelyik a szol-

gáltató szektor nagy részét lefedi, és az angol szolgáltatóipari szakszervezet, az UNISON (1993). A 

nagy szolgáltató szakszervezetek egyrészt ügyelnek a korábbi önálló szakszervezetek belső képvisele-

tének arányosságára, másrészt radikális úttörő szerepet vállalnak az esélyegyenlőségi politikákban. 

Az UNISON például a női, fekete, fogyatékos és homoszexuális csoportok autonóm önszerveződését 

támogatja megfelelő szervezeti erőforrásokkal.  A nagy ágazati szervezetek létrejötte azonban aláás-

hatja a konföderációk hagyományos vezető szerepét, s arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy a fuzi-

onált szervezetek hatékonyabban működnének a tagszervezés, illetve a tagok megtartása terén. 

Ugyancsak a méretgazdaságosság motiválta a szakszervezeti világszövetségek fúzióját az ICFTU 

és a WFL egyesüléséből egyetlen globális szakszervezeti szövetség jött létre. Ámde ellentétes ten-

denciák is előfordulnak: egyrészt centralizáció, a források központosítása (például a német DGB ese-

tében), másrészt a szervezetek szétválása, kiválás, specializáció (ilyen például egy új osztrák fehérgal-

léros szakszervezet alakítása).  
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Funkcionális újítások 

Végül meg kell említeni azokat a reformokat, amelyek a szakszervezetek képviseleti politikájának 

megváltoztatásával próbálnak újítani, vonzóbbá tenni a szakszervezetet. Ezek közül a legismertebbek 

a „partnership”-megállapodások, amelyek főként az Egyesült Államokban és Angliában elterjedtek. A 

partnership ebben az esetben a szakszervezet és a menedzsment együttműködését biztosító vegyes 

bizottságok, szervezett konzultációk létrehozását jelenti, amelyek stratégiai, átszervezési, technoló-

giaváltási és más, a munkavállalókat érintő kérdésekben igyekeznek mindkét fél számára elfogadha-

tó megoldásokat kidolgozni. A szakszervezet és menedzsment közötti konfrontációs viszonyt próbál-

ják kiegészíteni olyan fórumokkal, amelyek inkább a közös problémamegoldást hangsúlyozzák. Ezzel 

ellentétes folyamat is előfordul, nevezetesen amikor a szakszervezet militánsabb követelésekkel áll 

elő, mert a tagság számára ezt vonzóbb képviseleti stratégiaként ítéli meg. A militáns szakszerveze-

tek akcióikban is szokatlan elemeket alkalmaznak, akár demonstrációkon, akár sztrájkok során. (Pél-

dául a svéd tömegközlekedésben olyan részleges sztrájkot hirdettek, amelyben a buszvezetők a meg-

tagadták a jegyárusítást, amivel nyilvánvalóan biztosították a sztrájk lakossági támogatását.) 

A globalizált gazdaságban fontos funkcionális újítás a szakszervezetek közötti nemzetközi szoli-

daritás erősítése. Ez megnyilvánul egyrészt a globális politikai szerepvállalásban (például részvétel a 

World Economic Forum keretében), másrészt a multinacionális vállalatokon belüli együttműködés-

ben (Európai Üzemi Tanácsok, Nemzetközi Keretegyezmények) (lásd bővebben a 2. fejezetben). Ér-

dekesség, hogy az Európai Üzemi Tanácsok munkáját nem csak támogatják a szakszervezetek (formá-

lisan az európai ágazatok szakszervezeteinek bevonását az irányelv is segíti), hanem egyes országok-

ban, például Lengyelországban a szakszervezeti szervezésre is felhasználják, hiszen az EÜT-képviselők 

megválasztása alkalmat teremt arra, hogy a szakszervezet bejusson a nem szervezett üzemekbe, és 

ott szervező munkát végezzen.  

A funkcionális újítások közé tartozik a kollektív alku stratégiának a megváltoztatása is. Ezt egy-

részt kikényszeríti a megváltozó kollektív szerződéses struktúrához való alkalmazkodás igénye, mint 

a Németországban folyó „szervezett decentralizáció”, amely feltételezi a helyi alkuk koordinálásának 

és kontrolljának kiépítését (lásd 4. fejezet). 

Kevésbé tekinthető funkcionális újításnak, de módszereiben mégis újszerű az „internetes szak-

szervezet” megjelenése, főként az információtechnikában, szellemi-ügyviteli munkakörökben dolgo-

zók körében. Ennek egy korai példája volt a Dell vállalat sztrájkjának megszervezése a vállalat számí-

tógép-hálózatán keresztül (Révész–Tóth 2003). Ugyanakkor idővel a cégek is megtalálták az interne-

tes szervezkedés ellenszerét, s korlátozták a hálózatok szakszervezeti használatát, a magáncélú hoz-

záférés és a titokkezelési jogok korlátozásával. 

Jelentős országok közötti különbségek 

Bár minden országban a különböző stratégiai modellek keveredését tapasztalhatjuk, szembetűnő 

különbségek vannak az egyes országokban meghatározó szakszervezet-megújítási stratégiák között. 

Ez egyrészt visszavezethető a munkaügyi kapcsolatoknak az adott országra jellemző rendszerére és 
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az ott meghonosodott szakszervezeti típusokra. A legegyszerűbb modellalkotási tipológia szerint a 

modern kapitalista gazdaságok feloszthatók liberális, illetve koordinált piacgazdaságokra. A liberális 

gazdaságokban deregulált munkaerőpiac, decentralizált kollektív alku, a munkavállalói érdekképvise-

letek által nem befolyásolt menedzsment döntések és országos szinten gyenge szakszervezetek mű-

ködnek (Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Ausztrália). A koordinált piacgazdaságokra jellemző a 

központilag koordinált béralku, az országos és ágazati szinten működő szociális párbeszéd és az in-

tézményesített munkahelyi participáció (Németország, Ausztria, Belgium, Hollandia, a skandináv 

országok). A modern szakszervezeti mozgalmak alaptípusai az üzleti, a jóléti (welfare) és a szociális 

partner szakszervezet. Az üzleti szakszervezet alapvetően a munkahelyi képviseletre és a kollektív 

alkuban elérhető eredményekre koncentrál, a szélesebb társadalmi-politikai mozgalmakban nem 

vesz részt. (Tipikus példája az Egyesült Államokban működő szakszervezet.) A jóléti szakszervezet 

ezzel szemben radikális társadalmi-politikai programmal lép fel, és a munkásvédelmi törvényekért, 

jóléti juttatásokért folytatott harcában a munkavállalók összességét képviseli (Franciaország, Olasz-

ország, Spanyolország). A szociális partner szakszervezet a munkáltatókkal és az állammal folytatott 

országos tárgyalások során dolgozza ki a munkaügyi és jóléti rendszer konszenzusos átalakítását 

(Hollandia, Svédország).  

Ez a tipizálás ugyan nagyon durva ahhoz, hogy az egyes országok rendszereit pontosan leírjuk, 

de ahhoz talán elegendőek, hogy a szakszervezeti megújítási stratégiák különbségeit magyarázzák. A 

szervezkedő szakszervezeti modell legnépszerűbb a liberális piacgazdaságokban, az angolszász or-

szágokban, ahol a szakszervezet elismertetése (recognition) és a decentralizált a kollektív alkuban 

való részvétel a helyi alkuerőhöz kötött, ami leginkább a tagság nagyságával mérhető. A szervezkedő 

és társadalmi mozgalom modell együttes megjelenése Amerikában egyértelműen az üzleti szakszer-

vezet kifulladására adott válasz. Másfelől viszont nyilván nincs olyan égető szükség nagyméretű tag-

ságra, ha a reprezentativitást a szakszervezetekre adott szavazatoktól teszi függővé a törvényi szabá-

lyozás, mint például Spanyolországban vagy újabban Franciaországban, vagy pedig ha a hagyomá-

nyosan elfogadott ágazati szervezetek kötik a kollektív szerződést. Ez utóbbira példa Németország, 

azonban az már nem állítható, hogy ott a szakszervezet tagszervezése teljesen háttérbe szorulna: 

ebben aktív segítő szerep jut az üzemi tanácsoknak, amelyek munkáját viszont a vállalaton kívüli 

szakszervezetek támogatják, különösen az ágazati szerződéskötésből kieső cégeknél (Behrens 2009). 

A szakszervezet és az ÜT németországi szimbiózisa azonban kevésbé látványos, mint a nagy publici-

tást kapott szakszervezeti fúziók. 

A partnership-típusú megközelítések azokra liberális berendezkedésű országokra jellemzők, 

ahol tradicionálisan nagyon militáns munkahelyi szakszervezetek működtek, és nincs intézményes 

munkahelyi participáció (Anglia, Egyesült Államok). A modell lényege a hagyományosan ellenséges 

menedzsment–szakszervezet közötti viszonyrendszer megváltoztatása, egyfajta önkéntességelvű 

participációs modell bevezetése. Ennek természetesen nincs létjogosultsága ott, ahol az üzemi taná-

csot törvény írja elő, vagy egyébként is kooperatív a szakszervezeti vezetés. 

A koordinált piacgazdaságokban a szakszervezeti törekvések fő célpontja a centralizált kollektív 

alku és – ahol létezik – a Ghent-rendszer fenntartása. Emellett a szakszervezetek olyan reformjai 
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vannak napirenden, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a változó gazdasági környezethez, struktúra-

váltáshoz és – nem utolsósorban – a munkaerő összetételének változásával átalakuló tagsági igé-

nyekhez. Németország bizonyos értelemben kivétel, itt a fő feladat a kollektív alku decentralizációjá-

hoz való alkalmazkodás és a tagság fogyatkozásának megállítása. A többi koordinált piacgazdaságra 

inkább jellemző a hagyományos érdekképviseleti modell fenntartása, így a kontinentális Európában a 

szervezési aktivitás inkább csak a „szokásos” eszközökkel történik (például új belépők, szakmunkás-

tanulók szervezése). 

Szakszervezeti válság Magyarországon 
 
A szakszervezeti hanyatlás mérhető dimenziója a taglétszám. Míg korábban csak a konföderációk 

önbevallásából származó megbízhatatlan adataink voltak, 2001 óta a KSH Munkaerő-felmérése 3-5 

évente kitér az érdekképviseleti rendszerrel kapcsolatos kérdésekre.5 Az adatok azt mutatják, hogy a 

tagság még mindig fogy, évente kb. 1 százalékkal, és 2009-ben már csak a munkavállalók 12 százalé-

kára terjedt ki. (A KSH felmérésében a szakszervezeti tagokat az összes munkavállaló számához vi-

szonyítják, beleértve a mikrovállalkozások alkalmazottait is.) 

Az ágazati megoszlás szerint a legjelentősebb szervezettséget mindhárom évben a bányászati, 

szállítási és oktatási ágazatban mérték, ezeket megközelíti az energia-vízgazdálkodási ágazat, köz-

igazgatás és az egészségügy. A legalacsonyabb szervezettségű ágazatok: építőipar, kereskedelem, 

szálláshely-vendéglátás. A magas szervezettség tehát az állami-közszolgáltató szektorokra jellemző, 

míg a magántulajdonú szektorokban, különösen ahol a kisvállalkozások jellemzőek, igen alacsony. A 

folyamatos csökkenés minden ágazatban érvényesül, kivéve a villamosenergia-ipart. 

 

 

5. táblázat 

Szakszervezeti szervezettség ágazatok és nemek szerint (2001-2009, %)  

Nemzetgazdasági ág* 
2001 2004 2007 

Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt 

A - Mezőgazdaság, erdő-
gazdálkodás, halászat 

5,4 8,0 6,0 9,4 12,6 10,1 4,8 1,3 3,9 

B - Bányászat, kőfejtés 30,3 28,2 30,1 34,6 51,4 37,6 24,9 12,5 23,9 

C - Feldolgozóipar 16,4 14,9 15,8 14,6 14,6 14,6 10,1 9,9 10,0 

D - Villamosenergia-ipar, 
gáz-, gőzellátás, lég-
kondicionálás 

28,0 36,4 30,0 31,9 30,6 31,5 30,1 28,3 29,7 

                                                           
5
 A szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok egy másik, viszonylag megbízható forrása az adóhivatal, hiszen a 

személyi jövedelemadó bevallásában szerepel az érdekképviseleti tagdíj, mint adócsökkentő tényező. Az utolsó 
nyilvános adat azonban 2003-as, akkor jó egyezést mutatott a KSH adataival. 
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Nemzetgazdasági ág* 
2001 2004 2007 

Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt 

E - Vízellátás, szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, hulla-
dékgazdálkodás, szennye-
ződésmentesítés 

23,1 31,1 24,8 24,0 28,1 25,0 18,1 29,7 20,7 

F - Építőipar 3,8 4,7 3,8 3,5 9,7 4,1 2,4 2,6 2,4 

G - Kereskedelem, gépjár-
műjavítás 

5,9 8,1 7,1 4,3 6,2 5,3 2,0 3,4 2,8 

H - Szállítás, raktározás 39,3 41,6 40,0 32,9 37,6 34,2 27,6 27,3 27,5 

I - Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

2,6 6,1 4,4 3,2 4,6 4,1 0,6 2,3 1,6 

J - Információ, kommuniká-
ció 

19,4 21,5 20,2 14,8 19,3 16,4 3,6 1,7 2,9 

K - Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 

12,1 17,9 16,2 10,2 13,2 12,3 6,0 14,0 11,4 

L - Ingatlanügyletek 6,9 7,1 7,0 4,5 6,5 5,5 5,6 4,9 5,2 

M - Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 

9,1 8,3 8,6 6,3 7,0 6,7 3,7 2,7 3,2 

N - Adminisztratív és szol-
gáltatást támogató tevé-
kenység 

9,8 14,4 11,8 7,5 11,8 9,3 3,7 2,1 3,0 

O - Közigazgatás, védelem, 
kötelező társadalombiztosí-
tás 

25,4 33,4 29,3 26,7 25,3 26,0 25,4 19,7 22,4 

P - Oktatás 37,4 40,0 39,4 26,9 29,9 29,3 21,8 24,5 23,9 

Q - Humán-egészségügyi, 
szociális ellátás 

33,1 34,0 33,8 26,9 26,1 26,3 22,2 19,5 20,0 

R - Művészet, szórakoztatás 12,2 13,6 12,8 12,1 17,0 14,2 10,1 18,7 14,5 

S+T+U Egyéb 10,6 12,8 12,0 9,9 14,6 12,9 4,2 7,6 6,4 

Összesen 17,3 22,4 19,7 15,3 18,7 16,9 11,1 12,9 12,0 

*TEÁOR ’08 szerint. 
Forrás: KSH MEF ad hoc modul. 
Közli: Munkaerő-piaci Tükör 2009. 295. Oldal 
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6. ábra 

Szakszervezeti szervezettség ágazatok szerint (2001-2009, %)  

 

Forrás: KSH Munkaerő felvétel 2001-2009 

 

A nők valamelyest felülreprezentáltak a tagságban. A korcsoport szerinti megoszlások azt mu-

tatják, hogy mindhárom felvételnél, mindkét nemnél a legidősebb aktív korosztályokban a legmaga-

sabb a szervezettség, a fiatalabb korúak felé haladva folyamatosan csökken. (Két esetben tűnik úgy, 

hogy két felvétel között nőtt a szervezettség: a 60 év feletti nőknél 2001 és 2004 között (ezt valószí-

nűleg a nyugdíjkorhatár emelése okozta ) és a legfiatalabb 15-19 éves korosztálynál (ennek okát nem 

ismerjük, de azt tudjuk, hogy a minta elemszáma itt nagyon kicsi). A lényeg tehát, hogy a magyar 

szakszervezetek tagsága elöregedett, s a folyamatos hanyatlás egyik oka is a nyugdíjba vonulás lehet, 

amelyet nem pótol a fiatalok beáramlása. 

2001 2004 2009
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7. ábra 

Szakszervezeti szervezettség korcsoportok szerint 

 

Forrás: KSH Munkaerő felvétel 2001-2009 

 

A magyar szakszervezeti válságtünetek azonban nem korlátozódnak a tagság és tagdíjbevételek 

fogyására. Ami a tagdíjbevételeket illeti: azok nem csak fogyatkoznak, hanem nagyrészt felemészti 

őket a helyi felhasználás, elsősorban a tagoknak visszacsorgatott juttatások, segélyek formájában. 

Ennek egyik oka, hogy a szakszervezetek erejükön felül nyújtanak szolgáltatásokat, mert a tagok is 

ezt várják tőlük, ami egyfajta szocialista örökségnek is tekinthető. Ennek következtében a tagdíjnak 

csak viszonylag jelentéktelen része jut el az ágazati és országos központokhoz, amelyek így feladatai-

kat (tagszervezés, a helyi kollektív alku segítése, ágazati kollektív szerződések kötése) nem tudják 

rendesen ellátni. Gyengeségük megmutatkozik abban, hogy apparátusuk jelentős részét leépítették, 

és – összehasonlítva a hasonló tagsággal rendelkező nyugati szakszervezetekkel – csak minimális 

számú szakértőt tudnak foglalkoztatni. A tagszervezésben, a kis munkáltatók képviseletében kulcs-

fontosságú lenne a helyi-regionális struktúra, ami a gyakorlatban alig létezik. 

A mai magyar szakszervezeti struktúra rendszerváltást követően alakult ki, jellemzője a vállalati 

súlypont a szakszervezeti működésben. A régi struktúrák reformja, illetve az új szakszervezetek ala-

kulása nyomán a vállalati szakszervezetek túlzott önállóságra tettek szert, ami nemcsak a források 

felhasználásában nyilvánul meg, hanem az ágazati-országos központok által nyújtott szolgáltatások 

elégtelenségében és gyenge kontrolljában is.  A Magyarországon domináns szervezeti forma tehát a 

vállalati szakszervezet (erősebben fogalmazva a vállalatba zárt szakszervezet), amely egyfajta üzleti 

szakszervezetként (business unionism) működik. Ugyanakkor a szakszervezetek sokat emlegetett 

fragmentáltságának fontos tényezője a kialakult pluralizmus: nem csak országos szinten működik 

Férfiak 2001

Nők 2001

Férfiak 2004

Nők 2004

Férfiak 2009

Nők 2009
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több konföderáció, hanem a nagyobb vállalatokban is több reprezentatív (és nem reprezentatív) 

szakszervezet működik. Ez elméletileg nem feltétlenül vezetne rivalizációhoz, ha a különböző szak-

szervezetek más-más munkavállalói csoport képviseletére vállalkoznának. A gyakorlatban azonban 

ez a feltétel csak kivételes esetben valósul meg (például a szakmai szakszervezeteknél), vállalati szin-

ten s országos szinten is inkább a konföderációk szervezési bázisának átfedése jellemző. Végül, de 

nem utolsósorban kell említeni a válságtünetek között a szakszervezetek elfogadottságának alacsony 

szintjét (lásd a különböző intézményekbe vetett bizalom indexének felmérését), ami nem csak a szo-

cialista szakszervezeti örökségre vezethető vissza, hanem a társadalomban általánossá váló individu-

alista értékrendre is.  

A szakszervezeti taglétszámon túl a szakszervezetek munkahelyi befolyásának fontos jellemzője, 

hogy a munkavállalók mekkora része dolgozik olyan munkahelyen, ahol működik szakszervezet. Mi-

vel ezt kérdőíves felvételekkel vizsgálják, a válasz korántsem objektív (ami egy esetleges regisztráció 

esetén lenne megközelítőleg elérhető), hanem azt elkerülhetetlenül befolyásolják a kérdezett isme-

retei, esetleg értékítélete. A szakszervezet munkahelyi jelenlétét az idézett KSH vizsgálat is kérdezi, 

2009-ben a munkavállalók 28,5 százaléka válaszolta, hogy munkahelyén működik szakszervezet, 60,1 

százalék szerint nem működik, és 11,4 százalék nem tudta megválaszolni a kérdést. 

A szakszervezetek és az üzemi tanácsok munkahelyi jelenlétéről a „Munkahelyi foglalkoztatási 

viszonyok - 2010” kutatás6 párhuzamosan kérdezte ugyanazokon a munkahelyeken a vezetőket és a 

munkavállalókat. Eszerint a telephelyek 12-15 százalékában működött szakszervezet, 13-18 százalé-

kában pedig üzemi tanács. (A nagyobb érték a vezetők nyilatkozata szerinti, a kisebb a ténylegesen 

megvalósult interjúkat tükrözi, a működő munkahelyi szakszervezetek és üzemi tanácsok aránya 

bizonyosan e két érték közötti. Feltehetően a nagyobbikhoz közelebb, hiszen jó néhány választott 

érdekképviselőt megtaláltunk, csak távolléte, elfoglaltsága miatt nem került sor az interjúra, így a 

továbbiakban a nagyobb értékkel számolunk. Ugyanakkor a vezetők a nem létező, vagy csak formáli-

san megválasztott képviseleteket is hajlamosak voltak beszámítani.) Mindkét érdekképviseleti csa-

torna rendelkezésére áll a munkavállalók 18 százalékának, míg 7-7 százalékánál csak az egyik érdek-

képviseleti csatorna található meg a munkahelyen. Ugyanakkor a munkahelyek több mint háromne-

gyedénél (78%) semelyik érdekképviseleti csatorna nem áll a munkavállalók rendelkezésére. A mun-

kavállalók válaszaiból valamivel kedvezőbb arányok adódnak, ami részben a mintavétel torzításának 

lehet a következménye. 

                                                           
6
 A „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” kutatás az ún. „kapcsolt kérdőívek módszerének” első ma-

gyarországi alkalmazása. Az 1000 versenyszférába tartozó, legalább 10 főt foglalkoztató telephely mindegyikén 
készült vezetői kérdőív (kb. 1,5 óra hosszúságban), kitöltöttek egy munkaügyi adatlapot (önkitöltős, 10 oldal) 
és 10-25 munkavállaló is kitöltött egy 10 oldalas kérdőívet. Emellett, ha volt a munkahelyen szakszervezet 
és/vagy Üzemi Tanács, azok vezetőjével is felvettek egy-egy kérdőívet (45-45 perc). A felvétel mintája repre-
zentatív volt telephelyi létszámra (3 kategória), ágazatra (5 kategória), régióra (3 kategória), és a súlyozást 
elvégezték a telephelyekre és munkavállalókra is. (Az utóbbiakra nem, kor, iskolai végzettség szerint.) A kérde-
zést az IPSOS Zrt. bonyolította le 2010. június-októberben (Neumann 2010). 
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8. ábra 

Szakszervezetek és üzemi tanácsok munkahelyi jelenléte 

 Telephelyek szerint Munkavállalók szerint  

(N=992 vezetők)  (N=8542 munkavállaló) 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 

 

Természetesen az általános szakszervezeti szervezettségnél magasabb (átlagosan körülbelül 40 

százalék) a tagok aránya ott, ahol működik szakszervezet.  A felvétel szerint a munkahelyi szervezett-

ség (akárcsak a szakszervezetek munkahelyi jelenléte) ágazati és méret szerinti megoszlásait tekintve 

a KSH felvételhez hasonló eredményeket hozott, bár figyelembe kell venni, hogy a minta a verseny-

szektorra korlátozódott. (Így a döntően a közszférában működő oktatás és az egészségügy kiemelke-

dő szervezettsége itt nem jelenik meg.) A KSH felvételhez képest többletinformáció a tulajdoni szer-

kezet szerinti bontás: 
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9. ábra: 

Munkahelyi szervezettség és szakszervezeti jelenlét létszám, tulajdonos ágazat szerint (%) 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 

 

A szakszervezet-szervezés szempontjából érdekes megvizsgálni, hogy a jelenleg nem szakszer-

vezeti tagok közül mekkora azok aránya, akik korábban egyáltalán nem voltak szakszervezeti tagok, 

illetve voltak, de valamilyen módon kiléptek a szakszervezetből. Összességében a megkérdezett 

munkavállalók majdnem 60 százaléka soha nem volt szakszervezeti tag, s minél fiatalabb korosztályt 

vizsgálunk, annál nagyobb ez az arány, a legfiatalabbak között már 86 százalékos.  A rendszerváltás 

után két évtizeddel tehát már nem a szakszervezetből kilépettek adják a „szervezendő” tömeget, 

hanem egyre inkább azok, akiknek nincs közvetlen tapasztalatuk a szakszervezet működéséről. Ha 

tehát szervezésre gondol egy szakszervezet, mindinkább azokat a fiatalabb korosztályokat kell meg-

szólítania, akik még sose voltak szakszervezeti tagok, hiszen ezek létszáma nagyobb, s nem mellesleg 

hosszabb aktív munkavállalói – és szakszervezeti – pályafutás előtt álnak. 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Mezőg
azdasá

g-… 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Feldolg
ozóipa
r; 16 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Energi

a-és 
vízga… 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Építőip

ar; 8 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Keresk
edele
m; 9 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Szállítá

s és 
raktá… 

Szaksz
erveze

ti 
jelenlé

t; 
Szolgál
tatáso
k; 26 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Mezőg
azdasá

g-
bány… 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Feldolg
ozóipa
r; 20 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Energi

a-és 
vízgazd
álkod… 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Építőip
ar; 15 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Keresk
edele
m; 17 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Szállítá

s és 
raktáro
zás; 30 

Munka
helyi 

szervez
ettség; 
Szolgál
tatáso
k; 18 

4 

8 

26 

64 

4 

17 

25 

39 

0 100

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

250 fő felett

8 

58 

20 

21 

14 

43 

22 

20 

0 100

Magyar,
többségébe…

Magyar
állami…

Külföldi
tulajdonú

Vegyes
(magyar és…

Munkahelyi
szervezettség
Szakszervezeti
jelenlét



 

26 
 

 10. ábra 

A munkavállalók szakszervezeti tagságának kor szerinti megosztása 

 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 

Ezeket a kutatási eredményeket érdemes összehasonlítani egy olyan országgal, ahol nem egy 

időpontra tehető a tagság zuhanása, hanem inkább a lassú, de folyamatos erózió volt jellemző. Az 

Egyesült Államokban a 1980-as 20 százalékról csökkent 11-12 százalékra a tagság aránya. 7 Egy ame-

rikai vizsgálat az 1979-ben 15-16 éves korosztály szakszervezeti tagságának alakulását kutatta az 

életpályájuk során. Az egy adott korban éppen tagok aránya nagyjából állandó a 25 éves kor felett, 

míg a valaha volt szakszervezeti tagok aránya egy kb. 40 éves korra telítődő görbét mutat, hiszen a 

munkahelyváltások során az idősebbek nagyobb valószínűséggel dolgoztak már szervezett üzemben. 

Bár a magyar vizsgálat csak „keresztmetszeti” adatokkal rendelkezik, vagyis egyetlen időpontban 

(Booth és mtsai 2010) (2010-ben) ismeri csak a tagsági adatokat, a fenti ábra adatait halmozott grafi-

konba áttéve (vagyis a jelenlegi és volt tagokat együttesen ábrázolva), az adatok valamelyest össze-

hasonlíthatók. Feltűnő, hogy a magyar görbén az éppen tagok aránya az életkorral folytonosan nö-

vekvő, és a valaha volt tagok aránya is szinte az életkorral arányos, egyáltalán nem mutat telítődő 

jelleget, mint az Egyesült Államokban. 

  

                                                           
7
 A Bureau of Labour Statistics adatai szerint 2010-ben a 16-24 évesek 11,9%-a, a 25–34 évesek 13%-a 35–44 

évesek 10,1%-a, a 45–54 évesek 12,8%-a, az 55–64 évesek 15%-a és 65 év felettiek 15,7%-a volt szakszervezeti 
tag. Tehát a magyarországinál gyengébben, de érvényesül a korral növekvő tagság, és az ábra szaggatott vona-
lával összhangban megfelelően fiatal felnőttkorban (25-34) van egy lokális maximuma (lásd: 
http://www.bls.gov/news.release/union2.t01.htm ). 
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11. ábra 

A munkavállalók szakszervezeti tagságának kor szerinti megosztása Magyarországon és az Egyesült 
Államokban 

 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés, illetve Booth és mtsai 2010, 58. old. 

 

A „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” kutatás a szakszervezeti vezetőket kérdezte ar-

ról, hogy melyek a tagság fogyásának okai. Bár ebben az esetben az elemszámok kicsik, a leggyak-

rabban választott három válaszlehetőség az elbocsátás, nyugdíjazás, illetve önkéntes kilépés voltak 

(több okot is lehetett választani). 
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12. ábra 

 A szakszervezeti tagság csökkenésének okai a szakszervezeti vezetők szerint  

 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 

A kérdőíves felvétel egy másik kérdése általánosságban kérdezte az alacsony szervezettség oka-

it. Itt a leggyakoribb válasz meglehetősen önkritikus volt: „a szakszervezetnek nincsenek látványos 

eredményei”, és a „kevés szolgáltatást nyújt” is a szakszervezet elégtelen működésére utal. 

A szakszervezeti mozgalom újjáélesztésére Magyarországon? 
 
A következőkben áttekintjük, hogy a nemzetközi gyakorlatból ismert revitalizációs kísérletek Magya-

rországon megjelentek-e, milyen formában próbálták bevezetni őket, és milyen eredményességgel 

működtek. Amennyire az empirikus tapasztalatok, illetve a magyar szakszervezeti struktúra ismerete 

megengedi, a tények áttekintése mellett néhány következtetést is igyekszünk levonni az egyes mo-

dellek alkalmazhatóságát illetően.  

A szolgáltató szakszervezeti modellnek Magyarországon van némi hagyománya, hiszen az állam-

szocializmusban bizonyos jóléti ellátások (például az üdültetés, tömegsport, összejövetelek és ün-

nepségek szervezése) a szakszervezet kezében voltak. Sok szakszervezeti vezető szerint a tagság nagy 

része ma is ezt várja a szakszervezetektől, s a szolgáltató szakszervezeti modell bizonyos elemei ma is 

működnek. A ma létező szakszervezeti szolgáltatások azonban általában nem terjednek túl a tagság 

jogán nyújtott balesetbiztosításon, mobiltelefon-flottakedvezményen, esetleg üdültetésen és inter-

nethasználaton. Természetesen a szakszervezeti szolgáltatások közé nem sorolható a vállalati üdül-

tetés, kafetéria, magánnyugdíjpénztár és egészségbiztosítás, hiszen az minden munkavállalónak járó, 

többnyire kollektív szerződésben biztosított ellátás. Ezzel szemben a szakszervezetek rendszerint 

csak tagjaik számára nyújtanak jogi segítséget (esetenként a munkavállalással kapcsolatos ügyeknél 

tágabb körben is), továbbá a rászoruló tagjaik számára segélyeket osztanak. Ugyanakkor számos 
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szakszervezet az adótörvényeket kihasználva „kis összegű ajándékokat” is oszt tagjai között, vagy év 

végén felosztja tagjai között a megmaradt pénzt – aminek már nem sok köze van a rászorultsághoz. 

Ezek a megoldások inkább a tagságot igyekszik vonzóvá tenni az „anyagi érdekeltség elvén.” Számos 

olyan szakszervezetet is ismerünk, amelyik irreálisan alacsonyan tartja a tagdíjat, s azzal toboroz 

tagokat, hogy a befizetett összegnél nagyobb segélyt, vagy ajándékutalványt ígér. Kétségtelenül ez is 

a szolgáltató szakszervezeti modell egyfajta megvalósítása, bár a tagjait képviselő szakszervezet he-

lyett inkább hasonlít egy „önsegélyező pénztárra”, s feltételezhető, hogy a tagságot aligha lehet így 

hosszú távon megtartani. 

A szolgáltató szakszervezetté alakulás terve felmerült a rendszerváltás idején is. 1990-ben a 

SZOT a szakszervezeti vagyon bázisán akart létrehozni egy szakszervezeti bankot, amely például ked-

vezményes bankkártyát és más szolgáltatásokat nyújtott volna a tagoknak. A szakszervezeti vagyon 

ilyen „átmentését” azonban megakadályozták a rendszerváltó pártok és a rivális új szakszervezetek. 

Egy későbbi kísérletnek tekinthető a szakszervezeti üdülők – immár a konföderációk közös felügyele-

te alatti – üdülési alapítvánnyá szervezése, amely végül is elvérzett az üdülővagyon „áron aluli” pri-

vatizálása és a kormányzati beavatkozások során. A szakszervezeti kezelésű jóléti alapokra egyetlen 

pozitív példa ismeretes: a villamosenergia-ipar privatizációjakor az eladásból befolyó összeg 1 száza-

lékából szakszervezeti kezelésű foglalkoztatási alapot hoztak létre, amely a későbbi reorganizáció, 

leépítések során nyújthatott segítséget a tagjainak. A szolgáltatások terén újabb fejlemény a szak-

szervezetek és munkáltatók által működtetett Jogpont Hálózat, amely az EU-támogatások (TÁMOP) 

segítségével indult el. A felsorolt példák alapján levonható a következtetés: a komolyabb szolgálta-

tásbővítés igencsak forrásigényes, amire a szakszervezetek saját erőforrásai nem elegendőek. Az 

állami vagy EU források támogatásával kialakított és fenntartott szolgáltatások pedig az aktuális 

kormány jóindulatától függnek. 

A szervezkedő szakszervezeti modell ismert a magyar szakszervezeti vezetők körében, de több-

nyire ők is elismerik, hogy lényegében nincs hatékony tagszervezési kampány „források hiányában”. 

A már szervezett munkahelyeken a tagszervezés lényegében a tisztségviselők napi munkájának ré-

sze, az új belépők szervezett beléptetését csak kivételes esetekben sikerül elérni. (Erre egy példa az 

Elcoteq vállalat szakszervezetének korábbi gyakorlata. A meglehetősen nagy fluktuációval működő, 

elektronikus készülékeket gyártó üzemnél a szakszervezet elérte, hogy az új belépők egynapos okta-

tásának keretében bemutatkozhasson, az új belépőket szervezhesse.)  

A nem szervezett munkahelyeken új szakszervezet létrehozását megnehezíti a munkajogi szabá-

lyozás. A Munka törvénykönyve értelmében garantáltan csak oda léphetnek be a külső szakszervezet 

emberei, ahol legalább egy munkavállaló már az adott szakszervezet tagja.8 A gyakorlatban ez a kü-

szöb lehetetlenné teszi a „kívülről szervezést”, hiszen ellenséges környezetben senki sem szívesen 

                                                           
8
 „19/A. § (1) A szakszervezet érdekében eljáró, a munkáltatóval munkaviszonyban nem álló személynek a 

munkáltató területére történő belépését a munkáltató nem tagadhatja meg, ha a szakszervezet a munkáltató-
val munkaviszonyban álló taggal rendelkezik. A szakszervezetnek minderről a munkáltatót előzetesen értesíte-
nie kell.” 
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kockáztatja szakszervezeti tagságának felfedését (amit egyébként működő szakszervezet esetén a 

munkáltató nem is igényelhetne). 

A vállalaton kívüli szervezésre szinte egyedüli példa a szakmunkástanulók szervezése, ami a ko-

rábbi hagyományos szervezési csatorna felélesztéseként is értékelhető. Több ágazati szakszervezet is 

kezdett ilyen programot, például a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. Hasonlóképpen a 

tanulók felé nyit a szakszervezeti támogatással működő diáksportszervezés, illetve az ÉTOSZ tanács-

adó szolgálat egy korábbi projektje, amely a munkavállalói ismeretek középiskolai tanítását segítette 

a tanárok képzésével. Az utóbbi két kezdeményezés azonban erősen függ a rendelkezésre álló állami 

támogatástól, mert bár nem tekinthetők drága akcióknak, a szakszervezetek saját erejükből nem 

tudják biztosítani a projektek fenntarthatóságát. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy korábban voltak tagszervezési kampányok. Az 

1990-es évek elején néhány szakszervezet az első ÜT választásokat felhasználta arra, hogy bejusson a 

szakszervezet nélküli munkahelyekre. A kilencvenes évekből különösen emlékezetes a Vasas Szak-

szervezet akciója, amellyel a Suzuki autógyárban próbáltak szakszervezetet létrehozni, de a vállalat 

minden lehetséges jogi eszközt felhasználva megakadályozta ezt. Az ezredforduló után a LIGA Szak-

szervezet próbálkozott a vállalat előtti parkolóban szakszervezeti tagokat toborozni, de a megalakult 

szakszervezet vezetőjétől gyorsan megszabadult a vállalat. Az ilyen „partizánakciók” azonban ritka-

ságnak számítanak, jellemzőbb, hogy a zöldmezős beruházásoknál „önszerveződéssel” létrejött új 

szervezeteket segítik az ágazati szakszervezetek a megerősödésben, kollektív szerződések kötésé-

ben.  

A „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” kutatás is tartalmazott kérdéseket a tagszerve-

zés lehetőségeiről és gyakorlatáról. Arra a kérdésre, hogy a munkahely vezetése támogatja-e a szak-

szervezeti tagságot, a munkavállalók egyharmada részben igenlő választ adott, felerészben közöm-

bösségről számoltak be, s csupán egyhetedük szerint nem nézi jó szemmel a vezetés a szakszervezeti 

tagságot. Eszerint az ellenséges menedzsment attitűd ritka, nem lehet akadálya a szakszervezet szer-

vezésének. Ehhez képest meglepő, hogy a nem szervezett telephelyek csupán 4 százalékában volt 

egyáltalán kísérlet a szakszervezet létrehozására a munkahelyi vezetők szerint. Ahol már működött 

szakszervezet, ott a munkahelyi szakszervezetek legfeljebb egyharmada kapott segítséget a tagszer-

vezéshez ágazati vagy országos szakszervezeti központoktól. Konkrétan a toborzással vagy szervezés-

sel képzés biztosításával (21%), a szakszervezet tisztségviselője vagy szervezője által nyújtott tanács-

csal (29%), poszterek vagy szórólapok biztosításával (27%). A megkérdezettek 12 százaléka nyilatko-

zott úgy, hogy egy másik munkahely tisztségviselője vagy szervezője nyújtott segítséget. Ezek a vi-

szonylag alacsony arányszámok arra utalnak, hogy a tagszervezés nem tartozik az ágazati szakszerve-

zeti központok prioritásai közé. 

Mindezek alapján értelemszerűen nem beszélhetünk új célcsoportok szervezéséről sem, sőt 

még a szervezett munkahelyeken belül is alacsony a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya. A 

„Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” kutatás eredményei szerint kifejezetten alacsony a 

tagságon belül a romák, a részmunkaidős munkavállalók, a határozott idejű szerződéssel dolgozók, 

és különösen a kölcsönzött munkavállalók aránya.  
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13. táblázat 

Különböző csoportok aránya a szakszervezeti tagok között  

(N=109, százalékban) 

Tipikus csoportok 
Egyáltalán 

nincsenek 
Egynegyed 

Több mint a 

fele 
Mindenki Összesen 

Nők 8 55 23 14 100 

Fiatalok 32 61 5 2 100 

Idősebbek 3 38 45 14 100 

Romák 74 25 0 1 100 

Részmunkaidős munkaválla-

lók 

80 20 0 0 100 

Határozott idejű szerződés-

sel dolgozók 
75 19 2 4 100 

Kölcsönzött munkaerő 98 2 0 0 100 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 

 

A mozgalmi, politikai aktivitásról (social movement unionism) szinte egyáltalán nem beszélhe-

tünk, ha azon a szorosabb értelemben vett civil szervezetekhez, társadalmi mozgalmakhoz fűződő 

kapcsolatokat értjük. Ennek oka lehet a civil mozgalmak viszonylagos gyengesége és az intézmény-

rendszerben elfoglalt konkurens helyzetük (például GSZT, állami támogatások). Természetesen a 

konföderációk pártkötődése mindig is beszédtéma volt, noha deklarált párt–szakszervezet közötti 

szövetség csak az MSZOSZ és az MSZP, illetve a MOSZ és a centrális jobboldali-keresztény pártok 

között állt fenn. A kilencvenes években mindkét szakszervezet képviselőket küldhetett a parlament-

be a szövetséges párt színeiben. A többi konföderáció semlegességét deklarálta, noha nem deklarál-

tan és intenzívnek nem tekinthető mértékben kapcsolatot vélelmeztek a MSZP és az ÉSZT, SZEF vo-

natkozásában, míg a LIGA a FIDESZ szövetségesévé szegődött a 2009-es szociális népszavazás idején 

(vizitdíj, tandíj stb. ügyében). Ugyanakkor Magyarországon is általános tapasztalat, hogy a kormány-

zati szerephez jutott szövetséges pártok nem váltották be a szakszervezeti reményeket. A polarizált 

pártkötődések ellenére szinte minden konföderációnál a szociáldemokrata ihletésű szervezeti köve-

telések meghatározóak. 

A hivatalos pártkötődések azonban nem sokat mondanak a szakszervezetek és a (párt)politika 

kapcsolatáról. A magyar szakszervezetek mindegyikéről elmondható, hogy a rendszerváltástól kezd-

ve fő feladatunknak tekintették, hogy a kormány számukra kedvező döntéseket hozzon, akár szak-

szervezetközi belharcokról volt szó, akár a szakszervezetek működésének különböző kormányzati 

eszközökkel való támogatásáról. Kis túlzással az is állítható, hogy munkahelyi gyengeségüket kívánták 

kompenzálni a szakszervezet és a munkavállalók számára kedvező (vagy kevésbé rossz) törvényhozás 

révén, amelynek befolyásolásához szükségesek a politikai kapcsolatok. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
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1990-től a legitimációjukat felülről akarták megszerezni, az országos, az ágazati, illetőleg a területi 

testületekben való részvételükkel. Hasonló reményeket fűztek az ágazati kollektív szerződések kiter-

jesztéséhez, amely – számos nyugat-európai országhoz hasonlóan – biztosíthatta volna a szakszerve-

zeti befolyást a munkahelyi jelenlét hiányában is, de ez a munkáltatók ellenállásán megbukott. Így az 

országos, és újabban az ágazati szerep hangsúlyossá vált a szakszervezeti működésben. A felülről 

legitimált szervezet sokáig működött is, hiszen a szakszervezetek beágyazódtak a politikai intéz-

ményrendszerbe, amelynek tehetetlensége sokáig azt a látszatot keltette, hogy változatlanul fontos 

partnerek a döntéshozatalban. Arra azonban nem gondoltak, hogy a politikai akarat az intézmény-

rendszert egy csapásra elsöpörheti, és akkor csak a gyenge tagsági–munkahelyi bázis marad.  

A felülről legitimált szakszervezeti működés fenntarthatóságának illúziója miatt a szakszerveze-

tek elhanyagolták a tagság és a szervezetük újjászervezését. A „szervezkedő szakszervezet” stratégiá-

ja feltételezné a képviselet „filozófiájának” az újragondolását is, kiegyensúlyozottabb szerepkészletre 

lenne szükség az országos és politikai jelenlét rovására. Úgy tűnik, ezt a magyar szakszervezetek nem 

ismerték fel, s a tanulságait napjainkban kell levonniuk, amikor a társadalmi párbeszéd negligálása 

majd lebontása emelkedett a kormánypolitika rangjára. 

Ugyanakkor bizonyos strukturális változásokra a szakszervezetek eddig is rákényszerültek. Ezek 

nagyrészt az anyagi helyzetükkel függtek össze, ugyanis a csökkenő tagdíjbevétel következtében a 

költségvetésük felborult. A hiány pótlásának sokáig egyedüli útja a szakszervezeti vagyon felélése és 

hasznosítása volt. (Elég megnézni a szakszervezeti székházakat: amit nem adtak el, ott az irodák nagy 

részét megpróbálják kiadni.)  Ahol ez nem mutatkozott elegendőnek, ott igyekeztek a működésüket 

racionalizálni, magyarán a költségeket csökkenteni. Sajnos ez sokszor a működés vagy a szervezés 

rovására történt. Volt, ahol a vidéki hálózatot szüntették meg, vagy a szakértői bázist szűkítették. 

Ugyanakkor az országos konföderációk egyesülési kezdeményezései kudarcba fulladtak, pedig ennek 

nem csak a gazdaságos működés szempontjából lett volna jelentősége, hanem az országos akcióegy-

ség megteremtésében is. Azonban a szakszervezeti átalakulások inkább fokozták a konföderációk 

ellentéteit, különösen a LIGA sikeres terjeszkedése, amely elsősorban más konföderációkhoz tartozó 

ágazatok átcsábítására épült. 

A szakszervezetek romló anyagi helyzete miatt felértékelődtek az újfajta bevételek, a direkt ál-

lami támogatás és a kormányzati döntések révén elnyert EU-pályázatok. A szakszervezetek a támo-

gatásokat megpróbálták azzal az érveléssel igazolni, hogy a szakszervezeti működés, különösen a 

kollektív szerződés egyfajta közjószág, vagyis a haszonélvezőinek köre tágabb a tagságnál. A szak-

szervezeti érvelés egyre gyakrabban hivatkozott a potyautasokra, illetve arra, hogy egyes nyugati 

országokban is támogatja az állam a szakszervezeti működést. Ez egyébként igaz, de hozzá kell tenni, 

hogy ez néhány országra korlátozódik, máshol pedig az a történelmileg kialakult gyakorlat, hogy in-

kább a szakszervezetek támogatják a politikai pártokat. Ráadásul a támogatási rendszerek átlátható 

szabályok szerint működnek, nem úgy, mint az EU-pályázati pénzek magyarországi elosztása. Egy 

ilyen rendszerre példa a korábban ismertetett nagy-britanniai Szakszervezeti Képzési Alap. Miközben 

az állami és EU támogatás aránya nőtt a szakszervezeti költségvetésben, a szakszervezetek nem vet-

ték észtre, hogy a támogatás ára a politikai függetlenség elvesztése (Neumann 2005). 
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A jegyzet írásának időpontjában (2011. július) már nyilvánvaló, hogy a szakszervezetek intézmé-

nyi–politikai beágyazottsága véget ért, az állami támogatásuk – enyhén szólva – nem tartozik a kor-

mánypolitika prioritásai közé, sőt munkahelyi szervezeteik vállalati támogatásának jogi korlátozása is 

napirenden van. Ugyanakkor a kormány számos intézkedése széles munkavállalói rétegek anyagi 

helyzetét érinti hátrányosan. A feladat adott, és most tényleg az a kérdés, hogy meg tudnak-e újulni 

a magyar szakszervezetek. Úgy tűnik, ezt a kihívást egyes szakszervezetek érzékelik. Vannak jelei 

egyes szakmai–ágazati szakszervezetek radikalizálódásának, társadalmi mozgalmak felé való nyitásá-

nak, a tagságnál szélesebb körű mozgósításnak. 
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2. A munkavállalói képviselet esélyei a nemzetközi vállalatokban (Eu-

rópai Üzemi Tanácsok) 
 

A globalizálódó gazdaságban egyre nyilvánvalóbbak a hagyományos kollektív alku korlátai: a nemzeti 

keretek között működő munkavállalói érdekképviseletek jogosítványai elégtelenek a nemzetközi 

vállalatok döntési mechanizmusainak befolyásolására. Az előadás azokat az új intézményeket (hatá-

rokon átnyúló kollektív alku, Európai Üzemi Tanács), illetve azok tapasztalatait tekinti át, melyek 

ennek az ellentmondásnak a feloldására születtek az Európai Unióban. 

A globalizáció mint munkaügyi probléma 
 
A globalizált világgazdaságban a nemzetközi vállalatok munkaügyi viszonyai egyre gyakoribb témái a 

közbeszédnek. Hogy mi is okozza a problémákat, ahhoz a globalizáció jelenségéből kell kiindulnunk. 

Természetesen nem tárgyalhatjuk a globalizációt általában, felölelve annak politikai, pénzügyi, fo-

gyasztási, kulturális stb. hatásait. Témánk szempontjából csak a munkaügyi vonatkozások érdekesek, 

sőt tovább szűkítve a vizsgálódásunkat, ki kell zárnunk olyan fontos területeket is, mint a nemzetközi 

kereskedelem (például a külföldön gyártott olcsó áruk dömpingje, a vállalkozásokat és munkahelye-

ket kiszorító hatása) és a migráció (a munkavállalók szabad mozgása, ami az Európai Unió, sőt már 

elődje, a Közös Piac négy alapvető – piaci – szabadságjogának egyike). Nem tudunk foglalkozni a 

migráció egy speciális esetével, a külföldre kirendelt munkavállalók (posted worker) ügyével sem. 

Pedig az EU 2004-es bővítése óta ez az egyik legvitatottabb kérdés, amelyet külön EU-irányelv szabá-

lyoz, az Európai Bíróság számos ítélete foglakozott vele, és néhány államot (például Németországot) 

speciális törvényi szabályozás bevezetésére késztette. A vizsgálódásunk tehát a külföldi (közvetlen) 

tőkebefektetésekre (Foreign Direct Investment, FDI) korlátozódik, amelyek zömmel a multinacionális 

vállalatokon vagy azok beszállítóin keresztül valósulnak meg. További szűkítés, hogy elsősorban a 

feldolgozóipari vállalatokkal foglalkozunk. A szolgáltatásokban működő cégeknél ugyanis a negatív 

foglalkoztatási hatások kevésbé érzékelhetők, inkább a külföldi piacok meghódítása/megvásárlása 

vált ki ellenérzéseket a hazai konkurensekből, és ennek megfelelő konfliktusokat, politikai reakció-

kat. A multinacionális vállalatok beruházási döntéseinek motívumaival, gazdasági előnyeivel, szerve-

zetükkel, HR-gyakorlatukkal és nemzetgazdasági hatásaikkal bőséges szakirodalom foglalkozik, 

amellyel itt terjedelmi okok miatt szintén nem tudunk foglalkozni. 

A külföldi (közvetlen) tőkebefektetések – a foglakoztatás szempontjából – legjellemzőbb jelen-

sége a munkahelyek áttelepülése (relokációja) egyik országból a másikba. Ezt nem feltétlenül abban 

a szűk értelemben kell elképzelnünk, hogy az egyik országban lévő gyárban leszerelik a gépeket, el-

szállítják, és egy másikban összeszerelik, lehetőleg úgy, hogy onnan is gyorsan továbbszállítható le-

gyen, ha a gazdasági feltételek változása, például a bérszínvonal növekedése vagy a szakszervezetek 

harciasabbá válása miatt a vállalatközpont így dönt. Persze erre is van példa, de gyakoribb az az eset, 

amikor a termék vagy a technológia fejlődésével bezárnak egy fejlettebb országban lévő üzemet, 

gyártósort, és a terméket gyártó új egységet máshol építik fel. Még ebben az erősen leszűkített vizs-

gálati körben is a hatások sokrétűségéről kell beszélnünk. A 14. táblázat a munkahelyek mennyiségé-
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re, minőségére és területi elhelyezkedésére vonatkozó lehetséges pozitív és negatív hatásokat mu-

tatja be, külön a beruházást befogadó országban és a tőke eredete szerinti kibocsátó országban, 

megkülönböztetve a közvetlen, vállalaton belüli hatásokat, illetve a közvetett, tágabb körben érvé-

nyesülő jelenségeket.   

A táblázatban kiemeltük a munkaügyi kapcsolatok alakulása szempontjából fontos elemeket. 

Hogy egy közismert példán szemléltessük a hatásokat, abból induljunk ki, hogy egy német autógyár 

„legkorszerűbb” motorgyárát Magyarországon építi fel. A befogadó Magyarországra tőke érkezik, 

munkahelyeket teremtenek egy dinamikusan növekvő iparágban, ahol a nagyobb termelékenység 

következtében az átlagosnál magasabb béreket fizetnek. Sőt, szerencsés esetben az új és talán jobb 

minőségű munkahelyek a magas munkanélküliségű régióban jönnek létre. Ha ez nem zöldmezős 

beruházás, hanem a külföldi beruházó átvesz egy régi üzemet, akkor az munkahelyvesztéssel járhat a 

racionalizáció miatt – ahogy ez tipikusan megtörtént a kilencvenes évek privatizációja során. A befo-

gadó országban az új menedzsment a munkavállalók által nemkívánatosnak tekintett munkaügyi 

gyakorlatot vezethet be, s kérdés, hogy erre a szakszervezet hogyan tud reagálni – feltéve persze, 

hogy megmarad/létrejön az érdekképviselet az új tulajdonos alatt. 

Ugyanakkor a cégnek valamelyik, feltehetően drágábban termelő országban  – a példa szerint 

Németországban – lévő egysége számára ez „munkahely-exportot” jelent, hiszen külföldi részlegek-

kel helyettesítik az anyaországbeli termelést. A közvetlen hatás a munkahelyvesztés az áthelyezett 

termeléshez kapcsolódó cégeknél, iparágaknál. A közvetett pedig a beszállító cégeknél érvényesül, 

ott is lenyomja a béreket és a tömegtermékek árait.  A megmaradó munkavállalók számára is negatív 

visszahatása lehet a cégen belül versenyt támasztó új külföldi telephelynek, hiszen a munkahelyek 

megtartása érdekében a munkavállalók (és a szakszervezetük a kollektív alku során) erős nyomás alá 

kerülnek, melynek következtében el kell fogadniuk az alacsonyabb béreket, a külföldön bevezetett 

munkaügyi gyakorlatokat (például rugalmasabb munkaszervezést) az állások otthontartása érdeké-

ben. Érthetően az ilyen visszahatásra a nyugat-európai szakszervezetek igen érzékenyek. Ahogy az 

EU keleti bővítésének veszélyeit leíró egyik kutató írta: az amerikanizáció „trójai falova” keletről jön… 

(Meardi 2004). A multinacionális vállalatok saját munkaügyi rendszerük „felpuhítására” irányuló 

törekvését, más – általában gyengébben szabályozott munkaerőpiaccal rendelkező – országokból 

átvett minták importját szokták „regime shopping” néven emlegetni. 

Tágabb értelemben a nyugati szakszervezeti irodalom ezt a jelenséget – a migránsok és kihelye-

zett munkavállalók kínálatával együtt – „szociális dömpingként” szokta megnevezni és természete-

sen elítélni. A relokáció tehát többszörös fenyegetést jelent az anyaország szakszervezeteinek: a 

munkahelyek elvesztése a saját tagsági bázisukat fenyegeti, másrészt a munkaadó számára zsarolási 

lehetőség a kollektív alku során. Vagy úgy, hogy megegyezés hiányában kilátásba helyezi a termelés 

áthelyezését, vagy finomabb formában, a hasonló technológiai felszereltségű, bérszínvonalú leány-

vállalatokat versenyezteti (coercive comparisons) a forrásokért (rendelésekért, beruházásokért, 

munkahelyek megtartásáért stb.) (Carle 2006, Galgóczi és mtsai 2005, 2008). 

Ugyanakkor pozitív kimenetele is lehet a relokációnak a kibocsátó országban: az „olcsó munka” 

kitelepülésével az igényesebb tevékenységek, iparágak fejlődése várható, hiszen az anyaországban 
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maradó részlegek főként az irányítással, marketinggel, kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Amint ezt a 

kilencvenes évek végén egy német-magyar multinacionális vállalatokat vizsgáló tanulmány megálla-

pította: a német cégeknél a relokáció ellenére nem csökkent a foglalkoztatás, mert azok az olcsóbb 

kelet-európai munkaerőt és a világpiaci konjunktúrát kihasználva, bővítették piacaikat és termelésü-

ket, viszont a németországi foglalkoztatottak összetétele a magasabb iskolázottságúak felé tolódott 

el (Fichter és mtsai 2004). 
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14. táblázat 

A külföldi tőkebefektetés lehetséges hatásai a foglalkoztatás mennyiségére, minőségére és területi elhelyezkedésére 

 A befogadó országban A kibocsátó országban 

 közvetlen közvetett közvetlen közvetett 

 pozitív negatív pozitív negatív pozitív negatív pozitív negatív 

 

Mennyiségi  

hatások 

Nettó tőke-

növekedés, 

munkahely-

teremtés a 

növekvő ipar-

ágakban  

A meglévő válla-

latok átvétele 

munkahely-

vesztéssel járhat 

a racionalizáció 

miatt 

További munka-

helyteremtés a 

kapcsolódó ipar-

ágakban, multipli-

kátorhatás a helyi 

gazdaságban 

Importfüggés, a 

meglévő cégek 

kiszorítása miatti 

munkahelyvesztés 

Munkahelymegőrzés, 

vagy -teremtés a 

külföldi részlegeket 

kiszolgáló területe-

ken 

„Munkahelyexport”, 

ha a külföldi részle-

gekkel helyettesítik 

az anyaországbeli 

termelést    

Munkahelymegőrzés, 

vagy -teremtés a 

külföldi részlegeket 

ellátó szolgál-

tatásoknál és beszál-

lítóknál 

Munkahely-

vesztés az 

áthelyezett 

termeléshez 

kapcsolódó 

cégeknél, ipar-

ágaknál 

 

Minőségi  

hatások 

Magasabb 

bérek, nagyobb 

termelékenység 

Általában nemkí-

vánatosnak te-

kintett munka-

ügyi gyakorlatot 

vezet be 

A „best practice” 

munkaszervezés 

átterjedése a hazai 

cégekre 

A bérszintet csök-

kenti azoknál a 

hazai cégeknél, 

melyek verse-

nyezni próbálnak 

A képzettség emel-

kedése, magasabb 

hozzáadott érték, az 

iparág struktúra- 

váltása 

„Visszahatás”, ala-

csonyabb bérek az 

állások otthon tar-

tása érdekében  

Az igényesebb ipar-

ágak fejlődését elő-

segíti 

Lenyomja a 

béreket és a 

tömeg- termé-

keket beszállí-

tó cégek árait 

 

Területi  

hatások 

Új és talán jobb 

munkahelyek a 

magas munka-

nélküliségű 

területeken 

Túlterheli a zsú-

folt városi terüle-

teket, fokozza a 

regionális egyen-

lőt-lenséget 

A beszállító cégek 

mozgását ösztönzi a 

bővebb munkaerő-

kínálatú területek 

felé 

Kiszorítja a helyi 

termelőket, növe-

li a munkanélküli-

séget, ha a multik 

inkább importál-

nak 

Megszűnnek ugyan 

állások, de  helyettük 

magasabb színvona-

lúak jönnek létre 

A munkahely-export 

súlyos-bíthatja a 

helyi,regionális 

munkaerő-piaci 

helyzetet  

A fizikai mun-

kahelyek elvesztését 

ellensúlyozza a ma-

gasabb értékű állá-

sok kínálata  

A kereslet 

„begyűrűző” 

csökkenése 

miatt más 

hazai ipar-

ágakban is 

leépítenek 

Forrás: UNCTAD 1994 



 

40 
 

Nemzetállamokba zárt érdekképviseletek 
 
A globalizáció nem csak gazdasági előnyökkel jár a multinacionális vállalatok számára, hanem a mun-

kaügyi kapcsolatok terén is számíthatnak az érdekképviseletek korlátozottabb befolyására. Egyrészt 

azért, mert a munkahelyek relokációja kapcsán a befogadó és kibocsátó ország szakszervezetei ellen-

tétes érdekeltségűek, ami nyilvánvalóan korlátozza közöttük a nemzetközi szolidaritás lehetőségeit. 

Másrészt viszont a munkavállalói érdekképviseletek pozícióját gyengíti, hogy azok alapvetően nem-

zetállami keretek között működnek, s ráadásul az egyes országokban eltérő szakszervezeti, 

participációs hagyományok érvényesülnek. Az intézmények nemzetállamba zártsága miatt a multi-

nacionális cég döntéseit meghozó központja „elérhetetlen”, a más országokban működő leányválla-

latok érdekképviseletei számára, a helyi menedzsment pedig a legérzékenyebb kérdésekben (például 

a termelés áthelyezése esetén) nem kompetens tárgyalófél.   

Szakszervezeti oldalon különbözőek lehetnek a szerveződési elvek, a domináns szakszervezeti 

modellek, a menedzsmenthez és munkavállalókhoz való viszony. Lényeges eltérések vannak a kollek-

tív alku struktúráiban (az ágazati vagy munkahelyi alku dominanciája), az egyes országokban megkö-

tött kollektív szerződések tartalmában, és nem utolsósorban az egyes országok leányvállalatainak – 

az ország adottságai, fejlettsége által meghatározott – bérszintjében, ami lehetetlenné teszi a kollek-

tív alkunak a multinacionális vállalatok szintjére emelését. 

Ugyancsak különböző az egyes országok munkajoga, beleértve a törvényileg kötelező 

participációs intézményeket (például üzemi tanácsokat, munkavállalói képviselőket a vállalatok veze-

tő testületeiben). Vannak olyan országok, ahol – Magyarországhoz hasonlóan – párhuzamosan mű-

ködik a szakszervezet és az üzemi tanács, ún. duális munkahelyi képviselet jött létre, és vannak, ahol 

csak egyik vagy másik található meg a munkahelyen. Az üzemi tanácsoknak is különböző struktúrái 

alakultak ki (például Németországban csak választott munkavállalói képviselőkből állnak, míg Franci-

aországban paritásos alapon a testület felét a menedzsment delegálja), illetve a formailag azonos 

struktúrákon belül is különböző mértékű lehet az üzemi tanács jogköre, befolyása, „beágyazottsága” 

a vállalati szervezetbe. (Jól ismert példa erre a német és a magyar ÜT közötti különbség.) Az EU tag-

országok rendszerének változatosságát mutatja be a 15. ábra. 9 

                                                           
9
 A kétcsatornás munkahelyi képviseleten belül annak megítélése, hogy melyik tekintendő domináns formának 

természetesen nem mentes módszertani problémáktól (a lefedettségből vagy a jogosítványok erősségéből, 
vagy esetleg – empirikus kutatások alapján – a munkáltatói döntést befolyásoló képességükből induljunk ki?) 
és szubjektív elemektől. Így Magyarország besorolása is vitatható: az EU kiadványa szerint nálunk az üzemi 
tanács a domináns munkavállalói képviselet.  
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15. ábra 

A munkavállalói képviselet domináns formái az EU tagországokban (2006) 

 

  Forrás: European Commission 2006, 65. o. 
Single channel – union: egycsatornás – csak szakszervezet 
Single channel – union or non-union: egycsatornás – szakszervezet vagy nem szakszervezet 
Single channel – union, if not then nor-union: egycsatornás – szakszervezet, annak hiányában nem szak-
szervezet 
Dual channel –  union dominates: kétcsatornás – szakszervezeti dominanciával 
Dual channel – works council complements union: kétcsatornás – üzemi tanács kiegészíti a szakszervezetet 
Dual channel – works council dominates: kétcsatornás – üzemi tanácsi dominanciával 

 

Ellentétben a szakszervezeti jogokkal és a kollektív alkuval, a participáció az a terület, amelyet 

az Európai Unió legalább minimumstandardok kötelezővé tételével megpróbált harmonizálni. „Az 

Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai Közösség mun-

kavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról” tu-

lajdonképpen egy keretjellegű szabályozás, amely nem a participáció intézményét (például az üzemi 

tanácsot) egységesíti, hanem csak azt követeli meg, hogy legyenek olyan csatornák, amelyek a mun-

kavállalók tájékoztatásának, a képviselőkkel való konzultációnak eszközéül szolgálhatnak bizonyos 

létszámhatár felett. A nemzeti átvételek következtében új intézményeket kellett létrehozni azokban 

az országokban, ahol a törvények még nem írták elő a munkahelyi participáció kereteit. Érdekesség, 
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hogy ahol a szakszervezetek elég erősek voltak ahhoz, hogy megőrizzék a munkahelyi képviseleti 

monopóliumukat, ott ún. „feltételes” duális rendszerek jöttek léte, vagyis csak akkor kell létrehozni 

az üzemi tanácsot – vagy azzal funkcionálisan egyenértékű intézményt –, ha a munkahelyen nincs 

reprezentatív szakszervezet. Ilyen jellegű szabályozás született az Egyesült Királyságban, Észtország-

ban, Csehországban és Lengyelországban. Magyarországon ugyan az irányelv átvételének időpontjá-

ban (2005) már létezett az üzemi tanács, így új intézményt nem kellett létrehozni. Mégis jelentős 

változásokat hozott a Munka Törvénykönyvében a konzultáció EU-s definíciójának átvétele – mely 

szerint a konzultáció célja az adott kérdésben egyetértésre jutni –, és az irányelv ezt elősegítő eljárási 

rendje, amely ezzel kapcsolatos felelősségeket és határidőket is rögzít. Az persze majd a gyakorlat-

ban dől el, hogy az ilyen tartalmú konzultáció felváltja-e a régi Munka Törvénykönyvében szereplő 

„véleményezést”, amelyhez semmifajta eljárási kötelezettség nem kapcsolódott. A vállalatok vezető 

testületeibe delegált munkavállalói képviselőket illetően hasonló harmonizáció még nem valósult 

meg, de egy ilyen kísérletre a későbbiekben még visszatérünk az Európai Vállalat kapcsán. 

Országhatárokon átnyúló szakszervezeti kezdeményezések 

Bár az EU joganyaga csak korlátozottan foglalkozik a munkaügyi kapcsolatok harmonizálásával, 

az utóbbi évtizedben a szakirodalom egyik leggyakoribb témája a munkaügyi kapcsolatok „európai 

szintűvé válása” („Europeanisation of Industrial Relations”). Ennek elsősorban az az oka, hogy a glo-

balizációból következő hátrányukat felismerve, a szakszervezetek maguk kezdeményeztek számos 

„határokon átnyúló” vagy európai szintű akciót. Az ilyen akciók szervezeti hátterét elsősorban az 

Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) nyújtja, melynek egyébként mind a hat magyar konföderá-

ció tagja a kilencvenes évek elejétől. Az ETUC elsősorban EU-szintű lobbiszervezetnek tekinthető, 

amely az EU különböző intézményeiben is képviselteti magát, európai szintű keretmegállapodásokat 

köt az európai munkaadói szövetségekkel, részt vesz az EU-irányelvek és politikák kialakításában. Bár 

több EU direktíva ilyen megállapodás nyomán jött létre, illetve maguk a keretmegállapodások szol-

gáltak jogforrásul a nemzeti átvételhez (lásd például a távmunkáról szóló megállapodást), a szakér-

tők többsége szerint eltúlzott lenne ezt a megállapodássorozatot egyfajta EU-szintű kollektív alkunak 

tekinteni. Ugyanis tartalmában sem azonos az egyes országok kollektív szerződéseivel (például nem 

rendelkezik a bérről), s a megállapodás kikényszerítésének jogi és nyomásgyakorló környezetében 

(például a sztrájk ) sem hasonlít a nemzeti keretek között és nemzeti jogrendszerek alatt kötött 

egyezményekhez. Valójában az EU jogrendszeréből hiányzik a kollektív munkajog, annak ellenére, 

hogy néhány minimumstandard megállapításánál azok nemzeti intézményeit is szabályozza, illetve 

szerepüket elismeri. Ezért azokat az eljárásokat és intézményeket, amelyekben az ETUC, az EU-szintű 

munkaadói csúcsszervezetek és esetleg az EU Bizottsága is részt vesz, inkább az „EU-szintű szociális 

dialógus” néven szokták emlegetni.10 A EU-szintű szociális párbeszéd ágazati szinten is kiépült, állan-

dó bipartit bizottságaiban az egyes ágazatok szövetségei (trade federations) vesznek részt (szakszer-

                                                           
10

 A jogi szakértők ebben a kérdésben megosztottak, van olyan nézet is, amely a felek autonómiája, procedurá-
lis és jogdogmatikai érvek alapján kollektív alkunak tekinti az EU-szintű szociális párbeszédet. (lásd Czuglerné, 
2011) 
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vezeti oldalról például  a European Metal Federation a fémiparban, a UNI-EUROPA a közszolgáltatás-

okban és a közszférában stb.). 

A nemzetközi szakszervezeti akciók természetesen nem mindig terjednek ki az EU egészére. A 

regionális együttműködésekre példa a kollektív alku koordinációja, amely az egymáshoz földrajzilag 

közelálló, azonos iparszerkezetű, fejlettségű országrészekben kötött kollektív szerződéseket próbálja 

harmonizálni. A legismertebb ilyen törekvés az ún. „Doorn”-kezdeményezés (Benelux államok és a 

határos német területek között). Szintén regionális hatókörűek lehetnek a foglalkoztatási paktumok. 

Az ilyen törekvéseket intézményesítő régióközi szakszervezeti tanácsokból (Interregional Trade Uni-

on Councils, IRTUCs) több mint 40 alakult az 1970-es évek óta. A magyar szakszervezetek is részt 

vesznek számos határ menti együttműködésben, ilyen az Ausztria és Nyugat-Dunántúl közötti 

eurórégiós együttműködés, amelyet osztrák oldalról a beáramló magyar munkaerő szabályos foglal-

koztatásához fűződő érdek működtet. Az ÖGB számos szolgáltatópontján nyújt jogi segítséget ma-

gyar munkavállalóknak Burgenland tartományban (Hammer 2010). 

A továbbiakban csak kifejezetten multinacionális vállalatokon belüli nemzetközi érdekképvisele-

ti együttműködés formáival foglalkozunk: az Európai Üzemi Tanáccsal, a Nemzetközi Keretegyezmé-

nyekkel – egy vállalati példa kapcsán – és az Európai Vállalatban megvalósuló participációval. Minde-

gyik forma a nemzetközi szakszervezeti szövetségek gyámkodása mellett intézményesült, és a műkö-

désükben is fontos szerep jut a nemzetközi szövetségeknek. 

Korai kísérletek a globalizáció szociális szempontú (ön)szabályozására  
 
Az ETUC már a hetvenes évektől kezdeményezte a multinacionális vállalatok szabályozását: elsősor-

ban a nemzetközi kollektív alku révén, illetve a tőkemozgás EU-n belül korlátozását javasolta. Mind-

kettőt sikertelenül, hiszen a kollektív alkuhoz szükséges feltételek hiányoztak, a tőke szabad áramlá-

sa pedig az EU (akkor még Európai Közös Piac) egyik alapvető szabadságjoga. 

A szakszervezeti törekvések azonban nem korlátozódtak Európára. A termelését a harmadik vi-

lágba kihelyező NIKE cipőgyár ellen például az Egyesült Államokban fogyasztói bojkottot szerveztek, 

felhívva a közvélemény figyelmét a nyomorúságos munkakörülményekre. A globális szakszervezeti 

szövetségek elérték, hogy az 1980-as években a nemzetközi szervezetek (az OECD és az ILO, vagyis a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) etikai kódexeket, ajánlásokat bocsássanak ki a multinacionális 

vállalatok számára. A vállalatok „tisztességes viselkedésére” vonatkozó előírások általában az alapve-

tő nemzetközi egyezmények (így elsősorban az ILO konvenciók: kényszermunka és gyermekmunka 

tilalma, munka-egészségügyi előírások, alapvető kollektív munkavállalói jogok) és az adott ország 

törvényeinek betartását írják elő. Vagyis a legtöbb előírás csak az ázsiai, afrikai, dél-amerikai viszo-

nyokban hozhat javulást. Egyetlen olyan előírása van az ILO és OECD ajánlásoknak, amely Európában 

is számítana: megtiltja a vállalatoknak, hogy a kollektív alku során a termelés áthelyezésével fenye-

getőzzenek. Ezt viszont sajnos sokszor nem tartják be, bár a nyílt fenyegetés helyett inkább fino-

mabb eszközökkel élnek. 
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Az 1990-es években az európai munkaadói szervezetek (UNICE, CEEP) kezdeményezésre kb. 40-

50 cégnél alakultak önkéntes vállalati fórumok. (Általában évente egyszer összehívták a különböző 

országok leányvállalataiból a munkavállalói képviselőket, a fórumoknak általában gyenge, főként 

információs jogosítványaik voltak.) Ez a fejlemény azonban már összefügg az Európai Üzemi Tanács 

kialakulásának történetével. 

Az Európai Üzemi Tanács 

Az irányelv tervezeteinek fejlődése 

Mint láttuk, a multinacionális cégek érdekképviseleteinek egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 

stratégiai döntéseket hozó vállalatközpont „elérhetetlen” a más országokban működő leányvállalat-

ok érdekképviseletei számára, legyen bármilyen erős is a helyi üzemi tanács vagy szakszervezet. Pon-

tosan erre a problémára adhat megoldást a vállalatközpont mellett létrehozott (európai) üzemi ta-

nács. A javaslat megvalósíthatósága annak köszönhető, hogy egyrészt a korábbi terveknél gyengébb 

konzultációs jogosítványokat célzott meg, másrészt azt az intézményt akarja európai jogalkotással 

kiterjeszteni, amelyet a nemzetállamokban is törvény szabályoz. Persze ettől még hosszú út, és 

kompromisszumok sora vezetett a megvalósulásig.  

Az első Európai Bizottság első dokumentuma csak az információátadásról szólt 1973-ban. A kü-

lönböző változatok azonban mindig a munkáltatók ellenállásába ütköztek kb. 1980-ig. A munkáltatók 

fő kifogása az volt, hogy üzleti tikokat nem lehet kiadni egy nemzetközi munkavállalói képviselőkből 

álló testületnek. Továbbá azt is ellenezték, hogy erről kötelező EU-irányelv szülessen, ehelyett ön-

kéntes vállalati fórumokat ajánlottak. (Mintegy jó szándékukat bizonyítandó, ekkor hoztak létre kb. 

50 vállalatban ilyen fórumokat.)  

A történetben fordulatot hozott Jacques Delors megválasztása a Bizottság élére. Az ő nevéhez 

fűződik az addigi „Közös Piac” továbbfejlesztése egységes európai piaccá 1992-re (ez lett később a 

Maastrichti Szerződés), és a kiegészítése a munkaügyi és szociális harmonizáció céljával, amit azóta 

„az EU Szociális Dimenziójaként” szokás említeni. Az 1989-ben elfogadott EU Szociális Karta már tar-

talmazott a kollektív érdekképviseletre vonatkozó rendelkezéseket. Többek között kimondta, hogy 

az információnak, konzultációnak, illetve a döntéshozatalban való részvételnek megfelelő időben kell 

történnie, különösen a következő esetekben: a) amikor technológiai változások jelentős hatással 

vannak a munkafeltételekre és a munkaszervezetre, b) ha a vállalkozás átszervezése, illetve más 

vállalkozással való egyesülése jelentős hatással van a foglalkoztatásra, c) tömeges létszámleépítések 

esetén. Fordulópontot az irányelv megszületésében az 1992-es Maastrichti Alapszerződés megköté-

se jelentett, amely a szociális kérdések közé sorolta a munkavállalóknak a vállalatok vezetésben való 

részvételét. Szociális kérdésekben viszont a korábbi konszenzus helyett többségi szavazás is elegen-

dő egy irányelv kiadásához. A tagállamok közül egyedül Anglia nem értett egyet a konszenzusos dön-

tési elv feladásával, és kivonta magát a többségi döntések alól (Tóth 1999). A Bizottság 1990-ben 

készült tervezete már kifejezetten a vállalatközpont mellett működő üzemi tanácsról szólt, az EK 

Tanácsának a 94/45/EK irányelvét végül 1994 szeptemberében fogadtak el. (Nagy-Britannia csak 

1997-ben, a Munkáspárt győzelme után vette át az irányelvet.) 
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Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) irányelv (2004-2009) 

A bizottsági tervezet elfogadását – a döntési eljárás változásán túl – két kompromisszum tette lehe-

tővé. Egyrészt egy „keretdirektíva” készült, amely nem definiált konkrét participációs intézményt, 

követelményt. Csak egy olyan fórumot vagy eljárást írt elő, amely alkalmas arra, hogy az intézményt, 

annak működését a menedzsment és a munkavállalók delegáltjai közötti tárgyalásokra, helyi megál-

lapodásra bízza. Másrészt az irányelv 13. paragrafusa elismeri ilyen fórumnak vagy eljárásnak a már 

megalakult önkéntes fórumokat, sőt átmeneti lehetőséget adott ilyenek létrehozására is 1996 szep-

temberig, amivel a vállalatok kibújhattak az irányelv rendelkezései alól. (Ezt a vállalatok nagy része ki 

is használta, az átmeneti időszak alatt kb. 400 ilyen fórum jött létre.) 

Az irányelv alkalmazási feltétele, hogy a multinacionális vállalat összesen legalább 1000 főt al-

kalmazzon, úgy, hogy legalább két tagállamban 150-150 munkavállalója legyen. (A feltételhez egyéb-

ként nem kapcsolódik semmilyen szankció, így a potenciálisan érintett vállalatok jelentős része máig 

nem hozta létre az EÜT-öt.) A direktíva nem a jogi értelemben vett cégre vonatkozik, hanem tulajdo-

ni kapcsolatban lévő vállalatcsoportra, ezért az irányelv definiálja a „függő vállalat” fogalmát. Mivel 

az EÜT a vállalatközpont mellett működik, ezért az európai vállalatközpont felelőssége annak létre-

hozása (illetve Európán kívüli székhely esetén egy ezért felelős európai központ kijelölése). 

Az EÜT létrehozásának eljárási rendje előírja egy Különleges Tárgyaló Testület (KTT) felállítását, 

amelyet az érintett leányvállalatok munkavállalóinak küldöttei alkotnak. Az irányelv pontosan szabá-

lyozza a KTT és a menedzsment közötti tárgyalások hosszát, lehetséges kimeneteleit (határidőre 

megegyeznek, új tárgyalásokat kezdenek vagy a direktívában lévő sztenderd szabályokat alkalmaz-

zák). Az EÜT konkrét intézménye a KTT és a központi vezetés közötti tárgyalás eredményeként alakul 

ki. A tárgyalás végén aláírt alapszabály szabályozza a tagok számát, a helyek elosztását, az EÜT struk-

túráját (tisztán munkavállalói küldöttekből áll, vagy paritásos bizottság, a titkár valamint a vezető-

ség/titkárság megválasztását és feladatait, az esetleges munkabizottságokat stb.). Ugyancsak az 

alapszabály feladata a küldöttek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, a titoktartás szabá-

lyozása és a működési feltételek biztosítása (szakértők igénybevétele, tolmácsolás, költségviselés, 

munkaidő-kedvezmény, képzés stb.). Az irányelv csak minimum sztenderdeket tartalmaz, például 

minimum évi egy plenáris ülést kell tartani, de rendkívüli esetben további ülésekre is módot kell ad-

ni. Az európai ágazati szakszervezetek megfigyelői minőségben vehetnek részt az üléseken. A tagor-

szágok küldötteinek delegálására minden ország – a saját munkaügyi kapcsolatok rendszerének meg-

felelő – szabályt dolgoz ki az átvétel során. A munkaügyikapcsolat-rendszerek heterogenitását a MOL 

csoport példáján mutatjuk be, a kisméretű kereskedelmi képviseleteknél például tipikusan nincs 

semmilyen érdekképviselet. 

Az Európai Üzemi Tanács irányelvét Magyarország az EU-csatlakozásra felkészülve vette át a 

2003. évi XXI. törvénnyel, amely a csatlakozáskor lépett hatályba. Az irányelv átvételekor kettős ha-

tókörre kellett tekintettel lenni. Egyrészt az irányelv kritériumainak megfelelő magyarországi szék-

hellyel rendelkező vállalatokra, ahol meg kell majd alakítani az EÜT-t (ez a nyilvántartások szerint kb. 

10 céget érinthetett). Másrészt szabályozni kellett a magyar munkavállalói küldöttek delegálását a 

külföldi székhelyű multinacionális vállalatok EÜT-jeibe (egy 2002-es kimutatás szerint 114 ilyen cég 
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volt Magyarországon). A törvény szerint a delegálási eljárás alapvetően a (központi) üzemi tanácsok 

kezébe adja a delegálási jogot, annak hiányában pedig közvetlen választási eljárást ír elő. Ennek az 

adaptációnak az a fő ellentmondása, hogy nem veszi figyelembe a magyar munkahelyi érdekképvise-

let kétcsatornás (duális) jellegét, lényegében a német átvétel mintáját követi. Ezzel ellentétben pél-

dául a spanyol törvény sorrendet állít fel a jogosultságokban és a választásban, attól függően, hogy 

az adott munkahelyen milyen az érdekképviseleti rendszer. A magyar törvény szerint a szakszerveze-

teknek semmilyen törvényileg garantált jogosultságuk sincs.  

16. ábra 

Érdekképviseletek a MOL-csoport vállalatainál 

 

Forrás: Bakos 2010 

 

Az EÜT direktíva csak az EU aktuális tagországaira vonatkozik, az EU-n kívüli leányvállalatok kül-

dötteinek meghívása nem kötelező. A gyakorlatban számos multinacionális cégnél azonban önkénte-

sen meghívták a nem EU-tag országok képviselőit, többnyire megfigyelői minőségben. Bár a törvény 

hatályba lépett 2004. május 1-jén, és részletesen szabályozza a magyar tagok küldését a külföldi 

székhelyű multikhoz, csakhogy a már meglévő külföldi EÜT-knél semmilyen jogi előírás nem vonatko-

zik azok fogadására, nincs sem formális határidő, sem szankció a kooptálásra. (A probléma a többi 

csatlakozó országot is érinti, például a FIAT lengyel leányvállalatánál az anyavállalat EÜT-je azzal uta-

sította el az új küldöttek jelentkezését, hogy arra csak az EÜT alapszabályának újratárgyalásakor kerí-

tenek sort.)  

Maga az irányelv is előirányozta a direktíva felülvizsgálatát 2000-re. A tagállamokkal, illetve a 

szociális partnerekkel folytatott európai szintű konzultációt követően a Bizottság 2000. április 4-én 
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jelentést tett az Európai Parlamentnek az irányelv alkalmazásáról és a továbbfejlesztésre vonatkozó 

javaslatokról. Mégis kilenc(!) évig tartott, amíg megszületett a felülvizsgálat eredménye, a 2009/38 

EK-irányelv az átalakításról (recast directive). Maga az erre kitalált terminológia (recast) is sejteti, 

hogy nincs szó lényeges változtatásokról a több mint tíz éves előkészítés után, a szociális partnerek 

politikai kompromisszumaként megjelent végső bizottsági javaslatban.) Pedig a követelések radikáli-

sok voltak: a direktívában meghatározott 1000 illetve 150 fős küszöbérték leszállítása, hogy a közép-

vállalkozások nagy tömegére is vonatkozzon az irányelv;  az EÜT számára információra , illetve kon-

zultációra biztosított jogosultság kiterjesztése olyan módon, hogy az elmulasztása, illetve – a munka-

vállalókat alapvetően érintő kérdésben – a véleménykülönbség a központi vállalatvezetés és az EÜT 

között maga után vonja az intézkedés felfüggesztését; gyakoribb, évi minimum kétszeri ülésezés; a 

szakszervezetek erősebb részvétele stb. 

Ehhez képest az eredmények mérsékeltek, apró változtatásoknak tűnnek. Talán a legfontosabb 

újdonság a konzultáció definíciója amely – összhangban a 2002-es információs és konzultációs keret-

irányelvvel – biztosítja, hogy ne a végrehajtás, hanem a döntés előtt, megfelelő időben, formában és 

tartalommal történjen a vélemény alapjául szolgáló információ átadása. A konzultáció a transznacio-

nális ügyekre vonatkozik, amelyet pontosabban definiál az irányelv, külön kiemelve azokat, amelyek 

a tevékenységek a tagállamok közötti áthelyezésével járnak. Pontosítja az európai és a nemzeti ér-

dekegyeztetés szintjei közötti, alapvetően a szubszidiaritás elvére épülő kapcsolatot. Amelyet alap-

vetően a KTT megállapodásában kell rögzíteni, de ha ez nem történik meg, akkor a tagállamoknak 

biztosítani kell az információt és a konzultációt mindkét szinten, amennyiben  a döntés lényegi válto-

zást jelent a munkaszervezésben vagy a szerződéses viszonyokban.  Fokozza az EU-szintű szakszerve-

zeti szerepet a KKT-ben, kötelezővé teszi a vállalatok számára a képviselők képzését, erősíti a tiszt-

ségviselők védelmét. Emellett előírja a képviseleti struktúra újratárgyalását a nagyobb vállalati átala-

kulások esetén valamint a munkavállalók rendszeres tájékoztatását az EÜT munkájáról. Mindezek 

mellett a régi EÜT-megállapodások átmenetileg hatályosak maradnak az új megállapodások érvény-

be lépéséig. A nemzeti átvétel határideje 2011. június 6., a magyar kormány a T 3404 számú, júniusi 

„saláta” törvényjavaslatában – az Mt. módosításával és más változtatásokkal együtt – szerepel az 

irányelv árvétele is.11  

Az EÜT tagjainak szerepkészlete ellentmondásos: nem tisztázott, vajon nemzeti érdekeket kép-

viselnek-e egy nemzetközi testületben, vagy pedig egy nemzetközi döntéshozatali folyamatban vesz-

nek részt, ahol általános érdekeket képviselnek. 

Az Európai Üzemi Tanácsok a gyakorlatban – kvantitatív megközelítés 

Az irányelv elfogadása óta az ETUC és a kutatások intenzíven foglalkoztak az EÜT-k gyakorlatával. 

ETUI (az ETUC kutatóintézete) internetes adatbázisában12 gyűjti és ingyenesen hozzáférhetővé teszi 

az EÜT-k dokumentumait (alapszabályok, módosítások, összetétel, peranyagok stb.). Az adatbázis 

                                                           
11

 Az elfogadása után: 2011. évi CV. törvény az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények joghar-
monizációs célú módosításáról. 
12

 Lásd: http://www.ewcdb.eu/ 

http://www.ewcdb.eu/
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alapján statisztikák is készülnek a megalakult EÜT-ök tevékenységéről. 2011 júniusáig 1202 EÜT jött 

létre, amelyek közül aktív volt 986, éppen tárgyalás alatt volt 48, és 178 esetben már megszűnt, vagy 

összeolvadás miatt átalakult. A legtöbb EÜT német és amerikai tulajdonú cégeknél alakult, leginkább 

a feldolgozóiparban, ami bizonyos mértékig meglepetés, hiszen a multik nagy része a szolgáltatások-

ban tevékenykedik. A közel ezer működő EÜT azonban csak körülbelül a felét jelenti azoknak a válla-

latoknak, ahol az irányelv kritériumai szerint létre kellett volna hozni ilyen testületet. (Pontos adata-

ink 2008-ról vannak: akkor 2330 ilyen cég közül csak 830-nál működött EÜT.) Az irányelv szankciójá-

nak említett hiánya tehát az alkalmazás eredményeiben is érzékelhető. 

Magyarországon három EÜT alakult: a MOL-nál, a General Electric-nél és a Power Control GE-nél, az 

utóbbi kettőnek ugyanis az európai vállalatközpontja itt található. Ugyanakkor a MOL-hoz hasonlóan 

regionálisan terjeszkedő OTP nem szerepel a listán. Ez mutatja, hogy a meg nem alakulásnak nincs 

szankciója, és sok esetben azért nem alakul EÜT, mert az anyavállalat érdekképviseletei nem érde-

keltek benne. Hasonlóan az üzemi tanácshoz, a gyakorlatban a szakszervezet a kezdeményező fél, de 

ellentétben az ÜT-vel, ehhez nem minden esetben fűződik érdeke. Magyarán, az anyavállalat szak-

szervezete az érdekképviseleti monopóliumát nem feltétlenül akarja megosztani a külföldi munka-

vállalói képviseletekkel. 

17. ábra 

Az aktív EÜT-ök megoszlása a vállalatközpont országa és ágazata szerint 

  

Forrás: European Trade Union Institute, EWC database, July 2010 

 

A kutatók nagyobb részét azonban nem a mennyiségi fejlődés érdekli, hanem az, hogy milyen 

minőségű érdekképviselet tud nemzetközi szinten megvalósulni. Az ETUI elemzései ehhez a szerző-

dések tartalmának vizsgálatával járulhatnak hozzá. Például megtudhatjuk, hogy az EÜT-ök többsége 

(670) francia mintájú, a menedzsmenttel közös bizottságként működik, a kisebbsége (438) csak 

munkavállalói delegáltakból áll, 538 esetben viszont ez nem derül ki a KTT egyezmény szövegéből. 

Ezért az EÜT-ök valódi működését csak terepkutatások révén ismerhetjük meg: az ülések megfigyelé-

sével, a résztvevők megkérdezésével és a tárgyalási folyamat alakulásának elemzésével. Szerencsére 
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rengeteg ilyen elemzés készült az utóbbi másfél évtizedben, amelyekből később néhány magyar vo-

natkozásút be is mutatunk.  

Az Európai Üzemi Tanácsok a gyakorlatban – kvalitatatív megközelítés 

Az EÜT-ök működésének megismerésére vonatkozó kutatásokat megelőzték a hipotézisek. Számta-

lan negatív jóslat született, melyek szerint az EÜT a központi menedzsment eszköze lesz. Lehetővé 

teszi a versenyző munkaügyi sztenderdek előnyeinek kiaknázását (regime shopping), a telephelyek 

közötti hierarchia szentesítését: a magasabb és alacsonyabb hozzáadottérték-termelés országok 

közötti megkülönböztetését. Alkalmas terepe lehet a központi vezetés megosztó technikáinak: ha az 

anyaország menedzsmentje és szakszervezete összefog, akkor a többi leányvállalat a termelési verti-

kumban elfoglalt alacsonyabb státusát konzerválhatja. (Egy korai példa erre a Volkswagen egyezmé-

nye, melyben a gyártott modellek országok közötti elosztását rögzítették: a német üzemek a csúcs-

modelleket gyártják, míg az alacsonyabb árfekvésűeket Spanyolországban és Csehországban.) Az 

ilyen negatív kezdeti tapasztalatok alapján a kutatások központi kérdése az lett, hogy az EÜT-ben 

helyet foglaló képviselők megmaradnak-e az országuk lobbistájaként, vagy pedig képesek lesznek a 

vállalat egészének (vagy az európai részlegei összességének) a munkavállalói képviselőjévé válni. 

Más szóval, kialakul-e egyfajta európai identitás, amely képes meghaladni a nemzeti szempontok 

összességét. 

Bár kvalitatív kutatás, itt említjük meg, hogy az irányelv felülvizsgálatára készülve az ETUI is vé-

geztetett kérdőíves felvételt: 473 EÜT-tagot kérdeztek meg, hogyan értékelik a konzultációk minősé-

gét a különböző napirendre kerülő témákban. Az eredményeket a 18. táblázat foglalja össze. 
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18. táblázat 

Az EÜT tagok értékelése az információnyújtásról és konzultációról témánként (%) 

Témakörök 
Nem tár-

gyalták 

Tárgyalták, de nem 

volt hasznos infor-

máció 

Hasznos információ, 

de nem volt konzultá-

ció 

Hasznos informá-

ció és konzultáció 

A vállalat gazdasági, 
pénzügyi helyzete 

7,6 6,4 55,0 31,1 

Vállalati stratégia, be-
ruházások 

8,3 6,4 52,6 32,8 

Munkaszervezési válto-
zások 

37,4 11,0 33,7 17,8 

Telephelyek bezárása, 
leépítése 

16,1 11,2 44,5 28,1 

Vállalatátvétel, össze-
olvadás 

23.2 6.8 53.3 16.6 

A termelés átszervezé-
se 

41.6 8.1 35.9 14.4 

A termelés áthelyezése 
(relokációja) 

30.8 5.4 43.3 20.5 

Foglalkoztatási tervek 29.6 12.0 41.8 16.6 

Forrás: Jagodzinski–Kluge–Waddington 2008 

 

Esettanulmányokkal is vizsgálták az EÜT-ök sikerességét, a tárgyalások eredményeit. Több szer-

ző pozitív példaként írta le a GM Europe (Opel) Európai Üzemi Tanácsát. Az Opel vállalat 1925 óta 

része a General Motorsnak, a háború után fokozatosan gyártórészlegeket épített ki Németországon 

kívül Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában és Ausztriában, majd a kelet-európai rendszer-

váltás után megjelent Lengyelországban, Magyarországon és Oroszországban is. 1986-ban létrehozta 

európai vállalatközpontját Svájcban. A termelés flexibilitása érdekében platformelvű modelleket 

fejlesztett ki, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazon az alvázon és főegységeken alapulva, különböző 

modelleket gyártson, s a több országban működő azonos platformok között a termelést áthelyezze. 

Az európai üzemeket versenyezteti az új platformokért illetve a termelés áthelyezéséért, természe-

tesen azt az összeszerelő telephelyet részesítve előnyben, ahol olcsóbban, rugalmasabban tud gyár-

tani. Ilyen körülmények közepette 2004-ben az EÜT keretében egyezmények születtek a menedzs-

ment és a munkavállalói képviselők között a termelés áthelyezésének mértékéről és feltételeiről. Így 

a nagy-britanniai Luton és a portugál Azambuja üzemének bezárásáról, a lengyel Gliwice üzemének 

bővítéséről. 2006-ban a nemzetközi szolidaritás jegyében európai szintű sztrájkot hirdetett az EÜT, 

bár tényleges sztrájkra csak néhány országban került sor, máshol demonstrációkkal, munkásgyűlése-

ken csatlakoztak a követelésekhez. Az Opel EÜT sikere az erős német ÜT hagyományainak átvétel-

ében rejlett, ugyanakkor nem a német munkavállalói érdekek dominálták az akciókat. A vállalat el-

lenszere 2008-tól az ún. globális platformpolitika bevezetése volt, ami a termelés kontinensek közöt-

ti áthelyezését helyezte kilátásba. Ezzel nem tudott volna megküzdeni az EÜT, mert kevéssé sikerült 

az amerikai szakszervezeteket rábírnia az együttműködésre. A 2008–2009-es válság során az Opel 
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léte is megkérdőjeleződött, s bár végül megmaradt a GM, de radikális átalakításokra kényszerült. 

(Fetzer 2008, Banylus és mtsai 2008 

A sikertörténet Opel mellett persze gyűltek a negatív tapasztalatok is. Ilyen például a Corus EÜT-

je. (A vállalt a British Coal utódvállalata, amely belgiumi és más bányákat is felvásárolt.) Itt az anyaor-

szágban megszokott ellenséges szakszervezet-menedzsment viszonyok uralják az EÜT-tárgyalásokat, 

és nem tudott létrejönni a nemzetközi szolidaritás. A menedzsment persze mindent meg is tett a 

munkavállalók megosztására: megkísérelte privilegizált helyzetű EÜT-tagok kijelölését, információ-

nyújtás csak formális volt stb. (Timming 2007). 

A magyar vonatkozású kutatások egyike (ViVe) közvetlenül a csatlakozás után vizsgálta, hogy 

mennyire tudnak bekapcsolódni a kelet-európai munkavállalói küldöttek az EÜT-ök munkájába. Az 

esettanulmányok három országban készültek, Magyarországon kívül Lengyelországban és Csehor-

szágban, több mintába került vállalatnak két kelet-európai országban is volt telephelye. A magyaror-

szági vállalatok közül kettőnek a központja is itt volt, míg egyikük éppen Európai Vállalattá alakult  

(Voss 2004). 

19. táblázat 

A ViVe kutatás esettanulmányainak magyar mintája 

Cég, magyar vállalat korábbi 

neve 
Magyar telephely 

További kelet-európai 

telephely 
Megjegyzés 

Alstom Power /Láng/ Budapest Lengyelország  

Robert Bosch  Hatvan Csehország  

Michelin /Taurus/ Budapest, Nyíregyháza  Lengyelország  

Nokia Komárom – – 

Leoni Drahtwerke Eger –  

MOL-TVK Budapest  – Központ  

General Electric /Tungsram/ Budapest, Vác, stb.  Lengyelország Központ 

Elcoteq Pécs  – Európai Rt. 

GM / Opel Szentgotthárd Lengyelország.  

Sanofi-Aventis /Chinoin/ Budapest –  

Forrás: Voss 2006 

 

A magyarországi cégeknél szinte mindenhol volt Üzemi Tanács, amely gyakorlatilag szimbiózis-

ban működött a szakszervezettel, vagy annak alárendelve. (A kivétel egy német tulajdonú zöldmezős 

vállalat volt, ahol csak üzemi tanács működött.) A személyi átfedések és a közös tárgyalások miatt a 

formálisan duális rendszer egycsatornás képviseletként működött. Az EÜT-képviselők kiválasztása, 

delegálása formálisan mindenhol a törvény szerint történt (vagyis az ÜT/KÜT delegálta őket), de volt, 

ahol közvetlen választást tartottak, gyakorlatilag az éppen aktuális ÜT-választással egyidejűleg. A 

törvényt nyilvánvalóan félreértették, de sejthető, hogy ezt az motiválta, hogy a szakszervezeti domi-

nancia mellett az ÜT-delegálásnál erősebb legitimitást biztosító eljárást tartottak helyénvalónak. Az 

eredmény az lett, hogy a szakszervezeti vezetők közvetlenül is jelen vannak az EÜT-ben. Vagyis a 
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szakszervezet vezetőjének, az ÜT elnökének delegálása volt jellemző, más nyelvet tudó, alkalmasabb 

személyt ritkán választottak. A legnagyobb problémát a delegálásnál az okozta, ha több magyaror-

szági leányvállalata is volt a cégnek, helyi cégközpont nélkül. (Ez a divizionális szervezetű multiknál 

gyakran előfordul.) Ilyenkor a közös jelölt küldése megoldatlan, mert a magyarországi vállalati divízi-

ók között nincs kapcsolat. (Ezt a kérdést a törvény sem szabályozza megfelelően.) 

A magyar képviselők fogadtatása a már korábban is működő EÜT-ök részéről változatos képet 

mutatott. A korábbi „megfigyelői” státuszt viszonylag könnyű volt átváltani „teljes jogú” tagságra, 

míg az új tagok befogadása nehézkesebb volt. Sokat segíthettek az ágazati szakszervezetek a tájékoz-

tatásban és kapcsolatépítésben. (Például a német IG Metall és a magyar Vasas Szakszervezet 

együttműködése összehozta az anyavállalat és a leányvállalat munkavállalói képviselőit.) Ennek hiá-

nyában azonban komoly kapcsolatteremtési nehézségek adódtak, volt, hogy a menedzsment közve-

títette a központ igényét a munkavállalói delegált küldésére. Ugyanígy változatos volt az újonnan 

delegált magyar küldöttek elfogadása az EÜT-ben. Többen beszámoltak egyfajta „tesztelésről”: a 

nyugati képviselők ugyanis legelőször meg akartak győződni arról, hogy valóban legitim munkaválla-

lói képviselők, s nem a menedzsment kinevezettjei. 

A GE EÜT esetében érdekkonfliktus alakult ki az EÜT helyeinek elosztása körül. Az EÜT-t néhány 

nappal Magyarország EU-csatlakozása előtt alapították Olaszországban, miközben a vállalatközpont 

már Magyarországon volt. Csakhogy a magyar törvények szerint több hely illette volna meg a magyar 

képviselőket, s emiatt vita folyt az átadandó helyekről. Az EÜT külföldi megalakítása a nyugat-

európai szakszervezetek – menedzsment által támogatott – akciója volt, amelytől azt várták, hogy a 

nyugati munkahelyek várható leépítésekor jobb pozícióban tárgyalhatnak. A ”régi” és ”új” EU-

tagországok közötti konfliktus a helyek elosztásáról tulajdonképpen az európai ágazati szakszervezet 

koordinációjának hiányára vezethető vissza, ugyanis a GE magyar szakszervezete a LIGA tagja, míg az 

EMF-nek csak az MSZOSZ-hez tartozó Vasas Szakszervezet tagja Magyarországról.  

A magyar képviselőinek értékelése az EÜT munkájáról többségében negatív volt, a várakozása-

iknál gyengébb lehetőségük volt a döntések befolyásolására. Formális tájékoztatókról, konzultációk-

ról számoltak be, néha a napirendet találták túlságosan merevnek. Általános vélemény szerint az 

EÜT-ben kapott tájékoztatás számukra nem adott új, érdemi információt. Ugyanakkor az EÜT kiváló 

kapcsolatépítési lehetőség volt a más országok küldötteinek megismerésére, különösen a külföldi 

„gyárlátogatásokat” találták hasznosnak. 

Konfliktushelyzetekről is beszámoltak, főként a relokáció esetei kapcsán nem működött a nem-

zetközi szolidaritás. Néhány cégnél a technikai problémák megoldatlanságáról számoltak be, még a 

fordítás, tolmácsolás hiánya is előfordult. Általános probléma, hogy megoldatlan a munkavállalók 

tájékoztatása az ülésekről hazatérve. Ennek egyik oka az EÜT-ön tárgyalt anyagok – a küldöttek sze-

rint – eltúlzott titkosítása. 

A kutatás legfőbb tanulsága, hogy a konkrét intézmények kialakítása valóban a KTT (illetve a de-

legáló szervezetek) felelőssége. Az Elcoteq esetében nem is jött létre az Európai Vállalatnak megfele-

lő képviselet (lásd később). Az EÜT-üléseken a legkényesebb kérdés a munkahelyek áthelyezése, ez 
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vezetett a helyek elosztásáról szóló vitához is. A transznacionális munkavállalói érdekképviselet ha-

tékonysága, minősége nagymértékben függ az országon belüli munkaügyi kapcsolatok hátországától, 

az országos és nemzetközi szakszervezeti központok támogatástól és koordinációjától. Összességé-

ben azonban az EÜT információs és konzultációs lehetőségei gyengék a vállalatközpont stratégiai 

döntéseinek befolyásolásához. 

Egy frissebb kutatás az Egyesült Villamosenergia-ipari Szakszervezetek (EVDSZ) projektje, 

amelynek keretén belül három cég tapasztalatait tekintjük át (RWE, E.ON és EDF), közelebbről pedig 

az Électricité de France (EDF) EÜT-jének tapasztalatait vizsgáljuk meg.13 Ez a cég világ egyik legna-

gyobb integrált villamosenergia-ipari vállalata, világszerte mintegy 160 ezer foglalkoztatottal, akik-

nek kb. 65 százaléka Franciaországban dolgozik. Bár a céget 2004-ben részben privatizálták, még 

mindig az állam rendelkezik a részvények mintegy 85 százalékával. A francia villamosenergia-ipar 

munkavállalói ma is sok szempontból privilegizált helyzetben vannak, ellentétben a versenyszektor-

ral, itt még jelentékeny a cégnél működő öt nagy szakszervezet befolyása. Az EDF Csoport magyaror-

szági vállalatait a privatizáció során szerezte, a Budapesti Erőmű ZRt.-ben (BERT) 95.57 százalékos 

tulajdoni részesedéssel bír, míg az EDF-DÉMÁSZ Csoportnak 100 százalékban tulajdonosa. Mindkét 

hazai EDF vállalatnál a magyar munkaügyi kapcsolatok intézményrendszere teljes egészében kiépült: 

az EVDSZ-hez tartozó vállalati szakszervezet mellett van üzemi tanács, munkavédelmi képviselet és 

munkavállalói küldött a Felügyelő Bizottságban. A különböző érdekképviseleti és részvételi intézmé-

nyekben a munkavállalókat képviselő személyek közötti átfedés és a szakszervezet koordináló szere-

pe mindkét vállalatra jellemző. A szakszervezeti szervezettség mindkét cégnél 50 százalék feletti, 

magyarországi mércével tehát jól szervezett, erős alkupozíciójú érdekképviseletek működnek az EDF 

cégeknél. 

2001. november 14-én alakult meg az Európai Üzemi Tanács a szakszervezetekből álló KTT-vel 

folytatott tárgyalások nyomán. A megállapodást 2005-ben felülvizsgálták, a módosítás elsősorban a 

tájékoztatás és konzultáció eljárását érintette, valamint a női küldöttek nagyobb arányú részvételét 

irányozta elő. Jelenleg a cég vezérigazgatója mellett 17 francia, 6 angol, 4 lengyel, 3 magyar és 2 

szlovák munkavállalói (pontosabban szakszervezeti) küldött tagja van az EÜT-nek, továbbá egy-egy 

állandó meghívott vesz részt a plenáris üléseken az EMCEF-től és az EPSU-tól. Egyértelmű tehát a 

francia többség, noha arányaiban jóval szerényebb, mint a francia munkavállalók aránya az össz-

foglalkoztatásban. Az EÜT munkaszervezetéhez tartozik titkárság és ad hoc munkacsoportok, melyek 

jelenleg a következő témákban működnek: esélyegyenlőség, egészségvédelem-munkabiztonság, 

környezetvédelem, konszolidált mérlegbeszámolók, kollektív garanciák és adatharmonizáció. 

Az alapszabály részletesen foglalkozik az EÜT tájékoztatási, konzultációs és véleménynyilvánítási 

jogaival, nevesítve az egyes jogosultságokhoz tartozó témaköröket, és pontosan meghatározva az 

eljárásokat, beleértve a szükséges szakértők igénybevételét. A konzultációra egyetlen országban 

felmerülő probléma esetén is sort kell keríteni, ami jóval nagyobb hatáskört jelent, mint amit az EU-

irányelv előír. 

                                                           
13

 A projektről részletesebben lásd: http://www.vd.hu/euproject-2010-2011/udvozoljuk-8493.html  

http://www.vd.hu/euproject-2010-2011/udvozoljuk-8493.html
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A fenti közösen elfogadott alapszabály mellett eltérőek a menedzsment és a munkavállalói kül-

döttek elvárásai. A vállalati HR-politika szempontjából fontos egy ilyen, több kultúrát felölelő kom-

munikációs fórum. A vezetés számára értékes visszajelzést ad külföldről, részben a ”best practice” 

eljárások miatt, részben pedig mert közvetlen információkhoz jutnak a helyi aktualitásokról. Az EÜT 

korábbi titkára – a CGT képviselője – jóval radikálisabb elvárásokat fogalmazott meg: szerinte az EÜT 

nem csak a vállalati kultúra része, hanem ellenhatalmat képez a menedzsmenttel szemben, szociális 

garanciákért küzd. Ennek érdekében például az EÜT évente független mérlegvizsgálatot készíttet, 

amelyek azt mutatják, hogy a javak elosztásában túl erősek a részvényesek és az állam pozíciói, a 

munkavállalók nagyobb részesedéséhez kollektív garanciákra lenne szükség. Külön hangsúlyozta, 

hogy a globalizáció felgyorsulásával nagy szükség van a változások előrejelzésére, az azokra való fel-

készülésre. Mindkét oldal egybehangzó véleménye szerint azonban az új EÜT-direktíva nem fog lé-

nyeges változásokat hozni az EDF EÜT életében, hiszen a jelenlegi alapszabály is több jogot biztosít a 

munkavállalói képviselőknek, mint az új direktíva. 

20. ábra 

Az EDF EÜT szavazati joggal bíró munkavállalói küldötteinek összetétele 

 

Forrás: Neumann 2011 

 

Az EÜT munkájában a kezdetektől részt vesznek magyarországi munkavállalók képviselői, jelen-

leg három fő, egy a BERT-től, kettő az EDF-DÉMÁSZ-tól. A BERT képviselője a munkabiztonsági bi-

zottságban vesz részt, az EDF-DÉMÁSZ egyik küldötte a titkár helyettese és a konszolidált mérleg 

munkacsoport tagja. A munkabiztonsági bizottság közvetlen segítséget jelentett a BERT-nél tapasz-

talt azbesztprobléma feltárásában és kezelésében. Ebben a kérdésben még további követelései is 

vannak a helyi szakszervezeteknek, az egyeztetések a tanulmány írásának idején is folyamatban vol-

tak. 

A dolgozók szociális helyzetét tekintve az EÜT mellett szintén nagy jelentőségű a 2005-ben aláírt 

„Megállapodás az EDF csoport szociális-társadalmi felelősségvállalására vonatkozóan” című doku-
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mentum, amely az Európán kívüli földrészekre is kiterjedő nemzetközi keretegyezmény (Internatio-

nal Framework Agreement). Az egyezmény a vállalat felelősségvállalását fogalmazza meg a munka-

vállalók, a helyi közösségek és a természeti környezet iránt, kiterjesztve hatókörét a cég alvállalkozó-

ira és beszállítóira is. Célja, hogy a következő területeken „egyetemes szabványokat” léptessen élet-

be a vállaltcsoport minden országában: 

 Az emberi jogok tiszteletben tartása 

 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményei 

 Munkavédelem 

 Szakmai karrier: a munkavállalók szakmai fejlődése, továbbképzés, mobilitás 

 Társadalombiztosítás, kiemelten a munkahelyi balesetek, betegségbiztosítási rendszerek és a 
nyugdíjak vonatkozásában 

 Küzdelem a hátrányos megkülönböztetés ellen 

 Az ipari átszervezések előkészítése és szociális intézkedésekkel való végigkísérése 

 A munkavállalók vállalatuk eredményeiben való érdekeltségének elve 

 A villamos áramhoz való hozzáférés elősegítése érdekében alkalmazott lépések 

 A szegény ügyfelek irányában alkalmazott lépések 

 A csoport alvállalkozóinak gyakorlata a törvények betartása, az egészség- és munkavédelem, 
az ügyfelekkel szembeni etikus viselkedés és a környezetvédelem tekintetében 

 Az ipari létesítmények, berendezések és folyamatok ökológiai biztonsága 

 Az EDF Csoport vállalatainak és munkavállalóinak akciói a környezetvédelem terén 

 Az energetikai hatékonyság elősegítése az ügyfelek körében, illetve a csoport vállalatain be-
lül  

 A csökkent munkaképességű személyek beilleszkedésének támogatása 

 Részvétel a gazdasági és szociális fejlesztési programokban 

 A vállalat és a munkavállalók részvétele a közérdekű programokban 

 A csoport és a munkavállalók szolidaritása a tevékenységi területeiken kívül eső villamos há-
lózatokat érintő természeti katasztrófák esetén 

 Az információk közzététele 

 A munkavállalók és a menedzserek közötti párbeszéd 

 A szociális párbeszéd 
 

Az egyezményt 3 évre kötötték, és külön rendelkezéseket tartalmaz a végrehajtásra és annak el-

lenőrzésére. A végrehajtás alatt helyi egyezményeket kell értenünk, ilyet kötöttek az EDF-DÉMÁSZ-

nál, de az azbesztprobléma miatt nem sikerült még megkötni a BERT-nél. A keretegyezmény egy az 

EÜT-tel szorosan együttműködő bizottságot is létrehozott. Ez az EÜT „világ-üzemi tanáccsá” történő 

kiterjesztésére tett kísérletként értékelhető, bár természetesen a jogi hátteret nyújtó ILO egyezmé-

nyek ehhez kevesebb támogatást adnak, mint az EU irányelvei.   

A magyar érdekképviseletek sikeresen integrálódtak az EDF Európai Üzemi Tanácsába, annak 

aktív résztvevői. Nyilvánvalóan integrálódásukat segítették az EVDSZ és a CGT, az EDF-nél legerősebb 

szakszervezet erős kapcsolatai. Talán az is segíthette a kölcsönös megértést, hogy ebben az ágazat-

ban a két ország munkaügyi kapcsolatrendszere – a nyilvánvaló különbségek ellenére – jó néhány 

vonásában meglepően hasonló. Ugyanakkor hiányos a munkavállalók tájékoztatása az EÜT munkájá-

ról, mint azt maguk az EÜT-tagok mondják: „a dolgozókat nem érdekli”.  
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A magyarországi EDF érdekképviseletek hol az EÜT fórumain keresztül, hol azok mellett, infor-

mális csatornákat használva sokszor úgy oldják meg helyi problémáikat, hogy részben az EVDSZ se-

gítségével átnyúlnak a helyi menedzsment feje felett. Különösen akkor alkalmazzák ezt az eszközt, ha 

a helyi menedzsmenttel folytatott sorozatos tárgyalások nem hoznak eredményt. Ennek az a kézzel-

fogható magyarázata, hogy a vállalatközpont és helyi menedzsment döntési kompetenciáinak elha-

tárolása nem átlátható vagy nem teljesen szabályozott. Szakszervezeti oldalról azt panaszolják, hogy 

a tárgyalások során a helyi menedzsment nem rendelkezik kellő felhatalmazással, így egy sajátos, a 

központ és a helyi vezetés közötti „pingpong-játék” elszenvedőivé válnak. 

Az EDF EÜT sikeres működésének legfőbb záloga a szakszervezetek koordináló szerepe, mind 

Franciaországban, mind Magyarországon. Ez a szakszervezeti szerep nem korlátozódik vállalati szint-

re, hiszen az EVDSZ mint ágazati szakszervezet aktívan támogatja mind az üzemi tanácsi hálózatot, 

mind pedig az EÜT-k működését. További sikertényező az állandó bizottságok rendszere, mely lehe-

tővé teszi, hogy egy-egy témával elmélyültebben foglalkozzanak a tagok. Az EÜT munkafolyamatának 

belső strukturáltságához hozzájárulnak a külső szakértők, továbbá a bizottsági munkához kapcsolódó 

képzések (Neumann 2011). 

Munkavállalói részvétel az Európai Vállalatban 

A munkavállalói részvétel szabályozása  

A vállalkozások nemzetközi működését könnyítendő az EU törvénykezése több évtizedes előkészítés 

után 2001-ben hozott egy Európai Rendelet (EC 2157/2001) az Európai Vállalatról, mint új cégformá-

ról. A Rendelet közvetlenül alkalmazható minden EU-tagállamban, lényege szerint az ilyen formában 

egy tagállamban bejegyzett vállalatok az egész Unió területén működhetnek, székhelyüket is tetszés 

szerint áthelyezhetik egy másik tagországba. A hozzá fűzött remények szerint ez megkönnyíti a tőke-

áramlást, adózást, foglalkoztatást, hiszen a tevékenység más államra való kiterjesztéséhez nem kell 

önálló (leány)vállalatokat bejegyeztetni. Elvileg négyféle módon lehet Európai Vállalatot létrehozni: 

meglévő cégek összeolvadásával, holdingvállalat átalakításával, leányvállalat létrehozásával és meg-

lévő vállalat átalakulásával. Később újabb hasonló rendelet született az Európai Szövetkezetről és az 

országhatárokon átnyúló vállalatfúziókról. A cégjogi rendeletek mellett kiegészítő irányelvek jelentek 

meg a munkavállalók részvételi lehetőségeiről. (Az Európai Vállalatra vonatkozóan a 2001/86/EC 

irányelv.) 

Munkavállalói részvétel alatt azonban mást értenek az Európai Vállalat esetében, mint az Euró-

pai Üzemi Tanácsnál. Az EÜT – nevének megfelelően – tulajdonképpen az üzemi tanács mint nemzeti 

intézmény kiterjesztése, ezzel szemben az Európai Vállalatnál az igazgatótanácsokba, felügyelőbi-

zottságokba delegált munkavállalói küldöttek nemzeti rendszereiről van szó, a különböző elődválla-

latokban kialakult képviseleti rendszerek harmonizációjának kialakításáról. Persze emellett az Euró-

pai Vállalatban is van (lehet) EÜT, a két csatorna párhuzamosan működhet, akárcsak egy német vagy 

magyar vállalatnál.   
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Hasonlóan az üzemi tanácsi participációhoz, az IT-be, FB-be delegált munkavállalói képviselők 

esetében sincs egységes rendszer, nincs erre vonatkozó EU előírás. A nemzeti variánsok különbözőek 

lehetnek aszerint, hogy az irányítótestületi képviselet törvényi kötelezettség vagy önkéntes (meg-

egyezés szerint), a kötelezettség függ-e a vállalatnagyságtól (például egy bizonyos létszám felett kell 

létrehozni), a testületben milyen mértékű a munkavállalói delegáltak aránya (fele, harmada), milyen 

a jelölés módja (választás vagy kinevezés), s kiket tekintünk munkavállalónak (a definíció kizárhatja 

például a „munkáltatói jogkör” gyakorlóit.) Természetesen az is lényeges különbség, hogy az igazga-

tótanácsban vagy a felügyelőbizottságban foglalnak helyet, pontosabban milyen a vállalatirányítás 

rendszere az adott országban. Számos országban nem működik a német vagy magyar rendszer sze-

rinti kétszintű (IT+FB) irányítás, hanem (főként az angolszász rendszerekben) egységes, egyszintű 

irányítótestület (IT) vezeti a vállalatot. 

Az irányító testületbe delegált munkavállalói képviselet ereje persze nem csak formális jegyek-

től függ, hanem egy-ország vállalatirányítási és munkaügyi kapcsolati hagyományainak együttesétől. 

Formálisan nagyon hasonló a német és a magyar rendszer: a Felügyelőbizottság egyharmadát mun-

kavállalói küldöttek adják, jogaik is nagyjából hasonlóak. Csakhogy az FB vállalatirányítási szerepe 

más: a német vállalatban ez a legfőbb döntéshozó szerv a részvénytulajdonosok közgyűlése után, 

míg a magyar vállalatban szó szerint csak felügyeli a menedzsmentet, hogy törvényszerűen, a tulaj-

donosok érdekeit szem előtt tartva működik-e. Lényegében ellenőrző szerv, amelyik „normál ügy-

menet” esetén évente egyszer-kétszer ülésezik.14 S ráadásul az FB-háttérben más a munkaügyi kap-

csolatrendszer, a német rendszerben az FB delegáltja erős ÜT és a szakszervezeti támogatást élvez, 

sőt külső támogató/tanácsadó intézmények (például Hans Böckler Alapítvány) is rendelkezésére 

állnak. Mellesleg a támogató intézmények anyagi alapját az FB-tagok tiszteletdíja teremti meg, annak 

ugyanis egy minimális – költségtérítés jellegű – összeg feletti részét ugyanis a szokásjog alapján az 

alapítvány számára utalják át. Mint látni fogjuk, a német modell etalon az Európai Vállalat irányító-

testületi képviselete számára is. 

A Európai Vállalat irányítótestületeiben a participáció kialakítására az irányelv követi az EÜT-

irányelv alapelveit. Ez is tulajdonképpen keretirányelv annyiban, hogy konkrét intézmények megha-

tározása helyett azok tárgyalásos kialakítását hangsúlyozza – ugyanúgy Különleges Tárgyaló Testüle-

tet (KTT) kell létrehozni és a központi vezetéssel folytatott tárgyalások eredményeként határozzák 

meg az irányítótestületekbe delegálható munkavállalói küldöttek számát, jogait és kötelezettségeit. 

Az európai szakszervezeti szövetségek részt vehetnek a KTT és a menedzsment tárgyalásain. Az Eu-

rópai Vállalatban létrejövő participáció (elvileg) nem lehet alacsonyabb szintű mint amilyen az előd-

vállalatokban volt. Ez a folytonossági elv azonban fordítva is alkalmazható: nem kötelező létrehozni 

irányítótestületi képviseletet, ha nem volt ilyen az elődvállalatokban. A KTT, illetve az annak tagjait 

delegáló szervezet felelőssége óriási, sikertelen tárgyalás, vagy korábbi FB képviselet hiányában nem 

jön létre képviselet az új irányító testületekben. Akkor sincs ilyen participáció az Európai Vállalatban, 

ha 6 hónapon belül nem egyeznek meg, vagy közösen sikertelennek nyilvánítják a tárgyalást. 

                                                           
14

 Részletes szabályozását ld. a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 33-39. § 
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A német rendszer átvételét biztosítja az ETUC-ban elfogadott belső szabályozás, mely szerint: 

EU vállalatok munkavállalói képviselői fizetésének évi 3,000 euró feletti részét a képviselőknek egy 

európai szakszervezeti alapba kell átutalni.  

 

21. ábra 

Munkavállalói képviselet a vállalatok irányító testületeiben az Európai Unió országaiban 

 

Forrás: Stollt 2007 
Extensive board-level representation: Kiterjedt irányítótestületi részvétel 
Limited board-level representation: Korlátozott irányítótestületi részvétel 
No or very limited board-level representation: Gyakorlatilag nincs irányítótestületi részvétel 

 

Az irányelv átültetése a magyar jogba lényegében az EÜT-irányelv átvételét másolja, a jogalkotó 

célja a maximális rugalmasságra törekvés volt a tőkevonzás jegyében. Hibái is ugyanazok, például 

semmilyen magyar szakszervezeti szerep nincs a KTT tagok delegálásban, maradt az EÜT-nél alkal-

mazott módszer: az  ÜT/KÜT delegálása, vagy annak hiányában közvetlen választás. A rendelet al-

kalmazása, az irányelv átvétele szükségessé tette, hogy a magyar jog kétszintű vállalatirányítási rend-
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szere mellett cégjogi újdonságként bevezessék az egyszintű rendszer lehetőségét, amely meg is való-

sult a Gt. 2006-os módosításával.  Ugyanakkor az irányelv közvetett hatásaként a magyar jogalkotás 

liberalizálta a Gt. Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait. 2006-tól a 200 főnél többet foglalkozta-

tó magyar vállalatokban már nem kötelező munkavállalói küldött jelenléte a Felügyelő Bizottságban. 

Az ÜT/KÜT, amelynek joga lenne a képviselő delegálása, megegyezhet a menedzsmenttel úgy is, 

hogy lemond erről a jogáról. 

Európai Vállalat a gyakorlatban 

Vitatott, hogy mennyire tekinthető sikeresnek az Európai Vállalat mint cégjogi intézmény, mert vi-

szonylag kevés multinacionális cég választotta működésének ezt a jogi keretet. 2011 júliusáig 869 

Európai Vállalatot jegyeztek be a tagállamok cégbíróságai. A bejegyzett cégeknek azonban csak töre-

déke „normális” vállalat, vagyis amely tényleges gazdasági tevékenységet végez, és alkalmaz munka-

vállalókat. Egy jelentős részüket azért hozták létre, hogy később jó áron eladják őket (főként a Cse-

hországban bejegyzetteket). 

22. ábra 

Megalakult és működő Európai Vállalatok 

 

Forrás: ETUI: European Company Database (www.ecdb.workers-participation.eu) 

 

Természetesen az alapítás motívumait, a munkavállalói participáció megvalósulásának módjait 

csak alaposabb, esettanulmányos kutatás képes feltárni. Egy ilyen készült a Dublini Európai Alapít-

vány megbízásából 10 Európai Vállalatra kiterjedően. Mind az EÜT-ök működését, mind pedig az 

irányítótestületi képviseletet vizsgálták, az erre vonatkozó eredményeket két táblázatban foglaljuk 

össze. 

http://www.ecdb.workers-participation.eu/
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23. táblázat 

Európai Üzemi Tanácsok 10 működő Európai Vállalatban 
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Cégközpont 
országa 

DE DE FI/LU NL DE DE DE DE FR AT 

Ágazat 
 

Pénz-ügy, 
biztosítás 

Feldolgozó-
ipar 

Feldolgozó-
ipar 

Pénz-ügy, 
bizto-sítás 

Feldolgozó-
ipar / EÜ 
szolgáltatás 

Info-
kommunikáció 

Műszaki-
tudományos 

Feldolgozó-
ipar 

Pénzügy, 
biztosítás 

Építőipar 

Munkavállalók 
száma 

153,203  104,800 12,000 1,300  130,510   10,058  10,500 48,000 1,500 75,548  

Az EÜT tagjainak 
száma 

37 23 14 5 29 23 20 25 19 18 

A képviselt orszá-
gok száma 

18 11 6 2 23 20 20 9 9 14 

Éves plenáris 
ülések száma  

2 3 2 3 1 2 2 2 4 2 

A titkárság lét-
száma 

5 3 3 2 7 7 5 9 2 6 

A titkárság tagjai 
mely országokat 
képviselik   

DE, UK, 
IT, SK, FR 

DE, BE HU, FI, ES NL, DE DE, SE, NL, 
ES, AT, UK, 
PL 

DE, UK, FR, IT, 
NL, PL 

DE, FR, BE DE, AT, PL, 
DK 

FR AT, DE, 
HU, CZ 

Volt-e korábban  
EÜT, és mióta 

igen 
(1996) 

igen (1995) nem nem igen (1996) nem igen (1996) igen (1996) nem igen 
(1996) 

Forrás: Rehfeldt és mtsai 2011 
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24. táblázat 

Munkavállalói képviselők a vállalatok irányító testületeiben 10 működő Európai Vállalatban 
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Európai Vállalat alapítási 
éve 

2006 2008 2005 2008 2007 2009 2007 2009 2007 2006 

Az alakulás módja 
össze-

olvadás 
átalakulás átalakulás 

össze-
olvadás 

átalakulás átalakulás átalakulás átalakulás 
átalakuás 

/össze-
olvadás 

átalakulás 

Vállalatirányítási rendszer 
kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű kétszintű 

Munkavállalói képviselő az 
irányító testületben 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen 

Irányító testület tagjainak 
száma 

12 12 n.a. 8 12 10 8 16 * 10 

Ebből: munkavállalói 
képviselő 6 6 -– – 6 4 – 8 1* 5 

Munkavállalói képviselők 
országai DE, FR, UK DE, BE n.a. n.a. DE, AT, IT DE,UK, NL n.a. DE, AT, PL FR 

DE, AT, HU, 
CZ 

Forrás: Rehfeldt és mtsai 2011 
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A vizsgált európai vállalatok mindegyikénél működik tehát EÜT, amelynek tagjai a vállalat mű-

ködési területének teljes egészét képviselik, míg a titkárság egy szűkebb, de még mindig viszonylag 

tág kört fed le, az anyaországot és a létszám szempontjából legjelentősebb leányvállalatokat. Ugya-

nakkor feltűnő, hogy négy vállalatnál korábban nem működött EÜT. Ezek közé tartozik – a korábban 

ismertetett kutatásban is szereplő – Elcoteq. Itt a KTT tárgyalásokon nem sikerült megegyezni az 

irányítótestületi munkavállalói képviseletben, s ahelyett jött létre tulajdonképpen az EÜT. A kudarc 

oka a tulajdonos/munkáltató ellenállása mellett a vállalatközpont országának (Finnország) jogi kör-

nyezete: mivel az elődvállalatnál nem volt ilyen képviselet, a jog csak akkor tette volna kötelezővé a 

munkavállaló küldött intézményét, ha azt a szakszervezet egy évvel korábban igényelte volna.  

A tíz vállalat közül hétnél sikerült a KTT tárgyalások eredményeképpen létrehozni a munkaválla-

lói képviseletet a vállalatok irányító testületeiben (kétszintű irányítási rendszernél a Felügyelő Bizott-

ságban). Ez azonban viszonylag kis létszámú az EÜT-hez képest, így csak a legfontosabb országok, 

köztük az anyavállalat munkaadói képviselőinek jut bennük hely. A kétcsatornás nemzetközi képvise-

let (EÜT és munkavállalói képviseletet a vállalatirányító testületében) így mintha egyfajta szegmen-

tált képviseletet eredményezne: a kevésbé fontos országok munkavállalói csak az EÜT-ben jutnak 

képviselethez. 
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3. A magyarországi kollektív szerződések tartalmának, hatásainak 

elemzése 
 

A kollektív alku hatása a bérekre, munkaidőre, foglalkoztatási és munkafeltételekre az Industrial 

Relations kutatások klasszikus kérdése. Az előadás a magyar kollektív szerződések hatásának két 

jellegzetes metszetét mutatja be: egyrészt azokat a statisztikai megközelítéseket, melyek a bérek 

szabályozásában betöltött munkaerő-piaci szerepükre vonatkoznak, másrészt a szerződésszövegek 

jogi elemzését, abból is elsősorban a kollektív szerződések ún. normatív részét (a munkaszerződés-

sel, a munkaidővel/pihenőidővel és javadalmazással kapcsolatos rendelkezéseket).    

Ez a fejezet a munkaügyi kapcsolatok ún. funkcionális szintjével, a kollektív alkuval és annak 

eredményével, a kollektív szerződéssel foglalkozik. (Az angolszász terminológia szerinti funkcionális 

szintet talán úgy lehetne magyarázni, hogy az a szakszervezetek és munkáltatók középtávú tárgyalá-

sait, megállapodásait foglalja magába, szemben a stratégiai kérdésekkel – amely például egy Európai 

Üzemi Tanácsnak lehet témája – és a munkahelyi szinttel, ahol a kollektív szerződés végrehajtása és 

a napi érdeksérelmek kezelése a fő feladat.) Elsősorban a szerződések tartalmát, hatásait vizsgáljuk, 

de ez nem függetleníthető az alku folyamatától, struktúrájától és jogi-gazdasági környezetétől sem. 

A klasszikus kollektív szerződés tartalma az Egyesült Államokban  
 
Mindenekelőtt az Egyesült Államok munkaügyi kapcsolatainak nemzeti sajátosságait, hagyományait 

kell áttekintenünk. A kollektív alku alapvetően decentralizált, tehát vállalati, telephelyi, vagy még 

annál is kisebb „alkuegységekben” (bargaining unit) folyik. Kivételesen szakmai szakszervezetek 

(craft union) is léteznek még, amelyek egy-egy foglalkozás gyakorlóinak munkaviszonyát szabályoz-

zák.15 Az üzleti szakszervezet (business unionism) a meghatározó érdekképviseleti modell, amelyben 

a szakszervezet szinte kizárólagos célja – mintegy kollektív megbízással felhatalmazott ügynökként – 

a tagok anyagi érdekének képviselete. Ennek során nemcsak az elérhető fizetést veszik figyelembe, 

hanem a másik oldalt, a munkavállalók áldozatait is. Ez utóbbit is tágan értelmezik, a konkrét fizikai 

munkateher mellett még a munkaszervezés bizonyos kérdéseire is kiterjed a tárgyalás. Ennek erede-

te a múlt századfordulóra nyúlik vissza, amikor még erős volt a munkakörök meghatározásában, a 

munkaszervezet kialakításában is a szakszervezeti szerep (job-control unionism). Természetesen a 

menedzsment ez ellen küzdött, s a küzdelem eredményeként született „menedzsment jogokról” 

szóló záradékok (right to manage) mindmáig fennmaradtak. Ugyancsak az amerikai tradíciókhoz 

tartozik a szervezett nagyvállalatok erős belső munkaerőpiaca.  Ennek megértéséhez tudnunk kell, 

hogy általában a munkaerő-piaci mozgások és az intézmények szerveződésének kétfajta ideáltípusát 

különböztetik meg: a foglalkoztatási munkaerőpiacot és a belső munkaerőpiacot. Míg az előbbiben a 
                                                           
15

 Ilyen „modern szakmai szakszervezetnek” tekinthető a szórakoztatóipar, s különösen a népszerű elitsportok 
játékosainak szakszervezete. Európai szemmel meglepő lehet, hogy világsztárok gázsiját kollektív szerződés 
szabályozza, a játékosok sztrájkja vagy a klubtulajdonosok kizárása (lock-out) miatt teljes évadokat törölni kell 
az amerikai foci, kosárlabda vagy jégkorong bajnokságból.  (Egy legutóbbi ilyen esetről lásd 
http://sportgeza.hu/kosarlabda/2011/06/30/nba_nincs_egyezseg_csuszhat_a_szezon/ és 
http://sportgeza.hu/kosarlabda/2011/07/05/emiatt_maradhat_el_az_nba-szezon/ ) 

http://sportgeza.hu/kosarlabda/2011/06/30/nba_nincs_egyezseg_csuszhat_a_szezon/
http://sportgeza.hu/kosarlabda/2011/07/05/emiatt_maradhat_el_az_nba-szezon/
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konjunktúraciklusokhoz alkalmazkodó munkaerőmozgások az egyes  a szakmunkásképzés rendsze-

re által jól definiált  szakmák munkaerőpiacán, a vállalatok közötti áramlás révén valósulnak meg, 

addig a másikban a szolgálati időhöz igazodó (szenioritás-elvű) vállalati belső előléptetések és szeg-

mentáció a meghatározóak, melyekben fontosabb a munkahelyi tanulás szerepe, mint az iskolai 

szakmunkásképzésé. A kétféle munkaerő-piaci modellhez más-más háttérintézmények tartoznak. A 

foglalkoztatási munkaerőpiachoz legjobban a szakmai szakszervezetek és a tanulókat piacon eladha-

tó „kész” szaktudással felvértező szakmunkásképző iskolák illenek, míg a belső munkaerőpiac domi-

nanciájához inkább a vállalati-iparági szerveződések és az iskolai képzés mellett hangsúlyos munka-

helyi tapasztalatszerzés szerepe16 (Galasi 1982). 

A kollektív alku külső meghatározó tényezői is különböznek az Európában megszokottól. A kol-

lektív alku a versenyszférában jogilag kevésbé szabályozott, ami alól kivétel a reprezentativitás meg-

határozása helyett alkalmazott munkavállalói szavazás szabályozása, a fellebbezések elbírálására 

létrejött Szövetségi Tanács (National Labor Relations Board) eljárása, ami gyakorlatilag nyílt állami 

beavatkozásnak tekinthető. Ha a szavazás eredményeként az ütem szervezettnek minősül, akkor a 

munkáltatót köti a „jóhiszemű” alku-magatartás kötelezettsége, amelyet a bíróságok ítéletei alapján 

működő precedensjog meglehetősen konkrét tartalommal töltött meg. Az alapvetően liberális szabá-

lyozás ellenére a jog mégis előír kötelező kollektív szerződéses tárgyakat: a munkabért, a munkaidőt 

– amit törvény nem szabályoz – a felvétel/elbocsátás feltételeit és a munkavégzés körülményeit. 

(Bevett amerikai kifejezéssel: „wages, hours, terms and conditions of employment”) A kollektív szer-

ződések tartalmát befolyásolja, hogy ott nincsenek törvényileg előírt participációs intézmények (se 

ÜT, se munkavállalói képviselet a vállalati irányító testületekben), így azok funkcióját is – nagyon 

korlátozott mértékben ugyan –, de a szakszervezetet veszi át a kollektív szerződésben rögzített mó-

don. Ami viszont az európai rendszernél jóval intézményesítettebb, az a közvetítés és arbitráció. Az 

univerzális társadalombiztosítás hiánya vagy nagyon korlátozott volta miatt igen fontosak a munkál-

tató által fizetett biztosítások. 

Az 1. táblázat két felső kockája a magyar értelemben vett „Kötelmi rész” főbb pontjait sorolja 

fel. Itt a kompetenciák részletes elhatárolása jelent különbséget az európai felfogástól, hiszen olyan 

termelésszervezési kérdések is napirendre kerülnek (alvállalkozók, munkaerő-kölcsönzés stb. igény-

bevétele), amelyek nálunk legfeljebb a tájékoztatás körébe tartoznak. A többi kockában szereplő 

„Normatív rész” érdekessége a bérek automatikus indexálása (Cost of Living Adjustment, COLA), 

amely lehetővé teszi, hogy csak a reálbér változásáról tárgyaljanak. Feltűnő a „Munkahely- és jöve-

                                                           
16

 Bár a belső munkaerőpiac és a szegmentált munkaerőpiac elméletei virágkorukat az 1970-es években élték, 
ma is számos elemzésben felbukkannak. Egy érdekes kísérlet Gábor R. I. cikke, mely szerint a rendszerváltás 
után megváltozott a magyar munkaerőpiac szerveződése, abban az értelemben, hogy ma a munkaerőmozgá-
sok jórészt inkább a vállalatközi, szakmai munkaerőpiacon mennek végbe, míg a munkaerőpiacon az 
államszocialista periódusban a vállalati előrejutási utak (az un belső munkaerőpiacok) voltak jellemzőbbek, 
még ha ezek sokszor nem a formális szabályok révén vagy a szakszervezeti kollektív alku során alakultak ki, 
hanem inkább az informális béralkuban. A magyar munkaerőpiaci struktúra és annak háttérintézményei azon-
ban nem képeznek ennyire koherens rendszert, s nyilvánvalóan nem terjed ki a magyarázat olyan szakmai 
területekre, ahol a szakmai munkaerőpiac korlátozott, mert egy-egy munkáltató monopol- vagy oligopol felvá-
sárlója az adott szakmának (például a mozdonyvezetők esetében)  (Gábor 1997). 



 

68 
 

delembiztonság” rész alapos kidolgozottsága, amely összefügg az alapvetően nagyon rugalmas ame-

rikai munkaerőpiaccal. Miközben a törvény szerint könnyű elbocsátani és felvenni a munkavállalókat 

az üzleti ciklusnak megfelelően, a szakszervezetek számos intézménnyel igyekeznek a munkavállaló-

kat védeni. Ezek közül – különösen a válság óta –  több már Magyarországon is ismertté vált (munka-

idő-csökkentés az elbocsátások elkerülése végett, munkakörmegosztás, részmunkaidő elbocsátás 

helyett, önkéntes távozás ösztönzése, létszámstop, vagyis a kilépők, nyugdíjazottak pótlásának fel-

függesztése), és van két amerikai specialitás is. Ezek egyike a szenioritás elve, vagyis a leghamarabb 

azt bocsátják el, akit a legkésőbb vettek fel, valamint a visszahívás (recall) intézménye, amely szerint 

az üzleti ciklus leszálló ágában elbocsátottak bizonyos ideig előnyt élveznek a felvételnél a ciklus 

felfelé ívelő szakaszában. Az amerikai kollektív szerződések magyar olvasója számára meglepő lehet 

az előléptetés, a bértételek (tarifák), a panaszeljárás és a munkavállalói részvények részletes szabá-

lyozása. 

Mint a címben is jeleztük, itt – mintegy referenciaként – az ötvenes-hatvanas években kialakult 

kollektív szerződés tartalmat mutattuk be. Ehhez képest nagyon más tartalom is lehet egy mai szer-

ződésben. Például a sokat támadott automatikus indexálás (COLA) szerepe visszaszorult, ugyanakkor 

a hetvenes évek olajválsága óta megjelentek a szakszervezeti engedmények (concession bargaining), 

amelyek a munkahelyek megtartása érdekében engednek az anyagi követelésekből, az elért „vívmá-

nyokból”. 17 

  

                                                           
17

 
17

 A szakszervezeti engedmények (concession bargaining) a 2008-9 évi válságra is jellemző volt. Az európai 
országok válságkezelésről szóló szociális párbeszédéről és kollektív alkujáról lásd Európai Bizottság (2010), a 
magyarországi vállalati tapasztalatokról pedig Neumann–Boda (2010) 
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25. táblázat 

Egy klasszikus amerikai kollektív szerződés tartalma 

„K
ö

te
lm

i r
és

z”
 

A szerződés megkötése és végrehajtása: 

A kollektív alku hatóköre (bargaining unit) 

A szerződés időtartama, újratárgyalása 

A szakszervezet védelme, tagdíjlevonás 

Panaszeljárás 

Közvetítés és döntőbíráskodás 

Sztrájk és kizárás  

A szerződés betartatása 

Jogok és kötelezettségek: 

A menedzsment jogai 

Üzembezárás 

Alvállalkozók, kiszerződés 

Szakszervezeti tevékenység a munkahelyen és 
munkaidő-kedvezmény 

Szakszervezet-menedzsment együttműködés 

Technológiai változások kezelése 

Előzetes tájékoztatás és konzultáció 

„N
o

rm
at

ív
 r

és
z”

 

Bérmeghatározás és a végrehajtása: 

Bértarifák és bérkülönbségek 

Ösztönző bérek, prémiumok 

Teljesítménykövetelmények, időnormák 

Munkaköri besorolás, értékelés 

Egyéni bérpótlékok 

Általános bérnövelés a szerződés ideje alatt (in-
dexálás)   

Munkahelyi működés: 

Munkavégzési, munkahelyi szabályok 

Munkaközi szünetek, pihenőidők 

Munkaegészségügy, biztonság 

Munkahelyi bizottságok 

Munkaidő, túlmunka díjazása 

Veszélyes munkakörök 

Fegyelmezés, rendkívüli felmondás 

Munkahely- és jövedelembiztonság: 

Munkaerő-felvétel és áthelyezés 

Foglalkoztatási és jövedelmi garanciák 

Állásidő díjazása 

Kiegészítő munkanélküliségi biztosítás 

Túlmunka, műszakos munkavégzés stb. 

Munkaidő-csökkentés az elbocsátások elkerülése 
végett 

Létszám-leépítési eljárások: szenioritás, visszahí-
vás 

Munkakörmegosztás elbocsátás helyett 

Létszámstop (a kilépők, nyugdíjazottak pótlásának 
felfüggesztése) 

Előléptetési gyakorlat 

Képzés, átképzés 

Végkielégítés, önkéntes távozás ösztönzése 

Speciális alapok, bizottságok 

Fizetett és fizetetlen távollét: 

Fizetett szabadság, munkaszüneti napok 

Betegszabadság 

Távollét temetésen és más jellegű magánügyek-
ben 

Katonai, esküdtszéki szolgálat 

Munkavállalók biztosításai, megtakarítási szám-
lái: 

Egészségbiztosítás 

Nyugdíjalapok 

Nyereségrészesedés, részvényvásárlás, megtaka-
rítási programok 

Egyéb bónuszprogramok 

Védett csoportok: 

Szakmunkástanulók 

Fogyatékosok és idősebbek 

Nők 

Veteránok 

Szakszervezeti tisztségviselők 

Antidiszkriminációs záradékok 

Forrás: Katz–Kochan 2007 
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Németország: a kollektív alku decentralizációja 
 
Mint ismeretes a klasszikus német kollektív alkustruktúra a szövetségi államok szintjén kötött ágazati 

szerződésekre épül, az Alkotmány biztosítja a felek kollektív szerződéses autonómiáját. Ettől persze a 

jog részletesen szabályozza még a szerződéseket. A munkahelyen nem kötnek kollektív szerződést, 

helyben csak Üzemi Tanácsok köthetnek üzemi megállapodásokat, amelyek tartalma nem érintheti a 

kollektív szerződés tárgyait. A rendszer működését ágazati–területi szinten az erősen szervezett 

munkáltatói szövetségek és szakszervezetek biztosítják, amelyek széleskörű tagsággal és erős felha-

talmazottsággal rendelkeznek. A felhatalmazás egyaránt vonatkozik a kollektív szerződés tárgyalásá-

ra, aláírására és a tagok viselkedésének kontrolljára. Az ágazati szervezetek tehát biztosítják a szer-

ződés betartatását, fellépnek szerződésszegő tagjaik ellen. A munkáltatók bojkottálhatják a szerző-

dést be nem tartó cégeket, a szakszervezetek pedig akár fel is oszlathatják az ágazati szerződésnél 

erősebb helyi követeléssel, esetleg sztrájkkal fellépő helyi szakszervezetet. Így a rendszer kiterjesztés 

nélkül is univerzális jelleggel működött az egyes ágazatokban. A német kollektív szerződések nevük 

szerint is tarifaszerződések, tehát a bértételeket mindig szabályozzák és a törvényi illetve egyéni 

szerződésekhez való viszonyukat a „jóléti elv” szigorú betartatása jellemezte. 

A német munkaügyi kapcsolatok irodalmában jó két évtizede a fő téma a szerződések decentra-

lizálódása és individualizálódása. Vagyis mind több kollektív szerződést kötnek az ágazati szint alatt 

és egyre több munkavállaló foglakoztatását lényegében csak az egyéni munkaszerződés szabályozza. 

A folyamat kezdőpontja az 1990-től induló recesszióra tehető, ekkor kezdtek az üzemi tanácsok 

olyan egyezményeket kötni, amelyek nem egyszerűen csak az ágazati kollektív szerződések témakö-

reivel foglalkoztak, hanem kifejezetten azok rendelkezéseinél kedvezőtlenebb tételekben állapodtak 

meg. Ezek jogilag megtámadható szerződések voltak, de nem ismerünk olyan precedenst, hogy bárki 

is bíróság elé vitte volna őket. Azért nem támadta meg senki az ilyen üzemi megállapodásokat, mert 

azok kifejezetten a munkavállalók érdekében születtek: a tipikus képlet körülbelül az volt, hogy a 

munkáltató által bejelentett, gazdasági indokból tervezett létszámleépítéssel kapcsolatban az ÜT 

megállapodott a tervek visszavonásáról, s az elbocsátások helyett cserébe vállalta a rövidített mun-

kaidőt és az ezzel járó alacsonyabb fizetést, annak reményében, hogy a bajok elmúltával visszaáll az 

eredeti állapot. (Ez még a rövidített munkaidő normatív állami támogatása előtti időszak történése 

volt.) Így az egyezség a munkáltató és a munkavállalók közös érdekét tükrözte, még ha jogilag kérdé-

ses is volt a státusza. (Manfred Weiss jogászprofesszor előadásából származó magyarázat.) 

Újabb lökést adott az ágazati szerződéses rendszer lebontásának Németország egyesítése.  A 

volt NDK területén megindult a privatizáció és az ottani vagyonügynökség igyekezett a privatizációs 

szerződésekbe foglalkoztatási záradékokat beépíteni. 18 1993-tól azonban a nyugati vállalkozók csak 

úgy voltak hajlandók átvenni a keleti üzemeket, ha a szerződéseikbe olyan záradék is bekerült, amely 

lehetővé tette, hogy előre nem látható gazdasági nehézségek esetén el lehessen térni az ágazati 

kollektív szerződésektől (Hardship clauses). 1995-től hasonló záradékok jelentek meg a nyugati or-

szágrészekben is akkor, amikor egy csődbement vállalat pénzügyi reorganizációja megtörtént 

                                                           
18

 Ilyenek alkalmazására egyébként Magyarországon is történt kísérlet 1993 után. (Laki–Neumann–Boda 1999) 
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(rekapitalizációs záradékok). S végül a decentralizációt erősítette, hogy számos vállalkozó kilépett a 

munkáltatói szervezetből és – kiterjesztés hiányában – ezáltal az ágazati kollektív szerződés alól is. 

2000-től kezdődött az az időszak, amikor a munkahelyen kötött – egyes szerzők szóhasználata 

szerint – „deviáns” kollektív szerződések kezdtek tömeges méretet ölteni. (Ezek már a szakszervezet 

által kötött, jogszerű vállalati megállapodások voltak, esetleg egy-egy telephely speciális viszonyaira 

vonatkozó „függelékkel”.) 2004-ben két jelentősebb cég, a Pforzheim és a Siemens mobiltelefon 

részlegének helyi kollektív szerződése kapott nagyobb sajtóvisszhangot. (A Siemens először egyéb-

ként Magyarországra akarta telepíteni termelését, majd az egész üzletágat eladta a Benq nevű kínai 

cégnek, amelynek német leányvállalata azután az alkalmazott egy részét is átvette. A Siemens 

egyezménye egyrészt biztosította a munkahelyek védelmét, munkahelyteremtést, tisztázta a beru-

házási-relokációs feltételeket, másrészt viszont a munkaadó számára a versenyképesség, innováció 

feltételeit. Más kérdés, hogy két évvel később a Siemens-Benq vállalkozás is csődbe ment, a mobilpi-

acról eltűnt a Siemens.19) 

E két egyezmény már elég nagy horderejű volt ahhoz, hogy mozgósítsa a legnagyobb német 

szakszervezetet az IG Metalt, amelyhez egyébként a Siemens is tartozik. Az ágazati szakszervezet 

eminens érdeke volt a „spontán decentralizáció” terjedésének megakadályozása, annak fékezése, 

vagy legalább kontroll alatt tartása. A megakadályozásról szó sem lehetett, mert a kormányzó 

szociáldememokrata–zöld kormányzati koalíció erős nyomást fejtett ki a munkáltatók érdekében, 

gyakorlatilag azzal fenyegetőztek, hogy törvényi lehetőséget teremtenek a „jóléti elv” megkerülésé-

re. A szakszervezet ezért meghirdette a „szervezett decentralizáció” jelszavát20, azzal a céllal, hogy a 

pénzügyi reorganizációkra és vállalati struktúraváltásokra transzparens egyezmények mellett kerül-

jön sor (egyértelműek legyenek a felelősségek, áttekinthető legyen az egyezmények száma, tartal-

ma). Az IG Metalnál a szakszervezeti koordináció nem maradt retorikai fordulat, hiszen egy hierarc-

hikus szervezet. Elrendelte, hogy a helyi tárgyalásokat kötelező jelenteni, és jóváhagyatni a szakszer-

vezeti központtal. A tárgyalások kontrollja a regionális irodák feladata lett. Ugyanakkor a tagság rész-

vétele, mobilizálása is a célkitűzések között szerepelt: szavazást kell tartani a tárgyalások megkezdé-

séről, az egyezmény elfogadásáról, folyamatosan informálni kell a munkavállalókat (Haipeter–

Lehndorff 2009). 

                                                           
19

 Az esetről, annak utóéletéről és értékeléséről ld: http://www.eucoban.eu/EMF/Reports/Agreement-IG-
Metall-SIEMENS , http://www.jonesday.com/files/Publication/fc5b091e-3638-49c3-a2c4-
066612741fbe/Presentation/PublicationAttachment/17ec6f7f-2928-4d4f-9e71-
0a23e5ac98ba/10%203Q%20German%20L%26E%20%5BEng%5D.pdf és 
http://www.telecompaper.com/news/siemens-signs-collective-agreement-with-union-works-council 
20

 Jól gondolja az olvasó, pont olyan ez mint a „rugalmas elszakadás” a II. világháborús magyar hadijelentések-
ben. Valójában a „szervezett decentralizáció” régebbi PR találmány a szakszervezeteknél, de ennek a történe-
tébe ne menjünk bele. 

http://www.eucoban.eu/EMF/Reports/Agreement-IG-Metall-SIEMENS
http://www.eucoban.eu/EMF/Reports/Agreement-IG-Metall-SIEMENS
http://www.jonesday.com/files/Publication/fc5b091e-3638-49c3-a2c4-066612741fbe/Presentation/PublicationAttachment/17ec6f7f-2928-4d4f-9e71-0a23e5ac98ba/10%203Q%20German%20L%26E%20%5BEng%5D.pdf
http://www.jonesday.com/files/Publication/fc5b091e-3638-49c3-a2c4-066612741fbe/Presentation/PublicationAttachment/17ec6f7f-2928-4d4f-9e71-0a23e5ac98ba/10%203Q%20German%20L%26E%20%5BEng%5D.pdf
http://www.jonesday.com/files/Publication/fc5b091e-3638-49c3-a2c4-066612741fbe/Presentation/PublicationAttachment/17ec6f7f-2928-4d4f-9e71-0a23e5ac98ba/10%203Q%20German%20L%26E%20%5BEng%5D.pdf
http://www.telecompaper.com/news/siemens-signs-collective-agreement-with-union-works-council
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26. ábra 

A „deviáns” vállalati kollektív szerződések száma a német fémiparban (2004–2009) 

 

Forrás: European Commission 2010, 132. old. 

 

Úgy tűnik, az IG Metal akciója csak időlegesen tudta visszafogni a „deviáns” egyezmények terje-

dését, s később, a válság alatt is – érthető módon – tovább nőtt a számuk. Az akció sikere inkább a 

koordinációban nyilvánult meg.  
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27. ábra 

A német „deviáns” egyezmények főbb témái 

 

Forrás: Haipeter–Lehndorff 2009 

 

A tárgyalások központi témája – változó súllyal – a bér és a munkaidő voltak, mindkettőben visz-

szaléptek a szakszervezetek a helyi tárgyalásokban az ágazati „vívmányoktól”. Vagyis a bér kevesebb 

lett, a munkaidő pedig hosszabb – hiszen még a válság előtti időszakról van szó. Amit a munkaválla-

lók kaptak cserébe, az legtöbbször a foglalkoztatás biztonsága, illetve ahhoz kapcsolódóan a telep-

hely-áthelyezés tilalma, beruházások, innováció, a szakmunkástanulók végzés utáni felvétele. (Né-

metországban a duális szakmunkásképzés miatt a tanulókat a vállalathoz tartozó potenciális alkal-

mazottnak tekintik.) A szakszervezet külön előnyökhöz is jutott: az üzemi tanácséhoz hasonló 

együttdöntési jogokat harcolt ki, illetve olyan bónuszokat, amelyeket csak a tagok kapnak meg. 
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28. ábra 

A munkáltatók által tett engedmények a német „deviáns” egyezményekben  

 

Forrás: Haipeter-Lehndorff 2009 
 
employment protection: a foglalkoztatás biztonsága,  
protection of locations: telephely-áthelyezés tilalma,  
investments: beruházások, 
innovation: innováció,  
apprenticeship: szakmunkástanulók, 
further training:  
codetermination/union: szakszervezeti együttdöntési jogok, 
membership bonus: tagsági bónusz, 
miscellaneous: egyebek.  

 

Az Európai Unió politikáinak megfelelő innovatív tartalmak  
 
A „deviáns” német kollektív szerződések annyiban is eltérnek a korábbiaktól, hogy nem ( vagy nem 

csak) a munkabér meghatározását tekintik fő céljuknak. Tulajdonképpen inkább nevezhetjük őket 

foglalkoztatáspolitikai egyezségeknek, Németországban használt nevük is erre utal: „paktum a ver-

senyképességről és foglalkoztatásról”. Mindez persze nem előzmények nélküli Németországban, 

hiszen a létszámleépítések, vállalati átszervezések előtt „Szociális tervet” kellett készíteni, amely az 

üzemi tanács együttdöntési kompetenciájába tartozott. Sőt, korábban is voltak olyan kollektív szer-

ződések, amelyek foglalkoztatáspolitikai célokat is kitűztek. Ilyen volt például a kilencvenes évek 

elején a Volkswagen egyezménye, amely bizonyos számú, a vállalatnál gyakorlati képzésben részesü-

lő szakmunkástanuló végzés utáni felvételét irányozta elő, akiknek úgy teremtettek munkahelyet, 

hogy az 55 év felettiek önkéntes résznyugdíjba vonultak, a vállalat nagyvonalú támogatása mellett.  

A közvetlen foglalkoztatási záradékok mellett egyre jelentősebb szerepet kap a „foglalkoztatha-

tóság” kérdése, a szakszervezetek és üzemi tanácsok igyekeznek befolyásolni a munkaadó által fize-
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tett képzések mennyiségét és a képzési stratégiát. Különösen struktúraváltás, telephely-áthelyezés 

esetén kerül előtérbe a képzés ügye, illetve az erről szóló megállapodás, amelyet néhány országban 

az állam is támogat anyagi és jogi eszközökkel. (Például Franciaországban évi 20 óra képzés a munka-

vállalónak „jár”, ez egyéni munkavállalói jog 2004 óta, a konkrét képzést a munkaadóval kötött írásos 

megállapodás rögzíti. A képzési időt 5 éves ciklusban összegyűjtve is fel lehet használni, sőt munka-

hely-váltáskor a fel nem használt részt magával viheti a munkavállaló) (Triomphe és mtsai 2009). 

A „foglalkoztathatóság” fogalmának megjelenése is jelzi, hogy a kollektív szerződéses tartalmak 

összhangban vannak EU foglalkoztatáspolitikai céljaival. Számos a „munka világával foglalkozó EU-

dokumentum utal a szociális partnerek megállapodására, nemcsak országos szinten, hanem ágazati 

vállalati megállapodásokat is feltételez. (Talán az első ilyen dokumentum volt 1992-ben a munka-

szervezet átalakításáról szóló EU Bizottság közlemény, de azóta – a Lisszaboni Stratégia részeként – 

megjelent politikák, a munka és család/magánélet összehangolása, az élethosszig tartó tanulás, a 

munkahelyi zaklatás és stressz kezelése stb. mind utalnak a kollektív szerződések lehetőségeire.) 

Ugyancsak bekerült a kollektív szerződéses témák közé a vállalatok esélyegyenlőségi, anti-

diszkriminációs politikája is.21 

A magyarországi kollektív alku – kutatási módszerek, források 
 
A magyarországi kollektív alkufolyamat, kollektív szerződések alapvető jellemzőinek ismertetése 

nem feladata ennek a tananyagnak. Mielőtt azonban rátérnénk a kutatási eredményekre érdemes 

áttekinteni az adatforrásokat, kutatási módszereket, az egyes megközelítések közötti módszertani 

különbségeket.  

Mindenekelőtt kollektív szerződések mennyiségének, lefedettségének elemzésére alkalmasak a 

statisztikai források. A KSH Munkaerő felvételének már idézett 2001-es, 2005-es és 2009-es kiegészí-

tő kérdésblokkja nem csak a szakszervezetekről, ütemi tanácsokról kérdeznek, hanem arról is, hogy a 

kérdezett munkavállaló munkahelyén van-e kollektív szerződés, pontosabban, hogy az befolyásolja-e 

a béreket, munkafeltételeket. Ez tulajdonképpen egy szubjektív értékelése a szerződéseknek, de 

számos országban (például az Egyesült Királyságban) ez az alapvető módszer a KSZ lefedettség méré-

sére. 

Az 1997-ben bevezetett bejelentési kötelezettség alapján a Munkaügyi Minisztériumban kialakí-

tott kollektívszerződés-nyilvántartás adatlapja mennyiségi, lefedettségi jellemzőkön túl részletes 

adatokat tartalmaznak a szerződések tartalmáról is. A kollektív szerződések típusaitól (egymunkálta-

tós-többmunkáltatós, versenyszféra-közalkalmazottak) többféle adatlap készült, amelyekről külön-

külön és együttesen is készítenek összefoglaló táblákat. (Az adatlapok közül a versenyszféra egy-

munkáltatós (vállalati) kollektív szerződéseire vonatkozót mellékletként közöljük.) A kialakított rend-

szer egyébként online lekérdezést is lehetővé tesz, hozzáférhető a minisztérium jogutódjainak 

                                                           
21

 A kollektív alku innovatív tartalmainak áttekintéséről lásd a Dublini Alapítvány néhány cikkelemzését és ösz-
szehasonlító tanulmányát: Eurofound 2002, 2005,2006, Giaconne 2009, továbbá Heyes – Rainbird (2011) 
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(SZMM, NGM) honlapján, beleértve a bejelentésnél használt adatlapokat.22  Az adatlapok alapján a 

kollektív szerződésekről – elvileg –rengeteg információ kerül a minisztériumi rendszerbe, a gyakor-

latban azonban a bejelentés hiánya nem szankcionált és a kitöltés pontossága is kétséges.  

Munkagazdasági elemzések céljára mikroadatokat érdemes használni. A kollektív szerződések a 

megfigyelhető adatok közül – feltételezhetően – leginkább a munkabért befolyásolják, amelyek legy-

gyakrabban használt igen nagy mintát tartalmazó adatforrása a Foglalkoztatási Hivatal egyéni bérfel-

vétele, régebbi nevén bértarifa-felvétele.23  Ez egy évente megismételt „keresztmetszeti” felvétel a 

versenyszférában országosan 8-9,000 munkáltatóra és azok telephelyeire terjed ki, és kb. 100,000 

munkavállalóról tartalmaz a kifizetett béren, illetve annak összetevőin túl részletes demográfiai, 

iskolázottsági és foglalkozási adatokat is. A bérfelvételben a húsz fő feletti vállalatok mindegyikét 

megkérdezik, ebben a körben a mintavételi arány fizikaiaknál körülbelül 7 százalékos, a szellemieknél 

körülbelül 10 százalékos. Az ennél kisebb vállalkozásokból véletlenszerű mintát vesznek, viszont 

azoktól minden foglalkoztatott adatait begyűjtik. Kutatási célra a béradatokat – a vállalat azonosítója 

alapján – össze lehet kapcsolni a minisztériumi regisztráció adataival, de maga a bértarifa-felvétel is 

tartalmaz a kollektív szerződés érvényére vonatkozó adatot. A kvalitatív kutatások sorában említen-

dő, hogy vállalati kérdőíves vizsgálatokkal is elemezhető a kollektív szerződés hatása, melynek egyik 

példája a már korábban bemutatott „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok” – 2010-felvétel. 

Természetesen a kollektív alku vizsgálható szociológiai módszerekkel (interjúkkal, esettanulmá-

nyokkal) és a kollektív szerződés-szövegek jogi szempontú elemzésével is. 

A regisztrációs adatok kutatási célú használata 

A regisztrációs adatlapok információinak felhasználására példa a 2001-es Mt.-módosítás hatásának 

vizsgálata. Mint ismeretes a módosítás célja a munkavégzés rugalmasítása volt, ám számos eszköz 

alkalmazását kollektív szerződéses szabályozáshoz kötötte.  

29. ábra 

A flexibilizálás eszközeinek igénybevétele a kollektív szerződésekben (2002-2003) 

Adatlap 

sorszám  

(II. rész) 

KÉRDÉS 

A bejelentett 

KSZ-ek százaléká-

ban 

A lefedett lét-

szám százaléká-

ban 

13. Munkaidőkeret alkalmazása (van) 78,6 90,6 

     – két hónap, vagy annál rövidebb 34,6 41,9 

     – kettőnél több, de legfeljebb négy hónap 32,1 45,0 

     – négynél több, de legfeljebb hat hónap 5,0 3,7 

     – éves munkaidőkeret  31,6 42,6 

                                                           
22

 (http://www.szmm.gov.hu/mkir/ és http://mkir.gov.hu/ 
23

 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_Egyeni_berek_es_keresetek_statisztikaja 
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Adatlap 

sorszám  

(II. rész) 

KÉRDÉS 

A bejelentett 

KSZ-ek százaléká-

ban 

A lefedett lét-

szám százaléká-

ban 

14. Munkarendre vonatkozó szabályok   

     – többműszakos munkarendben 68,8 79,8 

     – osztott munkarendben 24,5 41,3 

15. Pihenőidőre vonatkozó szabályozás 71,3 88,6 

     – pihenőnapok összevonása egy hóra 43,4 69,6 

     – pihenőnapok összevonása hat hóra 21,9 20,8 

16. Átirányítás maximális időtartama   

     – évi 44 munkanapnál kevesebb 16,6 14,6 

     – évi 44 munkanapnál több 21,2 34,0 

     – nincs szabályozva 62,1 51,4 

17. Átirányítás, kiküldetés és a más munkáltatónál törté-
nő munkavégzés együttes időtartamának maximuma 

  

    – évi 110 munkanapnál kevesebb 21,5 17,8 

    – évi 110 munkanapnál több 11,7 27,3 

    – nincs szabályozva 66,8 54,3 

18. A rendkívüli munka elrendelésének formájára vonat-
kozó szabályozás 

78,9 77,7 

19. Az elrendelhető rendkívüli munka maximális mértéke   

     – évi 200 óránál kevesebb 30,3 22,8 

     – évi 201-300 óra között 57,7 55,1 

     – nincs szabályozva 12,0 12,1 

20. Az elrendelhető készenlét maximális mértéke   

     – évi 201-300 óra között  21,2 32,1 

     – nincs szabályozva 78,9 77,9 

Forrás: Neumann–Nacsa 2004 

 

A 2001-es Mt.-módosítás utáni két évben kötött illetve módosított kollektív szerződésekről ösz-

szefoglalóan  megállapítható, a munkaidőkeretet sokkal szélesebb körben alkalmazzák, az érdemi 

kollektív szerződéses szabályozást jelentő 2-6 hónapos munkaidőkeret lehetőségével az összes kol-

lektív szerződést bejelentő cég 37,1 százaléka élt, ami az egymunkáltatós kollektív szerződésekkel 

lefedett összlétszám 48,7 százalékát érintheti. (Nyilvánvalóan a gyakorlatban csak a cégek létszámá-

nak egy részénél alkalmazzák, de ennek arányairól nincs információnk.) Újdonsága ellenére sokan 

alkalmazzák az éves munkaidőkeretet is, az összes kollektív szerződés bejelentő összes cég 31,6 szá-

zaléka, melyek a lefedett létszám 42,6 százalékát foglalkoztatják. Ugyancsak viszonylag sok cég élt a 

pihenőnapok összevonásának lehetőségével: legfeljebb egy hónapra a cégek 43,4 százalékánál, 6 

hónapra pedig 21,9 százaléknál engedi meg ezt a kollektív szerződés. Ugyanakkor viszonylag keve-

sebb cégnél történt meg az átirányítás, illetve átirányítás, kiküldetés és a más munkáltatónál történő 

munkavégzés együttes időtartamának törvénytől eltérő meghatározása. (A törvényi értéktől mindkét 

irányban eltérnek a szerződések, egyik esetben sem egyértelműek az eltérés tendenciái.) Az új szabá-
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lyozási lehetőségek közül érdeklődésre tarthatna számot még az egymást követő két műszak közötti 

pihenőidő rövidítésének lehetősége (8 és 11 óra között, a törvényi 11 órával szemben), de az adatlap 

erre vonatkozó kérdést nem tartalmazott.  Az újszerű „rugalmasítási” lehetőségek széles alkalmazása 

azonban nem jelenti azt, hogy a túlóra, mint az alkalmazkodás hagyományos eszköze teljesen fele-

désbe merült volna. A cégek 78,9 százalékánál (a létszám 77,7 százalékára) van szabály a kollektív 

szerződésben a túlóra elrendelésének módjára. Az elrendelhető rendkívüli munka legmagasabb éves 

mértékének a törvényinél magasabb értékét (200-300 óra) alkalmazza a szerződéskötő munkáltatók  

57,7 százaléka, melyek a lefedett munkavállalói létszám 55,1 százalékát foglalkoztatják. Az ilyen 

munkaadók aránya valamelyest csökkent, talán azért is mert az Mt.-módosítás – mint ismeretes – a 

kollektív szerződés nélkül elrendelhető mértéket is emelte (144-ről 200 órára). Ennek ellenére a túl-

munka éves korlátját megemelők még mindig a kollektív szerződést kötő magyar munkáltatók több-

ségét képviselik (Neumann–Nacsa 2004).  

Munkagazdaságtani kutatások 

A kollektív szerződések bérekre, foglalkoztatásra gyakorolt hatása a közgazdasági elmélet fontos 

kérdése, az elméletek tesztelésére pedig az 1940-es évektől rengeteg kutatást végeztek, főként az 

angolszász országokban, de gyakoriak az országok közötti összehasonlító kutatások is.  

A magyarországi kutatások közül úttörő munka volt Kertesi és Köllő ágazati bérkülönbségekre 

vonatkozó vizsgálata. A kutatások kimutatta, hogy az egyéni és regionális hatásoktól megtisztított 

ágazati bérkülönbségek 1986 és 1997 között igen jelentős mértékben megnövekedtek. Az ágazati 

kereseti skála széthúzódására két nagyobb hullámban került sor. Az elsőre a rendszerváltás éveiben 

(1989 és 1992 között), a másodikra 1995 után a transzformációs válságból való fokozatos kilábalás 

idején. Az egyes ágazatok bérhozamainak időbeli nyomonkövetéséből megállapítható, hogy a válto-

zásokat két tényező befolyásolta. Egyrészt az erősen monopolizált, kevés nagyvállalatból álló, magas 

tőkefelszereltségű ágazatok ágazati bérszínvonalának látványos javulása, másrészt pedig, egy sor 

erősen kompetitív jellegű ágazat bérpozícióinak drámai hanyatlása. A “nyertes” monopolista ágaza-

tok zöme 1989 és 1992 között, és csakis akkor tudta pozícióját jelentősen javítani. A “vesztes” kom-

petitív ágazatok helyzetét ezzel szemben nem hirtelen változások, hanem az 1989 utáni időszak egé-

szére kiterjedő, folyamatos lecsúszás jellemzi. Megállapítható, hogy „nyertes” ágazatokban a szak-

szervezet jelenléte fokozottan érzékelhető, míg a „vesztes” ágazatokban az érdekképviselet szinte 

teljes hiánya mutatkozik. A kutatás megmutatta, hogy a jelentős, helyenként nagyon nagy ágazati 

bérkülönbségek legfőbb oka az erős vállalati monopolhelyzet (energiaszektor, vasút), illetve az ága-

zat szakszervezeti szervezettsége, aktivitása. Emellett kiemelte a pénzügyi szektor nagy súlyát, bár itt 

kevésbé érvényesül a monopol jelleg és a szakszervezeti aktivitás. A vesztes oldalon a verseny ágaza-

tok, illetve a hanyatló, de kemény versenyben résztvevő ágazatok vannak (ruházati ipar, mezőgazda-

ság stb.). 

Az angolszász országok – így elsősorban az Egyesült Államok – munkaügyi statisztikája rendsze-

resen közzéteszi, hogy a különböző iparágak egyes szakmáiban a kollektív szerződéses, illetve szak-

szervezet nélküli munkahelyek között mennyi az átlagos keresetek egyszerű összehasonlításából 
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számítható nyers bérkülönbség. Ha azonban egy munkagazdaságtani tanulmányban olvassuk azt, 

hogy az USA-ban “a szakszervezeti tagok 5-25 százalékkal többet keresnek, mint a hasonló jellem-

zőkkel bíró kollegáik a hasonló szakszervezet nélküli munkahelyeken” (Farber 1986), akkor bizonyo-

san az ún. bérrésről vagy relatív bérkülönbségről (union / nonunion relative wage differential, wage 

gap, union markup) van szó, melyet a nyers szakszervezeti bérkülönbségből az ismert béralakító té-

nyezők kiszűrése után kaphatunk meg. Ennek regressziós becslése a munkagazdasági kutatások ked-

velt témája volt az Egyesült Államokban. Lewis (1996) áttekintése szerint a relatív bérkülönbség 

meghatározását rendszerint az ún. „béregyenlet” regressziós becslésével végzik el, azaz az egyenlet 

illesztésénél olyan keresztmetszeti felvételekből nyert egyéni adatokból indulnak ki, melyek a béren 

és a szakszervezeti (kollektív szerződéses) státuson túl kiterjednek mindazon megfigyelhető válto-

zókra, melyekről feltételezhető, hogy megmagyarázzák a különféle munkát végző, eltérő egyéni tu-

lajdonságokkal rendelkező munkavállalók közötti bérkülönbségeket. Az így becsült relatív bérkülönb-

ség bizonyosan felfelé torzított, de azt sajnos nem tudhatjuk, hogy mennyivel (Ehrenberg–Smith, 

2003). A torzítás irányáról egy egyszerű gondolatkísérlettel is meggyőződhetünk.  Tegyük fel, hogy 

egy vállalat szakszervezete a kollektív alku során sikeresen feltornászta a bérszintet, vagyis a munkál-

tató kénytelen magasabb bért fizetni, mint amit a megfigyelhető jellemzők alapján a munkaerőpia-

con fizetnek. Ezáltal nyilvánvalóan többen jelentkeznek felvételre az adott cégnél, s bizonyosan van-

nak a jelentkezők között olyanok, akik magasabb termelékenységre is képesek. A munkáltató akkor 

tudja kikerülni a rákényszerített magasabb bérköltségből adódó veszteségét, ha válogat a jelentke-

zők között, és a jobb minőségű, termelékenyebb munkaerőt alkalmazza. A jelentkezők tesztelése és 

az alacsonyabb minőségű munkaerő lecserélése nyilván időt és költséget emészt fel, de végülis a 

magasabb bérek jobb minőségű, magasabb termelékenységet elérő munkaerő alkalmazásához ve-

zetnek.  

Az 1998. évi béradatok alapján Magyarországon is jelentős bérkülönbség volt kimutatható a 

szakszervezettel rendelkező és a szakszervezet nélküli cégek között. A súlyozott átlagokból számolt 

nyers „szakszervezeti bérkülönbség” a versenyszféra egészére 25,2 százalék. Ezen az átlagon belül 

magasabb a fizikai munkásoknál (35,0%), alacsonyabb a szellemi foglalkozásúaknál (4,5%). Relatív 

bérkülönbségre (bérrésre) 3-5 százalékot kell mértékadó becslésnek tekinteni az 1998. májusi kere-

setekre vonatkozó béregyenlet többváltozós regressziós elemzése alapján.24 Az elemzés a következő 

változók hatását szűrte ki: személyi tulajdonságok (nem, iskolai végzettség), a munkaviszony jellem-

zői (állománycsoport, gyakorlati idő), területi jellemzők (helyi munkanélküliségi mutató, Budapest 

dummy), ágazati és tulajdoni jellemzők (23 ágazati-alágazati dummy és 4 külföldi tőke arány dummy) 

(Neumann 2001). 

A bérrés vizsgálható a munkavállalók különböző – személyes, vagy a munkaviszonnyal összefüg-

gő jegyeik alapján képezhető – csoportjain belül is. Ezek a különbségek tulajdonképpen azt fejezik ki, 

hogy a különböző csoportok bére mennyiben függ a kollektív szerződés lététől, magyarán kit, meny-

nyire képvisel a szakszervezet. Korcsoportok szerint erősen változik a bérkülönbség. Legmagasabb 

(6%) a 40-54 éves korosztályoknál, valamivel alacsonyabb (4%) a 35-39 és 55-59 éves korcsoportok-

                                                           
24

 Egy későbbi – némileg más módszert használó – magyar bérrés vizsgálatról lásd Rigó (2008). 
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ban. Kifejezetten alacsony a fiatalabbak között: 30-34 év között 2 százaléknyi, de ez ennél fiatalab-

baknál már nulla, vagy negatív értékű (25 év alatt –4 százalék). Iskolai végzettség szerint a szakmun-

kásképzőt, szakiskolát végzettek keresete függ leginkább a kollektív szerződés lététől (5,0%), jóval 

kisebb a legfeljebb 8 általánost végzetteknél és az érettségizetteknél (1,1%), míg a főiskolát, vagy 

egyetemet végzetteknél a bérrés negatívba fordul (–3,1). Ezzel összefüggő – nem meglepő – ered-

mény, hogy leginkább a fizikai munkások bérére hat a kollektív szerződés léte (3,2%), a szellemieknél 

nincs hatása (–0,4) és a vezetőknél pedig enyhe negatív értéket találunk (–1,1). 

Természetesen a szakszervezetek szerepe egy-egy munkavállalói réteg érdekérvényesítési lehetősé-

geiben nem független attól sem, hogy az abba csoportba tartozók milyen arányban tagjai a szakszer-

vezeteknek, illetve a kollektív szerződések milyen mértékben vonatkoznak munkahelyeikre. A 30.  

ábrán együtt látható ez utóbbi arány és a béregyenletből becsült relatív bérkülönbséggel (a hozzá 

tartozó 95 százalékos konfidencia-intervallummal együtt) az életkor, illetve az iskolai végzettség 

függvényében. 25 

                                                           
25

 A KSH hasonló adatai csak 2001-től állnak rendelkezésre, így a kutatás idején (1999) újszerű eredmény volt 
az egyes munkavállalói csoportok kollektív szerződéses lefedettségének becslése. (Az eredményeke egyébként 
tendenciaszerűen jó közelítését adják a KSH felvétel későbbi hasonló adatainak.) 
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30. ábra 

A bérrés és a kollektív szerződéses „lefedettség” az életkor és az iskolai  végzettség függvényében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Neumann 2001 
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Magának a kollektív alkunak, illetve az alku centralizációjának–decentralizációjának munkaerő-

piaci és makrogazdasági hatását rengeteg kutatás vizsgálta, amelyeket a munkagazdaságtani tan-

könyvekben, kézikönyvekben is feldolgoznak. Itt csak egyetlen hatást emelünk ki: a szakszervezeti 

jelenlét, illetve a kollektív alku hatását a keresetek szóródására. Általában a szakszervezeti hatás a 

bérskála összenyomódásában, a keresetkülönbségek csökkenésében jelentkezik, de ez alól is van 

kivétel. Például Magyarországon a minimálbér 2000-2001 évi jelentős emelése oly mértékben össze-

nyomta a bérskálát, hogy az utána következő években a szakszervezet – összhangban a menedzs-

menttel – arra törekedett, hogy a korábbi bérhierarchiát helyreállítsa, így a beosztott munkavállalók 

körében a bérkülönbségek növelése vált szakszervezeti politikává, melynek jelszava a „szakképzett-

ség megbecsülése” lett.  

Egyébként az 1998-as magyarországi béreket elemezve is kimutatható volt, hogy a kollektív 

szerződés szerinti különbségek eléggé markánsak. Az összes céget vizsgálva az felső és alsó decilis 

aránya szakszervezet nélküli  munkahelyeken ötszörös (5,04), míg a kollektív szerződéses munkahe-

lyeken „csak” négyszer (3,93) többet keresnek a felső decilishez tartozók. Általánosságban elmond-

ható, hogy a kollektív szerződéses cégeknél kisebb az  alacsony bér előfordulásának gyakorisága (2,1 

százalék, szemben a kollektív szerződés nélküli  cégeknél mért 4,3 százalékkal), ebből a szempontból 

tehát viszonylag sikeresnek tekinthetők a  szakszervezetek. Van azonban néhány szembetűnő kivé-

tel. Ilyen például a textilipar, ahol a 300 fő feletti cégek között gyakoribb az alacsony kereset a kol-

lektív szerződéses munkahelyeken (Neumann 2001). 
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31. ábra 

A bérek Gini koeficienssel mért egyenlőtlensége a szakszervezeti szervezettség függvényében 

 

 

Forrás: Baccaro, 2008 

Esettanulmányok a posztszocialista szakszervezeti alkustratégiáról 

Az ilyen kutatások előzményének a hetvenes-nyolcvanas évek iparszociológiai vizsgálatai tekinthe-

tők, amelyek felfedték, hogy léteznek olyan erős alkupozíciójú, szolidáris munkáscsoportok, melyek 

teljesítménytaktikázással képesek magasabb béreket kiharcolni, jórészt magas keresetet biztosító 

túlórák formájában (Héthy–Makó 1972, Kemény 1968). Más munkacsoportokat viszont a vezetés 

sikeresen versenyeztetett, így a csoporton belüli informális munkásszolidaritás sem működhetett 

(Köllő 1981). Ezeknek az informális alkudozásoknak, a kor szóhasználatával „munkásmagatartások-

nak” a felfedezése kihívást jelentett a rendszer ideológiájával szemben, hiszen az a társadalom egé-

szének „érdekazonosságát” hirdette. Üzemi szinten pedig a vezetők hatalmát kérdőjelezte meg, hi-

szen azok a bérmeghatározás hierarchikus elvét hirdették, azaz a bérrendszer, az órabérek az üze-

men belüli hatalmi szervek (menedzsment, párt, KISZ, szakszervezet) kompetenciájába tartoztak. 

Hasonló kutatások készültek a nyolcvanas években is, amikor az elitcsoportok béralku részben in-

tézményesedett a Vállalati Gazdasági Munkaközösségek keretében. A rendszerváltás után azonban, 

amikor a szakszervezeti béralku legitimitást nyer már alig készültek ilyen kutatások Magyarországon, 
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pedig  akár a szakszervezet nélküli üzemekben, akár a kollektív szerződésben meghatározott bérek 

mellett feltételezhető, hogy napjainkban is folynak hasonló informális alkudozások egyéni és cso-

portszinten. Az egyetlen általam ismert kivétel Bódis (1997) tanulmánya.  

A mai hasonló mikroszintű üzemszociológiai vizsgálatok hiányoznak, ami részben annak köszön-

hető, hogy a szakma is magáévá tette azt a közkeletű vélekedést, mely szerint egy kapitalista rend-

szerben profitérdekelt tulajdonosok mellett nincs helye az informális béralkunak. Ezt részben igazolni 

látszottak a munka-gazdaságtani kutatások is, közvetett bizonyítéknak tűnik, hogy a rendszerváltás 

után statisztikailag kimutathatóan erősödött a vállalati béralakító tényezők szerepe, konkrétan a 

termelékenység és az egyéni bérek közötti korreláció (Köllő 2000). Hogy mégis azt gondoljuk, hogy 

vannak informális alkudozások azt egyrészt a nyugati szervezetszociológiai irodalomra alapozzuk, 

másrészt a kialakult munkaügyi kapcsolati intézmények – esettanulmányos vizsgálatok alapján feltárt 

– hiányosságaira. A Kelet-Európában a rendszerváltás után kialakult alkustratégia általános jellemző-

je ugyanis, hogy a bérmegállapítás formális szabályai tág teret hagynak a helyi menedzsment dönté-

seinek az egyéni bérek megállapításában. A szakszervezeti szerep igen gyenge az egyéni panaszok 

kezelésében, nem alakult ki a nyugati munkahelyi szakszervezeti működés egyik pillére: az intézmé-

nyesített panaszeljárás. Nem véletlen, hogy ez különösen nyugat-európai kutatók számára volt 

szembetűnő Clark és Fairbrother (1994) oroszországi és Pollert (1999) csehországi beszámolóiban.  

A mai magyar szakszervezeti szerepek nem csak a nyugat-európai mintától térnek el, hanem az 

egy évszázaddal ezelőtti magyar mintától is.  Tóth (2005) interjús tapasztalatokon alapuló cikke sze-

rint „A rendezett munkaviszony fogalma gyökeresen mást jelent a posztcéhes szakszervezetből kinö-

vő szakszervezet és a posztszocialista szakszervezet számára. A posztcéhes szakszervezetek a mun-

kavállalási feltételek meghatározásakor a munkavállaló és a munkáltató közötti egyéni, informális 

alku terét a legszűkebbre kívánták szorítani. Merev szabályozásra, merev bértarifatételekre és mun-

kaköri leírásokra törekedtek. A posztszocialista magyar szakszervezetek számára a rendezett munka-

ügyi viszonyok az alapvető keretek szabályozottságát jelentik, elsősorban vállalati szintű kollektív 

szerződésekkel, de azokon belül jelentős szabadságot hagyva az egyéni és csoportos teljesítményér-

tékelésen alapuló egyoldalú munkáltatói döntéseknek, illetve a szakszervezeti beleszólás nélkül foly-

tatott egyéni és kiscsoportos informális alkunak. Ez az érdekvédelmi megközelítés elismeri a vállalati 

menedzsment jogát az egyéni béremelkedés különböző teljesítménymutatók alapján történő meg-

határozására a szakszervezettel kialkudott kereteken belül. Amíg a szakszervezet csak a munkaválla-

lók számára előnyösebb keretfeltételek meghatározására törekszik, addig tág teret enged a vállalat-

vezetésnek  az egyéni munkavállaló tényleges helyzetének meghatározására, illetve az informális 

egyéni alkura, s ezáltal nem lehetséges mechanikus szolidaritás ki- alakítása a munkavállalók között. 

Vagyis szemben a nyugat-európai munkavállalók tapasztalataival, amely szerint az egyén helyzete 

csak mindenki más helyzetével együtt javulhat, ez az érdekvédelmi stratégia lehetőséget ad arra, 

hogy az egyes munkavállaló helyzete társaiétól függetlenül javuljon. A mechanikus szolidaritás e 

hiánya miatt oly nehéz – ha nem éppen lehetetlen – a magyar szakszervezeteknek tagságukat a szak-

szervezeti követelések érdekében mozgósítani, ha nyíltan kívánnának fellépni a vállalatvezetéssel 

szemben.”  
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A kollektív szerződések szabályozási körének jogi elemzése 

Mivel Magyarországon a kollektív alku – európai összehasonlításban – decentralizáltnak mondható, a 

munka világának kollektív szerződéses szabályozásáról csak nagyszámú vállalati kollektív szerződés 

vizsgálatának alapján alkothatunk képet. Erre a feladatra vállalkozott a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium (SZMM), mely 2006. és 2007. évben ágazati tanulmányokat rendelt meg, melyek a kollek-

tív szerződések szövegeinek elemzésére irányultak. Összesen 20 ágazatra kiterjedően összesen 304 

kollektív szerződés (32 többmunkáltatós szerződések és 272 egymunkáltatós szerződés) elemzését 

és értékelését végezte el három kutatócsoport. A jogi szempontú elemzések célja feltérni a tipikus 

szerződéses megoldásokat, a jogellenes gyakorlatokat és „jó gyakorlatok” bemutatásával javaslato-

kat tenni a követendő helyi szabályozásra.  

Az ágazati szerződések vonatkozásában a jogi elemzés elsősorban szabályozási hiányosságokat 

állapított meg. A kollektív szerződésekre vonatkozó munkatörvényi szabályozás alapvetően a mun-

kahelyi szintű tárgyalások és szerződések logikáját követi. Különösen hiányoznak a szerződés megkö-

tésére való jogosultság, a reprezentativitás, a kollektív tárgyalási jog, illetve kötelezettség, a kollektív 

szerződés hatályára vonatkozó szabályok. Intézkedéseket sürgetnek a kiterjesztett hatályú kollektív 

szerződések hatályosulásának elmaradására utaló statisztikai adatok és kutatási eredmények. Az 

ágazati szintű szociális partnereknek együttesen kell fellépniük az ágazati szintű normák alkalmazása 

érdekében, például kiépítve és propagálva azokat az információs csatornákat, amelyeken keresztül a 

kismunkáltatók és munkavállalóik tudomást szerezhetnek a reájuk kiterjedő hatályú megállapodá-

sokról. A kollektív szerződések módosításával összefüggésben a legaggályosabb, hogy figyelmen kívül 

marad, különösen szakszervezeti oldalon, a reprezentativitás megváltozásának lehetősége. A joggya-

korlat szisztematikusan azt hangsúlyozza, hogy a kollektív szerződés módosítására, az általános jog-

elveknek megfelelően az jogosult, aki azt megkötötte. Lehetséges azonban, hogy időközben a vállalat 

szervezeti átalakulásának, vagy egyszerűen a támogatottság megváltozásának következtében már a 

szerződést kötő szakszervezetek egyike vagy nagyobbik hányada már nem létezik, vagy messze nem 

élvez olyan támogatottságot, mint korábban (Nacsa–Neumann 2008). 

A húsz ágazati elemzést összefoglaló tanulmány (Fodor–Nacsa–Neumann 2008) szerint a kollek-

tív szerződések tartalma általában szegényes, és az Mt. szabályozási logikáját követi. Elterjedt az Mt. 

szabályainak (általában pontatlan) megismétlése, a megengedő, de alanyi jogosultságot nem terem-

tő szabályozás (például juttatás „adható”), valamint a rendelkezések és az elvi jellegű, célokat kijelö-

lő kijelentések elkülönítésének hiánya. A szerzők javasolják az innovatív, a felek szabályozási igényei-

re válaszoló szabályok megalkotását, az iratminták kritika nélküli felhasználásának mellőzését. Éssze-

rű, ha a felek a preambulumba gyűjtik össze az elvi jellegű deklarációkat.  

A kollektív szerződések hatályát illetően jogellenes rendelkezések is előfordulnak, például az al-

kalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak, a nyugdíjban is részesülő, a részmunkaidős, valamint 

a megállapodás alapján vezetőnek minősülő munkavállalóknak a szerződés személyi hatálya alóli 

kirekesztése. A kollektív szerződések megkötésére és módosítására elterjedt a felek paritásos bizott-

ságaiban történő tárgyalások előírása, amely ésszerű tárgyalási kereteket biztosít és megfelel az eu-

rópai és a magyar hagyományoknak. A szerzők a közvetlen munkahelyi részvétel jó példájának tart-
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ják, ha a KSZ előkészítése során a munkavállalók csoportjainak is biztosítják esetenként a javaslatté-

tel jogát. Ugyancsak követendő példa a KSZ-ek tartalmának rendszeres felülvizsgálata az Mt-nek, 

valamint a változó körülményeknek való megfelelés érdekében. A kollektív szerződés megszűnését a 

felek általában jogi megoldásokkal is igyekeznek akadályozni, például a felmondás kézbesítése előtti 

kötelező egyeztetésnek, vagy a felmondásra irányuló egyéb részletszabályok előírásával. A részleges 

felmondás megengedése csak kivételesen fordul elő: ha a szakszervezeti oldalon több részes fél van, 

akkor általában nem hatályosul az a törvényi előírás, hogy a szakszervezetek egymás között állapod-

janak meg a felmondás jogának gyakorlásáról. A felek együttműködésének szabályozása fontos sza-

bályozási kérdés: a felek általában szabályozzák mind az együttműködés tárgyait, mind az együttmű-

ködés szervezeti (bizottságok felállítása) vagy eljárási (iratmegküldés, részvétel egymás ülésein, tár-

gyalási kötelezettség) kereteit.  

Az Mt-ben előírt szakszervezeti jogok részletezése általános gyakorlatnak tekinthető. A tájékoz-

tatáshoz való jog összefüggésében jellemző az iratküldési kötelezettség előírása bizonyos adatokra, a 

véleményezési jog összefüggésében pedig a munkavállalók nagyobb csoportjának meghatározása. 

Viszonylag elterjedt a kifogás benyújtását megelőző előzetes egyeztetés előírása. Kivételesen biztosí-

tanak a kollektív szerződések többletjogosítványokat, mint például megjelölt tárgyakban együttdön-

tési jogot. A szakszervezet működési feltételeinek biztosítása tipikus helyi szabályozási kérdés. A 

munkáltató anyagi támogatása annál kevésbé veszélyezteti a szakszervezet(ek) függetlenségét, mi-

nél pontosabban, kiszámíthatóan és átláthatóan szabályozza ezt a kérdést a kollektív szerződés. A 

szerzők nem tartják helyesnek azt a gyakorlatot, ha a munkáltató egyedi támogatási megállapodáso-

kat köt az egyes szakszervezetekkel. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye tekin-

tetében  két véglet szabályozása jellemző: a maradvány megváltása (akár a felénél magasabb mér-

tékben), vagy a tisztségviselő függetlenítése a munkaidő-kedvezmény terhére. A függetlenítés jogcí-

me a munkaidő-kedvezmény kiadása. Hibás és jogalkalmazási problémákhoz vezethet az a gyakorlat, 

hogy ezen felül újabb jogcímet is hozzárendelnek (például rendelkezési állományba vétel, vagy ki-

rendelés stb.) a függetlenítéshez. A munkajogi védelem szempontjából jogellenes különbséget tenni 

a reprezentatív és a nem-reprezentatív szakszervezetek között a munkajogi védelemhez való jog 

tekintetében. Követendő gyakorlat a védelemre jogosult tisztségviselők névsorának, illetve az abban 

történő változás közlésének előírása.  

A kollektív viták megoldására született szabályozásokban jellemzően nem különülnek el élesen 

egymástól a kollektív érdek- és a jogviták eljárásai és ezen eljárások lefolytatására feljogosított szer-

vek. Ezt a gyakorlat nem jogsértő, bár némiképp ellentmond az Mt éles megkülönböztetésen alapu-

ló, bizonyos mértékig indokolatlan logikájának. Követendő gyakorlat a paritásos bizottságokban foly-

tatott közvetlen tárgyalások megakadása esetére a közvetítés kikötése, a közvetítő személyének 

kijelölése, és a közvetítés alapvető szabályainak meghatározása. A kollektív szerződésekhez csatolt 

sztrájkszabályzatokban jellemzően sok a sztrájkjogot jogellenesen megszorító szabály. Az egyéni 

viták megoldásánál kimutatható a törekvés a munkahelyi szintű vitakezelés biztosítására. Jellemző a 

megelőzően szabályozott perelkerülő eszközök (egyeztetés, bizottsági vitakezelés) alkalmazásának 

előírása. Ezek lehetőségkénti alkalmazása jogszerű, de kötelezettségként való előírása jogellenes. A 

bizottsági vitakezelésben csak kivételesen maradt fenn a „döntőbizottság”, jellemző a közvetítés 
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megkísérlése lehetőségének biztosítása. Kérdésként felmerül a bizottságok függetlenségének biztosí-

tása, és ebben a szakszervezetek szerepe. Esetenként, szakszervezeti támogatáshoz kötötten, az 

egyéni érdekviták megoldására is lehetőség van bizottsági úton. 

Bár a szerzők kifejezetten értékesnek tartják a foglalkoztatáspolitikai rendelkezések kollektív 

szerződésbe foglalását, ilyen csak kivételes esetekben, például a privatizációhoz kapcsolódóan került 

be a szerződésekbe. Ugyanakkor több kollektív szerződés tartalmazott a modern jogalkalmazás által 

kialakított előnyben részesítési szabályokat, például a már elbocsátott munkavállalók újraalkalmazá-

sára irányuló kötelezettséget, jelentkezésük esetén előnyben részesítésüket, illetve az üzemi balese-

tet szenvedett és újra munkaképessé váló munkavállalóknak, illetve üzemi balesetben elhunyt mun-

kavállaló hozzátartozójának előnyben részesítését. Ez utóbbi előírások megfelelnek a szociálisan 

felelős vállalattal szemben újonnan támasztott követelményeknek is. A foglalkoztatáspolitikai ren-

delkezések között említhetők azok a képzések, amelyeket a munkaviszony megszüntetésének elkerü-

lése céljából alkalmaznak. A képzésre vonatkozó munkáltatói stratégiákból azonban meglehetősen 

keveset lehetett megismerni a kollektív szerződésekből. Azok a szerződések, amelyek tartalmaznak 

ilyen jellegű szabályokat – néhány kivételtől eltekintve - inkább csak kereteket és általános előíráso-

kat, munkáltatói támogató szándékot fogalmaznak meg, illetve az Mt.-ben foglalt rendelkezésekre 

utalnak. A részletes kondíciók meghatározását jellemzően a tanulmányi szerződésekben való megál-

lapodásokra bízzák a felek. 

A munkaviszony szabályozásával (normatív rész) is hasonló részletességgel foglalkozik az össze-

foglaló tanulmány. A főbb, elemzett témakörök: a munkaviszony létesítése, a munkaszerződéstől 

eltérő foglalkoztatás, a munkaviszony megszüntetése, a munkavégzés szabályai, hátrányos jogkövet-

kezmények, a munkaidő szabályozása, munkaruha, kártérítés. A bérezést illetően az alkalmazott 

bérrendszerekről általában csak felsorolást találhatunk a szerződésekben, esetleg meghatározva azt 

is, melyik milyen munkavállalói csoportra alkalmazandók. A szerződések azonban főként általános 

elveket rögzítenek, egyedül a teljesítménybér normázásának szentelnek nagyobb figyelmet. Nem 

mellesleg, ez az a pont, ahol az Mt. is alaposabb eljárást rögzít, különösen a 2003-as és 2006-os mó-

dosítása óta. A jutalmak részletezett szabályozásához képest meglepően elnagyolt a különféle válto-

zó bérelemek (célprémium, jutalom, 13. havi bér, üzemanyag- és alapanyag megtakarítási prémiu-

mok stb.) szabályozása. Noha a felsorolás a pótlékokhoz hasonlóan terjedelmes, de a szokásos fordu-

lat szerint a jutalmak csak „adhatók”, s az adományozás feltételei homályban maradnak. Vagyis a 

szakszervezet nem vonja kétségbe a menedzsment döntési jogát, abban a tekintetben, hogy ki jogo-

sult rá, milyen összegre és milyen feltételek teljesítése esetén. Ritka az olyan kollektív szerződés, 

amelyik például pontos képletet dolgozott ki a 13. havi kifizetés mértékére az egyéni alapbér és az 

auditált mérleg-eredmény függvényében, vagy szabályokat alkotott a jutalomalap elosztására, bizto-

sítva a munkavállalói képviselők bevonását a döntésekbe. Kivétel ez alól multinacionális cégeknél 

terjedő „bónusz” kiszámíthatósága, különösen a „jelenléti bónuszé”, ami az öröklött hiányzási szoká-

sok letörése érdekében bevezetett sajátos posztszocialista újításnak tekinthető. 

A szerződések bérre vonatkozó szövegeiben bizonyos fokú szakszervezeti tradicionalizmus kö-

vethető nyomon, amelynek forrása nyilvánvalóan az államszocialista hagyomány, hiszen a pótlékok, 



 

88 
 

béren kívüli juttatások aprólékos szabályozása a rendszerváltás előtti kollektív szerződésekben is 

megtalálható volt. A másik nosztalgikus elem a tarifaszerződések túlértékelése, amely azt az illúziót 

keltheti, mintha az egyéni bérek alakításában, a szakmai munkaerőpiacok szabályozásában jelentős 

szerepe lenne a szakszervezeteknek. (Ez nyilvánvalóan nincs így, hiszen a tarifa-megállapodások sta-

tisztikája és a munka-gazdaságtani kutatások egyaránt cáfolják ezt a feltételezést. Bár egyre több 

vállalat vezet be munkakör-értékelést, kompetencia-elvű besorolási és bérrendszereket, igénybe 

véve az erre szakosodott tanácsadó cégek szolgáltatásait, azonban ezek a legritkább esetben jelen-

nek meg a kollektív szerződésekben.) A harmadik, korszellemmel ütköző vonásnak az tűnik, hogy a 

munkaszervezeti változások szinte alig érintették a megállapodások tartalmát. Jellemző, hogy az 

ösztönző bér témájában a legrészletesebb szabályozás a hagyományos teljesítménybér normázásáról 

szól, s a manapság terjedő bónusz-rendszerekről, csoportbérezésről, munkaértékelésen alapuló vál-

tozó bérről gyakorlatilag hallgatnak a kollektív szerződések. Úgy tűnik, mintha a korszerű humánerő-

forrás-menedzsment nem működne azokban a vállalatokban, ahol a szakszervezetek részvételével 

kollektív szerződések szabályozzák a béreket. Persze ennek az ellentmondásnak a feloldására is két-

féle magyarázat adható: egyfelől lehetséges, hogy a korszerű HR-technikák jelenlétében tényleg nem 

kötnek kollektív szerződést (például a zöldmezős multinacionális iparvállalatoknál), másfelől azonban 

elképzelhető, hogy a tradicionális megközelítésű szerződések mellett az üzemi gyakorlatban mégis-

csak működnek a HR-technikák, mert a kollektív szerződéses szabályozás keret-jellege tág teret hagy 

számukra, hasonlóan ahogy a vállalati éves bérmegállapodás is meghagyja a menedzsment  mozgás-

térét az egyéni bérmegállapításban. 

A kollektív szerződésekből ugyancsak hiányoznak az EU Foglalkoztatási Irányvonalakra rímelő 

szabályok. A kollektív alku tárgyainak tágítása, a „flexicurity”-megközelítés beemelése a magyar gya-

korlatba sürgető kihívásnak mutatkozik. A kollektív alku hatókörének tágítása olyan szemléletváltást 

követel meg a szakszervezeti oldalon, hogy a munkáltatói – tipikusan a rugalmas munkaszervezési 

módszerek bevezetésére irányuló – követelésekkel nem csak pénzbeni ellentételezést lehet szembe-

állítani, hanem olyan vállalati politikák kiépítését is, amelyek hosszabb távon, illetve a munkahelyen 

kívül (egészségügyi és nyugdíjellátás, a családi kötelezettségek figyelembevétele) szolgálják a mun-

kavállalók jóllétét.  

 „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” kérdőíves kutatás a kollektív szerződé-

sekről 

Bár a kérdőíves kutatás kollektív szerződéses mintája kicsi (a telephelyek 11 százalékában volt ha-

tályban vállalati kollektív szerződés, 2 százalékában többmunkáltatós, 17 százalékában pedig ágazat-

ra vagy szakágazatra kötött kollektív szerződés) a felvétel egyaránt alkalmas arra, hogy a kollektív 

alku folyamatáról, a megállapodások tartalmáról és azok felek általi értékeléséről adatokhoz jussunk. 

A folyamatot illetően például a szakszervezeti képviselőket megkérdezték arról, hogy milyen beosz-

tású vezetőkkel tárgyalják a szerződést. (Döntő többségük (92%) a vállalat első számú vezetőjével 

tárgyal a a kollektív szerződésről, kb. felük a személyzeti, illetve HR vezetővel, egyötödük a tulajdo-

nossal, 21 százalék pedig az erre kijelölt munkatárssal.) Talán ennél is fontosabb, hogyan vonják be a 

szakszervezet vezetőségét és tagságát a kollektív alkuba. (A képviselők több mint háromnegyede a 
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kollektív szerződés aláírása előtt megkérdezte a szakszervezeti tagokat és a bizalmiakat is arról, hogy 

egyetértenek-e a tárgyalások eredményével, továbbá 21 százalék csak a bizalmiakkal egyeztetett, s 

mindössze 1 százalék „vállalta”, hogy sem a szakszervezeti tagokat sem a bizalmiakat nem vonta be.) 

Arra is választ ad a felvétel, hogy a vállalati kollektív szerződés változatlan formában érvényes-e a 

vállalat egészére, vagy az egyes telephelyeken külön „függelékekkel” eltérő bér- és egyéb munkafel-

tételeket engednek meg. (A vezetők túlnyomó többsége (91%) nyilatkozott úgy, hogy az életben lévő 

vállalati kollektív szerződés minden vonatkozásában közvetlenül alkalmazható az adott telephelyre, 

az esetek 9 százalékában pedig a vállalati kollektív szerződés mellett vannak helyi sajátosságokat is 

figyelembe vevő kiegészítések.) 

A kérdőívben – terjedelmi korlátok és módszertani nehézségek miatt –nem kérdezték, hogy mi-

ről szól a kollektív szerződés, mégis a szakszervezet és a vezetés válaszaiból lehet következtetni a 

szerződés tárgyaira. A szakszervezeti befolyásról a vezetőket és a szakszervezeti képviselőket témán-

ként kérdeztük (két egyező 18 elemű felsorolásban), s mindegyiknél 5 fokozatban adtunk lehetősé-

get a szakszervezeti szerep értékelésére. (A vezetői válaszlehetőségek: megállapodást kötünk (pél-

dául kollektív szerződést)– meghallgatjuk a véleményét és megegyezésre törekszünk– csak meghall-

gatjuk a véleményét– csak tájékoztatást adunk róla– nem tárgyalunk róla) A továbbiakban a „megál-

lapodást kötünk (például kollektív szerződést)” válasznak az előfordulásait vizsgáljuk azokban a tár-

gyakban, amelyek a korábbi kutatások szerint tipikusan előfordulnak a kollektív szerződésekben. 

Természetesen ezzel a módszerrel a kollektív szerződéseknek inkább csak a munkavégzésre, egyéni 

munkaszerződésekre vonatkozó része (ún. „normatív része”) vizsgálható. 

32. ábra 

A szakszervezeti képviselők és munkahelyi vezetők a kollektív szerződéses témákról („megállapo-
dást kötünk”) 

 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 
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Az egyes válaszok sorrendje aligha meglepő, a bérmegállapodás, annak részeként a jóléti keret 

megállapítása köztudottan a leggyakoribb téma, a munkarend, munkaügyi-foglalkoztatási kérdések is 

a szerződések részét képezi. Ami inkább említést érdemel az, hogy miről születik kevésbé egyezség: a 

képzési tervekről, az esélyegyenlőségről és a foglalkozási rehabilitációról. Ez sem igazán meglepő 

persze, hiszen a szerződésszövegekből hasonló kép tárult elénk. A rehabilitációval a vállalatok – más 

válaszok alapján is megállapíthatóan – gyakorlatilag nem foglalkoznak. A minta átlagában egymáshoz 

viszonylag közelálló munkáltatói és szakszervezeti vélemények mellett megvizsgáltuk, hogy telephe-

lyi szinten mennyire egyeznek a vezetői és szakszervezeti vélekedések. Bár tendenciájában hasonló a 

közös válaszok aránya, mégis csak a válaszok maximum egytizedénél tapasztaltuk azt, hogy a kollek-

tív szerződés tárgyalásában egymással kapcsolatban álló partnerek pontosan egyformán nyilatkoz-

tak.   

33. ábra 

A vállalati kollektív szerződés értékelése 

 

Forrás: „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok - 2010” felmérés 
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A minimálbérrel foglalkozó munka-gazdaságtani kutatások zöme a piaci bér törvényileg kényszerített 

emelkedése miatti negatív foglalkoztatási, versenyképességi hatásokra koncentrál. Alternatív meg-

közelítésnek számít az olyan kutatás, amely a minimálbér társadalompolitikai és munkaügyi kapcso-

lati hatásait vizsgálja. Egy ilyen redisztributív közelítés alapvetően azt kutatja, hogy a kereseti kü-

lönbségeket, az alacsony bérűek („dolgozó szegények”) arányát és a férfiak-nők közötti bérkülönbsé-

get csökkenti-e a törvényi minimális bér bevezetése vagy számottevő emelése.  

Az Európai Unió országai közül három országban nincs törvényi szabályozás a minimális bérről: 

Németországban, Ausztriában és Svédországban. Ezekben az országokban viszont a kollektív szerző-

dések tartalmaznak bértarifákat és lefedettségük magas. Itt az ágazati minimumok veszik át a mini-

málbér szerepét, például Németországban külön meghatározva a kelet- és nyugatnémet tartomá-

nyokra érvényes szinteket. Ahogy a törvényi minimális bér szabályozó szerepe „erősségének” jellem-

zésére annak átlagbérre vetített százalékát szokták viszonyát szokták kiszámolni ez az ún. Kaitz-

index, értéke 30 és 40 százalék közöttit a különböző európai országokban), addig ezekben az orszá-

gokban a  legkisebb tarifális bérre, ágazatonként végeznek számításokat. (Persze az így kapott érté-

kek az ágazati bérkülönbségek miatt kevésbé mutatják, hogy az adott szektorban mennyire hatásos a 

kollektív szerződéses bérminimum.) Németországban az alku decentralizációjával az legfontosabb 

kérdés az, hogy helyi szerződésekkel meg lehet-e állapítani az ágazati legkisebb tarifáknál alacso-

nyabb bértételeket. Legújabb fejleményként pedig a külföldről Németországba „kiküldött” munka-

vállalók viszonyait szabályozó törvény (Posted Worker Act) gyakorlatilag elvégezte az ágazati szerző-

dések kiterjesztését az alacsony-bérű ágazatokban. (Mint láttuk, egyébként a kiterjesztés intézménye 

ismeretlen a német munkajogban.) 

34. ábra 

A legkisebb tarifális bér viszonya az átlagbérhez Németország különböző ágazataiban a keleti- és 
nyugati országrészben 

 

Forrás: Grimshaw–Rubery 2010 
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A munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában az alapvető kérdés, hogy a minimálbér a kollektív al-

ku kiegészítője vagy – a szakszervezetek gyenge ágazati és vállalati alkuereje miatt – annak helyette-

sítője? Egy a közelmúltban végzett empirikus kutatás a minimálbérnek a kollektív alku gyakorolt ha-

tására következő kérdéseket vizsgálta: 

 A minimálbér növekedésekor a szakszervezetek képesek-e fenntartani a törvényi mini-
mum és a kollektív szerződésben rögzített legkisebb bértétel közötti különbséget? 

 A szakszervezetek kialakítanak-e a „méltányos” bérkülönbségekre vonatkozó alku-
stratégiákat? 

 A szakszervezeti stratégiákat, az alku lehetőségeit mennyiben határozzák meg az adott 
ágazat termékpiaci jellemzői? 

 Ahol gyenge a szakszervezetek munkahelyi jelenléte, ott a törvényi és kollektív szerződé-
ses szabályozást mennyiben tartják be, illetve hatásukat gyengítik-e informális vagy illegá-
lis munkaadói gyakorlatok? (Grimshaw 2011) 

A magyar minimálbérről köztudott, hogy reálértéke a kilencvenes évek csökkenő-stagnáló sza-

kasza után jelentősen nőtt 2000 és 2008 között. 2006 után bevezették a háromszintű minimálbért 

(külön meghatározva két szakmunkás kategória ún. bérminimumát), majd a válság következtében a 

szakmunkás bérminimumok többletének értéke erodálódott. A háromszintű minimálbér bevezetése 

régi szakszervezeti követelés volt, s a rendszer egyfajta egyszerűsített országos tarifarendszerként is 

működött. Ennyiben a magyarországi minimálbér a szakszervezeti alkuerő helyettesítője volt. Ugya-

nakkor visszahatása a helyi bérmegállapodásokra negatív volt, hiszen az alacsonybérű ágazatokban a 

szakszervezetek maguk nem tudtak volna ilyen mértékű emelést elérni, ezért összességében a bér-

megállapodások száma erősen lecsökkent.    

35. ábra 

A magyar minimálbér reálértékének növekedési indexe 

 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

átlag minimálbér szakmunkás 1 szakmunkás 2



 

93 
 

Forrás: Neumann–Bajnai–Tóth 2010 

 

A 2000-2001 évi jelentős ugrás negatív foglakoztatási hatáshoz vezetett és az utána következő 

években vállalati alkuban tompították a bérskálát összenyomó hatását. A disztributív hatásokat a 

túlórák nélküli reál-órakeresetek eloszlásával lehet vizsgálni. Az eloszlás jól mutatja, hogy a jelentős 

minimálbér-emelés előtt és közvetlenül utána az egyetlen csúcspont egybeesett a minimálbérrel, de 

2005-ben már annál magasabb volt. A szakmunkás bérminimumok bevezetése után a maximum a 

magasabb szakmunkásbér fölé tolódott. A 2008-as görbén látható még egy lokális maximum a mini-

málbér kétszeresénél, ami egyértelműen a társadalombiztosítási jogszabályok változásának tudható 

be: a vállalkozóknak 2007-től legalább ekkora kereset után kell tb-járulékot fizetni, ellenkező esetben 

az alacsonyabb kereseteket az adóhivatalnak tételesen jelenteniük kellene. 

36. ábra 

Az reál-órakeresetek eloszlása a versenyszférában (2000-2008) 

 

Forrás: Neumann–Bajnai–Tóth 2010 
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4. A munkaerő-kölcsönzés magyarországi gyakorlata több megközelí-

tésből 
 

A munkaerő-kölcsönzéshez fűződő munkáltatói érdekek (rugalmasság-típusok, munkaerőköltség, 

tranzakciós költségek stb.). A munkaerő-kölcsönzés nemzetközi trendjei, a munkaügyi kapcsolat-

rendszer és a munkaerő-kölcsönzés közötti kapcsolat. A kollektív szerződéses szabályozás szerepe 

(külföldi példák). Kísérlet a munkaerő-kölcsönzés nemzetközi szabályozására (az EU intézmények 

szerepe) A magyar munkajogi szabályozás és annak fejlődése. A magyarországi munkajogon kívüli 

szabályozás esélyei. Statisztikai adatok a magyarországi munkaerő-kölcsönzésről. Empirikus tanul-

mányok a magyarországi munkaerő-kölcsönzés gyakorlatáról. 

A munkaerő-kölcsönzés meghatározása 
 
A magyar gazdaságban is mind gyakoribb, hogy a vállalkozások rövidebb időre, például a valamilyen 

okból a termelésből kieső alkalmazottaik pótlására vagy speciális, alkalmi munkafeladatok elvégzésé-

re nem a hagyományos módon keresnek felvételre munkaerőt, hanem egyszerűen kölcsönző cégek-

től bérelnek az igényeiknek megfelelő munkaerőt. Sőt, olyan munkahelyekkel is találkozhatunk, ahol 

huzamosabb ideig jelen van a bérelt munkaerő, akár ugyanabban a munkakörben, amelyikben a 

vállalat saját alkalmazottait is foglalkoztatja. A kölcsönzöttek foglalkoztatása addig tart, amíg a vállal-

kozásnak szüksége van a többletmunkára, így a vállalat rugalmassága növelhető, ugyanakkor a köl-

csönzött munkavállaló az állandó foglalkoztatottaknál kevésbé számíthat munkahelye megtartására. 

A bizonytalanabb foglalkoztatási státusú munkaerő helyzete nemcsak a munkavállalói érdekképvise-

letek és a szakmai elemzések fontos témája, hanem 2008-ban európai munkajogi szabályozás (irány-

elv) is született a kölcsönzöttek helyzetének javítása érdekében.   
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37. ábra 

A munkaerő-kölcsönzés jogi sémája, a „háromszög viszonyrendszer” 

 

 

Míg a hagyományos munkaviszony egy kétoldalú szerződéssel jön létre a munkáltató és a mun-

kavállaló között, itt három szereplő közötti viszonyrendszerről beszélhetünk. Szerződéses viszony jön 

létre egyrészt a kölcsönbeadó (munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég) és a kölcsönbevevő (a tény-

leges foglalkoztatást igénylő vállalkozás) között szolgáltatás nyújtására a polgári jog keretei között. 

Másrészt a munkavállaló és a kölcsönző cég között egy speciális munkaszerződés jön létre munka-

erő-kölcsönzés keretében történő foglalkozásra, a Munka Törvénykönyve erre vonatkozó irodalom a 

rendes munkaviszonytól eltérő – szabályai szerint. Ugyanakkor nem jön létre szerződés a kölcsönbe-

vevő és a munkavállaló között, noha a hagyományos munkáltatói jogok egy részét, amely a munka-

végzéshez kapcsolódik (például a munkaidő meghatározása, utasítási jog, szabadság kiadása stb.) a 

foglalkoztató gyakorolja. A munkáltatói jogok és kötelezettségek többi része a kölcsönzőnél marad 

(például a munkabérfizetés, a munkaviszony megszüntetése, a munkaviszonyhoz kapcsolódó admi-

nisztratív kötelezettségek, stb.)26 A munkáltató funkcióinak megosztását az egyes országok eltérően 

szabályozhatják, például az Egyesült Államokban a kölcsönző és a foglalkoztató együttes felelősségét 

(ún. co-employer státus) tekintik irányadónak. A definíciók természetesen megtalálhatók a munka-

erő-kölcsönzéssel foglalkozó nemzetközi jogi dokumentumokban is, ilyen a Nemzetközi Munkaügyi 

Hivatal (ILO) 181. számú egyezménye a foglalkoztatási magánügynökségekről (private employment 

                                                           
26

 A fogalmak pontos jogi definícióját, valamint a jogviszonyok pontos tartalmát ld. az Mt. XI. fejezetében 
(193/B-193/P §). 
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agencies), valamint az Európai Közösség 91/383/EEC irányelve a határozott idejű szerződése és köl-

csönzött munkavállalók munkaegészségügyéről és biztonságáról és az Európai Unió 2008/104/EK 

irányelve a munkaerő-kölcsönzésről. Az utóbbival részletesebben is foglalkozunk a későbbiekben, de 

már elöljáróban is érdemes megjegyezni, hogy a munkaerő-kölcsönzés angol megnevezése 

(Temporary Agency Work) hangsúlyozza az ilyen munkavégzés ideiglenes, átmeneti jellegét. 

A munkaerő-kölcsönzés elterjedtsége 
 
A munkaerő-kölcsönzésről kiterjedt statisztikai adatok állnak rendelkezésre, ezek azonban nagyobb-

részt nem a nemzetközi statisztikai ügynökségektől származnak, hanem a munkaerő-kölcsönzők vi-

lágszervezetétől, a CIETT-től. Ez a szervezet alapvetően a munkaerő-kölcsönzés elterjedésében, a 

kölcsönzést gátló szabályok lebontásában érdekelt, így adatait, interpretációját nem árt némi forrás-

kritikával kezelni. 

A 2008-as adatok összesítése szerint világszerte 9,5 millió teljes munkaidős munkavállalónak 

megfelelő munkát27 végeztek el a kölcsönzöttek. Mivel átlagosan nagyjából feleannyi ideig dolgoztak 

az év során, mint az egyes országokban az állandó alkalmazottak, összességében 19 millió embert 

foglalkoztattak a kölcsönzők – továbbá saját szervezetük létszámát, amely a statisztika szerint 819 

ezer fő. 

2008-ban a teljes munkaidősre átszámolt kölcsönzöttek az összes munkaerő 2,2 százalékát tet-

ték ki Japánban, 1,7 százalékát Európában és az Egyesült Államokban. A válság megjelenése világmé-

retekben 1 százalékkal csökkentette a munkaerő-kölcsönzési iparág forgalmát. Ez a visszaesés érzé-

kelhető volt az Egyesült Államokban, de Japánban nem, ott az utóbbi évtizedben dinamikus növeke-

dést regisztráltak. 

                                                           
27

 A nemzetközi munkaerő-statisztikák – az összehasonlíthatóság miatt – mindig a tényleges munkaidőt figye-
lembe véve éves teljes munkaidősre átszámítva tartják számon a kölcsönzötteket, ez az ún. „Full time 
equivalent” mérőszám, amelyet későbbi a grafikonok ábrázolnak. 
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38. ábra 

A munkaerő-kölcsönzés arányának alakulása Japánban, Európában és az Egyesült Államokban 
(1997-2008) 

 

Teljes munkaidősre átszámolt adatok 
Forrás: CIETT 2010, 25. old. 
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39. ábra 

A munkaerő-kölcsönzés aránya Európa országaiban 2008-ban 

 

Teljes munkaidősre átszámolt adatok 
Forrás: CIETT (2010) 25. old. 

 

Európa egésze az iparág bevételeinek 48 százalékát adja. Ha az európai országokat hasonlítjuk 

össze, látható, hogy az Egyesült Királyságban a legnagyobb a kölcsönzöttek aránya, Japán és az Egye-

sült Államok után ez az ország az iparág harmadik legnagyobb piaca. A további vezető országok: 

Franciaország és Hollandia. Magyarországon a – becslésen alapuló – 1,4 százalékos arány az átlag 

alatti elterjedtséget jelez, bár Kelet-Európában a legmagasabb. 

A kölcsönzés előnyei, hátrányai 

A három kölcsönzésben érintett szereplő közül a kölcsönzők érdekeltsége triviális: számukra ez üzleti 

tevékenység. A különböző felmérések ezért csak azt vizsgálják, hogy milyen érdekei fűződnek a köl-

csönzés igénybevételéhez a kölcsönbevevőnek, és milyen motívumai vannak a kölcsönzőkkel szerző-

dést kötő munkavállalóknak. 
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40. ábra 

A kölcsönzés igénybevételének indokai a foglalkoztatók oldaláról az Egyesült Királyságban 

 

Forrás: CIETT (2010) 63. old. a REC / BERR study 2008 alapján 
Mennyire fontosak a kölcsönzöttek igénybevételénél az egyes szempontok. 1=nem fontos 5=nagyon fontos 

 

41. ábra 

A munkavállalás okai a merőkölcsönzőknél Csehországban 

 

Forrás: CIETT 2010 
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A legtöbb európai országban a kérdésre válaszolók az „állandó munkahely reményében” választ 

jelölték meg, Csehország ebből a szempontból kivételnek tűnik. Persze fiatalok esetében az első 

munkahely megszerzéséhez referencia lehet a munkaerő-kölcsönzős állás is. Egy másik érdekes kivé-

tel Franciaország, ahol a „képzés lehetősége” volt a leggyakoribb válasz, amit a CIETT brosúrája úgy 

magyaráz, hogy a francia kölcsönző-szektorban különösen kidolgozottak a képzési lehetőségek, mert 

1983 óta működik bipartit felügyelet alatt egy képzési alap. Sajnos a felvétel módszeréről, mintájáról 

nincs információnk, de joggal vélhetjük, hogy Kelet-Európa más országaiban a „nem volt más válasz-

tás” nagyobb válaszarányt ért volna el.  

A CIETT kérdőívének válaszlehetőségei persze azt a képet vetítik elénk, amelyet a szervezet ma-

ga is szeretne elhitetni a kölcsönzés hasznosságáról. Egy ilyen megközelítés az „átmeneti munkaerő-

piacok elmélete” (transitional labour market), amelyet felhasználva a CIETT azzal érvel, hogy a mun-

kavállalói életciklus különböző fázisaiban, a váltásoknál előnyös lehetőségeket kínálnak a munkaerő-

kölcsönzők. 

42. ábra 

Átmenetek a munkaerőpiacon – a kölcsönzők által kínált lehetőségek 

 

Forrás: CIETT 2010 

 

A CIETT felmérései szerint a kölcsönzöttek jelentős része (az Egyesült Királyságban, Hollandiá-

ban kb. egyharmaduk) nem is szívesen dolgozna állandó munkavállalóként.  

Tanuló, 

egyetemi 

hallgató 

Belépés az 

első munka-

helyre 

Tapasztalt 

munka-

vállaló 

Elbocsátott 

munka-

vállaló 

 

Nyugdíjas 

A kölcsönzőnél 

végzett munka 

segíti a tanul-

mányok finan-

szírozását 

A kölcsönzés ál-

landó munka-

helyhez szerzésé-

hez vezet, segít az 

első munka-

tapasztalat meg-

szerzésében 

A kölcsönzés új 

lehetőségeket kí-

nál, és a családi 

élettel össze-

egyeztethető ru-

galmas munkalehe-

tőséget 

A kölcsönzés 

elősegíti az 

átmenetet 

egyik munka-

helyről a má-

sikba 

A kölcsönzés 

többet-

jövedelmet biz-

tosít és segíti a 

munka és ma-

gánélet egyen-

súlyát 



 

103 
 

A CIETT legfőbb érve szerint a kölcsönzők hozzájárulnak a munkaerőpiac jobb működéséhez. Az 

állítások erősen vitathatók, a bizonyítékok hiányosak, ezért csak jelzésszerűen soroljuk fel a főbb 

állításokat:28 

 Csökkentik a munkanélküliséget, olyan munkahelyeket teremtenek, amelyek egyébként 
nem jöttek volna létre. 2003 és 2006 között állítólag 669 ezer ilyen munkahelyet hoztak 
létre Európában 

 Segítik a fiatalok munkaerőpiacra lépését, ugródeszka a munkaerőpiacra („a stepping 
stone to the labour market”) 

 Kevesebben lesznek munkanélküliek a kölcsönzőknél végzett munkát követően, mint 
előtte voltak, mert a kölcsönzés után a foglalkoztatók gyakran átveszik a munkavállaló-
kat. Ez országonként és ágazatonként változó, a legmagasabb (40%) az Egyesült Álla-
mokban irodai munka esetén  

 Aktív szerep a munkaerő-piaci váltások elősegítésében („transitions in the labour mar-
ket”) 

 Segítenek az illegális munka visszaszorításában (például Olaszországban állítólag a korlá-
tozások megszűntetésével csökkent a fekete-szürke foglakoztatás (undeclared work)) 

 A kölcsönzők speciális képzést nyújtanak, erre külön ágazati alapokat hoztak létre Fran-
ciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban  

 A hátrányos helyzetű csoportok (idősek, etnikai kisebbségek, fogyatékosok) munka-
erőpiaci integrációját segíti  

 

A Harmadik Európai Munkafeltételek Felvétel (European Working Condition Survey) adatai a 

munkaerő-kölcsönzés prekárius (azaz bizonytalan, sérülékeny) jellegét támasztják alá.  Nemcsak a 

bizonytalan idejű foglalkoztatás miatt, hanem a munkafolyamat három jellemzője, divatosabb kifeje-

zéssel a munkavégzés minősége szerint (szakadatlan gyors munkavégzés, állandóan ismétlődő moz-

dulatok, a munkavállaló befolyása a munkavégzés sebességére) is a határozatlan idejű szerződéssel 

alkalmazottakhoz képes a legrosszabb helyzetben a kölcsönzöttek vannak, kevésbé rossz helyzetben 

pedig a határozott idejű szerződéssel dolgozók. Hasonló a helyzet a munkáltató által fizetett képzés-

ben résztvevők arányát illetően. 

                                                           
28

 A munka-erőpiaci hatásokról készültek alaposabb vizsgálatok is, a korai kutatások áttekintését ld. Eurofound 
(2002) 
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43. ábra 

Munkafeltételek a munkavállalók szerződéses státusa szerint 

 
 

Forrás: Eurofound (2002) Temporary agency work in the European Union. Résumé 

 

 

Forrás: Eurofound 2002: Temporary agency work in the European Union. Résumé 

 

A kölcsönzésnek vannak a kölcsönbevevő számára hátrányos oldalai is. Ezt esettanulmányos ku-

tatásokból is ismerjük: például az IBM székesfehérvári merevlemezgyára a kilencvenes években – a 

vezetők kivételével – kizárólag kölcsönzöttek alkalmazásával kívánta a termelést végeztetni. Egy idő 

után azonban a kölcsönzött állomány fluktuációját, lojalitásának hiányát tapasztalva, és más hátrá-

nyokat felismerve elkezdte állományába venni azokat a kölcsönzötteket, akikre feltétlenül számított 

a termelésben, esetleg alacsonyabb szintű vezetői pozícióba léptette elő őket. Ez a gyakorlat viszont 
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a kölcsönző és a kölcsönbevevő közötti konfliktusokhoz vezetett. (A gyárat egyébként 2003-ban be-

zárták, az IBM felhagyott a merevlemezek gyártásával) (Neumann–Nacsa 2004). Egy friss magyar 

kérdőíves vizsgálat például az alábbi „kockázatokra, hátrányokra és problémákra” vonatkozó kérdé-

sekre kapott pozitív válaszokat (a választás gyakoriságának sorrendjében:  

 az elkötelezettség alacsonyabb szintje 

 magasabb fluktuáció 

 a munkaerő/munkavégzés minősége gyengébb 

 tapasztalatlanság (szakmai és helyismeret) 

 a motiváció szintje alacsonyabb 

 kölcsönzöttek kisebb biztonsága 

 hosszabb betanítási/betanulási idő 

 konfliktusok a saját és a kölcsönzött munkaerő között 

 beilleszkedési hiányosságok 

 nem megfelelő hozzáállás 

 a jelenlét kiszámíthatatlansága 

 alacsonyabb teljesítmény (Boday 2010) 

A kölcsönzés országonként eltérő tartalma 

Az egyes országokban eltérő a kölcsönbevevők ágazati megoszlása, valamint a munkavállalók 

foglalkozás és iskolai végzettség szerinti megoszlása. A bőséges statisztikai adattömeg megtekinthető 

a CIETT honlapján, így inkább azokat a kutatási eredményeket idézzük, amelyek két, ebből a szem-

pontból erősen eltérő országot hasonlítanak össze. 

Az Egyesült Államokban – mint láttuk – magas (2,6 %) a kölcsönzöttek aránya, akiket a főként 

szolgáltatásokban vesznek igénybe. A kölcsönzöttek között jelentős arányban vannak magasan kép-

zett szakemberek, például számítástechnikai szakemberek, de még speciális tudású orvosok is. Olya-

nok, akiket az igénybevevő cégek nem tudnának felvenni, vagy mert nagyon drágák, vagy azért mert 

ők maguk sem vállalnának kötöttségekkel járó állandó munkahelyet. Más országokban talán szabad-

foglalkozású értelmiségiek („freelancer”) lennének, Amerikában a kölcsönzők azonban egyfajta mun-

kaközvetítő szolgáltatást kínálnak számukra. Ez az a réteg, amelyikre a korábban idézett CIETT-

érvelés hivatkozik, akik megengedhetik maguknak, hogy a kedvükre végzett munkát összeegyeztes-

sék a magánéleti céljaikkal. A kölcsönzöttek között egyébként nagyjából egyforma arányban vannak 

férfiak és nők, s átlagosan 24 százalékkal keresnek kevesebbet mint a hasonló munkát végző állandó 

alkalmazottak. Az átlagos kölcsönzési idő hossza 12,5 hét.  

Németországban az európai átlag alatti (1,4%) a kölcsönzöttek aránya, akiket főként a feldolgo-

zóipar foglalkoztat. A nagy többségük képzetlen, háromnegyedük férfi. A kölcsönzés időtartama itt 

rövid, a hasonló munkakörben foglalkoztatott állandó alkalmazottaknál 22-40 százalékkal keresnek 

kevesebbet. A németországi kölcsönzöttek a gyáripar üzleti ciklusainak munkaerőpufferét képezik, 

egyébként hasonlóan a kelet-európai kölcsönzött munkaerőhöz. Nem véletlen, hogy a német szak-
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irodalom a prekárius (bizonytalan, sérülékeny) foglalkoztatás egyik eseteként tartja számon a mun-

kaerő-kölcsönzést. 

Az országok közötti különbséget többféle elmélet próbálta magyarázni. A keresleti és kínálati 

oldali magyarázatokat vázlatosan áttekintettük (a foglalkoztatók és munkavállalók motívumai), ame-

lyeket egy-egy országra alkalmazva a jelenségek részben magyarázhatók. Más szerzők inkább a mun-

kaerő-piaci szabályozás jellegétből indulnak ki. Eszerint a piaci dereguláció erősíti a kölcsönzés sze-

repét, míg szabályozottabb környezetben kevésbé érvényesülnek (lásd például Németország és az 

Egyesült Államok összehasonlítását). A szabályozás alatt azonban nem csak a törvényi eszközöket 

érthetjük, hanem a munkaügyi kapcsolatrendszert, kollektív szerződéseket is. Nyilvánvalóan a mun-

kaerő-kölcsönzés szerepét befolyásolja, hogy az ágazati kollektív szerződések szabályozzák-e, s ha 

igen, akkor a foglalkoztatóra vonatkozó szerződés, vagy a kölcsönzési ágazatnak van saját szerződé-

se. (Ez utóbbira példa Franciaország, ahol a kollektív szerződés magasabb bérrel kompenzálja az ál-

lásbiztonság hiányát.) 

A munkaerő-kölcsönzés szabályozása 

A kölcsönzöttek állandó alkalmazottakhoz képest bizonytalan státusa, rosszabb munkafeltételei ért-

hetően aggasztották a szakszervezeteket. Nem csak azért, mert sokszor azonos munkát, egymás 

mellett végző dolgozók között ez feszültségforrás a munkahelyeken, hanem mert a rugalmasabb 

foglakoztatás és alacsonyabb bérek lehetősége aláássák a szakszervezetek által kivívott vívmányokat, 

amelyek eredetileg csak az állandó foglalkoztatottakra vonatkoztak. A következőkben először a tör-

vényi szabályozás, majd a kollektív szerződéses reguláció fejlődését tekintjük át az európai országok-

ban. 

Az legkorábbi törvény Hollandiában született 1965-ben, majd Írország, Németország és Francia-

ország követte 1971-72-ben. Az első generációs törvényeket a nyolcvanas-kilencvenes években fe-

lülvizsgálták, ami elsősorban a korábbi merev korlátok lebontását, liberalizációt jelentett. Sok helyen 

a közben megkötött kollektív szerződéshez igazították a törvényeket, vagy a szociális párbeszéd ke-

retében dolgozták ki a konszenzusos módosításokat (Eurofound 2002). A 44. táblázatban látható, 

hogy a törvények számos korlátot állítottak a kölcsönzés igénybevételekor: az állandó foglalkoztatot-

takkal azonos bérezés, egyenlő bánásmód, az igénybevétel indoklása az érdekképviseletek felé, az 

igénybevétel időtartamának korlátozása – hiszen definíció szerint átmeneti foglalkoztatásról volt szó 

–, a kölcsönzés tilalma bizonyos ágazatokban vagy foglalkozásoknál. 
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44. táblázat 

A törvényi szabályozás főbb területei az EU 15 országaiban és Norvégiában (2002) 

Ország 

Első 

törvény 

éve 

Egyenlő bá-

násmód 

Az igénybevé-

tel indoklása 

Az időtartam 

korlátozása 

Ágazati, fog-

lalkozási korlá-

tok 

Belgium 1976 √ √ √ √ 

Portugália 1989 √ √ √ √ 

Franciaország 1972 √ √ √  

Spanyolország 1994 √ √  √ 

Luxemburg 1994 √ √ √  

Görögország 2001 √  √  

Németország 1972 √   √ 

Olaszország 1997 √ √   

Ausztria 

Finnország 

Hollandia 

1988 

2001 

1965 

√    

Norvégia 1977  √   

Egyesült_Királyság 

Dánia 

Svédország 

Írország 

1973 

1968 

1993 

1971 

    

Forrás: Arrowsmith 2005 

 

A posztszocialista kelet-európai országokban a szabályozás későbbi, hiszen nyilván csak a piac-

gazdaság intézményeinek kiépülésével jelentek meg a piaci szolgáltatást nyújtó munkaerő-

kölcsönzők. Ugyanakkor a szabályozás már kezdetben valamivel liberálisabb volt, noha jelentősek az 

országok közötti különbségek. 
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45. táblázat 

A törvényi szabályozás főbb területei Kelet-Európában (2005) 

Ország 
Első tör-

vény éve 

Egyenlő bá-

násmód 

Az igénybevétel 

indoklása 

Az időtartam 

korlátozása 

Tilalom 

sztrájk idején 

Lengyelország 2003 √ √ √ √ 

Románia 2003 √ √ √ √ 

Szlovénia 1998 √  √ √ 

Csehország 2004 √  √ √ 

Szlovákia 2004 √    

Magyarország 2001    √ 

Forrás: Arrowsmith 2005 

 

A nyugat-európai országokban a törvényi szabályozást kiegészíti, vagy éppen megalapozza a 

szociális partnerek által kötött kollektív szerződés. Ennek az a háttere, hogy az országok jó részében 

mind a munkáltatói szervezetek, mind pedig a szakszervezetek megtalálhatók a kölcsönzési szektor-

ban. 
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46. táblázat 

Szociális partnerek és kollektív alku néhány EU 15 ország kölcsönző szektorában 

Ország Munkaadói szervezet Szakszervezet 
Kollektív 

szerződés 

Ausztria Österreichischer Verband Zeitarbeit und 
Arbeitsvermittlung, VZA 

Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ 

Gewerkschaft Metall-Textil, 
GMT 

 

√ 

 

Dánia Dansk Handel og Service, DHS 

Foreningen af Vikarbureauer 

i Danmark, FVD) 

A megfelelő szakmai szak-
szervezetek 

 

√ 

 

Franciaország Syndicat des Entreprises de 
TravailTemporaire, SETT 

Az öt főbb konföderáció 
(CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC) 
képviseli a kölcsönzötteket  

 

√ 

 

Hollandia  Algemene Bond Uitzendondernemingen, ABU 

Nederlandse Bond van  Bemiddeling en 
Uitzendondernemingen, NBBU 

A kollektív szerződést a há-
rom fő konföderáció kötötte 

 

√ 

 

Olaszország Confederazione taliana delle Associazioni 
delle Imprese Fornitrici di Lavoro 
Temporaneo, Confinterim 

Associazione Nazionale delle mprese di 
Lavoro Temporaneo, AILT 

Agenzie Per il Lavoro Associate, APLA 

Nuove Identità di Lavoro, 
Nidil-CGIL 

Associazione dei Lavoratori 
Atipici e Interinali, Alai-CISL 

Comitato per l’Occupazione, 
CPO-UIL 

 

√ 

 

Egyesült Ki-
rályság 

Recruitment and Employment Confederation 
(REC), továbbá kisebb egyesületek pl az ápo-
lás, IT, szórakoztatóipar területén  

Korlátozott hatókörrel, kü-
lönböző általános szakszerve-
zetek 

 

 

 

A példaként bemutatott országok mindegyikében a munkáltatói (kölcsönzői) szektort egy vagy 

több szervezet képviseli, amelynek tagjai a kölcsönző cégek. Szakszervezeti oldalon a kép összetet-

tebb: vannak olyan országok, ahol az országos konföderációk képviselik a kölcsönzötteket és kötnek 

rájuk érvényes kollektív szerződést (Franciaország és Hollandia). Ennek egy speciális esete Olaszor-

szág, ahol az országos konföderációk keretében a jönnek létre a kölcsönzötteket képviselő tagszerve-

zetek. Dániában és Ausztriában ágazati szerződések foglalkoznak a kölcsönzöttekkel, amelyek egyéb-

ként is működnek a foglalkoztató ágazatban. Az Egyesült Királyságban a munkáltatók szerveződése 

fragmentált, csak sporadikusan, néhány szakmában jött létre kollektív szerződés az általános szak-

szervezetek valamelyikével.  

A kölcsönzöttekre vonatkozó kollektív szerződések szintjei egyrészt függnek az adott ország ki-

alakult munkaügyi kapcsolatrendszerétől, attól, hogy melyik a domináns szint, és azt milyen más 

szintű egyezmények egészítik ki. Másrészt függ a kölcsönzői szektor fent bemutatott szerveződésé-

nek módjától és erejétől, így a táblázatban zárójeles jelölések létező, de gyenge lefedettségű kollek-

tív alku-szintet jeleznek. A táblázat eredetileg mind a 27 tagállamra vonatkozó sorokat tartalmazott, 



 

110 
 

de kihagytuk azokat az országokat, ahol egyik szinten sem kötnek szerződéseket (így a legtöbb kelet-

európai országot és Magyarországot is). Mivel Nyugat-Európában a munkaerő-kölcsönzés önálló 

gazdasági ágnak számít, leggyakrabban a kölcsönző és/vagy a foglalkoztató ágazatra vonatkozó kol-

lektív szerződést kötnek, amelyet kiegészíthet egyfelől országos megállapodás (akár tripartit formá-

ban), másfelől a kölcsönzőnél kötött vállalati kollektív szerződés. 

47. táblázat 

A kölcsönzőkre vonatkozó kollektív szerződések szintjei 

Ország  Ágazatközi/ tripartit  Kölcsönző ágazat Kölcsönző cég  Más ágazat  

AT  ✓  ✓ 

BE ✓ ✓ ✓ ✓ 

DE  ✓ ✓ ✓ 

DK  ✓ ✓ ✓ 

ES ✓ ✓  ✓ 

FI  ✓ ✓ ✓ 

FR  ✓ ✓  

IE ✓   ✓ 

IT  ✓  ✓ 

LU  ✓  (✓) 

NL  ✓  ✓ 

NO    ✓ 

PL ✓    

SE ✓ ✓ ✓ ✓ 

UK (✓)  ✓  

Forrás: Eurofound 2009 

 

Az egyes országokban kötött kollektív szerződések tartalmából csak a hollandiai példát mutatjuk 

be, egyrészt azért mert ez az innovatív szerződés volt az egyik gyökere a manapság divatos 

„flexicurity” megközelítésnek, másrészt pedig szemlélete jelentősen befolyásolta a kölcsönzésről 

később megszületett EU-irányvonalat. Mivel a szabályozás a kölcsönző felmondási lehetőségére kon-

centrál, elöljáróban el kell mondanunk, hogy – amint a bevezetőben említettük – a kölcsönbevevő 

munkaerő-igényének megszűntével – hacsak nem tudja azonnal más foglalkoztatóhoz kikölcsönözni 

– a munkavállalót általában a kölcsönző elbocsátja. Ez alól egyedül a skandináv országok képeznek 

kivételt (különösen Svédország), ahol viszont a munkaerő-kölcsönző két kiközvetítés között állomá-
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nyában tartja kölcsönzésre felvett munkavállalókat. A holland szabályozás célja, hogy a kölcsönzési 

idő előrehaladtával fokozatosan érje el ezt a foglalkoztatás bizonytalanságát megszüntető állapotot.  

1995-re nyúlik vissza a holland szabályozás története, amikor bipartit kezdeményezésre kezdtek 

tárgyalásokat az elbocsátások és a munkaerő-kölcsönzés együttes szabályozásáról. Az 1997-es egye-

zség alapján született meg a „Flexicurity törvény”, amely a munkaerő-piaci szabályozást illetően a 

munkáltatók számára nagyobb rugalmasságot nyújtott: a határozott idejű szerződések korábbi ma-

ximum 1 éves időtartamát felemelte három 3 évre vagy 3 hosszabbításra, a kölcsönzésnél megszün-

tette az időbeli korlátot és a kölcsönzők kötelező regisztrációját, a korábbi 6 hónapos felmondási időt 

1-4 hónapra csökkentette és megszüntette a csoportos létszám-leépítés előre bejelentésének köte-

lezettségét az állami munkaügyi szolgálat felé. A munkavállalók cserébe biztonságukat növelő garan-

ciákat kaptak: minimum 3 órára bért kell kapniuk az ügyeleti munkára és az ún. nullaórás szerződé-

seknél (amikor csak a ténylegesen munkával töltött időt fizetik), az atipikus viszonyok „beszámíta-

nak” a társadalombiztosítás szolgálati idejébe.  

A kölcsönzők szabályozása ennek a „csomagnak” volt a része, és alapvetően négy szakaszt kü-

lönbözetet meg a szabályozásban, attól függően, mennyi ideje tart a kölcsönzés: 

1. szakasz: a kölcsönzés első 6 hónapja – ekkor a munkaszerződés megszűnik, amint a kölcsön-

vevő igénye megszűnik, a munkavállaló munkanélküli és balesetbiztosításra jogosult  

2. szakasz: a kölcsönzés 6-12 hónapja – a kölcsönző felméri a munkavállaló képzési igényeit, 

ettől kezdve jár a nyugdíjbiztosítás is   

3. szakasz: a kölcsönzés 12-18 hónapja – minimum 3 hónapos határozott idejű szerződés, 

amely idejére kötelező a továbbfoglalkoztatás és a 100%-os bérfizetés, akkor is, ha a köl-

csönvevő igénye közben megszűnik  

4. szakasz: a kölcsönzés 18. hónapja után határozatlan idejű szerződés, a szokásos felmondási 

eljárással, kötelező továbbfoglalkoztatás és bér fizetése akkor is, ha a kölcsönvevő igénye 

megszűnik  

Az 1997-es egyezményt követte egy 2001-es megállapodás az egyenlő bérekről (abban az eset-

ben, ha a kölcsönző cégre nem vonatkozik kollektív szerződés), majd egy 2004-es, amely kiterjesztet-

te az egyenlő bér elvét. Ez a megállapodás valójában jövedelem-átcsoportosítás jelentett az állandó 

alkalmazottaktól a kölcsönzöttek felé, vagyis alapvetően a különböző munkavállalói csoportok közöt-

ti szolidaritásra épült. 

Kísérlet a munkaerő-kölcsönzés nemzetközi szabályozására  

Az Európai Unióban külön ágazati párbeszéd bizottság jött létre a munkaerő-kölcsönzési ágazatra, 

melynek két oldalát az EU-szintű szociális partnerek adják, az Eurociett és az UNI-Europa, az európai 

szolgáltatóipari szakszervezet. Érdekesség, hogy a bizottságnak vannak magyar részvevői is. 
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A kedvező intézményi háttér ellenére az EU-direktíva ügye lassan haladt előre. A kiindulópont: 

1995-en a bizottság konzultációt kezdeményezett a közös európai szabályozásról. A javaslatok azon-

ban sorra megbuktak a munkáltatók ellenállásán, akik számára a kölcsönzés első napjától érvényesí-

tendő egyenlő bér, azonos juttatások számítottak kritikus pontnak. Pedig a tervezet egyre több 

kompromisszumot tartalmazott: a munkavállalók biztonsága mellett megjelent a felesleges korlátok 

lebontásának munkáltatói igénye is a preambulum szövegében. Végül 2008 júniusában született a 

kérdésben döntés: a tagországok miniszterei megállapodtak, hogy az egyenlő bér elvét a kölcsönzés 

első napjától érvényesítik. A megállapodás háttere az volt, hogy az Egyesült Királyság is jóváhagyta a 

direktívát, miután az angol szociális partnerek között létrejött a kompromisszum. Ennek az volt a 

lényege, hogy a kérdést összekötötték a szintén napirenden lévő munkaidő-direktíva felülvizsgálatá-

val, és a szakszervezetek elfogadták a heti munkaidő felső határának egyéni megállapodáson alapuló 

felemelését (opt-out), mint általános lehetőséget.   

Az EU 2008/104/EK Irányelvének kettős célja van: a korlátozások, tilalmak felülvizsgálata 

(rugalmasítás) valamint a munkavállaló biztonságának erősítése, és igényeikhez való alkalmazkodás. 

Talán az egyenlő bánásmód alapelve a legfontosabb újdonság, amely az első naptól kiterjed az alap-

vető munkafeltételekre (bér, munkaidő, pihenőidő, túlóra, szabadság, szociális létesítményekhez és 

képzéshez való azonos hozzáférés). A kölcsönzötteket tájékoztatni kell a kölcsönbevevőnél megüre-

sedő állásokról. Az irányelv hangsúlyozza a kölcsönzés ideiglenes-foglalkoztatás jellegét, csak korlá-

tozott időtartamra lehet a munkavállalókat így foglalkoztatni. Rendelkezik a kollektív munkajogi in-

tézmények kiterjesztéséről: egyrészt az egyenlő bánásmód szempontjából nem csak a törvényi elő-

írásokat, hanem a foglalkoztatónál érvényben levő kollektív szerződést is figyelembe kell venni, más-

részt a kölcsönzötteket be kell számítani a képviseleti küszöbértékek kiszámításánál (például hogy 

kell-e üzemi tanácsot létrehozni.) A direktívától való eltérés engedélyezett, ha a kölcsönzöttnek ál-

landó szerződést kínálnak (magyarán két kölcsönzés között is fizetik a bérét), vagy kollektív szerző-

déssel, vagy országos megállapodással. A nemzeti átvételek határideje: 2011. december 5. 

A kölcsönzés munkajogának magyarországi fejlődése 

A magyar Munka Törvénykönyvébe a 2001-es módosításkor egy új címet illesztettek be a mun-

kaerő-kölcsönzésről. Persze ez nem jelenti azt, hogy korábban nem létezett munkaerő-kölcsönzés, a 

kilencvenes években általában magán munkaközvetítők végezték ezt a tevékenységet.  

A törvény  –  a bevezetőben említett  – „háromszög-elv” alapján definiálta a szereplőket, és 

azok jogait és kötelezettségeit. Bevezette a kölcsönző cégek kötelező regisztrációját, és éves adat-

szolgáltatást ír elő számukra. (Ebből készül az Állami/ Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal később bemu-

tatandó statisztikája.) A kölcsönző és a kölcsönzött között a munkaviszony egy különleges formája 

jön létre, amely felfüggeszti az Mt. rendelkezéseit a munkaviszony megszüntetése, a határozott idejű 

szerződés ismétlése, munkahelyi képzés stb. vonatkozásában. A törvényes felmondási idő határozat-

lan idejű szerződés esetén 15 vagy 30 nap a munkaviszony hosszától függően, illetve a szerződés 

végéig tart határozott idejű munkaviszonynál.  



 

113 
 

A magyar szabályozásban nem voltak korlátozások (például ágazat, időtartam, indoklási kötele-

zettség), sem egyenlő bánásmód előírás, de tilos kölcsönzőt igénybe venni sztrájk idején. A kölcsön-

bevevő kötelessége informálni az üzemi tanácsot a kölcsönzöttek számáról legalább évente 

A magyar jogfejlődés következő fontos állomása volt az Mt. jelentős módosítása 2006-ban. Célja 

az illegális gyakorlatok megszüntetése volt, és az egyenlő bér elvének pontos szabályozása. Az előb-

bire azt a megoldást választotta, hogy az ügynökség köteles bizonyítani a kölcsönbevevőnek a jog-

szerű foglalkoztatást, ennek hiányában a munkaszerződés a kölcsönbevevőnél létrejött határozatlan 

munkaviszonynak tekinthető. A törvény alkalmazását elősegítendő a Munkaügyi Felügyelet szerepé-

nek megerősítésére két törvénymódosítás is született (2003-ban és 2006-ban).  

Az egyenlő bérre a kölcsönzöttek 6 hónap után lettek jogosultak, azonos juttatások határozatlan 

idejű szerződésnél 1 év után, határozottnál 2 év után járnak. A munkáltatóknak kedvező módosítás 

volt, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor csak a hátralévő idő kétharmadát kell kifizet-

ni. 

A korábbi ellentmondásos rendelkezéseket tisztázandó 2007-ben egy törvénymódosítás megtil-

totta a kölcsönzőknek az alkalmi munkavállaló könyvvel való foglalkoztatást. 

A legutolsó – a tankönyv írása idején zajló – jelentős törvénymódosítás az EU direktívájának át-

vétele.  

A kölcsönző és kölcsönbevevő cégek elterjedtsége Magyarországon 

A statisztikai beszámolók szerint a kölcsönzés mint iparág töretlen fejlődést mutatott 2002 és 

2007 között, háromszoros növekedés volt mind a kölcsönző, mind pedig az igénybevevő cégek szá-

mában. A válság hatására 2009-ben mindkettőben csökkenés volt, de a fellendülés kezdetével 2010-

ben már mindkét mutató meghaladta a válság előtti értéket. 

A kölcsönzési iparról nincsenek pontos gazdasági adataink, ami részben annak köszönhető, hogy 

az ágazati statisztikai rendszerben (TEÁOR) csak 2008-ban lett külön szakágazat a kölcsönzés. Így 

puhább forrásokkal kell beérnünk, mint például a Budapest Business Journal által kiadott Listák 

Könyve. A 2010-es magyar listavezető tíz cég árbevételük alapján: Trenkwalder, Adecco, Humán 

Centrum, Pannonjob, Manpower, Kelly Services, Get Work, Work Force, Grafton  Recruitment, Tele-

Scope. A Listák Könyvében szereplő forgalmi adatok alapján becsülhető, hogy  Top-10 cég közel 30 

százalékát fedi le a piacnak, tehát a koncentráció jelentős mértékű. Az első tíz között hat külföldi 

tulajdonú cég található, tehát az iparágban tetemes a nemzetközi vállaltok befolyása. Ezek egyéb-

ként nem magyar sajátosságok, a nemzetközi források – (például a CIETT) is ilyen trendekről számol-

nak be.  



 

114 
 

48. ábra 

A kölcsönző és igénybevevő cégek száma (2001-2010) 

 

Forrás: FH 2003-2011 

 

A munkaerő-kölcsönzők gazdasági súlyát leginkább a teljes munkaidősre átszámított foglalkoz-

tatással lehetne leírni, az idézett nemzetközi statisztikák mintájára. Sajnos az NFSZ statisztikái ilyet 

nem közölnek, csak becsülni lehet a munkaórák alapján. (Eszerint egyébként a csúcsponton 2 száza-

lék körüli becslést lehet adni.) A változások dinamikáját jól jelzi két adat: a kölcsönzésben dolgozók 

összlétszáma és a ledolgozott munkanapjaik száma. Itt is az látszik, hogy a 2007-ig tartó dinamikus 

növekedést már a válság előtt, 2007-ben stagnálás követi a létszámban és visszaesés a munkanapok 

számában. Ez vélhetően a 2006-os törvénymódosítás hatása, amely megtiltotta az Alkalmi Munkavál-

lalói Könyvvel történő foglalkoztatást. Az igazi visszaesés persze a válsággal jött, 2009-ben, amikor a 

létszám és a munkanapok száma 32-32 százalékkal esett vissza. A válságból való kilábalás kezdete 

(2010) viszont már a teljesítménymutatók igen jelentős (65, illetve 58 százalékos) növekedésével 

járt. Ez a tendencia nem meglepő, hiszen világszerte azt figyelték meg, hogy a válság elején a köl-

csönzöttek azok, akiket először leépítenek, s a válság utáni fellendülés idején először a kölcsönzöt-

tekkel bővítik a létszámot, hiszen a kezdeti fellendülés még kiszámíthatatlan perspektívát nyújt 

(CIETT 2010). Esettanulmányok tanúsága szerint ilyenkor csak a megrendelések időtartamának meg-

felelően kötnek határozott idejű szerződéseket, vagy kölcsönzötteket vesznek igénybe (Neumann–

Boda 2010). A kölcsönzöttek számának változása nem feltétlenül arányos a gazdaság növekedésével 

(a GDP változásával), s Magyarországon talán a bizonytalanabb gazdasági kilátások miatt aszimmet-

rikusak teljesítménymutatók a válság két szakasza során. 
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49. ábra 

A kölcsönzött munkaerő létszáma és teljesített munkanapjai (2001-2010)         

  

Forrás: FH 2003-2011 

 

Az NFSZ-statisztika részletes demográfiai adatokat közöl a kölcsönzöttekről nemek szerint 

(nagyjából egyenlő arányban vannak férfiak és nők) és korösszetételéről (körülbelül 30 százalék 25 

év alatti, 5-15 százalék 55 év feletti, vagyis a fiatalok erősen túlreprezentáltak az összes foglalkozta-

tottakon belüli 10 százalék alatti arányukhoz), s ezekben igazán nincs lényeges változás az évek so-

rán. A kölcsönzés gazdasági szerepét jobban megvilágítja az iskolai végzettség és foglalkozási csoport 

szerinti megoszlás.  Eszerint a magyar kölcsönzöttek 60-70 százaléka képzetlen fizikai munkás, egya-

ránt 10-15 százalék a szakmunkások és a szellemi foglalkozásúak aránya. A szellemiek között na-

gyobb arányban vannak nők. A válság idején főként a fizikaiak részaránya csökkent, de 2010-re visz-

szaálltak a korábbi arányok.  Az iskolai végzettség szerinti megoszlás megfelel a foglalkozás szerinti 

összetételnek. 
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50. ábra 

A kölcsönzött munkaerő foglalkozási főcsoportok szerinti összetétele (2001-2010) 

 

Forrás: FH 2003-2011 

 

Részletesebb foglalkozási csoportok szerinti (FEOR) bontásban is vizsgálható, hogy milyen mun-

kát végeznek a kölcsönzöttek. A leggyakoribb foglalkozások mindkét nemnél: gépkezelők, összesze-

relők, járművezetők valamint a szakképzettséget nem igénylő egyszerű foglalkozások. 
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51. ábra 

A munkaerő-kölcsönzővel szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók FEOR főcsoportok szerinti 
megoszlása, munkajogi kapcsolat és nemek szerint (%) 

 

Forrás: FH 2011, 16. o. 

 

A kölcsönzöttek teljesítményének ágazati megoszlásáról sajnos a statisztika nem közli a legfon-

tosabb adatot, hogy az egyes gazdasági ágazatokban hány munkanapot használtak fel. Jó közelítéssel 

azonban következtethetünk erre a foglalkoztatók ágazati hovatartozásából a kiközvetítések számá-

nak ágazati megoszlásából. Eszerint magasan a feldolgozóipar vezet, de a jelentős az építőipar, szállí-

tás, szolgáltatások igénybevétele is. A válság miatt szintén a feldolgozóiparban a legnagyobb a csök-

kenés az igénybevevő cégek és kölcsönzési esetek számában egyaránt. Esettanulmányokból és kér-

dőíves felvételből (például a „Munkahelyi fogalakoztatási viszonyok – 2010”-felmérésből) is tudható, 

hogy a legnagyobb kliensek a külföldi összeszerelő üzemek (például számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása alágazat). 
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52. táblázat 

A kölcsönzött munkaerőt alkalmazók aránya a vállalat ágazata és  tulajdonosi összetétele szerint  

 N 
Kölcsönzött munkaerőt alkal-

mazók aránya (százalékban) 
szórás 

Összes munkahely 862 13 0,34 

Ágazat 

Mezőgazdaság-bányászat ((40)) 3 0,17 

Feldolgozóipar 295 16 0,37 

Energia, vízgazdálkodás ((45)) 8 0,28 

Építőipar (68) 7 0,26 

Kereskedelem 204 12 0,32 

Szállítás, raktározás (79) 21 0,41 

Szolgáltatások 262 14 0,34 

A vállalat tulajdonosi összetétele 

Csak magyar: többségében 
magántulajdon 632 9 0,28 

Csak magyar: többségében 
állami tulajdon (79) 8 0,28 

Csak külföldi 133 34 0,48 

Külföldi és magyar vegye-
sen 

(57) 23 0,43 

Forrás: „Munkahelyi foglakoztatási viszonyok – 2010”-felmérés  

 

Szintén a „Munkahelyi fogalakoztatási viszonyok – 2010”-felmérésből ismerhetjük a kölcsönzés 

igénybevételének vállalati indokait. A vezető indokok hasonlóak, mint a CIETT nemzetközi felméré-

sében. Három eltérés érdemel figyelmet: a speciális szaktudás, projektmunka kis előfordulása, ami 

magyarázza a szellemi foglalkozásúak alacsony arányát. Másrészt pedig „az állományi létszám befa-

gyasztása”, ami tekintettel arra, hogy a versenyszférára korlátozódott a felvétel, elsősorban azt je-

lenti, hogy a – többnyire külföldi – vállalatközpontok által előírt létszámkorlát mellett kiskaput kínál a 

költségként elszámolható kölcsönzés igénybevétele. A „munkaerő kipróbálására” használt kölcsön-

zés is ritka, amiből arra következtethetünk, hogy a foglalkoztató által átvett kölcsönzöttek aránya is 

alacsony lehet.  
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53. ábra 

Miért alkalmaznak kölcsönzött munkaerőt? Az okok említési gyakoriságának csökkenő sorrendjé-
ben (százalékban) 

 

 Forrás: „Munkahelyi fogalakoztatási viszonyok - 2010”-felmérés 

 

A Foglalkoztatási Hivatal statisztikája részletes adatokat tartalmaz a munkaszerződés típusairól 

valamint a kölcsönzések hosszáról, ismétlődéséről. Talán meglepő, hogy a kölcsönzöttek több mint 

felét határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatják. A kölcsönzésnél azonban ez nem jelent bizton-

ságot a munkavállaló számára, sőt, a határozatlan idejű szerződés felbontása olcsóbb a kölcsönzők-

nek. 2010-ben egy kölcsönzöttet átlagosan 2,8 alkalommal közvetítettek ki foglalkoztatókhoz, egy 

kölcsönzési eset átlagos hossza 44 nap volt, tehát a kölcsönzött átlagosan 132 munkanapot dolgozott 

egy közvetítőnél. A kölcsönzés hossza egyébként határozatlan idejű szerződésnél rövidebb (40,2 nap) 

volt, mint határozottnál (66,8 nap), ami szintén arra utal, hogy a kölcsönzők inkább a határozott ide-

jű szerződésekben érdekeltek. 
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54.ábra 

A kölcsönzöttek megoszlása munkaviszony típusa nem, állománycsoport szerint (2010, %) 

 

Forrás: FH 2010 

 

A bőséges statisztikai adatok ellenére a magyarországi kölcsönzési gyakorlattal kapcsolatban 

számos olyan kérdés merülhet fel, amire a statisztika nem tud válaszolni. Mint említettük, sok min-

dent tudunk a kölcsönzési esetszámokról, de sokkal kevesebbet a teljesített órákról, ami az igazi 

teljesítménymutató. Teljességgel hiányzik a teljes munkaidő ekvivalens megadása, igaz, ez többé-

kevésbé pontosan kiszámítható. A kölcsönzőkről is sok munkaerő-forgalmi adatot megtudhatunk, de 

a kölcsönzői piac jellemzőiről (árbevétel, koncentráció, tőkeösszetétel) szinte semmit. A statisztiká-

ból hiányzik a több kölcsönzőnél együtt eltöltött idő összeszámítása – ami az EU-irányelv alkalmazá-

sánál is fontos szempont lesz. Nem tudjuk, hogy kapnak-e képzést a kölcsönzöttek, és hogyan érvé-

nyesülnek az egyenlő bérek, juttatások. Végül pedig a statisztika semmit nem mond a kölcsönzés 

munkaerő-piaci szerepéről – amelyre, mint láttuk a leggyakrabban hivatkoznak a kölcsönzők szerve-

zetei.   Semmit sem tudhatunk meg a kölcsönzöttek munka-erőpiaci mozgásáról: korábban munka-

nélküliek voltak-e, a kölcsönzés után mi lesz velük, esetleg átveszi-e a kölcsönbevevő? Így a kölcsön-

zés sokat emlegetett „munkaerő-piaci teljesítménye” nem értékelhető a statisztika alapján.  A felso-

rolt kérdések inkább célzott kutatásokkal válaszolhatók meg. Itt jegyezzük meg, hogy a nemzetközi 

kutatások sem adnak erre egyértelmű választ, Kártyás Gábor (2010) az irodalmat áttekintő tanulmá-

nya következtetéseként írja: „A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létesítése tehát ön-
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magában még nem stabilizálja a munkát kereső szociális helyzetét. A tartós munkaviszony és a mun-

kaerő-piacon kívüli passzív státusz közti ideiglenes átmenetként azonban feltétlenül létjogosultsága 

van. Emellett a munkaerő-kölcsönzés megítélése szempontjából az a fő kérdés, hogy mennyiben 

jelent segítséget a munkavállalóknak ezen átmeneti idő után tartós foglalkoztatáshoz jutni. Erre a 

kérdésre a rendelkezésre álló empirikus adatok alapján nem lehet egyértelmű választ adni. E tekin-

tetben nincs különbség a külföldi és a hazai helyzet között. Álláspontom szerint mindenképpen szük-

séges volna a kölcsönzés munkaerő-piaci szerepére további vizsgálatokat végezni, amit különösen 

sürgetővé tesz a munkaerő-kölcsönzésről szóló közösségi irányelv átvétele. A kölcsönzésben rejlő 

lehetőségek kiaknázására akkor van lehetőség, ha pontosan megismerjük ezen új foglalkoztatási 

forma (magyar) munkaerő-piaci szerepét, hatását.”  

Egy a kölcsönbevevők kérdőíves megkeresésén alapuló vizsgálat kísérletet tesz a munkaerő-

kölcsönzés „kimenetének” vizsgálatára, hogy a kölcsönbevevők  milyen arányban veszik át  állomá-

nyukba a kölcsönzötteket. Eszerint a cégek 29 százaléka tekinti ezt általánosan bevett HR gyakorlat-

nak. 29 

55. ábra 

Milyen gyakorisággal fordul elő, hogy egy kölcsönzött munkaerő bizonyos idő elteltével saját 
munkavállalói státuszba kerül? (%-ban,  n=364) 

 

Forrás: Boday 2010 

 

                                                           
29

 A felvétel on-line önkitöltős kérdőívvel készült, összesen 527 értékelhető válasz érkezett a cégek HR-rel fog-
lalkozó munkatársaitól. Természetesen egy pontosabb becsléshez az érintett munkavállalók megkérdezése 
vagy még inkább a munkaerőpiaci mozgásokat követő adminisztratív állományok elemzésére lenne szükség, 
amire sajnos eddig nem került sor Magyarországon. 
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Végül a kölcsönzők működése kapcsán még egy információforrást kell megemlítenünk: az Országos 

Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelet (OMMF) célvizsgálatait.  A felügyelet vizsgálatai nyilvánva-

lóan a jogellenes foglalkoztatás formáit, azok gyakoriságát hivatottak felderíteni, és javaslatot tenni 

az anomáliákat visszaszorító jogalkotásra. Az évenkénti és ágazati statisztikák mellett a Felügyelet 

beszámolói tanulságos esetleírásokat tartalmaznak („kiemelt esetek hatósági ellenőrzési tapasztala-

tai”). Az ellenőrzés által feltárt tipikus szabálytalanságok a következők voltak: 

– A munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatására vonatkozó hatósági engedély hiánya 

– A jogosultan munkaerő-kölcsönzésként folytatott tevékenység szabálytalanságai (beleértve az 

előírt tájékoztatás hiányát és az egyenlő bér elvének – hatályos törvények szerinti – megsértését) 

– A leplezett munkaerő-kölcsönzés (ami lényegében a színlelt munkaszerződés egy különleges 

esete, a felek kölcsönzésre vonatkozó munkaszerződés helyett alvállalkozói szerződést kötnek) 

Gyakran előfordul a munkaerő jogellenes átengedése az idényjellegű feldolgozó iparágakban ún. 

„bérmunkaszerződések” révén. A vagyonvédelem területén bevett gyakorlat az alvállalkozói láncola-

tok működtetése. Hasonló jogi minősítésű visszásságokat állapított meg a Felügyelet az iskolaszövet-

kezet szervezésében végzett diákmunka esetében is (Dudás–Berki 2011). 

Szociális párbeszéd, kollektív szerződések  

Magyarországon – és általában a többi posztszocialista országban – a kölcsönzés kollektív szerződé-

ses szabályozása teljesen hiányzik. Elvileg ugyan vállalati kollektív szerződés köthető lenne kölcsön-

zőnél (amellyel munkaviszonyban vannak a kölcsönzöttek), de éppen a foglalkoztatás átmeneti jelle-

ge miatt nem valószínű, hogy itt létrejön munkahelyi szakszervezet. Ágazati kollektív szerződés is 

köthető lenne, de ehhez is szociális partnerek kellenének. Munkaadói (kölcsönzői) oldalon létrejött 

ugyan a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szervezetében (SZTMSZ) egy kölcsönzéssel foglalko-

zó tagozat, de ez inkább lobbi-szervezet, alapszabálya szerint nem tekinthető munkáltatói szervezet-

nek. Szakszervezeti oldalon is hiányzik az a szervezet, amelyik elmondhatná magáról, hogy a kölcsön-

zöttek – tagság által legitimált – szervezete.  Szociális partnerek hiányában Ágazati párbeszéd bizott-

ság sem jött létre a kölcsönzési iparágra. Általánosságban tehát azt mondhatjuk, hogy a kölcsönzés 

bár több mint százezer embert foglalkoztat, saját jogán ágazatként nem szerveződött meg Magya-

rországon.  

Bár az SZMTSZ sem tekinthető szociális partnernek, a kulcskérdés mégis a szakszervezet hiánya. 

Gyakorlatilag a szakszervezetek: gyakorlatilag nincs tagságuk a kölcsönzöttek között. A kölcsönbeve-

vőnél működő szakszervezeti tisztségviselők szerint „nem szervezhetőek”, részben mobilitások miatt, 

részben pedig azért, mert rájuk nem vonatkozik a foglalkoztató kollektív szerződése. (Ez egyébként 

az EU-irányelv átvételével megváltozik.) Ezek azonban sok esetben csak kifogások, valójában a fog-

lalkoztató szakszervezete nem is érdekelt abban, hogy képviselje a kölcsönzötteket. A szakszervezet 

inkább az állandó „törzsgárda” képviselője, s vezetői pontosan tudják, hogy a tagság állásbiztonságá-

nak az a záloga, hogy a fluktuáló igényekhez a cég kölcsönmunkások és határozott idejű szerződése-

sek felvételével és elbocsátásával tud rugalmasan alkalmazkodni.  Emiatt az ellenérdekeltség miatt 
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csak kivételként jött létre egy-két alulról szerveződő szakszervezet a kölcsönzöttek között. (például a 

LIGA  egyik szakszervezete.) Tapasztalatuk szerint a munkafeltételekről, juttatásokról a foglalkozta-

tóval kell inkább tárgyalniuk, s hogy ennek jogi alapját megteremtsék, néhány tagot az állandó al-

kalmazottak közül is be kellett léptetniük. Emellett a szervezkedés néhány sikertelen ágazati próbál-

kozásáról tudunk (például a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete esetében).  

A szakszervezet és kollektív szerződés hiánya azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem 

folyt szociális párbeszéd a kölcsönzésről. 2005-ben néhány meglévő ágazati párbeszéd bizottság (a 

kohászatban, a vendéglátóiparban és a vegyiparban) szabályozási javaslatokkal állt elő. Lényegében a 

kölcsönzés – bizonyos szakmákban, a cég alaptevékenységében való – korlátozásáért álltak ki, és az 

egyenlő bánásmód szabályozását követelték. Fő motívumuk hasonló volt azokhoz a nyugat-európai 

szakszervezetekéhez, amelyek a globalizáció kapcsán a „szociális dömpinggel” érvelnek, ugyanis va-

lójában a kölcsönzésben megnyilvánuló konkurenciát akarták korlátozni. Az iparágak munkáltatói 

szervezetei által képviselt nagy cégek számára piaci konkurencia volt a kölcsönzött munkaerőre épü-

lő kis cég (például a nagy szállodák számára az ún. party-service cégek). A szakszervezetek miközben 

biztonsági és minőségi szempontokra hivatkoztak valójában attól is tartottak, hogy vívmányaikat 

aláássa, ha a cég fokozatosan lecseréli az állandó munkavállalókat kölcsönzöttekre.  Az ÁPB-

kezdeményezés végül elhalt, mert a 2006-os törvénymódosítás részben megvalósította a követelése-

iket. 

2005-től egyébként az SZTMSZ sikeres lobbi-tevékenységet fejtett ki a kölcsönzők érdekében, 

2008-ban például a kormány konzultációkat folytatott vele a készülő direktívával kapcsolatos kor-

mányálláspont kialakításáról. Ugyanakkor a szakszervezeti konföderációkkal nem tárgyalt erről az 

OÉT-ben, hanem csak informális úton, jelezve, hogy nem ismeri el őket a kölcsönzöttek legitim kép-

viseletének. Az érvelés nem teljesen alaptalan, saját kölcsönzöttekből álló tagság nélkül nehéz képvi-

selőként megjelenni. 

Az EU-irányelv átvétele elvileg jó alkalom lett volna a kölcsönzőkről szóló szociális párbeszéd fej-

lesztésére, hiszen az új direktíva lehetővé teszi a derogációt kollektív szerződés, vagy országos meg-

állapodás révén. Mivel az irányelv nemzeti átvételének határideje 2011 decembere, az átvétel előké-

szítése már az Orbán-kormány hatásköre volt, amelyik semmilyen nyilvános konzultációt nem tartott 

a vonatkozó törvényjavaslatról. Az irányelv átvétele megtörtént: a 2011. évi CV. törvényt a Parla-

ment 2011. július 4-én elfogadta. Ez a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek módosítá-

sát jelenti, s a jegyzet írásakor még nem látható, hogy az őszi parlamenti ciklusra tervezett koncepci-

onálisan és szerkezetében megújított Munka törvénykönyve ismét megváltoztatja-e a szabályozást. 
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