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Fotó: Favics Péter

Eurodemonstráció sajtótáékoztató 2011. április 8.

SZEF Tudástár 1.

Jog és érdek a 
munka világában

Berki Erzsébet - Fodor T. Gábor - Meszmann T. Tibor
(szerk.)
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Meszmann T. Tibor

A SZAKSZERVEZETI 
TALAJVESZTÉS FORRÁSAI ÉS A 
SZAKSZERVEZETI STRUKTÚRA 
ALAKVÁLTOZÁSA 2010. UTÁN1

Amikor a magyarországi szakszervezetek rendszerváltás utáni 
történetét, munkáját, társadalomban betöltött szerepét értékel-
jük, bevezetőként fontos néhány, talán kevésbé ismert elméleti 
állításból kiindulnunk, hiszen biztos pontot, perspektívát adnak a 
kortárs, több szinten is kedvezőtlennek mondható helyzet bemu-
tatásához, elemzéséhez is. Manapság, a felettünk elhatalmasodó, 
a rövid távú hasznot hajszoló intézményrombolásból adódóan a 
munka világát szemlélve – egyrészt – a munkajog intézményesü-
lése előtti történelmi képek kísértenek minket, másrészt pedig az 
új termelési technológiákból, a migrációból, sőt, természeti csa-
pásokból adódóan újabb munkapiaci szegmentációs folyamatok-
kal, illetve foglalkoztatási formákkal szembesülünk. A szakszer-
vezetek szempontjából mindkét folyamat rendkívül kedvezőtlen. 

A szakszervezetek nem csak érdekképviseletet ellátó, köztes tár-
sadalmi („civil”) szervezetek, hanem intézményesített gazdasá-

1  A tanulmány Szabó Imre Gergellyel, a magyar szakszervezetek 30 évéről kö-
zösen írt tanulmányból (Meszmann–Szabó, 2021), illetve közös előadásunkból 
merít (Szabó–Meszmann, 2020). Szabó Imre Gergelynek köszönöm a tanul-
mány korábbi változatához írt javaslatait, Berki Erzsébetnek és Fodor T. Gábor-
nak pedig a konstruktív kritikát, amelyet igyekeztem beépíteni a tanulmányba. 
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gi és politikai szereplők is, elsősorban amiatt, mert a munkaviszony, 
illetve a munkapiac társadalmilag elfogadható, fenntartható műkö-
désére, annak felügyeletére hivatottak. Ezen belül talán a legkiemel-
kedőbb szerepük a munkajog alapjaként működő, munkavállaló és 
munkaadó közötti alkura jellemző hatalmi egyenlőtlenség kiigazítása 
terén van, illetve erre lennének – elvileg – leginkább alkalmasak a 
gyakorlatban. Összességben, ahogy Wolfgang Streeck (Streeck, 2005) 
is emlékeztet, a szakszervezetek történetileg kialakult társadalmi 
intézmények, melyek egy piac által generált strukturális igazságta-
lanságra („unfairness”) adott általános történeti válaszként értel-
mezhetők. A szakszervezetek különösen a kollektív alkuban betöltött 
szerepükből adódóan gazdasági és politikai intézmények is, Marshall 
fogalmaival a  szociális jogok érvényesítésére hivatott civilizációs in-
tézmények. 

Magyarországon, ahogy más kelet-európai országokban is, az auto-
riter államszocialista múlt után, a szakszervezeteknek nem csak egy 
rendkívül kedvezőtlen világgazdasági betagozódással, majd piacgaz-
daság kihívásaival kellett szembesülniük, hanem ezen belül – külö-
nösen a konföderációk – csak erősen korlátozott szabályozási sze-
rephez (vö. Thoma, 2001) juthattak, hiszen 1990-ben egy korábban 
kompromittált szerepből állhattak fel újra a porondra, ismét, de más-
képp támaszkodva az új politikai elitekre. Azon kívül, hogy a szerve-
zett munkásság képviselőinek intézményesített gazdasági és politikai 
szerepe és annak keretei a kormányok elképzelései szerint változott,  
munkapiaci szabályozó szerepüket is egy erősen lehatárolt terepen 
játszhatták. Többek között, leegyszerűsítve, az egyéni alku lehetősé-
ge a gyakorlatban jellemzően felülírta a kollektív alkuét. Evvel ösz-
szhangban a szakszervezetek aránylag könnyen és korán lemondtak 
a jelenlétről a kis- és közép vállalatoknál, a nehezen szervezhető 
munkahelyeken. Mindehhez társult még egy szemléletmód, amely, a 
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nyekhez alkalmazkodó szerepre. Különösen a szakszervezetek társa-
dalmi láthatóságában, közösségi jelenlétében, integratív szerepében 
vannak lehetőségek a kibontakozásra. Egyértelmű, hogy szakszerve-
zeti együttműködés nélkül a marginalizáció megállíthatatlan: talán 
megérett az idő arra is, hogy a közszféra átalakításával kapcsolatban 
közös diagnózist, és stratégiát is kialakítsanak a konföderációk és a 
szakszervezetek. 

Tanulmányom közvetett célja a szakszervezetek intézményi 
memóriájának ápolása, amely szembesítésként is olvasható.  
Véleményem szerint ugyanis a múlttal való szembesülés, a hibákból 
való tanulás a szakszervezetiség újragondolásának az egyik fontos 
alapja. A munkavállalók autonóm képviselőiként folyamatosan ké-
szeknek kell lenniük a munkapiac alakítására, a szabályozás befolyá-
solására, még akkor is, ha nincs biztosítva intézményesített befolyá-
solási csatorna. Egyben végleg hátat kell fordítani a felülről jövő, rövid 
távon hasznot hozó, egyébként pedig rendkívül káros mentőöveknek, 
oktrojált szerepeknek. Mint ahogy sok konföderációs program tanú-
sítja, stratégiájukban túl sok a normatív állítás, a „kell”. Fontos ész-
ben tartani, hogy ezek csak előszobái a „hogyan” és „mivel” kérdé-
seknek.  

Hivatkozott szakirodalom

Avdagic, 2004: Avdagic Sabina: Loyalty and Power in Union-Party Alliances: Labor Po-
litics in Postcommunism. MPIfG Discussion Paper. Working Paper. 2004.  Internetes 
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Budapest: Friedrich Ebert Stiftung Magyarország. Internetes kiadás: http://library.fes.
de/pdf-files/bueros/budapest/15596.pdf  2019. (2020.05.12-ei letöltés)
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közszférás szakszervezetek fontos kivételével, a piac előretörését, 
és a vele járó társadalmi egyenlőtlenségeket ha nem is optimistán, 
de alapjában véve kritikátlanul, megfelelő stratégiák kidolgozása 
nélkül szemlélte. 

A magyarországi szakszervezetek rendszerváltás utáni történetét 
célszerű három periódusra tagolni: 1. a rendszerváltás utáni út-
keresésre a kilencvenes években, 2. az EU-csatlakozást övező „jó 
évek” rövid időszakára, illetve a 3. 2010 óta egy talajvesztés utáni 
útkeresés szakaszára. A rendszerváltás utáni időszakot a gazdasá-
gi folyamatok, de a munkapiac szabályozásának szempontjából is 
kedvezőtlennek vagy megpróbáltatásokkal telinek mondhatjuk, itt 
elsősorban a szakszervezetek „megizmosodásának” időszakával, 
az EU-csatlakozást övező évekkel foglalkozuk. A dolgozatnak ket-
tő fő, szerkezetileg is lehatárolható része van, amely közvetetten 
támaszkodik erre a tagolásra illetve súlyozásra. Az első a 2002–
2006-os évek értékelése, számba vétele, amely egy szakszervezeti 
újjászerveződési lehetőségként is szemlélhető. Az értékelést Neu-
mann László egy akkori, lényegretörő kérdésfelvetése vezérli.  Itt 
mutatunk rá a vélt előnyök gyenge pontjaira, amelyek már ebben 
az időszakban is megmutatkoztak. A tanulmány másik feladata a 
2010. utáni talajvesztés időszakában átalakulásban lévő szakszer-
vezeti struktúra letapogatása.

A cikkben amellett érvelek, hogy az EU-csatlakozás körüli évek 
fontos töréspontot jelentettek, amely meghatározta a szakszer-
vezetek intézményi szerepét és szervezeti, tagsági konfigurációját 
is. Leegyszerűsítve, a szervezeti alakzatot a szakszervezetek meg-
változott intézményi szerep(vállalás) és az ágazatonként szerve-
zett munkásság (arány)számának segítségével kísérem nyomon. 
Elöljáróban kiemelhető, hogy az új intézményes szerepet alapjá-
ban véve a talajvesztés vezérli, amelyet a szociális párbeszéd 2010. 
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utáni leépülése vagy annak szimulációja, vállalati és ágazati szinten 
pedig egy egyenlőtlen szakszervezeti jelenlét és fejlődés jellemez. A 
szakszervezeti struktúra rekonfigurációjának másik része a tagság 
ágazati változása, illetve a konföderációk, az ágazati és a munkahelyi 
szintű szakszervezetek közötti szervezeti és mozgósítási, érdekérvé-

nyesítési arányszámok alapján mutatható be. 

1. Az EU-csatlakozás évei és a szakszervezeti  
újjászerveződés kérdése

Magyarország EU-csatlakozásával a „Nyugathoz való felzárkózás” 
célja hivatalosan megvalósult. Szimbolikájában is erős a 2004. május 
1-ei kép, amelyen az összes szakszervezeti vezető és szakszervezet 
együtt és egyben ünnepeli az EU-csatlakozást és a majálist a Város-
ligetben. Ekkor úgy tűnhetett, hogy a szakszervezetek szervezetileg 
konszolidálódtak, valamint új gazdasági és politikai beleszólási és 
befolyásolási szerepük is intézményesült. A tripartizmus meglévő 
intézményei ellenállónak bizonyultak, és az EU-csatlakozás nyo-
mán a társadalmi párbeszéd új intézményekkel bővült. A közszférá-
ban magas maradt a szervezettség, és 2002-ben, sok lemondás után 
az 1990-es évek nehéz, kompromisszumos szakszervezeti munkája 
és munkavállalói áldozatai után mintha eljött volna a stabil felzár-
kózás ideje és beérett volna a társadalompolitikai elismerés. Ezen kí-
vül a szakszervezeteknek sikerült megalapozniuk vagy fenntartaniuk 
jelenlétüket számos nagy külföldi tulajdonú vállalatban, és az állami 
tulajdonú szektorban, vállalatokban. 

Neumann László Magyarország EU-csatlakozásában a szakszerveze-
tek formális bevonásának megerősítését látta, ami egyúttal megúju-
lási lehetőség is. „Jelenlegi erőtlenségük ellenére a megmaradt tagság és 
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állította be őket. Ráadásul a 2008-as válság után a közvélemény 
még bizonytalanabb lett a szakszervezetekkel kapcsolatban. Ehhez 
képest 2015 óta folyamatos javulás figyelhető meg, sőt, 2019-ben 
először értékelték a magyar munkavállalók az EU-s átlagnál jobb-
ra a szakszervezetek tevékenységét.  Kérdés, hogy a közvélemény 
hirtelen kinyilvánított szimpátiája csak a 2019-ig tartó kivételes 
időszakhoz köthető, vagy a nehezebb időkben is fennmarad. Ami 
talán még fontosabb, az az, hogy ki tudják-e használni a szakszer-
vezetek ezt a népszerűség-növekedést tagtoborzásra, tudnak-e 
valódi kapaszkodót, integratív érdekérvényesítő gyakorlatokat 
felmutatni, és a továbbiakban a szervezeti kultúrát is fejleszteni.

***

Ha a szakszervezet által megszervezett dolgozók halmazát az ol-
vadó jég dinamikus képéhez hasonlítjuk, a szervezetleneket pedig 
a jeget körülvevő vízhez (illetve az elolvadt jéghez), akkor ösz-
szességében elmondható, hogy a magyarországi szakszervezete-
ket, illetve konföderációkat 2010-ig a  jégtömbök legvastagabb, 
leglassabban olvadó részeiért folyó küzdelem jellemezte. Oppor-
tunisztikusabb magatartással, pártpolitikai kapcsolatkereséssel 
jellemezhető, vagy ezek által motivált időszakokban gyorsabban 
melegedett a víz: a széthúzó verseny tovább erősödött rövid távú 
hasznokért, de összességében a szakszervezeteket érő tartós ká-
rokért „cserébe”. 

Kitekintve más EU tagállamokra, nemzetközi összehasonlításban 
akutnak mondható a magyarországi szakszervezetek korlátozott 
figyelme és érdeklődése a munkapiac legsérülékenyebb csoport-
jai, illetve az atipikusan foglalkoztatott dolgozók felé. A szakszer-
vezetek köztes intézményes szerepére kedvezőtlen környezetben 
hatványozottan szükség van, méghozzá egy újszerű, a körülmé-
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meghatározó maradt a tagság létszámának jelentős csökkenése elle-
nére is (a szakszervezeti tagok száma 15 év alatt  a felére csökkent). 
Ezen belül az oktatásban valamelyest csökkent, a közigazgatásban 
dolgozóknál valamint az egészségügyi dolgozók esetében a szakszer-
vezeti tagok  aránya 2001-hez viszonyítva valamelyest növekedett 
2015-ben.  Továbbra is majdnem minden második szakszervezeti tag 
a közszférában dolgozik. Az ábrából azt is láthatjuk, hogy 2001-ben és 
2015-ben is a szakszervezeti tagok zöme 5 nagy ágazatban koncent-
rálódik: a közszférán (egészségügy, oktatatás, közigazgatás) kívül a 
szállítás, raktározás ágazatban, valamint a feldolgozóiparban dolgo-
zik a szakszerveti tagok közel 80 százaléka.  

További három ágazat jelenik meg jellegzetes és érdekes mintázattal: 

 ◼ A szállítás, raktározás, posta ágazatban az átlagnál valamelyest 
kevésbé csökkent a szervezettség, de az ágazat súlya csökkent 
a teljes tagságon belül, ami annak tudható be, hogy kevesebben 
dolgoztak az ágazatban. 

 ◼ A feldolgozóiparban alacsonyabb volt és hasonlóan csökkent a 
szervezettség, de mivel a foglalkoztatás növekedett az ágazatban, 
az ágazat súlya is növekedett.

 ◼ Kisebb, kivételt képező ágazat az energiaipar. Itt nem csökkent 
és legmagasabb is maradt  a szervezettség, de mivel kis ágazatról 
van szó, a tagság súlya a teljes szakszervezeti tagsághoz képest 
csekély. 

Míg a tagság csökkenése pesszimizmusra adhat okot, a szakszerveze-
tek társadalmi támogatottságának elemzése némi óvatos optimizmust 
sugároz. A szakszervezeteknek a rendszerváltás után folyamatosan 
küzdeniük kellett azzal az előítélettel, mely a múlt csökevényeiként 
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vagyon, a munkaügyi kapcsolatok rendszerváltás óta kialakult intéz-
ményrendszere által nyújtott lehetőségek és a politikai szövetségesek 
segítsége jó alapot teremthetnek az újjáépítéshez. Ráadásul a belső 
erők és intézmények jelentős külső megerősítést kaptak Magyarország 
EU-csatlakozásával.”  

Ugyanakkor Neumann az intézményekben való szakszervezeti 
részvétel és az intézményekbe vetett bizalom korlátait, veszélyeit 
is pontosan látta: „[Á]m ugyanezek a tényezők még jó ideig lehetővé 
teszik a jelenlegi szervezeti keretek fenntartását, változatlan vagy még 
szerényebb szinten.” (Neumann, 2006. 66.)

Újraolvasva az akkori szakszervezeti, elsősorban konföderációs 
kongresszusi anyagokat, naplókat, látható, hogy Magyarországon 
sajnos az utóbbi folyamat teljesedett be.  Az EU-csatlakozás körüli 
években tehát újjáépítés helyett az új, formális szociális fórumok 
térnyerése mellett (l. Márkus–Tóth, 2010) a kedvezőtlenebb fej-
lemény, az egészségtelen szervezeti dinamikák, önszerveződési 
keretek és a betöltött formális szerepek konzerválása történt. Ösz-
szességében, a szociális párbeszéd intézményei számának növelé-
se a 2000-es években nem járt megfelelő szervezeti újjászervező-
déssel, amely ezáltal a gyöngeségek konzerválását is jelentette. Ez 
tehát az „illuzórikus korporativista” (Ost, 2000) jellegű bevonás 
csúcsa volt, amely biztos formális intézményi bevonást, kapasz-
kodót jelentett, de paradox módon nem mozdította előre a szak-
szervezeti reformot.  Ez különösen a 2006-tól kezdődő krízis éve-
iben mutatkozott meg, amikor a szociális párbeszéd intézményei 
nem tudták a konfliktust kezelni.

A nemzetközi kapcsolatok erősödésén kívül pozitív eredményként 
vagy áttörésként könyvelhetők el a 2002-es közszférás béreme-
lés, illetve a tovább növekvő minimálbéren kívül a szakmai bérmi-
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nimum bevezetése, de a progresszív adózás meggyökeresedése is (l. 
MSZOSZ, 2010). Legjobb esetben a felülről jövő redisztribúció szerepe 
erősödhetett így meg. Ez elsősorban az egyes években jelentős súllyal 
bíró országos jövedelempolitikai megállapodásokkal történt, amelyek 
a szakszervezeteknek ágazati és helyi szinten is alkuhelyzetet terem-
tettek. A versenyszférában sokkal problematikusabbnak mondható az 
a fejlemény, hogy a szakszervezetek azzal, hogy aránylag magas mi-
nimálbért és bérminimumot vezettek be, effektíve egész ágazatokat 
zártak ki a bérszabályozás kérdéséből – olyan ágazatokat, amelyek a 
megfelelő béreket nem tudták kitermelni, s amelyek így akarva-aka-
ratlanul egy szürke zónába kerültek. Ahogy Neumann is figyelmezte-
tett, magas ára volt ezeknek a „bérfelzárkózásos” sikereknek, és ez a 
kollektív alku visszoszorulásában, a szerény lefedettségi arányban is 
felfedezhető (Neumann 2008). Furcsa módon, bár lehet hogy nem tu-
datosult bennük, a versenyszférában jelen lévő konföderációk és ága-
zati szakszervezetek asszisztáltak abban, hogy munkaköltség-érzé-
keny szektorok vagy vállalatok kiessenek a kollektív béralkuból. Ezzel 
szemben úgy tűnik, azok a tőkeintenzív ágazatok és vállalatok jártak 
jól, ahol a munkaintenzitás folyamatosan növelhető volt. Viszont eb-
ben a körben sem tudtak a szakszervezetek mindig megkapaszkodni. 

A közszférában egy párhuzamos, szintén pozitívnak látszó fejlemény 
ágyazott meg egy negatív spirálnak. A 2002-es rendkívüli mértékű, 
közalkalmazottakat érintő bérfejlesztés után,  ígéretei ellenére és 
szimbolikus gesztusok mellett, a kormányzat a közszférát továbbra 
is mostohán kezelte. Így már 2003-ban létszámleépítésre és az inflá-
ció mértekénél kisebb bérnövekedésre számíthattak a dolgozók és a 
szakszervezetek. Fontos itt azt is megállapítani, hogy nem találtunk 
konföderációkon átívelő stratégiát arról, mi legyen a magyar közszfé-
ra sorsa, különös tekintettel a magas államadósság és a köztehervi-
selés nyomasztó problémáira. Mintha a közszféra kérdése egy rejtett, 
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ahol a nagyobb vállalatok súlya és/vagy (részben) állami tulajdonú 
vállalatok száma is nagyobb volt.

A szakszervezeti tagságról szóló adatok tehát nem sok bizakodásra 
adnak okot, avval a fontos kitétellel, hogy egyes időszakokban a 
csökkenés nem volt látványos. Úgy tűnik, ez a 2015. és 2020. kö-
zötti időszakra is igaz. A 2020-as statisztika sajnos nem mutatja 
be a tagság megoszlását ágazatok szerint, csak a három fő gaz-
dasági szektorra (mezőgazdaságra, iparra, szolgáltatásokra) vo-
natkozó összesített adat áll rendelkezésre. Ez alapján 90 ezer tag a 
feldolgozó- és építőiparban, 186 ezren pedig a terciális szektorban 
– a szolgáltatásokban – dolgozott. Ha összevetjük ezt a 2015-ös 
adatokkal, a tagok száma az iparban  nem változott, míg a szolgál-
tatásban 15 százalékkal csökkent. Ebből közvetetten arra is követ-
keztethetünk, hogy a közszféra szervezettsége tovább csökkent. 

Mezőgazdaság...

Bányászat

Feldolgozóipar

Villamosenergia..

Építőipar

Kereskedelm, javítás

Szállítás, raktározés, posta..

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Pénzügyi tevékenység

Ingatlanügyletek...

Közigazgatás, védelem...

Oktatás

Egészségügy..

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

2015 ágazat súlya (összes 
szakszervezeti tag)
2001 ágazat súlya (összes 
szakszervezeti tag)
2015 ágazati szervezettség
2001 ágazati szervezettség

1. ábra: Ágazati szervezettség és az ágazatok súlya az összes szakszer-
vezeti tagságon belül. 2001, 2015. Forrás: KSH, saját számítás

Az ábrából azt láthatjuk, hogy sok más országhoz hasonlóan a köz-
szférában magasabb a szervezettség, és az ágazatok súlya is végig 
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szervezetek, mert kevésből, rossz körülmények között kell aránylag jó 
eredményeket felmutatniuk. 

Emellett vadonatúj vállalati szakszervezetek és néhány vállala-
ti szakszervezetre kiterjedő kisebb szövetségek, kezdeményezések, 
is létrejöttek, inkább jobboldali ideológiával. A decentralizáció és 
az intézményes talajvesztés miatt néhány nagyobb, vállalati szintű 
szakszervezet releváns szereplőként jelent meg: egyesek rövid távon 
kedvező alkukat kötnek (elsősorban béralkut), kihasználva egy-egy 
országos, vagy az ágazatot kifejezetten érintő szabályozási konflik-
tust. Különösen ha a kollektív érdekérvényesítést, a sztrájkok ágazati 
megoszlását vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 2010. után a közszféra, 
valamint a szállítás, raktározás ágazat – ahol jelentős az állami tulaj-
don részaránya – súlya jelentősen csökkent a korábbi időszakhoz ké-
pest, amit a szegényebb érdekérvényesítési arzenál és a körülménye-
sebb érdekképviseleti képesség magyarázhat (vö. Berki, 2019). Ezzel 
szemben – amit különösen az Audi Hungária Független Szakszerve-
zet sztrájkja mutatott meg - a jó piaci helyzetben lévő vállalatoknál a 
vállalati szakszervezetek önállóan is relatíve erősek tudnak lenni. Ez a 
szervezeti dinamika a magyar szakszervezetek szervezeti felépítésé-
nek válságát jelzi, ráadásul egy olyan válságét, amely egy autoriterebb 
politikai környezetre is jellemző alakváltozással jár: néhány vállalati 
vagy intézményi szinten létező elszigetelt szakszervezeti „oázison” 
kívül a körülményes, hátráltatott érdekvédelmi munka  „sivataga” a 
jellemző (vö. Krzywdzinski, 2018).

A tagság létszáma ágazati bontásban folyamatos, de egyenetlen csök-
kenést mutat 2001 óta.  Az 1. számú ábrán látható, hogy a tagság 2001. 
és 2015. között drasztikusan csökkent. Az adott ágazat súlyát szem-
lélve az összes szakszervezeti tagságon belül ugyanakkor azt látjuk, 
hogy az ágazatok közötti arányok alig változtak. A közszférán kívül a 
szakszervezeti tagok aránya azokban az ágazatokban volt magasabb, 
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alultárgyalt, nehéz, emészthetetlen téma maradt volna a szerve-
zett dolgozók és képviselőik számára. 

Formálisan az országos szintű intézményrendszerben a szak-
szervezetek élhettek tájékozódási, véleményezési és egyetértési 
jogaikkal a munkaerőpiac szabályozásában. Az EU-s csatlakozás-
sal kiegészítő intézmények jöttek létre, mint például az Ágazati 
Párbeszéd Bizottságok (ÁPB) vagy a Gazdasági és Szociális Tanács 
(GSZT). Az ágazati szint formális intézményesítése nem mozdí-
totta jelentősen előre az ágazati érdekképviseletek törékeny alap-
helyzetét. A munkaadók készsége sem volt meg igazán az ágazati 
egyeztetésekre, de a szakszervezeti háttérmunka is hiányzott. Ez 
pedig azt is jelentette, hogy a meglévő ágazati szakszervezetek 
nem igazán találták meg a helyüket a rendszerben, kevés kivé-
tellel nem tudták formális konzultatív szerepüket élő képvisele-
ti szereppé fejleszteni. A könnyebben szervezhető ágazatokban, 
ahol nagy vállalatok uralták a tipikusan hazai piacot, mint például 
a közlekedésben vagy a telekommunikációban, tipikus eset volt, 
hogy több ágazati szakszervezet is létrejött, közvetetten csök-
kentve a szervezett munkásság erejét. Ha nem is létezett ágazati 
vagy konföderációs vetélytárs, a versenyszféra ágazatainak több-
ségében a szakszervezet avval küzdött, hogy a nagy, relatíve erős 
vállalati szintű szakszervezeteket hosszú távon magához kösse, és 
megfelelő segítséget is tudjon nyújtani a kisebb súlyú alapszerve-
zeteknek.  

A legfontosabb tripartit fórum az országos szintű Országos Ér-
dekegyeztető Tanács (OÉT) maradt. 2002 és 2010 között azonban 
az OÉT igen távol állt a dolgozóktól, de sok szakszervezettől is. 
Az OÉT és jogelődei mindig is hibrid intézmények voltak. Ez azt 
jelenti, hogy akár a funkcióit, akár a megkötött megállapodások 
hatályát nézzük, az OÉT megrekedt valahol a senkiföldjén a ha-
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gyományos kollektív béralku kemény és a szociális partnerség puhább 
intézményei közt. Az OÉT és a GSZT nem csak féloldalasak voltak, ha-
nem jogilag és közhatalmilag instabilak is. Sorsuk az éppen aktuális 
jogalkotói akarattól és a jogértelmezéstől függött, tehát működésük-
höz intézményi bizonytalanság is társult. Az „illuzórikus korporati-
vizmus” jelenséget talán jól példázza az OÉT és ÁPB (rövid ideig tar-
tó) intézményesülésének históriája. „A makroszintű érdekegyeztetés 
törvénybe iktatása évtizede húzódó probléma” – olvashatjuk a LIGA 
2010-es kongresszusi jelentésében (LIGA, 2010), de miután a par-
lament megszavazta, az OÉT és ÁPB-k működésének törvényi sza-
bályozása sem oldotta meg a szituációt, a köztársasági elnök vétója 
miatt. Azt is mondhatjuk, hogy a szakszervezetek közhatalmi dönté-
sekbe való bevonásának mindig voltak ellenségei, liberális és konzer-
vatív oldalról egyaránt.  

Munkahelyi szinten a jogszabályok és a kollektív szerződések védett-
séget nyújtottak a szakszervezeteknek és a szakszervezeti képviselők-
nek, bizonyos feltételek mellett arra is kötelezték a munkaadókat, 
hogy kollektív tárgyalópartnerként fogadják el a szakszervezeteket. 
A fejlemények azonban eltérők voltak, a kollektív szerződéssel lefe-
dett vállalatok csupán egyharmadánál voltak képesek a szakszerve-
zetek aktív, elég erős tárgyalófélként megjelenni és a végeredményt 
befolyásolni, a munkavállalóknak is kedvező szabályozást kicsikarni 
(Neumann, 2000).

A 2006 és 2009 között elhatalmasodó krízishelyzet volt az, amely 
végleg megingatta a szakszervezetek országos, épülőben lévő, de 
eleve instabil intézményi szerepét. Az országos érdekegyeztetés 
mostohagyerekei a közszférás konföderációk voltak. Már 2003-ban 
a kormány a költségvetési hiányra hivatkozva létszámleépítést hir-
detett. Még akutabb szituáció alakult ki a konvergenciaprogrammal, 
az egészségügyi prvivatizációval a közszférás bérbefagyasztások 
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közelség a gyakorlatban, a kormányváltáskor változó pozicióhoz 
jutást, befolyásolási lehetőséget és rövid távú előnyöket jelentett, 
hosszú távon nagy károkért cserébe (vö. Avdagic, 2004). 

Az országos  érdekegyeztetés megszokott fórumai, illetve az ága-
zati szakszervezetek gyengén intézményesített szerepe aránytalan 
szakszervezeti struktúrát támasztott alá. Ugyanakkor, mivel 2010 
óta a konföderációk szerepe válságban van, a széthúzó tendenci-
ák erősödnek, az ágazati szakszervezetek is növelték autonómiá-
jukat, akár el is hagyták korábbi konföderációjukat, vagy „színt” 
váltottak. Korábban a szakszervezeti verseny, különösen a konfö-
derációk között, a piacnak nem kitett ágazatokban vagy ágazato-
kért lángolt fel a legintenzívebben, elsősorban a közlekedés vagy 
a közszféra ágazataiban, de a szakszervezeteket toleráló nagy-
vállalatokban is. A 2010. előtti állapothoz képest, mára mind az öt 
konföderáció tagjai között találunk közszférás és versenyszférás 
(ágazati és önálló, vállalati illetve intézményi szintű) szakszerve-
zetet. Ágazati szinten kevés változás történt 2010 óta, de nemzet-
közi összehasonlításban a szektorális szint meglehetősen instabil. 
Ugyanakkor magyar szakszervezeti jellegzetesség az is, hogy ága-
zatonként változó, néha szinte átláthatatlan az ágazati szakszer-
vezeti konfiguráció, amely 2010. után sem tisztult. Nem csak arról 
van szó, hogy egy ágazaton belül több ágazati szakszervezet is van, 
különböző konfederációs színekben, vagy esetleg önállóan, hanem 
több esetben az önálló vállalati vagy intézményi szintű szakszer-
vezet közvetlenül tagja lehet egy-egy konföderációnak. Hatalmas 
eltérések vannak mind a szervezettségben, mind a szervezeti kul-
túrában egyes ágazatok között, de akár nagyobb ágazatokon belül, 
vállalati vagy területi megoszlásban is. Összességében, intézmé-
nyi szerepüket nézve továbbra is ez a leggyengébb szint, azonban 
mintha itt mutatkozna meg, mely ágazatban működnek jól a szak-
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Ehhez társult a restriktívebb sztrájktörvény, illetve a 2012-es, liberá-
lisabb Munka Törvénykönyve, amely csökkentette a szakszervezetek 
képviselőinek védettségét illetve felhatalmazásait (Laki et al., 2013), 
és nehezítette az érdekvédelmi  munkát.  Ráadásul a szakszerveze-
tek pénzbeli és egyéb forrásainak megkérdőjelezése vagy megvonása 
mind vállalati, mind ágazati és országos szinten kormányzati zsaro-
lást testesített meg (Lajtai, 2017). 2010-ig az újjászerveződés, nyu-
gat-európai szóhasználattal a „revitalizáció”, mint egyes konföde-
rációk és ágazatok által tudatosan meghirdetett program, a legjobb 
esetben is nagyon lassan és körülményesen, belső ellentétek leküz-
désével haladhatott csak előre (MSZOSZ, 2010). 2010-től - a 2014-es 
felemásra sikerült konföderációs összeolvadás kivételével (MASZSZ) 
- mind tagsági mind szervezeti szinten jelentős visszalépesek történ-
tek. 

Nemzetközi összehasonlításban érdekesnek mondható, hogy Ma-
gyarországon a korábban 6, 2014. után 5 fő konföderáció közül az el-
múlt 30 évben sem tagság, sem kapacitások és befolyás tekintetében 
egyik konföderáció sem vált domináns, meghatározó tényezővé, il-
letve, egy sem került ki „győztesen” a versenyből.  Az időnkénti túl-
politizált, ideologizált fellobbanások ellenére – ahogy több szakértő 
is kifejtette már – a programok, a víziók aránylag hasonlóak, feladat 
pedig rengeteg van (vö. Berki, 2001). A vezető pozícióra talán csak a 
LIGA és a MSZOSZ pályáztak, de ez az ellentét nagyon enyhe változata 
volt a kelet-európai, főként a lengyel rendszerváltásból ismert „ar-
chetipikus” példának, a Szolidaritás és az OPZZ közötti ellentétnek, 
amellyel össze lehetne hasonlítani az ellentétek logikáját és intenzi-
tását. 2010. után pedig pont az MSZOSZ (2014-től MASZSZ) és a LIGA 
vesztett a legtöbbet tagságban és identitás-presztízsben. Más új, ke-
let-európai tagállamok szakszervezeteihez hasonlóan az ideológi-
ai-pártpolitikai szembenállás, a más-más politikai pártokhoz való 
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idején. Az utolsó csepp talán mégis a közszférás dolgozók állás-
biztonsági garanciáinak lebontása volt (Nacsa, 2014), mely még 
szabadabb utat nyitott a foglalkoztatás egyoldalú csökkentésének. 
A közszférás konföderációk, illetve ágazatok kifejezték egyet nem 
értésüket, tartottak figyelmeztető sztrájkot és tüntetést, de eze-
ken a tiltakozásokon kívül  nem tudták szankcionálni a kormány 
lépéseit vagy jelentősen befolyásolni a döntéseit. Az országos, 
illetve közszférára korlátozott ágazati érdekegyeztetésnek és a 
kollektív érdekképviseletnek sarkalatos problémája, gyengesé-
ge maradt, hogy megegyezés híján a szakszervezetek, vagy kon-
föderációk nem hirdethettek automatikusan sztrájkot. Legjobb 
esetben, ahogy az a közszférában történt, egy puha mechanizmus 
lépett életbe, amelyet a „ha nem sikerül tárgyalásos  úton meg-
egyezni, a (szakszervezet) érdekérvenyesítő akcióba kezd” típu-
sú túl finomnak mondható fenyegetés követett. Amelyik kutya 
(túl hangosan) ugat, az nem harap – mondhatnánk. A probléma 
eleve azzal kezdődött, hogy egy-egy meglepő, a közszférát érintő 
kormányzati bejelentés után a kormány tárgyalóasztalhoz sem ült 
automatikusan, procedurálisan rögzített módon a konföderációk 
és közszférás ágazatok képviselőivel, azaz a konfödereációknak és 
a (főleg közszférás) ágazati szakszervezeteknek a tárgyalási szi-
tuációt is ki kellett kényszeríteniük.  Nem szabad azt sem elfelej-
teni, hogy a kormányzati ígéretek sokszor változtak – ez a 2004–
2008-as évekre különösen igaz volt. Végül, az érdekérvényesítési 
akció  legfeljebb demonstrációt jelenthetett, illetve a 2004. utáni 
időszakban a sztrájkbizottságok megalakítását, amelyet általában 
nem követett konkrét kollektív akció. 

A versenyszférában a kár egyenlőtlenebbül jelent meg, de 2006-
ra komoly törést okozott a szakszervezetek között. Az akkori két 
legnagyobb, egyre inkább rivalizáló konföderáció, az MSZOSZ és 
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a LIGA kongresszusi értékeléseiből is kitűnik, hogy a 2006–2008-as 
periódusban  „a konvergencia program jegyében működött az ország”, 
a szakszervezetek kárenyhítés céljával tárgyaltak, illetve tiltakoztak. 
2008 és 2010 között már eltérő lehetőséggel és odaadással vettek  részt 
a válságkezelő program végrehajtásában is. Összességben csekély, a 
széles tagság szemében is értékelhető, kimutatható eredményt tudtak 
kommunikálni. 

Ebben a kontextusban erősödtek  fel a széthúzó erők, mind konföde-
rációs, mind  ágazati szinten, amely a nyilvános szakszervezeti akci-
ók kontextusában is értékelendő. Az intézményrendszeren kívül eső, 
közvetetten intézményromboló, opportunista akciók által ugyanis 
egyes ágazati szakszervezetek illetve konföderációk átmeneti hasz-
not szerezhettek. Miközben látható volt egy külső forrásokkal is alá-
támasztott szerveződés, a szervezeti újjáépítkezés helyett a széthúzó, 
már megszervezett tagokért való verseny hatalmasodott el újra. 

Már a szociális párbeszéd intézményeiben is látható volt, hogy a szak-
szervezetek nevében eljáró konföderációknak nincs megfelelő kapa-
citásuk a posztok megfelelő betöltésére, és szinergikus együttmű-
ködésre, összefogásra van szükség. A 2000-es évek első felében még 
úgy tűnt, hogy a szakszervezeti álláspontok közeledtek egymáshoz, 
2006-tól kezdve az őszödi beszéd utáni krízishelyzetben azonban a 
szakszervezetek közötti bizalom és együttműködés véglegesen meg-
ingott. A kormányközelibb MSZOSZ mondhatni túl elnéző fellépése és 
pártpolitikai kötődéséből adódó reflexe került elő (Bohle - Greskovits, 
2008; Avdagic, 2006). Paradox módon a szakszervezeti együttműkö-
dés első időszakának a végét egy sikertelen közös szakszervezeti akció 
jelzi (a 2006. július 8-i össz-szakszervezeti demonstráció), amely a 
kormány Új Egyensúly megszorító csomagja ellen irányult, különösen 
a közszféra „fűnyírószerű” leépítése illetve a közszolgálatot érintő pi-
acosítása ellen. A demonstráció abban az értelemben is sikertelen volt, 
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hogy kevés embert mozgatott meg. A LIGA közvetettül bojkottal 
vádolta az MSZOSZ-t2, a SZEF Ügyvivő Testülete pedig elsősorban 
negatív tapasztalatként könyvelte el az eseményt, ahol a szélsősé-
ges politikai hangulatkeltés volt a meghatározó. (SZEF, 2010, 244) 
2007 novemberéig világossá vált, hogy egyrészt a LIGA, másrészt 
pedig az öt másik konföderáció között áthidalhalhatatlanok lettek 
az ellentétek. A LIGA november 21-i utcai demonstrációjához egy 
szakszervezet sem csatlakozott, hanem saját közös demonstrációt 
rendeztek november 10-én3 (SZEF, 2010, 258–259). Ugyanakkor a 
LIGA más konföderációk tagszervezeteinek „átcsábítását” célzot-
tan és megfogalmazott stratégiaként kezelte (pl. Neumann - Tóth, 
2017, 138; Szabó–Morvai, 2010, 17).  

2. Szervezeti alakváltozások 2010. után 

2010. után, az OÉT felszámolásával éppen országos szinten érte a 
legnagyobb megrázkódtatás a magyar szakszervezeteket. Helyet-
te 2011-ben létrejött a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, 
az NGTT, illetve egy évvel később a Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), sokkal szerényebb jogosítvá-
nyokkal. Az ÁPB-k infrastruktúra- és forráshiányból adódóan le-
épültek. Jelenleg nincsen Magyarországon olyan országos fórum, 
amely speciálisan a munka világának kérdéseivel foglalkozna, és 
minden szakszervezeti konföderáció képviseltetve lenne benne. 

2  A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006–2009 
közötti tevékenységéről. LIGA beszámoló. www.liganet.hu/images/a5508/be-
szamolo.pdf

3  A 2004. és 2007. közötti szakszervezeti együttműködések és törések teljes fel-
tárására itt nincs hely, csak annak a jelzésére, hogy ezt a periódust részleteiben 
is érdemes feltárni és újraelemezni, mind a kutatóknak, mind az együttműkö-
désben érdekelt szakszervezeti vezetőknek. 
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