
A SZEF vezetőinek látogatása az Osztrák Szakszervezeti Szövetségnél (ÖGB)

A SZEF elnöke és nemzetközi ügyekért felelős alelnöke 2021. október 11-14. között az ÖGB

meghívásának tett eleget. A két szövetség között fennálló együttműködés keretében, további

egyeztetéseket folytatott a bécsi központú ÖGB elnökével és a társszervezetek képviselőivel

annak érdekében, hogy a hazai konföderációs munkába átemeljük azokat a nemzetközi jó

gyakorlatokat, amelyek adoptálhatók, illetve keressünk olyan új együttműködési

lehetőségeket, amelyek a SZEF tagszervezetei számára is hasznosak lehetnek. A rendkívül

feszes program a továbbiakban azt szolgálta, hogy az együttműködéshez szükséges egyes

ismeretek felmérésre kerüljenek. Megállapodás született arról is, hogy 2022-ben az ÖGB

elnöke a SZEF vendégeként viszonozza a látogatást, Budapesten.

A két fős SZEF delegáció először Wolfgang Katziannal az ÖGB elnökével találkozott. Az ÖGB

elnöke elégedettségét fejezte ki az elmúlt 1,5 évben hat témában megvalósított különféle

közös programról, amelyet a COVID-19 járvány idején is folyamatos együttműködésben

hajtott végre a két szervezet. Majd rövid tapasztalatcsere történt a legfrissebb bel- és

külpolitikai ügyekben, valamint a COVID-19 járványhelyzet kormányzati kezeléséről, illetve a

két szervezet együttműködésének jövőbeli irányairól, kereteiről. Az ÖGB elnöke kifejezte,

hogy kész továbbra is segítséget nyújtani, hogy a SZEF által felvetett témákról megosszák

tapasztalataikat és támogatást nyújtsanak a magyar érdekképviseleti kérdésekhez.

Vendéglátóink jelezték, hogy jelenleg 107 ezer magyar van foglalkoztatva Ausztriában, és

hamarosan a magyar lesz a legnagyobb külföldi munkavállalói réteg.

Az első nap második felében még lehetőség volt megismerkedni egy aránylag fiatal

szakszervezettel a Younionnal, amely az önkormányzati fenntartású intézmények és hivatalok

dolgozóit tömöríti, ami mintegy 200 féle szakmát fed le. Thomas Kattnig a Younion

nemzetközi ügyekért felelős munkatársa beszámolt az önkormányzatok jelenlegi nehéz

helyzetéről, amelyet a járvány elleni védekezésre, egészségvédelemre fordított rendkívüli

kiadások, valamint az elmaradt bevételek okoztak. Ausztria-szerte 2,5 milliárd euró társasági

adó veszteséggel zártak. Véleményük szerint amennyiben nem érkezik megfelelő mértékű
központi támogatás, úgy az önkormányzati szektorban a dolgozók 10%-ának az állása kerülhet

veszélybe. Kattnig rámutatott a rendkívül tagolt önkormányzatiságból adódó munkaügyi

nehézségekre, ami különösen elgondolkodtató volt annak fényében, hogy Magyarországon a

túlközpontosítás okoz problémákat.

Christian Meidlinger a Younion elnöke az elmúlt években történt olyan osztrák kormányzati

intézkedéseket ismertette, amely az elmúlt 4 évben több területen megbontotta a II.

világháború óta szilárdan álló osztrák munkaügyi szabályozásokat és kapcsolatokat. A

különféle jogszabályok mellett, az egészségügy biztosítási rendszert is a munkavállalók

számára negatív változtatás sújtotta, ami álláspontja szerint színvonal csökkenéshez is

vezethet. A magyarországi helyzethez hasonlóan a jelenlegi osztrák kormány is a felsőbb

társadalmi osztályok számára biztosít kedvezményeket az adórendszeren keresztül, és

intenzív nagyvállalat-támogatást alkalmaz. Úgy véli, hogy a fenti folyamatok miatti adó



bevétel kieséseket elsősorban az önkormányzatok fogják megérezni, hasonlóan a hazai

gyakorlathoz.

Thomas Dürrer a Younion kulturális területekért felelős munkatársa a terület

elhanyagoltságról beszélt, illetve jelezte, hogy a véleményük az, hogy rövid távon érződni

fognak a forrásmegvonások. Elmondta, hogy jelenleg a területen dolgozók közel 100%-a van

lefedve kollektív szerződéssel.

Judith Hintermeier a Younion nőügyi szakértője a gyermekellátás (bölcsőde és óvoda)

helyzetére tért ki, amely területen Ausztriában 4 szakszervezet is jelen van. Ennek okaként , a

fenntartó típushoz igazodó szervezettséget mutatta be. Jelenleg a legnagyobb probléma nem

a bérhelyzet, hanem az, hogy nincs egy egységes keretszabály a kisgyermekkori ellátásban a

szakdolgozói létszám, a csoportlétszám, a képesítések, a fizetések, stb. tekintetében. Ezért a

tárgyalás másnapján tüntetést is szerveztek az oktatási minisztérium előtt. A SZEF nemzetközi

ügyekért felelős alelnöke, aki a BDDSZ elnöke is, kifejezte támogatását a YOUNION akciója

iránt, majd ismertette a magyar gyermekgondozási-rendszer főbb keretszabályait. Felhívta a

figyelmet az Európai Bizottság Koragyermekkori Nevelés, Gondozás Munkacsoport által

kiadott dokumentumokra, amelyek szakmai támogatást, segítséget nyújthatnak céljaik

elérésében.

Második nap a bécsi közhasznú lakhatási egyesületnél a WBV-GPA-nál járt a két SZEF

tisztségviselő, ahol Michael Gehbauer a szervezet igazgatója mutatta be az 1953-tól

felépített nonprofit szervezetet. Az akkori szakszervezeti igényt, hogy szociális bérlakásokat

építsenek, ebben a szervezetben öltött testet. Az első cél 500 ingatlan megépítése-felújítása

volt, ami azóta 10 ezerre bővült. Ezenkívül már nem csak lakóingatlanokat kezelnek, így 16

ezer egység tartozik a kezelésük alá. Jelezte, hogy az üzemeltetésből és az esetleges

értékesítésből keletkező nyereséget visszafordítják fejlesztésekre.

Rajtuk kívül 186 lakásépítési társaság van, akik 1 millió lakást kezelnek, amely a teljes

bérlakás piac 40%-a. Évente 15 ezer lakást tudnak építeni ezek az egyesületek, szövetkezetek.

A lakástámogatások rendszere tartományonként változik és Bécsben a legerősebb. A fővárosi

lakosság 60%-a ilyen konstrukciókban él, 20%-uk magán bérlakásokban, és csak a maradék

20% az, aki a saját tulajdonában lakik. Erős szabályozással védik a bérlakás piacot, így

megfizethető szinten tartják azokat, így is befolyásolva a lakáspiacot. Cél, hogy alacsonyan

tartsák a bérleti díjakat. Több konstrukció kínálkozik a lakások megvételére különböző
időpontokban. A bérleti díj mellett tételesen be vannak építve az üzemeltetési,

adminisztrációs, bérleti és adózási költségek. A szervezet külön projektektet létesített

egyedülálló nőknek és a zöld ház fejlesztésekre.

Ezt követően a SZEF vezetői Jürgen Meindl-lel a Kulturális Minisztérium általános

igazgatójával (“miniszteri biztosával”) találkoztak. Az eszmecserén áttekintésre kerültek a

kulturális területen lezajlott magyarországi folyamatok és a jövőbeli együttműködési

lehetőségek.

A küldöttség meglátogatta az ÖGB képzési központját és áttekintette a szakszervezeti képzési

rendszert. Ausztriában az alapképzést a szakszervezetek végzik, míg a politikai oktatást az

ÖGB látja el. A képzéseik keretén belül szeretnék megértetni a politika lényegét, annak



viszonyait és hogy milyen hatással bírhatnak rá a szervezetek. A politikai képzés a

szakszervezeti munka elengedhetetlen feltétele az ÖGB tapasztalatai szerint. A programban

kiemelt fontossága van a szociális kompetenciák fejlesztésének és a multiplikátor hatás

erősítésének, a tudásmegosztásának.

A képzési rendszerben lehetőség van egy 2 éves esti képzés elvégzésére, amely az üzemi

tanácsokat támogatja. (Ennek kapcsán tisztázásra került, hogy az osztrák rendszerben az

üzemi tanácsi tisztségviselő helyzete és lehetősége a magyar szakszervezeti titkár és bizalmi

státuszával rokonítható, nem pedig a hazai üzemi vagy közalkalmazotti tanács tagsággal.)

Ezenkívül vannak speciális több hónapos képzések üzemi tanács és érdekképviseleti

tagoknak. Az oktatási részleg emellett kulturális előadásokat, és szemináriumokat is szervez,

amiről több, mint 100 különböző témájú brossúra tájékoztatja a tagokat.

A szakszervezeti iskola évente legalább egyszer indul, ami 2 éven át tart. A résztvevők

projektmunkában végzik el a tevékenységüket és csoportokban dolgoznak. A kurzus 36,5

kreditet ér a főiskolai tanulmányok során.

Az utolsó napon a SZEF vezetői részt vettek azon a YOUNION által szervezett tömeg

demonstráción is ahol a kisgyermekgondozásban dolgozók egységes keret-szabályokat, jobb

munkakörülményeket és magasabb fizetéseket követeltek.

A SZEF két fős küldöttsége több felajánlással és lehetőséggel tért haza, amit a következő
évben szeretnénk továbbfejleszteni és - különösen a Younion által mutatkozó lehetőségek

alapján - a tagszervezetek bevonásával hasznosítani, valamint hasonló intenzitással

együttműködni az osztrák partner szervezetünkkel.


