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Kártyás Gábor:

A KIKÜLDETÉSBEN 
DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓK 
SZAKSZERVEZETI 
ÉRDEKVÉDELMÉNEK 
LEHETŐSÉGEI

2010-ben csodálkozással jegyezte meg Neumann László és Hárs 
Ágnes, hogy az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: Bíró-
ság) máig legnagyobb visszhangot kiváltó munkajogi ítéleteire, az 
ún. Laval-kvartettre1 a magyar szakszervezetek, illetve munkál-
tatói érdekképviseleti szervek részéről semmilyen érdemi válasz-
reakció nem volt (Hárs – Neumann 2010). A munkajogi szakmá-
ban heves vitát kiváltó döntésekben a Bíróság az unió gazdasági 
alapszabadságait a kollektív munkajogi alapjogok elé sorolta, és 
úgy foglalt állást, hogy a kollektív alku és a sztrájk joga nem kor-
látozhatja a transznacionális szolgáltatások nyújtását, illetve a 
letelepedés szabadságát. Közelebbről, a kiküldött munkavállalók 
javára csak addig folytatható a fogadó tagállamban sztrájk vagy 
más direkt akció, amíg ez nem jelenti a gazdasági alapszabadságok 
aránytalan korlátozását.

Miközben ezek az ítéletek komoly tiltakozást váltottak ki azokban 
a tagállamokban, ahol a munkafeltételeket döntő részben kollek-

1  Viking eset C-438/05., Laval-eset C-341/05., Rüffert-eset C-346/06., Bizott-
ság vs Luxembourg eset C-319/06.
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tív megállapodások szabályozzák, Magyarországon lényegében azóta 
is kevés figyelmet kaptak. Ennek magyarázata alapvetően az, hogy 
hazánkban a kollektív szerződések, és különösen az ágazati (illetve 
a kiterjesztett hatályú) kollektív megállapodások viszonylag szerény 
gyakorlati jelentőséggel bírnak. A szakszervezeteknek azonban, en-
nek ellenére, számolnia kell a kiküldetésekből eredő feladatokkal. A 
Magyarországról más tagállamokba kiküldött, illetve a hazánkba ér-
kezett kiküldött munkavállalók érdekvédelme az alkalmasint kedve-
zőtlen jogi környezetben is fontos, ám a gyakorlatban megoldatlan 
probléma. Ez a tanulmány szakszervezeti nézőpontból vizsgálja, mit 
tehet az érdekképviselet a szabályok hatékonyabb végrehajtása és a 
kiküldetésben dolgozók jogainak megóvása érdekében. 

1. A kiküldetések problémája az Európai 
Unióban

Az uniós munkajogban a kiküldetés azt jelenti, hogy a munkaválla-
ló szolgáltatásnyújtás keretében átmenetileg egy másik tagállamban 
dolgozik. Például, egy magyar építőipari vállalkozás elnyer egy kór-
házépítési tendert Ausztriában, ezért 30 munkavállalóját hét hónapig 
Bécsben foglalkoztatja. Erre a tényállásra 1996-ban született önálló 
szabályozás, a kiküldetési irányelv formájában, amelynek módosí-
tására 2018-ban került sor [96/71/EK irányelv, 2018/957 (EU) irány-
elv]. A hatályos szabályozás lényege az, hogy ha a kiküldetés transz-
nacionális szolgáltatásnyújtás céljából valósul meg, akkor – noha a 
munkavállaló továbbra is a kiküldő állam munkajogának hatálya alatt 
marad – az irányelvben kifejezetten megjelölt munkafeltételek te-
kintetében mégis a fogadó állam munkajogát kell rá alkalmazni, ha 
ez rá kedvezőbb. A fogadó állam jogából alkalmazandó – a munkajog 
„kemény magjának” nevezett [96/71/EK irányelv preambulum (14)] 
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detéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rend-
szer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az 
IMI-rendelet) módosításáról 

2018/957 (EU) irányelv: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve 
(2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kikülde-
téséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról 

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező leg-
kisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
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– védelmi szabályok közé tartoznak a kötelező díjazási elemek, a 
maximális munkaidő, vagy a minimális éves szabadság (96/71/EK 
irányelv 1–3. cikk). Példánkra visszatérve, a bécsi építkezés ide-
je alatt a kiküldött magyar munkavállalók az osztrák jogban előírt 
kötelező bérelemekre jogosultak, ha ez a magyar szabályokhoz ké-
pest rájuk nézve kedvezőbb.  

A kiküldetés jogi szabályozása azért jelent kihívást, mert legalább 
három, nehezen összeegyeztethető célkitűzést kell egyszerre fi-
gyelembe venni. Egyrészt, az irányelv elsődleges célja (szerződé-
ses jogalapjából is eredően, lásd EKSZ 57. és 66. cikk; EUMSZ 53. 
és 62. cikk) a szolgáltatásnyújtás szabadságának előmozdítása, 
illetve ezzel párhuzamosan a kiküldött munkavállalók jogainak 
védelme. Az e két érdek közötti megfelelő egyensúlynak ezenfelül 
biztosítania kell a kiküldő és a fogadó államban székhellyel ren-
delkező vállalkozások közötti tisztességes versenyt.2 A kiküldeté-
sekre vonatkozó írott jog és bírói gyakorlat változásai leírhatóak e 
három védendő érték közötti hangsúlyok változásaival. Például, a 
2018-ban elfogadott módosító irányelvnek kifejezetten célja volt a 
munkavállalói jogok védelmének erősítése,3 ami persze – a kiküldő 
tagállam felől nézve – korlátozó hatással van a kiküldő munkálta-
tók piaci lehetőségeire a fogadó államokban.

Érdekes ellentmondás, hogy miközben az ellentétes érdekek üt-
közése miatt a kiküldetések megítélését állandó, élénk érdeklő-
dés kísérli, a kiküldött munkavállalók az uniós munkaerőpiac alig 
0,4%-át teszik ki. Az Európai Bizottság becslései szerint ugyanis 

2  A hármas célkitűzésről lásd a Magyarország kontra Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa ügy, C‑620/18., Főtanácsnoki indítvány 60–64. bekezdé-
sét.

3  Ezt a főtanácsnok is részletesen indokolta az előbb említett indítványában, 
lásd C-620/18., 73–79. bek.
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évente mintegy 2 millió kiküldött munkavállaló dolgozik valamely 
uniós tagállamban (EU Commission 2015). A jelenség tehát aligha 
gyakorol akkora hatást az uniós munkaerőpiac működésére, ami ön-
magában indokolná ezt a fokozott figyelmet. A magyarázat inkább az, 
hogy a kiküldetés olyan ütközőterület, ahol nagyon élesen láthatóvá 
válnak az unión belüli szociális különbségek, és az egyes tagállamok 
eltérő gazdasági érdekei. Leegyszerűsítve: a mindenkori kevésbé fej-
lett tagállamok abban érdekeltek, hogy a kiküldetés révén vállalko-
zásaik az alacsony foglalkoztatási költségeket kihasználva versenye-
lőnyre tehessenek szert a mindenkori gazdagabb tagállamok piacain.4 
Az utóbbi tagállamok szempontjából viszont éppen ellentétes dina-
mika figyelhető meg: a fogadó államok igyekeznek korlátozni a hazai 
vállalkozásoknak konkurenciát jelentő más tagállambeli szolgáltatók 
versenyelőnyét. 

Jól mutatja ezt a szembenállást a következő két idézet. Jan Cremers, 
a Leuveni Egyetem kutatója, az Európai Szakszervezeti Intézet fel-
kérésére készített jelentésében a nemzetközi fuvarozásban dolgozó, 
keleti tagállamokból kiküldött munkavállalók munkakörülményei 
kapcsán így fogalmaz: „A sofőröknek kb. €2.36 volt az órabérük, ami 
a rabszolga-munkával egyenértékű.” (Cremers 2014. 4.). Összeha-
sonlításként, az idézett kutatás idején a magyar minimál órabér 534 
Ft volt [390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1)], ami jelentősen 
elmaradt a kifogásolt összegtől (kb. 700 Ft). Ez azonban mégsem 
rabszolgamunkát, hanem legális foglalkoztatást jelentett, a magyar 
munkajog és társadalombiztosítás teljes védelme mellett. Ellenpélda-
ként érdemes utalni a Bíróság lengyel származású főtanácsnokának, 
Maciej Szpunarnak az egyik legújabb véleményére, amelyben a kelet 
és nyugat közötti bérkülönbségek kapcsán így fogalmazott: „Egysze-

4  Ezt az összefüggést minden kibővítés kapcsán igazolta: Comte 2019.
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fellépés korlátozott lehetőségéből eredő hátrányok. A kiküldött mun-
kavállalók érdekvédelme már önmagában azzal is jelentősen előmoz-
dítható, ha a szakszervezetek átlátható, könnyen elérhető formában 
tájékoztatást adnak az egyes tagállamokban dolgozó kiküldött mun-
kavállalókra vonatkozó munkafeltételekről. 
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rűen fogalmazva, ami az egyiknek »szociális dömpinghelyzet«, az 
másoknak »foglalkoztatás.«”.5 

A kiküldetési tényállásokban tehát a tagállamok gazdasági érdekei 
alapvető ellentétbe kerülnek egymással. A jelen tanulmány cél-
ja annak feltérképezése, hogy ebben a helyzetben mit tehetnek a 
szakszervezetek a kiküldött munkavállalók védelme érdekében. 
Szpunar főtanácsnok véleményét irányadónak tekintve, meglátá-
som szerint abból kell kiindulni, hogy a kiküldetés a munkavál-
laló számára egyszerű munkalehetőség, amelyben attól függetle-
nül rászorulhat az alárendeltségben történő munkavégzés miatt 
szükséges védelemre, hogy a fogadó állam munkaerőpiacán való 
megjelenése milyen gazdasági hatásokkal jár.

2. A kiküldött munkavállalók 
érdekvédelmének jogi akadályai

A kiküldött munkavállalók szakszervezeti szervezése meglehe-
tősen nehéz. A kiküldött munkavállalók ugyanis csak ideiglenesen 
dolgoznak a fogadó államban (akár mindig másik országban), a 
velük való kapcsolattartást tipikusan nyelvi akadályok is nehe-
zítik, és legtöbbször egyáltalán nem kötődnek a helyi kollektívá-
hoz (Rocca 2015. 39–41., 50.). Jogi problémák is felmerülhetnek, 
hiszen a fogadó állam nemzeti szabályai alapján egyes szakszer-
vezeti jogok gyakorlásának feltétele lehet a fogadó munkáltatóval 
fennálló munkaviszony, márpedig a kiküldött munkavállalók nem 
vele, hanem a kiküldő munkáltatóval állnak munkaviszonyban. 
Kérdéses, a kiküldő állam szakszervezetei hogyan nyújthatnak 
transznacionális „érdekvédelmi szolgáltatást” a fogadó államba, 

5  Dobersberger-ügy, C-16/18., Főtanácsnoki indítvány 30. bek.
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másfelől pedig, vajon képesek-e (illetve hajlandóak-e) a fogadó ál-
lam szakszervezetei egységes, szolidáris tagságot építeni a különböző 
államokból származó munkavállalók köréből (Hungler 2017. 56–57., 
59.). Gyakori tapasztalat, hogy a kiküldött munkavállaló elégedett 
helyzetével a fogadó államban – hiszen a kiküldő államban szokásos 
béreknél jóval magasabb összeget keres –, és ezért elnézőbb a mun-
káltató esetleges visszaéléseivel szemben. A szervezést az is nehezíti, 
hogy a kiküldött munkavállalóknak nagyon eltérő, illetve adott eset-
ben kifejezetten negatív tapasztalata lehet a szakszervezetekről (fő-
leg a keleti tagállamokból érkezők esetén). A kiküldött munkavállalók 
maguk általában ritkán keresik a szakszervezetek segítségét, ezért a 
szervezés első lépéseként a szakszervezeteknek kell megszólítaniuk 
őket (Kall – Lillie 2017. 30–31.).

Az uniós jog a szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalók 
kollektív jogait nem sorolja a „kemény mag” körébe, azaz e vonat-
kozásban (szakszervezeti szervezkedés, kollektív alku joga, sztrájk, 
munkavállalói részvétel) a kiküldő állam joga alkalmazandó.6 A ki-
küldetési irányelv szabályaiból és a bírói gyakorlatból következően 
viszont a két legfontosabb kollektív jogosultság, a kollektív alku és a 
kollektív fellépés (sztrájk) jelentős korlátozások alá esik kiküldetés 
esetén. Az alábbiakban összefoglalom, hogy a szakszervezeti szer-
vezkedés technikai akadályain túl mit jelentenek ezek a jogi korlátok.

2.1. A kollektív alku jogának korlátai

Ami a kollektív alkut illeti, az irányelv szerint nem csak a jogszabá-
lyokban, hanem – bizonyos feltételekkel – a kollektív szerződésben 
foglalt rendelkezéseket is be kell tartani kiküldetés esetén. Ez a ren-

6  Érdemes megemlíteni, hogy a kiküldött munkavállalókra vonatkozó első, 1972-es 
rendelet tervezet még a kemény mag körébe sorolta volna a szakszervezeti jogokat 
is (Rocca 2015. 116–118.).
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vállalóikat a tájékozódásban (Alsos–Ødegård 2018). A szakszerve-
zetek nagyban hozzájárulhatnak ennek az űrnek a kitöltéséhez, ha 
maguk is gondot fordítanak a kiküldetésben dolgozók tájékoztatá-
sára, és pedig a kiküldő és fogadó államokban egyaránt. Ez különö-
sen azokban az ágazatokban tevékenykedő érdekképviseleteknek 
lehet elsődleges feladata, ahol gyakori jelenség a kiküldetés (pél-
dául építőipar, mezőgazdaság, házi gondoskodás). A tájékoztatást 
több nyelven és online érdemes elérhetővé tenni.

További kulcskérdés, hogy a tájékoztatás kiterjedjen az alkalma-
zandó kollektív szerződésekre is. A végrehajtási irányelv – a Bí-
róság gyakorlatának megfelelően (C-369-376/96.) – kifejezetten 
megköveteli, hogy az érintettek számára a kollektív szerződések-
ben foglalt szabályok és feltételek hozzáférhető és átlátható mó-
don rendelkezésre álljanak, különösen a díjazás vonatkozásában 
[2014/67/EU irányelv 5. cikk (4)]. Ebben szintén nagy szerepet 
játszhatnak a megállapodást kötő felek. Véleményem szerint az 
érintett szakszervezeteknek és munkáltatói szervezeteknek alig-
ha érdemes a fordítási költségeken spórolni, nem múlhat nyelvi 
akadályokon, hogy a kiküldő munkáltató tisztában legyen az adott 
ágazatban irányadó minimális munkafeltételekkel.

***

A kiküldött munkavállalók szakszervezeti érdekvédelmének meg-
szervezése tele van technikai és jogi kihívásokkal. Ezt a feladatot 
azonban mindenképpen fel kell vállalni, hiszen kifejezetten sérü-
lékeny munkavállalói csoportról van szó. A fogalmilag nemzetkö-
zi munkavégzési formához nemzetközi érdekvédelem szükséges, 
amely az érintett szakszervezetek összefogásával valósítható meg. 
A kiküldő és a fogadó államban működő szakszervezetek össze-
hangolt fellépésével csökkenthetőek a kollektív alku és a kollektív 
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hat a fogadó államban jelentős létszámú kiküldött munkavállalóval 
megjelenő munkáltatóról, a szakszervezetekhez való hozzáállásáról, 
a kiküldő államban reá vonatkozó kollektív szerződésről a fogadó ál-
lamban működő partner szakszervezet részére. Ezeknek az informá-
cióknak a birtokában a két szakszervezet közösen jobb döntést tud 
hozni abban, hogy szükséges-e a kiküldött munkavállalók védelme 
érdekében a fogadó államban további lépéseket tenni, így különösen 
van-e esélye a kiküldő munkáltatóval elfogadtatni a helyi kollektív 
szerződést.8

Noha a kiküldött munkavállalók érdekképviselete hasonló nemzet-
közi együttműködések nélkül elképzelhetetlen, van azonban egy 
olyan terület is, ahol a szakszervezet akár önállóan is sokat tud tenni 
a munkavállalók érdekében. Ez pedig a munkavállalók tájékoztatá-
sa. A kiküldetésekre vonatkozó szabályok gyakorlati érvényesülésé-
nek elsődleges feltétele ugyanis, hogy a kiküldő munkáltató mindig 
tisztában legyen azzal, egyáltalán milyen szabályokat kell betartania 
a fogadó államokban. Az irányadó szabályokról való tájékozódás ter-
mészetesen a felek felelőssége, de ez nem lehetséges a fogadó álla-
mok pontos tájékoztatása, támogatása nélkül. A kiküldetési irányelv 
kezdetektől a tagállamok feladatává tette, hogy a területükre kikül-
dött munkavállalókra vonatkozó szabályokról tájékoztatást adjanak 
[96/71/EK irányelv 4. cikk (3)]. A végrehajtási irányelv ehhez elsősor-
ban egy egységes hivatalos nemzeti honlapot követel meg, amelyen 
az információk világosak, átláthatóak, átfogóak, könnyen és díjmen-
tesen elérhetőek (2014/67/EU irányelv 5. cikk). Az eddigi tapasztala-
tok alapján kijelenthető, hogy a tagállamok ezt a feladatot nem vették 
kellően komolyan, és csupán a tagállamok töredéke segíti az irány- 
 
elvnek megfelelően a kiküldő munkáltatókat, ügyfeleiket és munka-
8  Konkrét példákat mutatnak be nemzetközi szakszervezeti együttműködésre a ki-

küldetés kapcsán: Kall – Lillie 2017. 35.
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delkezés első látásra messzemenően figyelembe veszi azon tag-
államok gyakorlatát, hagyományait, ahol a munkajog elsősorban 
a szociális partnerek megállapodásain alapul. Valójában azonban 
a kollektív szerződések alkalmazásának van egy komoly megszo-
rító feltétele: csak az általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
(erga omnes hatályú) megállapodásokra vonatkozik. Emellett a 
tagállam döntésétől függően alkalmazni lehet az adott földrajzi 
területen (például adott régióban, tartományban) a teljes érintett 
ágazatra (iparágra, szakmára) vonatkozó kollektív szerződéseket, 
és szintén a tagállam döntésétől függően alkalmazhatóak a nem 
kiterjesztett hatályú, de a legreprezentatívabb szervek által orszá-
gos szinten kötött megállapodások [96/71/EK irányelv 3. cikk (1) 
és (8)].

Első ránézésre tehát a tágabb hatályú kollektív szerződések vi-
szonylag széles köre alkalmazható a fogadó államban, ám ezt je-
lentősen behatárolja egy további feltétel. Az is szükséges, hogy a 
kollektív szerződés alkalmazásával biztosított legyen a kiküldő és 
a helyi vállalkozások közötti egyenlő bánásmód. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha az érintett régióban, illetve szakmában, iparágban 
– kiterjesztés hiányában is – valóban valamennyi munkáltatóra 
kötelező az adott kollektív szerződés. Emellett nem elég a formális 
egyenlőség, ha az adott kötelezettséget belföldi székhely hiányá-
ban nem vagy csak jóval nehezebben lehet teljesíteni. Az irányelv 
előírja ugyanis, hogy a kollektív szerződések akkor alkalmazandó-
ak, ha a hasonló helyzetben lévő hazai vállalkozásoknak ugyano-
lyan következményekkel kell a megállapodásból eredő kötelezett-
ségeket teljesíteniük [96/71/EK irányelv 3. cikk (8)]. Meglehetősen 
aprólékos vizsgálatot kíván meg a kollektív szerződést kötő felek-
től, hogy megállapítsák, megállapodásuk ilyen értelemben sem 
hozza-e hátrányosabb helyzetbe a más tagállambeli szolgáltatókat. 
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Ennek a megoldásnak a magyarázata az, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága az uniós jogban az egyenlő bánásmódra épül (EUMSZ 56–
57. és 61. cikk). Nem írható elő tehát olyan feltétel a más tagállambeli 
szolgáltatóra, amely a belföldiekre nem vonatkozik, vagy csak kisebb 
terhet jelent. Márpedig, ha egy kollektív szerződés nem kiterjesztett 
hatályú, és azt a külföldi szolgáltatónak mégis be kell tartania, ak-
kor hátrányba kerül azon belföldi versenytársaival szemben, akikre a 
szóban forgó megállapodás nem vonatkozik (Riesenhuber 2012. 205.).

Összességében, az irányelv alapján csak az erga omnes hatályú kol-
lektív megállapodások alkalmazása jöhet szóba, a további lehetőségek 
nevesítése pedig azért szükséges, mert a nemzeti jogrendszerekben 
más és más formában lehet „teljes hatályú” egy kollektív megállapo-
dás (Ales 2020. 46.). A kiküldő munkáltató viszont kibújhat a fogadó 
államban hatályos kollektív szerződés alkalmazása alól, ha bizonyít-
ja, van olyan helybéli versenytársa, akire a megállapodás nem vonat-
kozik (például kilépett az aláíró munkáltatói érdekképviseleti szerve-
zetből, vagy felmondta a megállapodást), vagy ha az adott kikötést 
külföldi munkáltatóként csak jóval nehezebben tudná teljesíteni (pél-
dául egyes adatszolgáltatási kötelezettségek).

Az ágazati kollektív szerződések alkalmazása még akkor is számos 
gyakorlati problémát vethet fel, ha a fentiek szerint valóban kiter-
jeszthető a hatályuk a kiküldött munkavállalókra is. Kérdés ugyanis, 
mi alapján kell a kollektív szerződés hatályát megállapítani. Példá-
ul, ha a munkáltató többféle ágazatban is végez tevékenységet, va-
jon melyik ágazati megállapodás lesz rá alkalmazandó? A tagállamok 
szabályozása ugyanis rendkívül változatos a tekintetben, hogy az 
ágazati kollektív szerződések hatályát a munkáltató főtevékenysége, 
e tevékenység végzésének ideje, az ennek keretében foglalkoztatott 
létszám, az elért bevétel, a felhasznált eszközök, vagy éppen az előál-
lított termék, illetve nyújtott szolgáltatás alapján határozzák-e meg 
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Összegezve tehát, a kiküldött munkavállalók érdekvédelme a fog-
lalkoztatás jellegéből eredően is meglehetősen nehéz, amit tovább 
bonyolít a legfontosabb kollektív jogi jogosultságok, így a kollek-
tív alku és a kollektív fellépés korlátozott értelmezése. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a kiküldött munkavállalóknak ne lenne 
szüksége a kollektív munkajog jelentette védelemre. A külföldön, 
a lakóhelytől, családtól távol teljesítendő, ideiglenes munkavég-
zés ugyanis éppen hogy kiszolgáltatottabbá teszi a munkavállalót, 
mint a szakszervezetek által könnyebben „elérhető”, a megszo-
kott keretek között teljesítő kollégáit.

3. Mit tehet a szakszervezet?

A kiküldött munkavállalók érdekvédelmének felkarolásától tehát 
nem tekinthetnek el a szakszervezetek. A kiküldetésekkel kapcso-
latos stratégia kidolgozásakor elsődlegesen abból kell kiindulni, 
hogy a kiküldetés fogalmilag nemzetközi tényállást jelent, ezért 
az érdekvédelem sem oldható meg nemzetközi együttműködés 
nélkül. Azaz, a kiküldő és fogadó tagállamokban működő szak-
szervezetek közös, összehangolt fellépése szükséges az eredmé-
nyes érdekvédelemhez. Mintaként szolgálhat ehhez, ahogyan a 
kiküldetési irányelv végrehajtási irányelve a tagállami hatóságok 
közötti hatósági együttműködés kereteit teremti meg (2014/67/
EU irányelv 6–8., 11. és 13–19. cikk). A kiküldetésekkel kapcsolatos 
szabályok betartásának hatékony hatósági ellenőrzése is azt fel-
tételezi ugyanis, hogy abban a kiküldő és a fogadó állam hatóságai 
szorosan együttműködnek, az információ átadástól kezdve a saját 
területükön foganatosítandó ellenőrzéseken át a már jogerős ha-
tározatok végrehajtásához nyújtott jogsegélyig. Például, a kiküldő 
államban működő szakszervezet értékes információkkal szolgál-
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tartozó munkafeltéteket érintette. Megerősítette a Viking-ügyben ki-
munkált tételét, miszerint a kollektív fellépéseknél is tiszteletben kell 
tartani az elsődleges jog rendelkezéseit és a gazdasági alapszabad-
ságokat. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtást akadályozó blokád 
természetesen korlátozásnak minősül, amely ugyan a munkavállalók 
védelmére irányul, és ezért jogszerű célja van, ám a korlátozás arány-
talan. A Bíróság felfogásában ugyanis a kiküldött munkavállalók vé-
delmét a „kemény mag” körébe sorolt munkafeltételek már megfe-
lelően biztosítják. Ehhez képest a fentiek szerinti kollektív szerződés 
kikényszerítését célzó kollektív fellépés a szolgáltatásnyújtás sza-
badságát aránytalanul korlátozó, és ezért jogellenes magatartás volt. 

A Bíróság megközelítésében tehát a kollektív akciók, illetve a kollek-
tív alku joga alárendelődik a gazdasági alapszabadságoknak. Ezeket a 
kollektív jogokat csak addig lehet gyakorolni, amíg az nem minősül a 
szabad mozgás – az elsődleges jog értelmében vett – jogellenes kor-
látozásának. Márpedig a Bíróság szerint a kollektív fellépés csak akkor 
tekinthető szükséges és arányos korlátozásnak, ha nincs más, kevés-
bé korlátozó alternatíva a cél elérésére, nem lép túl az irányelvben 
meghatározott „kemény mag” által lefedett körön, illetve az érintett 
munkahelyek vagy munkakörülmények „veszélyben vagy súlyos fe-
nyegetettségben vannak” (Barnard 2012. 205–206.). Ez a szakszer-
vezetek számára azzal a paradox következménnyel jár, hogy minél 
hatékonyabb egy kollektív akció (minél előnyösebb munkafeltételek 
kiharcolására irányul és/vagy minél nagyobb kárt okoz a munkálta-
tónak), annál biztosabb, hogy jogellenes lesz (Orlandini 2008. 578.). 
Márpedig ebben a jogi helyzetben egy szakszervezet könnyen juthat 
arra a következtetésre, hogy nemzetközi tényállásokban vagy értel-
metlen kollektív fellépést kezdeményeznie, vagy a jogellenesen oko-
zott károkért való felelősséget kockáztatja vele, ezért inkább passzív 
marad. Ez a helyzet 2007 óta lényegében változatlan.
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(Cremers–Donders 2007. 45–46.). Ezek a bizonytalanságok meg-
adják a lehetőséget, hogy a kiküldő munkáltató a számára „legol-
csóbb” kollektív szerződést válassza a fogadó államban.

Noha a jogalkotónak feltehetően ez nem volt szándéka, a fenti 
szabályozással egyszersmind az uniós gazdasági szabadságokkal 
összeegyeztethető kollektívszerződés-kötési rendszert is kijelöl-
te. A Bíróság esetjogából világos ugyanis, hogy nem terjeszthető ki 
olyan kollektív szerződés hatálya a kiküldött munkavállalóra, ami 
a fentiek alapján nem általánosan alkalmazandó (C-346/06., 29.). 
A szakszervezetek így joggal juthatnak el ahhoz a stratégiához, 
hogy egyrészt kilobbizzák az általánosan alkalmazhatóvá nyilvá-
nítás mechanizmusát tagállamukban, másrészt törekedjenek arra, 
hogy minél több megállapodásnál elérjék az erga omnes hatályú 
kiterjesztést (Bercusson 2009. 298., 697.). Ezen felül legfeljebb 
az a megoldás marad, hogy a kiküldő munkáltató önként aláve-
ti magát az egyébként nem kötelező kollektív szerződésnek, ami 
viszont aligha valószínű, hiszen erre a szakszervezet sztrájkkal lé-
nyegében nem tudja rászorítani a munkáltatót (lásd a következő 
pontban, Davies 2008. 130.). 

A kérdés gyakorlati jelentőségét jól megvilágítja egy 2010-2011-
es kutatás, amely német, francia, holland és brit adatok alapján 
megállapította, hogy az építőiparban a jogszabályi minimálbérhez 
további 50-80%-ot adhat hozzá a kollektív szerződés (Bosch–
Weinkopf 2013. 15.). Ha ezek nem általánosan alkalmazandó meg-
állapodások, akkor ez a bértöbblet a kiküldött munkavállalóra nem 
vonatkozik. Ezért van tehát jelentősége annak, hogy noha az irány-
elv a 2018-as módosítás után a kiküldött munkavállalóra minden 
„kötelezővé nyilvánított” díjazást alkalmazni rendel a fogadó ál-
lam jogából [96/71/EK irányelv 3. cikk (1) c)], a kollektív szerző-
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dések megítélésén nem változtat. A nem általánosan alkalmazandó 
megállapodások pedig továbbra sem irányadóak a kiküldöttekre.

Végül, meg kell jegyezni, hogy a fogadó állambeli kollektív szerződés 
esetleges alkalmazása még nem jelenti azt, hogy a kiküldött mun-
kavállaló a fogadó államban élvezné a kollektív munkajog jelentette 
jogosultságokat. Az uniós jog a kollektív munkajog vonatkozásában 
legfeljebb annyit biztosít a kiküldött munkavállalóknak, hogy a kol-
lektív szerződés hatálya alá vonja őket, az e megállapodás megköté-
sében való részvétel, vagy a fogadó államban gyakorolható, más kol-
lektív munkajogi jogosultság biztosítása nélkül.7

2.2. A kollektív fellépés jogának korlátai

A kollektív alku jogát a fenti nehézségek mellett tovább akadályoz-
za, hogy a bírói gyakorlat szerint a sztrájk és egyéb direkt akciók erős 
korlátozás alá esnek. A kollektív fellépés ugyanis nem járhat a szol-
gáltatásnyújtás, illetve a letelepedés szabadságának aránytalan kor-
látozásával. Ezt a jogtételt a Bíróság a Viking és Laval ügyekben mun-
kálta ki.

A Viking ügyben (C-438/05.) a finn Rosella kompot a munkáltató át 
kívánta lajstromozni észt lobogó alá. Ez a változtatás azt jelentette 
volna, hogy a hajón dolgozó – többségében finn – munkavállalók az 
észt munkajog hatálya alá kerülnek. A finn ágazati szakszervezet til-
takozott a munkáltató tervezett intézkedése ellen, és felszólította va-
lamennyi tagszervezetét, hogy ne kössenek a munkáltatóval kollek-
tív szerződést, vagy csak olyan megállapodást fogadjanak el, amely a 
finn jog, illetve az annak hatálya alatt született kollektív szerződések 

7  Szemben azzal, hogy az Európai Szociális Charta 19. cikke a migráns munkaválla-
lók kapcsán egyenlőséget követel meg a fogadó állambeli és migráns munkaválla-
lók között, egyebek mellett a szakszervezeti tagság és a kollektív megállapodásra 
irányuló tárgyalások folytatásában való részvétel vonatkozásában is.
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betartására kötelezte volna a munkáltatót. A Bíróság elé utalt kér-
dés az volt, hogy a szakszervezet akciója megengedhető korláto-
zása-e a Viking letelepedési szabadságának. A Bíróság leszögezte, 
hogy noha a sztrájk szabályozására nincs hatásköre az Uniónak 
[EUMSZ 153. cikk (5)] a gazdasági alapszabadságok kapcsán a kol-
lektív akciókra vonatkozó nemzeti szabályokat is vizsgálni kell, 
illetve a nemzeti szabályoknak e körben is tiszteletben kell tarta-
niuk az elsődleges jogot. A szakszervezet eljárása ezért csak akkor 
egyeztethető össze az uniós joggal, ha az közérdeket szolgál, e cél 
érdekében szükséges és nem lép túl az arányos mértéken. Noha a 
Bíróság ezeket a kérdéseket visszautalta a nemzeti bíróságnak, ke-
vés kétséget hagyott a lehetséges választ illetően. A munkavállalók 
védelmét, mint a korlátozást igazoló közérdeket ugyanis csak ak-
kor tartotta elfogadhatónak, ha a szóban forgó munkahelyek vagy 
munkakörülmények veszélyben vagy súlyos fenyegetettségben 
voltak. Az arányosság kapcsán pedig rámutatott, hogy a sztrájk 
csak ultima ratio jelleggel alkalmazható, azaz meg kell vizsgálni, 
hogy volt-e kevésbé korlátozó eszköze a szakszervezetnek célja 
elérésére. Egyben utalt arra is, hogy a hajók átlajstromozása elleni 
szakszervezeti politikának tekintetbe kell vennie, hogy egy ilyen 
eljárás során a hajó magasabb szociális védelmet biztosító állam 
joga alá is kerülhet.

A Laval eset (C-341/05.) tényállása szerint egy iskolaépítési ten-
dert elnyerő lett vállalkozás kiküldött munkavállalókat foglal-
koztatott Svédországban. Amikor a munkáltató megtagadta, hogy 
csatlakozzon a svéd ágazati kollektív szerződéshez, a szakszer-
vezet blokáddal akadályozta az építkezést. A Bíróság rámutatott, 
hogy a szóban forgó kollektív szerződés egyrészt nem volt általá-
nosan alkalmazandó az irányelv 3. cikk (8) bekezdése értelmében, 
másrészt nem csak az irányelv által rögzített kemény mag körébe 
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