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A 2019. júliusában elhunyt Neumann László szociológus, a munka 
világának kutatója, aki a magyar szakszervezeti mozgalom barát-
ja, jószándékú kritikusa, értő tudósa is volt. Úgy volt kutatója tár-
gyának, hogy nem távolodott el tőle, szerette és támogatta a mun-
kavállalók önszerveződését. Elkötelezettségét fenntartva is képes 
volt objektív, értékelő, egy-egy kérdést több oldalról megvizsgáló, 
egyszóval tudományos elemzés alá vonni a szakszervezetek mű-
ködését, demokratizmusát, sőt, demokrácia-deficitjét is. Ritka az 
ilyen módon elkötelezett kritikai megközelítés a munkaügyi kér-
dések és a szakszervezetek tudományos (vagy néha csak annak 
gondolt) vizsgálatában manapság. 

2004-ben, a “Magyar szakszervezetek – hogyan tovább?” címú 
általános szakszervezetpolitikai elemzésében Neumann László a 
SZEF és az Autonómok esetében is problémásnak ítélte a befelé 
forduló szakszervezeti politikát, amely csak a tagság anyagi érde-
keinek képviseletét tartotta szem előtt, sikeres béralku, akár or-
szágos szintű egyezmények révén.  

Most, 2021-ben a SZEF elnökeként úgy látom, hogy Neumann 
László kritikai elemzése kiállta az idő próbáját. A magyar szak-
szervezeti mozgalomnak, benne a közszféra ágazati szakszerve-
zeteinek szövetségeként létrehozott SZEF-nek fel kellett ismernie: 
nem oldja meg a munkavállók döntésekbe történő bevonásának, 
a tagszervezésnek, az erős szervezetépítésnek a feladatát sem 
az ilyen önkorlátozó stratégia, sem az úgynevezett „szolgáltató 
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szakszervezet” erőltetése, amit Neumann László ugyancsak kritika 
tárgyává tett. 1

Hivatkozott tanulmányában Neumann több mint 15 éve arra hívta fel 
a figyelmet, hogy létezik az „organising unionism”, a szerveződő/
szervezkedő szakszervezet lehetősége is. Mint valódi elemző-kuta-
tó személyiség, tanulmányában nem tette le a voksát egyik külföldi 
modell hazai alkalmazása mellett sem, de számunkra, az „utódok 
korának” szakszervezeti szereplői számára mégiscsak üzenet értékű, 
ahogy elemzésében feltette a kérdést: vajon a magyar szakszerveze-
tek megkísérlik-e egyáltalán valaha is alkalmazni a „szervező mo-
dellt” Magyarországon?

Barátai, munkatársai, tisztelői 2020 október 26-án rendezték meg az 
„Új kihívások – régi problémák. A munkajogi jogalkotás- és jogalkal-
mazás kérdései – hatásuk a munkavállalókra és érdekképviseleteik-
re” c. konferenciát, amelyet Neumann László emlékének ajánlottak 
és  amelyet a Covid-19 járvány újabb hullámának beköszöntével vé-
gül videokonferencia keretében tudtak megvalósítani. A SZEF büszke 
arra, hogy a konferencia lebonyolításához hozzájárulhatott és köszö-
nettel tartozik a szervezőknek és a résztvevőknek. 

Már a konferencia előkészítése során felmerült annak a gondolata, 
hogy az előadások szerkesztett változata egy Neumann László em-
lékére kiadandó kötetben jelenjen meg. A SZEF ehhez a tervhez is 
felajánlotta segítségét, akkor még nem sejtve, hogy különböző aka-
dályok miatt a kötetbe végül öt tanulmány kerülhet bele. A kiadvány 
 

1  Neumann László: Magyar szakszervezetek – hogyan tovább? In: Közelkép 
36. Munkaügyi Kapcsolatok Magyarországon. Szerk. Koltay Jenő és Neumann 
László. h.n. [Budapest] én. [2004] elektronikus formátum: http://docplayer.
hu/1491482-Kozelkep-munkaugyi-kapcsolatok-magyarorszagon-szerkesztet-
te-koltay-jeno-es-neumann-laszlo.html (2021. december 4-ei letöltés) 80-81. o.
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széleskörű team-munkában készült, szerzők, szerkesztők, a SZEF 
munkatársai és barátai együtt dolgoztak rajta. A kiadó szervezet 
vezetőjeként köszönöm önzetlen munkájukat.

Végig tekintve a most megjelenő tanulmányokon, egyértelmű 
számomra, hogy a szerzők hűek maradtak Neumann László em-
lékéhez. Munkájuk támogatja azt a harcot, amit a szakszervezetek 
folytatnak és amit a SZEF alapítói 1990-ben így fogalmaztak meg: 
„Küzdeni az emberi élet jobb minőségéért.”

Budapest, 2021. december 8.

Csóti Csaba
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Petrovics Zoltán:

GONDOLATOK A MUNKAJOGI 
SZABÁLYOZÁSRÓL

1. Problémafelvetés 

Napjainkban egyre gyakrabban kerülnek előtérbe a munkajogi 
szabályozás hasznosságát, illetve szükségességét megkérdőjelező 
álláspontok, és egyre élesebben vetődik fel a kérdés, vajon milyen 
mértékben indokolt beavatkozni a munkáltató és a munkaválla-
ló közötti munkajogviszonyba. Noha egyetlen jogág számára sem 
ártalmas önmagában az, ha az által is képes megtartani vitalitá-
sát, hogy időről időre olyan kérdésekkel szembesül, amelyek rá-
kérdeznek létének fundamentumára, és esetenként „kikezdik” a 
sokak által evidenciának gondolt alaptételeit, a munkajog kétség-
kívül rendkívül szerencsés helyzetben van e tekintetben, hiszen 
az utóbbi időben egyre több ilyen jellegű kérdéssel szembesül. E 
kérdéseknek és az azokra adandó válaszoknak komoly következ-
ménye lehet: végső soron a munkajogi szabályozás létjogosultsá-
gának elismerése a tét. E tanulmány – erre tekintettel – a munka-
jogi szabályozás szükségességével kapcsolatos diskurzushoz kíván 
hozzájárulni.

Kétségtelen, a globalizált gazdaság, a robotizáció, a digitalizáció 
és a munkavégzés új formáinak megjelenése állandó nyomás alatt 
tartja a munkajogi szabályozást (Lehoczkyné Kollonay, 2019. 258., 
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Ferencz, 2019b. 9., 36.), amelynek következtében azt hol gyengébb, 
hol erősebb „eróziós hatások” érik. E folyamatok általában a rugal-
masság jelszavát tűzik zászlajukra (Bornstein, 2010. 197.). Az elvárá-
sok a 2008-ban kirobbant gazdasági és pénzügyi válság óta sem vál-
toztak, sőt, inkább fokozódtak1 (Hepple, 2012. 211., Laulom, 2013. 1., 
Clauwaert - Schömann, 2012. 12.). A koronavírus által kiváltott újabb 
gazdasági recesszió ismét muníciót adhat a munkajogi szabályozás 
által biztosított védelem szintjének lebontásához.

2. A munkajogi szabályozás szükségessége

A munkajogi szabályozás elleni érvek a klasszikus liberális felfogás-
ban gyökereznek. A szerződési szabadság alapján ugyanis a munka-
vállaló szabadon bocsáthatja „áruba” a munkaerejét, illetve az idejét, 
és azt a munkaerőpiacon bárki szabadon igénybe veheti és „megvásá-
rolhatja”. Ennek a csereügyletnek a kifejeződése a munkaszerződés, 
amely olyan magánjogi kontraktus, ami szükségképpen érdektelen a 
közjog számára, ezért nincs alkotmányos alapja annak, hogy az állam 
bármilyen módon is beavatkozzék a két fél szabad megállapodáson 
nyugvó viszonyába (vö. Takács, 2003. 838.). Richard A. Epstein sze-
rint a felek viszonyába történő beavatkozás indokolatlan és szükség-
telen, mivel az önkényes munkáltatói magatartásokat a piaci sze-
replők maguk szankcionálják. Azok a munkáltatók, akik önkényesen 
járnak el, képtelenek lesznek magukhoz vonzani, illetve megtartani 
az értékes munkaerőt, és ebből következően hátrányba kerülnek ver-
senytársaikkal szemben (Epstein, 1984. 947-948., 948.). Ezzel rokon 
Milton Friedman érvelése, aki arra az álláspontra helyezkedik, hogy a 

1  World Employment and Social Outlook. The Changing Nature of Jobs 2015. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_368626.pdf, 14-15. (2021. január 17-ei letöltés).
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munkavállalók gazdasági és szociális érdekeit nem az állam vagy a 
szakszervezetek, hanem leginkább a munkáltató versenytársai vé-
dik. A verseny ugyanis a munkaerőpiacon is érezteti a munkaválla-
lóra gyakorolt kedvező hatását, így a munkafeltételek is abban az 
esetben javulnak számottevően, ha a munkáltatót a többi verseny-
társ nyomás alatt tartja (Friedman, 1980. 16-18.). Ezen túlmenően 
a munkajogi szabályozással szembeni érv, hogy a munkáltatók és 
a munkavállalók valójában elég „érettek” ahhoz, hogy a jogviszo-
nyukat úgy alakítsák, ahogyan az számukra a legideálisabb (vö. 
Arup, 1983.169.), még akkor is, ha nem mindig választják a szá-
mukra lehető leghatékonyabb megoldást (Collins, 2011. 138.).

Simon Deakin és Wanjiru Njoya ezzel szemben – helyesen – ak-
ként foglal állást, hogy a szerződési szabadság elméletileg ugyan 
mindezt lehetővé tenné, ám a valóságban az a felek eltérő helyzete 
miatt nem lehet realitás. A munkavállaló ugyanis általában nincs 
abban a helyzetben, hogy egyenrangú félként lépjen fel a munka-
szerződés megkötésére irányuló tárgyalási folyamatban (Deakin 
– Njoya, 2007. 10.). A valóságban ritka a tényleges alku, a munka-
vállalók blankettákat fogadnak el munkaszerződésként, amelyek 
döntő részben a munkáltató által előre meghatározott kikötéseket 
tartalmaznak.

Ha a kérdést a „tiszta” magánjog felől szemléljük, valóban úgy 
tűnik, a munkajogviszonyban nincs helye harmadik személy 
(például az állami jogalkotó) általi beavatkozásnak. Nem sza-
bad azonban elfeledkezni arról, hogy fejlődése során a munkajog 
a magánjogi gyökerek ellenére közjogi elemekkel gazdagodott 
(elegendő például a kollektív munkajog intézményeire gondolni), 
ennélfogva nem tekinthető tiszta magánjognak (Kenderes, 2001, 
113-120.). Kialakulása és a magánjogtól való viszonylagos elkülö-
nülése jelentős részben éppen a munkavállalókat védő szabályok 
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térnyerésének volt köszönhető. Otto Kahn-Freund szavaival élve, 
a munkajog lényege mindig is az volt, és mindig is az lesz, hogy ki-
egyenlítse a felek alkupozíciójának egyenlőtlenségét (Kahn-Freund, 
1977. 6.). Amint Lehoczkyné Kollonay Csilla fogalmaz, a munkajogi 
szabályozás célja éppen a korlátlan szerződési szabadság jogszabályi 
keretek közé szorítása annak érdekében, hogy az valóban érvényesül-
ni tudjon olyan helyzetekben, amikor a szociológiai vagy a gazdasági 
kényszer, illetve a felek között fennálló hatalmi egyenlőtlenség ezt 
egyébként nem tenné lehetővé (vö. Lehoczkyné Kollonay, 2013. 31.). 

E körben elengedhetetlen röviden utalni a munkajogviszony rendel-
tetésére. A törvény meghatározásából – miszerint a munkaszerző-
dés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása alapján 
munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglal-
koztatni és munkabért fizetni [2012. évi I. tv. 42. § (2) bek.] –, kis-
sé leegyszerűsítő módon azt a következtetést lehet levonni, hogy a 
munkajogviszony rendeltetése nem több, mint „a munkáltató gaz-
dasági céljainak elérése érdekében történő foglalkoztatás” (Bankó 
- Berke - Kiss, 2019. 62.). Nyilvánvaló módon a munkajogviszony 
létesítése azért áll a munkáltató érdekében, mert a tevékenységé-
vel, működésével, szükségleteivel kapcsolatos feladatok ellátásá-
hoz olyan jogviszonyok létesítésére és fenntartására van szüksége, 
amelyek képesek megvalósítani a céljait. A munkáltatónak szüksé-
ge van az általa nyújtott szolgáltatásokhoz és az általa termelt javak 
előállításához, valamint a közszféra munkáltatói által megvalósított 
közszolgáltatások, közhatalmi funkciók biztosításához emberek 
fizikai és szellemi erejére, munkavégzésére. A munkajogviszonynak 
azonban nem csupán a munkáltató gazdasági céljainak elérése, ha-
nem a munkavállaló egzisztenciális érdekeinek biztosítása szem-
pontjából is komoly szerepe van. A munkavállalók többsége számára 
a munkajogviszony ugyanis a létfenntartás és a társadalomban való 
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lét egyik legalapvetőbb feltételét jelenti, vagy ahogyan azt a ma-
gyar Alkotmánybíróság kifejezte, a „munka az egyén létének, em-
beri autonómiájának anyagi forrása” [8/2011. (II. 18.) AB határo-
zat, 29/2011. (IV. 7.) AB határozat, vö. Mundlak, 2007, 189.].2 Ezen 
túlmenően a munkajogviszony a közösség, a társadalom számára 
is kiemelkedő fontossággal bír. A munkajogviszonyok fenntartása 
és szerződésszerű teljesítése szükséges ugyanis a nemzetgazdaság 
és a társadalom szükségleteinek kielégítéséhez és általában a mű-
ködőképességük fenntartásához. Ennélfogva a munkajogviszony 
egzisztenciális és társadalmi rendeltetéssel is bír (Howe - Sánchez 
- Stewart, 2015, 285.).

Ezt árnyalja tovább egyfelől, a munkajogviszony személyiségi jogi 
jellege, amely egyben az értelmes emberi munka ígéretét hordoz-
za valamennyi munkavégző számára, másfelől azon sajátossága, 
amelynél fogva hozzájárul a személyiség kibontakozásához. Így 
lesz a munkajogviszony a munkavállaló számára az egyéni auto-
nómia gazdasági és szellemi alapjainak biztosítéka (vö. Garancsy, 
1970. 24.). Ezért van az, hogy a munkajogi szabályozás az emberi 
méltóság tiszteletben tartásának követelményére is épít, megaka-
dályozva, hogy a munkajogviszony egyik alanya „korlátlan” ha-
talmat gyakorolhasson a másik felett.

Ha rápillantunk a „munka világára”, megállapítható, hogy a szu-
bordináció valójában egy percre sem „ment ki a divatból”. Egyet-
értve Kártyás Gáborral: „a rugalmasságot, önállóságot ígérő új 
foglalkoztatási formák mögött is sok esetben a munkaviszonyra 

2  Ezzel összefüggésben érdemes felidézni Ferenc pápa 2015. augusztus 19-i 
általános audienciáján elhangzottakat. A Szentatya a munka méltóságáról 
szólva kifejtette: „a munka szent, a munka ad méltóságot a családnak”. Ld. 
http://en.radiovaticana.va/news/2015/08/19/pope_francis_at_audience_ca-
techesis_on_dignity_of_work/1166040 (2021. január 15-ei letöltés).
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jellemző, szigorú munkáltatói kontroll igénye sejlik fel” (Kártyás, 
2020. 47.), így amíg „az alárendeltségben történő, függő munkavég-
zés jellege nem változik, mindkét félnek érdeke a munkajogi szabályo-
zás megőrzése” (Kártyás, 2020. 44-45.). A felek közötti erőviszonyok 
kiegyenlítése ugyanis nem azonosítható egyszerűen a munkavállaló 
– mint hagyományosan „gyengébb fél” – védelmével. A munkajog 
feladata az is, hogy a munkajogviszony rendeltetésével összhangban 
a munkáltató érdekeit is megfelelő védelemben részesítse. A munka-
jog ilyenformán „védelmi jog” mindkét fél számára.3 

3. A munkajogi szabályozás töredezettsége

A szabályozás flexibilitásának növelése azzal a hatással is járhat, 
hogy a munkavégzők egyes csoportjai a nyilvánvaló gazdasági füg-
gés ellenére kívül rekedhetnek a szabályozás által biztosított védelem 
terrénumán. Ezen túlmenően a rugalmasítás a „bent lévők”, azaz a 
szabályozás hatálya alatt állók közötti különbségek növekedéséhez, 
a munkavállalók közötti szegmentálódáshoz is vezethet. Ezzel függ 
össze részben az is, hogy a munkajogi szabályozás nem egységesen 
védi a munkavállalókat. Azt is mondhatnánk: egyenlő pályák, egyenlő 
esélyek, de valaki gyalog, valaki pedig kerékpárral megy.4

Ilyen értelemben a munkajogi szabályozás szinte minden jogrend-
szerben töredezett, ennélfogva csak a túlzott általánosítás veszélye 
mellett lehet differenciálatlanul beszélni a „munkavállalók munka-
jogi védelméről”. Az egyes munkajogviszonyok között nemcsak az 

3  A munkáltatót illetően elegendő e körben utalni a munkáltatói jogosultságok, jogos 
gazdasági érdek védelme, a munkaszerződés teljesítése kereteinek vagy a munka-
idő beosztásának szabályozására.

4 A parafrazeálás Sándor György humoralista szállóigévé vált mondatain alapul: 
„Egyenlő pályák, egyenlő esélyek! – Én kerékpárral megyek.” (Sándor, 27.).
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individuális alkupozíciókban, és ezáltal a foglalkoztatás színvo-
nalában, a bérezésben, hanem a kollektív alku képességében, a 
munkavállalók szervezettségében is jelentős különbségek mutat-
koznak (Hepple, 1998. 282.), mindehhez társul a jogalkotó által 
tételezett szabályok közvetítette különbségtétel is.

Erre tekintettel a munkajogi szabályozás egy szegmentált, több-
szintű – és olykor foghíjas – védelmi rendszerként írható le, 
amely tükrözi az ún. elsődleges és másodlagos munkajogviszo-
nyok közötti különbségeket (Hepple, 1981. 68., Collins, 1992. 
260-262., Hepple, 1998. 282.). Kissé leegyszerűsítve az elsődle-
ges munkajogviszonyok közé a határozatlan időre szóló (tipikus) 
munkajogviszonyok tartoznak, a másodlagos munkajogviszonyok 
között pedig a hagyományostól eltérő, atipikus munkajogviszo-
nyok kapnak helyet (Cazes - Nesporova, 2003. 103.). Noha nem 
lehet kijelenteni, hogy valamennyi atipikus munkajogviszonyban 
(ld. erről Ferencz, 2015a.) elmaradna a védelem hagyományos-
nak tekintett munkajogviszonytól, szembetűnő azonban, hogy a 
védelem e körben általában könnyebben erodálódik, és nehezeb-
ben „épül vissza”. Sőt, a másodlagos kategórián belül is vannak 
kevésbé „szerencsés” munkajogviszonyok, amelyek még ked-
vezőtlenebb helyzetben vannak a többihez képest. A munkajogi 
védelem szegmentációja, a harmadik, negyedik és további „vo-
nalas” munkajogviszonyok megjelenése együtt jár az elsődleges 
csoportok védelmére vonatkozó szabályozás erősödésével. Ez a 
jelenség a másodlagos csoportok alkalmazása irányába „tolja el” 
a foglalkoztatás struktúráját.

Az említett „gyalogosan közlekedők” táborába tartoznak például 
azok a munkavállalók, akik ún. kisvállalkozásoknál állnak munka-
jogviszonyban. Noha tételes jogi szempontból ennek kevésbé van 
jelentősége Magyarországon, egyes jogrendszerekben nem irrele-
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váns, hogy a munkavállaló hány főt foglalkoztató munkáltatónál áll 
munkajogviszonyban (Voss - Haar, 2012. 220., Rebhahn, 2006. 232.). 

A hatályos magyar szabályozás ezen túlmenően is szolgáltat példát 
a szegmentálódásra. Ilyen például a közfoglalkoztatási jogviszony, 
amelynél a munkajogi szabályok közül számos nem alkalmazható 
(2011. évi CVI. tv. 2. §, Ferencz, 2014. 129-131.), a szociális szövetke-
zetek tagjainak munkavégzése (ld. Ferencz 2015b.), vagy az iskola- és 
közérdekű nyugdíjas szövetkezetek tagjának „személyes közremű-
ködés” keretében történő foglalkoztatása, „amely elveti a munkavi-
szonyból eredő garanciális rendelkezéseket, ám fenntartja az azonos 
tőről fakadó munkáltatói hatalmat” (Kártyás, 2020. 49.). Ez utóbbi 
tekintetében úgy is lehet fogalmazni, hogy a jogalkotó a munkajog-
viszony konstrukcióját egy új jogviszony keretei között alkotta meg, 
száműzve azt a munkajog hatálya alól egy olyan területre, ahol annak 
jelentős védelmi szabályait nem engedi érvényesülni.

E körben indokolt utalni a kormánytisztviselői jogviszony szabályozá-
sára is, amelynek néhány jellemzője már-már a fent említett szekun-
der munkajogviszonyok kategóriájába sorolja azt. Amint arra Kártyás 
Gábor rámutat, a kinevezésnek a munkáltatói jogkör gyakorlója általi 
egyoldalú módosítási lehetősége [2018. évi CXXV. tv. 89. § (1) bek.] és 
az általa közvetített „parttalan munkáltatói hatalom a korai gyáripar 
korába repíti vissza a magyar közszolgálatot, anélkül, hogy akárcsak 
megkísérelné bármilyen munkáltatói jogos érdekkel alátámasztani” 
(Kártyás, 2020. 49.). Az egyoldalú kinevezés-módosítás következté-
ben szinte nincs olyan szabálya a kormányzati szolgálati jogviszony-
nak, amit ennek alkalmazásával ne tudna a munkáltató megkerülni.

Röviden szükséges említést tenni a digitalizációs folyamatok (Kun, 
2018., Ferencz, 2019a. 211-212., Rácz, 2019. 234-237.) következtében 
életre hívott új munkavégzési formákról is (platform alapú gazdaság 
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munkavégzési struktúrái, applikáció alapú munkavégzés, crowd-
work). A problémakör az utóbbi években viharos sebességgel vált 
a munkajogról való gondolkodás egyik központi témakörévé. Nem 
véletlen, hiszen – különösen a nemzetközi színtéren – egyre na-
gyobb méreteket ölt azoknak a száma, akik a munka világába ilyen 
módon (is) bekapcsolódnak (ld. erről általában Rácz, 2020.). A digi-
tális kor új munkavégzőit érintően időről időre felvetődnek külön-
féle megoldási javaslatok a védelem bizonyos fokú kiterjesztésére. 
Ilyen lehet az, ha a szabályozás előre meghatározott kritériumok 
alapján bizonyos szintű munkajogi védelem alá helyezi a munka-
végzők egyes csoportjait.5 Ennek a módszernek kétségkívül egyik 
nehézsége, hogy a jogalkotónak pontosan definiálnia kell a „ked-
vezményezett” személyi kört (Kun, 2020. 185.), ennek során azon-
ban nem csupán a munkajogviszony és a munkajogviszonynak 
nem minősülő jogviszonyok közötti elhatárolást kell egyértelmű-
en megtennie, hanem a nem munkajogviszonyban álló kedvezmé-
nyezett és nem kedvezményezett személyek között is differenciál-
nia kell. Látható, hogy ez a megoldás nyilvánvaló módon felerősíti 
a másodlagos, harmadlagos védelemre érdemes személyek között 
differenciálást (Rácz, 2019. 254-256.). Egyetértve Emanuele Men-
egattival, valójában nem az alárendeltségben végzett munkavég-
zést kell újra értelmezni, hanem a védelmet biztosító garanciák 
elosztását szükséges újra gondolni (Menegatti, 2018. 109., Rácz, 
2019. 257.). Mindez – az univerzális munkajogi biztosítékok (Kun, 
2018. 406., Rácz, 2019., 256-257., Sipka – Zaccaria, 2018. 842.) ál-
talános elismerése mellett – a probléma emberi jogi kontextusba 

5  Erre példaként említhető a francia loi El Khomri (loi n° 2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels, valamint Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 
relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie 
électronique), amely platform munkások számára biztosít bizonyos fokú mun-
kajogi védelmet (Kun, 2020. 184-185.).
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emelésével valósítható meg. Ennek lényege, hogy az általános garan-
ciáknak a minősítésétől, besorolásától függetlenül valamennyi ember 
által kifejtett munkavégzési formára érvényesnek kell lennie. 

Végül itt érdemes említést tenni arról, hogy 2020 tavaszán a CO-
VID-19 (koronavírus) járvány következtében kibontakozott „járvá-
nyügyi jogalkotás”, ha időlegesen is, de megteremtette annak lehe-
tőségét, hogy a hagyományosan magasabb szintű védelmet élvező 
munkavállalók jelentős része is „leszállhasson a kerékpárról”, és 
csatlakozzon a gyalogosan közlekedőkhöz. A 47/2020. Korm. rende-
let 6. § (4) bekezdése ugyanis lehetővé tette, hogy a munkáltató és 
a munkavállaló megállapodása a 2012. évi I. tv. bármely szabályától 
eltérhessen. Amint azt Berke Gyula találóan ragadja meg, e norma lé-
nyegét tekintve „»polgári jogiasította« a munkajogot” (Berke, 2020. 
32.); valamennyi munkajogi szabályt abszolút diszpozitívvá téve, 
visszavezetve ezzel a munkajogviszonyban állókat a „korlátlan szer-
ződési szabadság” (Gyulavári, 2020. 80.) területére. A sajátos szabály 
célszerűsége vitatható, mint ahogyan az is, hogy a jogalkotó miért 
nem határolta be pontosan azokat a rendelkezéseket, amelyektől az 
eltérés megengedett, hiszen így elviekben nem volt elképzelhetetlen 
az sem, hogy a magyar munkajog európai uniós jog által előírt köve-
telményeit is „félreállítsák” a felek, amely kétségkívül aggályosnak 
tekinthető.

4. Új munkajoghoz új embert?

A munkajogi szabályozással kapcsolatosan felvetett kérdések nem 
választhatók el a jelenkor emberképének tendenciáitól sem. Röviden 
szükséges utalni arra, hogy napjainkra nemcsak a munkajogi szabá-
lyozás, az emberek élete és az emberi-munkavállalói lét is egyre in-
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kább széttöredezetté vált. Az új kulturális ideál a flexibilis és mobil 
munkaerő, a végletekig terhelhető ember – a „homo onerosus” – 
eszményképét állítja fel, és képmutató módon igyekszik a magán- 
és családi életet szétziláló intézményeket a magánélet és a munka 
összebékítését eredményező megoldásokként bemutatni. Az ál-
landó mozgás, a mértéket nem ismerő individualizmus magától 
értetődő módon visszaszorítja a kollektív fellépés struktúráit is. Ez 
a folyamat szétzilálja az emberi és a munkahelyi kapcsolatok egy 
részét, az ember azonban tartós kapcsolatok és stabil viszonyok 
hiányában nehezen tud boldogulni, mivel a természeténél fogva 
viszonylagos stabilitásra van szüksége. Mindez az emberek egy ré-
sze számára nehezen fogadható el, elsődlegesen éppen azért, mert 
az emberi természettel ellentétes követelményeket kér számon, és 
évezredes, közösség erejére támaszkodó magatartásformákat tesz 
látszólagosan feleslegessé.

***

Konklúziót írásom rendhagyó módon nem tartalmaz. A kérdés 
megválaszolását, miszerint van-e szükség munkajogi szabályo-
zásra a tisztelt Olvasóra bízom.

Hivatkozott szakirodalom

Arup, 1983: Arup, Christopher J.: Redundancy and the operation of an employment 
termination law. Monash University Law Review. 1983 September, Volume 9.

Bankó - Berke - Kiss, 2019: Bankó Zoltán - Berke Gyula - Kiss György: Nagykom-
mentár a munka törvénykönyvéhez. Budapest, Wolters Kluwer. 2019. 

Berke, 2020: Berke Gyula: Munkajog veszélyhelyzetben. In: Pál Lajos - Petrovics 
Zoltán (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett 
előadásai. Wolters Kluwer, Budapest, 2020. 



24

Bornstein, 2010: Arturo Bronstein: Trends and challenges of labour law in Central 
Europe. In: Craig, John D. R. - Lynk, S. Michael (szerk.): Globalization and the Future of 
Labour Law. New York, Cambridge University Press. 2010.

Cazes - Nesporova, 2003: Cazes, Sandrine – Nesporova, Alena: Munkaerő-piacok át-
alakulóban: rugalmasság és biztonság Közép- és Kelet-Európában. Budapest, Interna-
tional Labour Office. 2003.

Clauwaert - Schömann, 2012: Clauwaert, Stefan – Schömann, Isabelle: The crisis and 
national labour law reforms: a mapping exercise. Working Paper 2012.04 Brussels, 
European Trade Union Institute. 2012.

Collins, 1992: Collins, Hugh: Justice in Dismissal. The Law of Termination of Employ-
ment. Oxford, Clarendon Press. 1992.

Collins, 2011: Collins, Hugh: Theories of Rights as Justifications for Labour Law. In: Da-
vidov, Guy - Langille, Brian (szerk.): The Idea of Labour Law. Oxford, New York, Oxford 
University Press. 2011.

Deakin – Njoya, 2007: Deakin, Simon - Njoya, Wanjiru: The legal framework of emp-
loyment relations. Centre for Business Research, University of Cambridge, Working 
Paper No. 349, September 2007. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-
doi=10.1.1.167.6121&rep=rep1&type=pdf (2021. január 17-i letöltés)

Epstein, 1984: Epstein, Richard A.: In Defence of the Contract At Will. The University of 
Chicago Law Review. 1984. Volume 51.

Ferencz, 2014: Ferencz Jácint: A közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony. Jog, 
Állam, Politika, 2014/1.

Ferencz, 2015a: Ferencz Jácint: Atipikus foglalkoztatási formák. Budapest-Pécs, Dialóg 
Campus. 2015.

Ferencz, 2015b: Ferencz Jácint: A szociális szövetkezetek tagjának munkaviszonya, 
Magyar Munkajog E-folyóirat, 2015/1. 61-71.

Ferencz, 2019a: Ferencz Jácint: A technológiai fejlődés és a munkaviszonyok. In: Pál 
Lajos – Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 16.0 A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia 
szerkesztett előadásai. Budapest, Wolters Kluwer. 2019.

Ferencz, 2019b: Ferencz Jácint: Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában. Győr, 
UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. 2019.



25

G
O

N
D

O
LA

TO
K 

A 
M

U
N

KA
JO

G
I S

ZA
BÁ

LY
O

ZÁ
SR

Ó
L

Friedman, 1980: Friedman, Milton: Who Protects the Worker? In Milton Friedman 
Speaks (videotape publication). New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1980. Ex-
cerpts published as: (1) “The Two Classes of Unprotected Workers,” San Francis-
co Chronicle, 6 March 1979. (2) “The Real Source of a Trade Union’s Power,” San 
Francisco Chronicle, 27 March 1979. Lecture delivered before a live studio audien-
ce at WQLN-TV, Erie, Pennsylvania, 29 September 1977. https://miltonfriedman.
hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/1977WhoProtects2.pdf (2021. 
január 17-ei letöltés.).

Garancsy, 1970: Garancsy Gabriella: A munkajogviszony megszüntetése. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1970. 

Gyulavári, 2020: Gyulavári Tamás: Veszélyhelyzet a munkajogban: szerződési sza-
badság és munkáltatói hatalom. Fundamentum. 2020/1.

Hepple, 1981: Hepple, Bob: A Right to Work? Industrial Law Journal. 1981. Volume 
10.

Hepple, 1998: Hepple, Bob: Flexibility and Security of Employment. In: Blanpain, 
Roger - Engels, Christian (szerk.): Comparative Labour Law and Industrial Re-
lations in Industrialized Market Economies. The Hague, London, Boston, Kluwer 
Law International. 1998. 

Hepple, 2012: Hepple, Bob: Dismissal Law in Context. European Labour Law Jour-
nal. 2012. Volume 3, Number 3.

Howe - Sánchez - Stewart, 2015: Joanna Howe - Esther Sánchez - Andrew Stewart: 
Job loss. In: Matthew W. Finkin - Guy Mundlak (eds.): Comparative Labor Law. 
Cheltenham and Northampton, Edward Elgar Publishing. 2015. 

Kahn-Freund, 1977: Kahn-Freund, Otto: Labour and the Law. London, Stevens and 
Sons. 1977.

Kenderes, 2001: Kenderes György: A munkajogi és polgári jogi szabályozás viszo-
nyának egyes alapkérdései. Jogtudományi Közlöny, 2001/2.

Kun, 2018: Kun Attila: Munkaviszony és a digitalizáció – rendszerszintű kihívások 
és a kezdetleges európai uniós reakciók. In: Pál Lajos – Petrovics Zoltán (szerk.): 
Visegrád 15.0 A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai. Buda-
pest, Wolters Kluwer. 2018.



26

Kun, 2020: Kun Attila: A szakszervezeti szervezkedés szabadsága versenyjogi kontext-
usban. In: Pál Lajos – Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi 
Konferencia szerkesztett előadásai. Budapest, Wolters Kluwer. 2020. 

Lehoczkyné Kollonay, 2013: Lehoczkyné Kollonay Csilla: Génmanipulált újszülött – Új 
munkatörvény az autoriter és neoliberális munkajogi rendszerek határán. In: Kun At-
tila (szerk.): Az új munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utó-
kiadványa. KRE ÁJK 2011. december 13. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar. 2013.

Kártyás, 2020: Kártyás Gábor: XXI. század és munkajog: megőrizni vagy megreformál-
ni? In: Pál Lajos - Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 17.0 A XVII. Magyar Munkajogi 
Konferencia szerkesztett előadásai. Budapest, Wolters Kluwer. 2020.

Laulom, 2013: Laulom, Sylvaine: Dismissal law under challenge: new risk for workers. 
Which securities for workers in time of crisis? CERCRID (UMR 5137) – ASTREES. Labour 
Law and Financial Crises: Contingent Responses? Conference paper. 2013.

Lehoczkyné Kollonay, 2019: Lehoczkyné Kollonay Csilla: Gazdasági érdek – szociális 
érdek: az érdekek összehangolása az Európai Unió Bíróságán. In: Bankó Zoltán - Berke 
Gyula - Pál Lajos - Petrovics Zoltán (szerk.): Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. 
születésnapja tiszteletére. Budapest, HVG-ORAC. 2019.

Menegatti, 2018: Menegatti, Emanuele: On-demand Workers by Application: Autono-
mia o subordinazione? In: Zilio Grandi, Gaetano - Biasi, Marco (szerk.): Commentario 
Breve allo Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile, Wolters Kluwer Italia, Pa-
dova, 2018.

Mundlak, 2007: Mundlak, Guy: The right to work: Linking human rights and employ-
ment policy. International Labour Review, 2007. Volume 146, Number 3-4.

Rácz, 2019: Rácz Ildikó: A távmunkán túl – Munkavégzés az applikációk világában. In: 
Pál Lajos – Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 16.0 A XVI. Magyar Munkajogi Konferen-
cia szerkesztett előadásai. Budapest, Wolters Kluwer. 2019. 

Rácz, 2020: Rácz Ildikó: A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire. 
PhD értekezés, Budapest, 2020. https://ajk. kre.hu/images/doc6/DOKTORI/dr_Racz_
Ildiko_PhD_ertekezes_muhelyvitara.pdf (2020. augusztus 12-ei letöltés)

Rebhahn, 2006: Rebhahn, Robert: Economic Dismissals – A Comparative Look with a 
Focus on Significant Changes Since 2006. European Labour Law Journal. 2012. Volume 
3, Number 3.



27

G
O

N
D

O
LA

TO
K 

A 
M

U
N

KA
JO

G
I S

ZA
BÁ

LY
O

ZÁ
SR

Ó
L

Sándor: Sándor György: Tornaóra. In: Sándor György: Egyhúron… Capsys Informa-
tikai Kft. (hely és évszám nélkül)

Sipka - Zaccaria, 2018: Sipka Péter - Zaccaria Márton Leó: A tervezőasztal di-
lemmája a munkajogi jogalkotásban: várat építsünk vagy börtönt? Gondolatok a 
„munkaerő-szerződésekről” és a kiterjesztett „jogvédelmi magról” In: Auer Ádám 
- Berke Gyula - György István - Hazafi Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss 
György tiszteletére. Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV. Dia-
lóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.

Takács, 2003: Takács Albert: A szociális jogok. In: Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila 
(szerk.): Emberi jogok. Budapest, Osiris. 2003.

Voss - Haar, 2012: van Voss, Guus Heerma - ter Haar, Beryl: Common Ground in 
European Dismissal Law. European Labour Law Journal. 2012. Volume 3, Number 3.

Jogszabályok

2011. évi CVI. tv.: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, va-
lamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

2012. évi I. tv.: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2018. évi CXXV. tv.: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

47/2020. Korm. rendelet: a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő ha-
tásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. 
(III. 18.) Korm. rendelet

Egyéb források

World Employment and Social Outlook. The Changing Nature of Jobs 2015. Interna-
tional Labour Organization, ILO Research Department, Geneva, 2015. 14-15. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_368626.pdf (2021. január 17-ei letöltés)

http://en.radiovaticana.va/news/2015/08/19/pope_francis_at_audience_ca-
techesis_on_dignity_of_work/1166040 (2021. január 15-ei letöltés)



28

Kossuth téri tüntetés 2016. február 13.

Fotó: Favics Péter



29

A 
SZ

AK
SZ

ER
VE

ZE
TI

 T
AL

AJ
VE

SZ
TÉ

S 
FO

RR
ÁS

AI
 É

S 
A 

SZ
AK

SZ
ER

VE
ZE

TI
 S

TR
U

KT
Ú

RA
 A

LA
KV

ÁL
TO

ZÁ
SA

 2
01

0.
 U

TÁ
N

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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 



45

A 
SZ

AK
SZ

ER
VE

ZE
TI

 T
AL

AJ
VE

SZ
TÉ

S 
FO

RR
ÁS

AI
 É

S 
A 

SZ
AK

SZ
ER

VE
ZE

TI
 S

TR
U

KT
Ú

RA
 A

LA
KV

ÁL
TO

ZÁ
SA

 2
01

0.
 U

TÁ
N

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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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.  
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Fodor T. Gábor – Tóth Kristóf

A MAGYAR MUNKAIDŐS 
SZABÁLYOZÁS UNIÓS 
MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Bevezető 

Arra már a 2006-ban megjelent, Neumann Lászlóval közösen 
írt cikk (Fodor - Neumann, 2006)1 is rámutatott, hogy a magyar 
munka- és pihenőidő szabályrendszere jelentős hiányosságokkal 
vette át (pontosabban inkább nem vette át) a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv (a továbbiakban: 
irányelv) szabályait, így az több ponton nem felel meg az uniós 
jognak (például készenléti jellegű munkakör, munkaszüneti napok 
körüli munkarend, a munkaidő fogalma).

Az elmúlt években az akkor felvetett aggályok túlnyomó részt nem 
oldódtak meg, sőt, a 2012 nyarán hatályba lépő új szabályozás to-
vábbi aggodalmakra ad okot az uniós megfelelésre vonatkozóan. 
Az ezzel kapcsolatos problémákkal egy 2016-ban megjelent cikk 
(Fodor, 2016)2 részletesen foglalkozik, amely az irányelv rendel-
kezéseinek sorrendjében vizsgálja az uniós megfelelőség kérdését: 

1  http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/Fodor_T._-_Neumann.
pdf (2021.február 11-ei letöltés)

2 http://hllj.hu/letolt/2016_2/M_02_Fodor_hllj_2016_2.pdf (2021.február 11-
ei letöltés) 
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az irányelv preambuluma, célja és hatálya (1. cikk), irányelvi definí-
ciók (például munkaidő, pihenőidő fogalma), napi pihenőidő és szü-
netek (3. és 4. cikk), heti pihenőidő (5.cikk), maximális heti munkaidő 
(6. cikk), éves szabadság (7.cikk), éjszakai munka (8.cikk), munkarit-
mus (13. cikk), referencia-időszakok (16. cikk), eltérések (17., 18. és 19. 
cikk), opt- out (22.cikk). 

Jelen írás, főként a fentebb említett 2016-os cikk logikája mentén, 
szintén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továb-
biakban: Mt.) munka- és pihenőidős szabályainak uniós jogi megfele-
lőségét tárgyalja, figyelembe véve a cikk megjelenése óta eltelt időben 
bekövetkezett, a téma szempontjából releváns törvénymódosításokat 
és bírósági ítéleteket. 

1. A munkaidő fogalma 

A munkaidő fogalma az egyik legizgalmasabb alapkérdés. Ennek 
megítélése az uniós joggyakorlatban sem egyértelmű, mivel az Euró-
pai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) folyamatosan értelmezi ezt 
a jogintézményt. 

Az irányelv 2. cikk 1–2. pontja a munkaidő és a pihenőidő fogalmát az 
alábbiak szerint határozza meg: „munkaidő: az az időtartam, amely 
alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és te-
vékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően; pihenőidő: az az időtartam, amely nem 
minősül munkaidőnek.” 

Az Mt. ennél szűkebben határozza meg a munkaidő fogalmát. A 86. 
§ (1) bekezdése alapján „munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kez-
detétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez 
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kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.” Szembe-
tűnő, hogy a „munkavégzésre előírt idő” fogalma, amely lényegé-
ben a munkáltató utasításának tartalma alapján definiálja a mun-
kaidőt, nem azonos az irányelvnek a munkavégzés puszta tényére 
koncentráló definíciójával. Ha figyelembe vesszük, hogy az EUB 
számos esetben munkavégzéssel nem, de rendelkezésre állással 
együtt járó időtartamot is munkaidőnek nyilvánított, akkor egyér-
telmű, hogy a magyar munkaidő-definíció felülvizsgálatra szorul. 

Az Mt. szerinti munkaidő fogalom tehát nem felel meg az irány-
elvnek. A meg nem felelés mértéke azonban már nehezen megál-
lapítható, mivel az sem teljesen világos, hogy pontosan mit kell 
az uniós jogban munkaidő alatt érteni. Ennek oka az, hogy az EUB 
sorra hozza a munkaidő fogalmát értelmező ítéleteit. A döntései 
alapján nehéz megmondani, hogy hol a határ munkaidő és pihe-
nőidő között, és nem kizárt, hogy ennek során újabb és újabb idő-
szakokat minősít majd munkaidővé (Fodor, 2016. 23.).

Az ügyeletről az EUB már 2000-ben, a Simap-ítélet3 kapcsán meg-
állapította, hogy az munkaidőnek minősül. Ez alapján elmond-
ható, hogy az Mt. szabályozása e tekintetben megfelel az uniós 
előírásoknak, mivel az ügyelet egészét rendkívüli munkaidőnek 
minősíti (2012. I. tv. 107. § d)), bár ezzel némileg ellentmond a saját 
munkaidő-definíciójának.   

A készenlétről szintén a fentebb említett ítélet mondta ki, hogy 
ez nem munkaidő. Az EUB a készenlét minősítését illetően abból 
indult ki, hogy a „munkaidő” és a „pihenőidő” egymást kizáró 
 
3  Case C-303/98. Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v Conselle-

ria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (2000). https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0303 (2021. február 
11-ei letöltés) 
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fogalmak. Ha a munkavállaló dolgozik, vagy a munkáltató rendelke-
zésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi, azt munkaidőnek 
kell tekinteni A két kategória között nincsenek átmeneti esetek, a 
munka intenzitása vagy a munkavállaló teljesítménye nem szerepel a 
„munkaidő” fogalmának jellemzői között. Ez a bináris megközelítés 
azt eredményezte, hogy az EUB a munkavállaló által a munkahelyen 
kívül teljesített készenlétet (rendelkezésre állást) nem minősítet-
te munkaidőnek. Ekkor ugyanis a munkavállaló, noha folyamatosan 
elérhetőnek kell lennie, kevesebb kötelezettség mellett oszthatja be 
idejét, és fordíthatja azt saját szükségleteire, mintha a munkáltató ál-
tal kijelölt helyen kellene ez alatt tartózkodnia. Ezért ezt az uniós jog 
alapján nem kell munkaidőnek tekinteni (Kártyás, 2018.03.13.).4

Más a helyzet akkor, ha a rendelkezésre állást a munkahelyen kell tel-
jesíteni, és ott szükség esetén azonnal szolgáltatásokat nyújtani.5 Ezt 
az EUB szerint úgy kell tekinteni, ami a munkavállaló „feladatainak 
teljesítéséhez” tartozik, még akkor is, ha a ténylegesen végzett te-
vékenysége a körülmények függvényében változik. A magyar munka-
jog fogalmai szerint ez azt jelenti, hogy az ügyelet ideje munkaidőnek 
számít, a készenlété viszont nem.

Látszólag tehát ez az ítélet lezárta a készenlét-munkaidő kérdést, 
azonban a Matzak-ügyben6 az előzetes döntéshozatalt kérő belga bí-
róság újra megnyitotta azt. Az EUB 2018-ban hozott döntést, részben 
felülbírálva korábbi gyakorlatát. Az eset érdekessége, hogy éppen a 
 

4 https://jogaszvilag.hu/vilagjogasz/a-keszenlet-is-minosulhet-munkaido-
nek-az-eub-szerint/ (2021.február 11-ei letöltés)   

5 C-303/98. számú ítéletének összefoglalása. https://kuria-birosag.hu/hu/
eu/c-30398-szamu-iteletenek-osszefoglalasa) (2021. február 11-ei letöltés) 

6  Case C-518/15.— Ville de Nivelles v Rudy Matzak. (2018). https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0518 (2021. február 11-ei letöl-
tés)
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két fenti eset (munkaidő-pihenőidő) közötti átmenetet képez. Az 
ügy tényállása szerint a munkavállaló ugyan nem volt köteles a 
készenlét alatt a munkahelyen tartózkodni, de nyolc percen belül 
reagálnia kellett a munkáltatója hívására. E két követelményt az 
EUB úgy értékelte, hogy földrajzi és időbeli szempontból jelen-
tősen korlátozzák a munkavállaló lehetőségeit, hogy idejét sze-
mélyes és társadalmi szükségleteire fordítsa. Erre tekintettel a Bí-
róság úgy ítélte meg, hogy munkaidőnek kell tekinteni azt az időt, 
amelyet a munkavállaló köteles a lakóhelyén tölteni, munkáltatója 
rendelkezésére állni, és képesnek kell lennie munkahelyére nyolc 
percen belül beérni.

Ennek kapcsán, a magyar munkajogot tekintve, az Mt. csak annyit 
ír elő, hogy a készenlétet teljesítő munkavállaló haladéktalanul 
köteles rendelkezésre állni a munkáltató utasítása esetén (2012. I. 
tv. 110. § (4)). Azt viszont már nem határozza meg, hogy ez ponto-
san milyen időtartamot jelent. A fenti ítélet fényében, ha a készen-
lét alatti „riasztásra” azonnal kell reagálni a munkavállalónak, az 
felveti az aggályt, hogy a készenlét ideje valójában munkaidőnek 
minősül. 

A Matzak eset is fenntartotta a munkaidő bináris megközelítését, 
továbbra sincs a munkaidő és a pihenőidő között köztes kategória. 
Felmerülhet a kérdés, hogy nem szükséges-e ennek a szemlélet-
nek az árnyalása (Kártyás, 2018.03.13.) Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
rendkívüli módon leegyszerűsítő az irányelv azon logikája, amely 
egyrészt meghatározza a munkaidő fogalmát, majd kijelenti, hogy 
pihenőidő minden, ami nem munkaidő. Valójában számos olyan 
eset van (például munkába járás, készenlét – lásd fentebb), ahol 
ez a szimplifikált különbségtétel nagyon nehezen tehető meg (Fo-
dor, 2016. 24.).
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A munkába járás jogintézményét illetően kiemelendő a Tyco-ügy,7 
amely a munkába járás egy bizonyos fajtáját munkaidőnek minősí-
tette. Az ítélet alapján az állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel 
nem rendelkező munkavállalók által a lakóhelyük és (a munkáltató-
juk által kijelölt) napi első vagy utolsó ügyfél között teljesített utazás 
ideje az irányelv értelmében vett munkaidőnek minősül. Ezen utazá-
soknak a munkaidőből való kizárása ellentétes lenne az uniós jog által 
említett, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére 
irányuló célkitűzéssel. Az EUB úgy ítélte meg, hogy az ilyen helyzet-
ben lévő munkavállalók ezen utazások teljes időtartama alatt tevé-
kenységeiket vagy feladataikat végzik, a munkáltató rendelkezésére 
állnak, dolgoznak.8

Ezzel kapcsolatban annyi nyilvánvaló, hogy az uniós joggyakorlat 
alapján az Mt. munkaidő definíciója nem tartható, melynek 86. § (3) 
bekezdés b) pontja szerint „nem munkaidő a munkavállaló lakó- vagy 
tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a 
munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő uta-
zás tartama.” 

Ahogy arra Pál Lajos rámutatott (Fodor, 2016. 24.), a Tyco-ítéletből 
szűk értelmezés alapján csupán annyi olvasható ki, hogy abban az 
esetben, ha korábban a munkakezdésre utazó munkavállalók tekinte-
tében a céges központban került sor, majd ezt követően, ezen közpon-
tok megszüntetése után a munkavállalók otthonukból indultak útnak 
 

7  Case C-266/14. Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras 
(CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation 
Servicios SA (2015). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CE-
LEX:62014CJ0266 (2021. február 11-ei letöltés)

8  Az Európai Unió Bírósága 99/15. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2015. szeptem-
ber 10.  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp-
150099hu.pdf) (2021.február 11-ei letöltés)
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az első ügyfélhez, az utazási idő azért minősül munkaidőnek, mert 
a munkavállaló így nem volt abban a helyzetben, hogy megválasz-
sza a munkahelye és az otthona közötti távolságot.9 Azaz, mintha 
az EUB pusztán a fenti okból minősítette ezt a fajta munkába járást 
munkaidőnek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Tyco-ítéletben 
ennél messzebb menő megállapítások is találhatóak,10 amelyekből 
akár olyan következtetés is levonható, hogy (legalábbis) az ügyfél-
hez utazás teljes ideje munkaidőnek minősül.11

Annyit azonban kijelenthetünk, hogy a munka- és pihenőidő ha-
tárvonala még koránt sincs kijelölve. Nehezen jósolható meg, 
hogy a munkába járással kapcsolatban hol fogja meghúzni az EUB 
a munkaidő és pihenőidő határát. Nem zárható ki, hogy eltérő 
tényállású ügyekben nem hoz olyan ítéletet, amely a munkába já-
rás más formáit is munkaidőnek minősíti.

Számos olyan, a munkába járással kapcsolatos esetkör merül fel a 
magyar munkaügyi gyakorlatban is, ahol kérdésessé tehető, hogy 
vajon a munkavállaló nincs-e olyan mértékben korlátozva sza-
badideje feletti rendelkezésében, vajon nem olyan magas fokú-e 
a rendelkezésre állás mértéke, hogy az már inkább munkaidőnek, 
mint pihenőidőnek tekinthető. 

9  Tyco-ítélet 44. pont.
10  „Given that travelling is an integral part of being a worker without a fixed or 

habitual place of work, the place of work of such workers cannot be reduced to 
the physical areas of their work on the premises of their employer’s custom-
ers.” (Ld. Tyco-ítélet 43. pont.)

11  A legmesszebbmenő következtetések ebből a mondatból vonhatóak le: „Such a 
result would also be contrary to the objective of protecting the safety and health 
of workers pursued by Directive 2003/88, which includes the necessity of gua-
ranteeing workers a minimum rest period.” (Ld. Tyco-ítélet 45. pont.)
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Vizsgálandó kérdés lehet, hogy vajon mennyi még az a munkába járási 
időtartam, amely irányelvi szempontból pihenőidőnek minősíthető. 
Például, ha napi nyolc óra telik el csak munkába járással, az valóban 
pihenőidőnek tekinthető? Ezek a tényállások főleg azért problemati-
kusak, mivel jelentős időtartamban érinthetik a munkavállaló formá-
lis pihenőidejét, és azt az EUB már a Jäger-ügyben kimondta, hogy a 
pihenőidőnek ténylegesen a munkavállaló pihenését kell szolgálnia.12 
Ezekben az utazási időtartamokban a munkavállalónak lényegében 
semmilyen, a magánéletéhez tartozó tevékenység végzésére nincs le-
hetőségük. Az egyetlen tevékenység, amit végezni tud, az a járművön 
történő rendelkezésre állás a munkavégzés céljából. Elképzelhető, 
hogy egy hasonló tényállásban az Európai Unió Bírósága a munkába 
járást munkaidőnek minősítené (Fodor, 2016. 24.-26.). 

Azt is megjegyezzük, hogy nehezen védhető, hogy egy, a munkáltató 
tevékenységéhez kétségtelenül kötődő autóvezetéssel töltött időszak 
(például amikor a munkavállaló munkája abból áll, hogy autóval fel-
keresi – az akár több órányira található – ügyfelet, hogy ott szerelési 
munkákat végezzen – miért ne lenne munkaidőnek tekintendő. Eb-
ben az esetben ugyanis a munkáltató tevékenysége nem csak a sze-
relési munkák elvégzésére, hanem a helyszín megközelítésére is ki-
terjed – más szavakkal vitathatónak tartjuk azt az álláspontot, hogy 
ilyen esetben az utazási idő ne lenne munkaidőnek tekinthető.

12  Case C-151/02. Landeshauptstadt Kiel v Norbert Jaeger (2003) 95. pont. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0151 (2021.
február 11-ei letöltés)
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2. A referencia-időszak 

Az irányelv 16. cikkében szabályozott referencia-időszak kapcsán 
találhatóak a legkomolyabb problémák a megfelelőséggel kapcso-
latban. Konkrétan a következő kérdések azonosíthatóak: az elszá-
molási időszak kérdése, a munkaidőkeret számításának kérdése, 
illetve ehhez kapcsolódóan a szabadság órában történő számítása 
(Fodor, 2016. 29.).

2.1. Az elszámolási időszak kérdése 

Formál logikai érveléssel (ld. részletesen: Fodor, 2016. 29-30.) 
megállapítható, hogy a magyar jog nem felel meg az irányelvnek 
a munkaidőkeret, illetve az elszámolási időszak kapcsán. A kettő 
közül valamelyik egészen biztosan az uniós jogba ütközik. Ahhoz, 
hogy eldönthessük, hogy a két fogalom közül melyik feleltethető 
meg a referencia-időszaknak, annak vizsgálata szükséges, hogy 
mit érthetett az uniós jogalkotó „referencia-időszak” alatt. 

A referencia-időszak fogalmát az irányelv definíciós része nem 
tartalmazza. Ugyanakkor az irányelv 22. cikke egy definíció-sze-
rű meghatározást ad, amely szerint az egy heti 48 órás munka-
idő-maximumot a referencia-időszak átlagában kell figyelembe 
venni. Ez tehát egy olyan, kezdő és befejező időponttal rendelke-
ző átlagszámítási időszak, amelyen belül az egyes hetek munka-
idő-hossza ugyan eltérhet, de átlagosan nem haladhatja meg a 48 
órát. Lényegében ugyanez a következtetés vonható le más uniós 
forrásokból is (különösen a közúti közlekedés munkajogát szabá-
lyozó 2002/15/EK irányelv 8. cikkére hivatkozhatunk), megerősíti 
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továbbá az EUB joggyakorlata.13 A referencia időszakot több tagállam, 
például az Egyesült Királyság,14 Luxemburg,15 Németország16 joga is 
hasonlóan veszi át. Ezen államok jogában a munkaidő ledolgozására 
egy kezdettel és véggel rendelkező átlagszámítási időszakon belül van 
lehetőség.

A fentiek fényében kijelenthető, hogy a referencia-időszak a magyar 
fogalmak szerinti munkaidőkeretnek felel meg, amely egy kezdettel 
és véggel rendelkező átlagszámítási időszak, amelyen belül átlagosan 
a munkaidő mértékének megfelelő óraszámban kell munkát végezni. 
Ezzel szemben az elszámolási időszak nem tekinthető átlagszámítá-
si időszaknak, ugyanis az csak az annak első hetén teljesített (vagy 
nem teljesített) óraszám kompenzálásáról szól, az első hetet követő 
hetek általános munkarend szerinti órái már egy másik elszámolási 
időszakba tartoznak (Fodor, 2016. 31.).

Ebből következően az elszámolási időszak nem felel meg az irányelv 
rendelkezéseinek. Ilyen jogintézményt az irányelv nem ismer, az a 
tagállamok jogában sem lelhető fel ebben a formában (Fodor, 2016. 
31.-32.). Az irányelv szövegét magyarázó bizottsági anyagok is (ma-

13  „A reference period is the time period for which statistical results are collected 
or calculated and to which, as a result, these values refer. The time period may be 
either a calendar year (reference year), a fiscal year, a semester, a quarter, a month 
and even a day.” http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:Reference_period) (2021.február 11-ei letöltés) Ld. Case C-214/10. KHS 
AG v Winfried Schulte (2011)

14  Ld. Maximum weekly working hours. https://www.gov.uk/maximum-we-
ekly-working-hours/calculating-your-working-hours (2021.február 11-ei letöl-
tés)

15  Ld. Organising working time. http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/res-
sources-humaines/temps-travail/gestion/organisation/ (2021.február 11-ei letöl-
tés)

16  Ld. Arbeitszeitgesetz (ArbZG).  http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.
html (2021.február 11-ei letöltés)
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gyar fogalmak szerint) munkaidőkeretnek minősítik a referencia 
időszakot, de ez közvetve a Simap-ítéletből is következik.17

Felmerül a kérdés, hogy 2012-ben a magyar jogalkotó miért hozta 
létre az elszámolási időszak (uniós jogba ütköző) jogintézményét. 
Egy időben néhány multinacionális cég erős lobbitevékenységet 
fejtett ki annak érdekében, hogy Magyarország német mintára ve-
zesse be az „Arbeitszeitkonto” intézményét. Ennek eredménye lett 
az elszámolási időszak. Ugyanakkor a német „Arbeitszeitkonto” 
csak látszólag hasonlít a magyar elszámolási időszakra. A német 
Arbeitszeitgesetz18 3. §-a heti átlagban, hat havi munkaidőkeret-
ben 48 óra munkavégzést enged meg, tehát hat havi, a magyar fo-
galmak szerinti munkaidőkeretet engedélyez. A valóságban azon-
ban a német munkavállalók ennél jóval kevesebbet dolgoznak, 
figyelemmel arra, hogy ágazati kollektív szerződések 36-38-40 
órányi heti munkaidőt írnak elő. Az „Arbeitszeitkonto” lényégé-
ben a törvényi, illetve a kollektív szerződéses heti munkaidő-ma-
ximumok közötti, nagyjából 10 órás különbségről szól. Ez a német 
jogintézmény tehát látszólag hasonlít a magyar elszámolási idő-
szakra, azonban Németországban az „Arbeitszeitkonto” a magyar 
fogalmak szerinti munkaidőkerettel együtt kerül alkalmazásra, és 
nem ahelyett.  Az alkalmazása mellett sem fordulhat elő az, hogy a 
munkavállaló hathavi áltagban 48 óránál többet dolgozzon. 

A magyar jogalkotó tehát ott követte el a hibát az elszámolási 
időszak jogintézményének megalkotásakor, hogy lehetővé tette, 

17  Ld. Simap-ítélet 69–70. pont
18  Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Ausfertigungsdatum: 06.06.1994 ”Arbeitszeitge-

setz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 
des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist.” https://
www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html (2021. február 11-ei 
letöltés) 
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hogy munkaidőkeret nélkül kerüljön a jogintézmény alkalmazásra. Ez 
okozza az uniós jogsértést (Fodor, 2016. 32.-33.).

2.2. A munkaidőkeretet érintő 2018-as törvénymódosítás 

A 2018-ban elfogadott és 2019. január 1. napján hatályba lépett mun-
kaidő-szervezéssel összefüggő törvénymódosítások (2018. CXVI. tv.) 
közül az egyik legnagyobb jelentőségű rendelkezés az akár hároméves 
munkaidőkeret alkalmazását is lehetővé tévő Mt. módosítás (Pintér, 
2019.02.12.). 19

Az Mt.  94. § (3) bekezdése szerint a munkaidőkeret tartama (kollektív 
szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén) akár a 36 hónapot (3 
évet) is elérheti. Ahhoz, hogy a munkáltató ilyen 6 hónapot meghala-
dó, de 36 hónapot meg nem haladó tartamú munkaidőkeretet rendel-
jen el, szükséges az is, hogy a hosszabb munkaidőkeretet a műszaki 
(korábban technikai), munkaszervezéssel kapcsolatos, vagy objektív 
okok indokolják.

A jogalkotó látszólag megoldotta, hogy munkaidőkeret kapcsán meg-
feleljen a referencia-időszakról szóló uniós irányelvnek. Egy éven be-
lül átlagosan heti 48 óra lehet összesen a rendes és rendkívüli munka-
idő, ami bele is került a törvény szövegébe. Ezzel szemben a módosító 
azt írja elő, hogy a Magyarországon meghatározott teljes heti munka-
idő-mértéknek, vagyis a 40 órás „normál” munkaidőnek kell három 
év átlagában kijönnie, amivel gyakorlatilag kettős elszámolást vezet 
be. A 48 óra kapcsán marad az egy év, azaz az irányelv, de a 40 óra 
kapcsán 3 évről rendelkezik.

Ez első ránézésre megfelel az uniós jognak, hiszen nem sérti a sza-
bályt, hogy a 48 órát egy éven belül le kell dolgozni, azonban ez té-

19  https://ado.hu/munkaugyek/igy-mukodik-a-haromeves-munkaidokeret/ (2021.
február 11-ei letöltés) 
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ves gondolatmenet, ugyanis az irányelv azt mondja valójában: a 
tagállamokban a munkaidő maximum 48 óra lehet és ezt a tag-
állami munkaidőt legfeljebb egyéves referencia-időszakban lehet 
felhasználni. Tehát valójában az irányelv szövege alapján mind-
egy, hogy milyen hosszú a tagállami heti munkaidő, az egy éves 
referencia-időszak nem haladható meg. A magyar jogalkotó tehát 
meglehetősen kreatívan, de valójában tévesen értelmezte az uniós 
irányelvet (K. Kiss, 2018.12.18.). 20

2.3. EUB döntés a referencia-időszakról: Syndicat de cadres 
de la securité intérieure (C-254/18)

Fentebb tehát megállapításra került, hogy a referencia-időszak 
a magyar munkajogi jogintézmények közül leginkább a munka-
időkeretnek felel meg, illetve, hogy az elszámolási időszak jogin-
tézménye uniós jogba ütközik. Ezek a kijelentések a jelen fejezet 
címében említett ítélet fényében is fenntarthatóak, ugyanakkor 
az EUB ezen jogesetben egy még szigorúbb értelmezést fejtett ki a 
referencia-időszak tekintetében.

Az EUB elé ebben az ügyben egy olyan kérdés került, amely a ma-
ximális heti munkaidő referencia-időszakban történő alkalmazá-
sának értelmezését firtatta. A tényállás szerint a francia nemzeti 
rendőrség állományára a munkaidő és pihenőidő tekintetében 
különös szabályok irányadóak. Többek között a munka heti idő-
tartama minden hétnapos időszakra vonatkozóan, túlórákat is 
beleértve, nem haladhatja meg átlagban a negyvennyolc órát egy 
naptári év szerinti félév során. 2017-ben a Syndicat de cadres de 
la securité intérieure (vezető beosztású belbiztonsági tisztviselők 

20 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nemet_modellre_epult_a_ma-
gyar_munkaidotorveny_a_kulonbseg_meghokkento.674982.html (2021.
február 11-ei letöltés) 
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szakszervezete, a továbbiakban: SCSI) keresetet nyújtott be a Con-
seil d’Étathoz (államtanács, Franciaország) amelyben e rendelkezés 
megsemmisítését kérte. Az SCSI azt állította, hogy az említett rendel-
kezés azáltal, hogy a heti átlagos munkaidő hosszának számítására 
rögzített, naptári év szerinti félévekben kifejezett referencia-idősza-
kot alkalmaz, és nem határozatlan, görgetett alapon kifejezett hat 
hónapos referencia-időszakot, amelynek kezdő és végnapja az idő 
előrehaladtával módosul, sérti az irányelv szabályait.

Az előzetes döntéshozatali kérelmet előterjesztő Conseil d’État arra 
kereste a választ, hogy az irányelv 6. és 16. cikkét úgy kell-e értelmez-
ni, mint amelyek görgetett módon (egyszerre több referencia-idő-
szak is mehet párhuzamosan) meghatározott referenciaidőszakot 
írnak elő, vagy úgy, hogy a tagállamokra hagyják a döntést, hogy a 
referencia-időszakot rögzített vagy görgetett módon határozzák meg 
(Fodor, 2019. 46-47.). 

Az EUB úgy döntött, hogy az irányelvvel nem ellentétes az a tagállami 
szabályozás, amely az átlagos heti munkaidő számítása szempontjá-
ból meghatározott naptári napokon kezdődő és végződő referencia-
időszakokat ír elő, azonban a szabályozásnak olyan mechanizmusokat 
kell tartalmaznia, amelyek garantálják azt, hogy (ebben az ügyben) 
minden egyes hat hónapos időszakban megtartsák a negyvennyolc 
órás átlagos maximális heti munkaidőt, beleértve azon időszakokat 
is, amelyek két különböző referencia-időszaknak is a részét képezik.

Az ítélet külön kiemeli, hogy a referencia-időszak kifejezést eltérően 
fogalmazták meg az egyes tagállamok jogi szabályozásában. Fontos 
azonban, hogy minden tagállamnak meg kell felelnie az irányelvben 
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meghatározott elvekben foglaltaknak, valamint tiszteletben kell 
tartaniuk az irányelv főbb célkitűzéseit (Tóth, 2019.06.26.). 21

Az ítélet alapján tehát a referencia-időszak alapvetően nem fix, 
hanem tetszőleges időszakokra vonatkozó átlagszámítási idősza-
kot jelent, és a tagállamok csak kivételes esetben alkalmazhat-
nak fix kezdő dátumú referencia-időszakot. Az ítélet lényegében 
kimondja, hogy még éppen „belefér” az irányelvi szabályozásba 
a magyar jog szerinti fixált kezdő és befejező nappal rendelkező 
munkaidőkeret, de csak akkor, ha a munkaidőkeret kezdő és be-
fejező időszakai tekintetében a tagállamok védőmechanizmusokat 
alkalmaznak. Ilyen védőmechanizmusok (amelyek például meg-
akadályoznák, hogy a lezáródó munkaidőkeret végén majd ezt kö-
vetően a következő munkaidőkeret elején az átlagosnál jelentősen 
több legyen a munkavállalók munkaideje) a magyar jogból hiá-
nyoznak, az tehát ebből a szempontból sem felel meg az irányelvi 
követelményeknek (Fodor, 2019. 47-48.).

3. Az éves szabadság 

Az éves szabadság kapcsán kijelenthetjük, hogy a magyar törvény 
csak látszólag felel meg az irányelvnek, valójában még főszabá-
lyában sem. Az irányelv szerinti szabadság-minimum négy hét, 
ez a magyar törvény szerint húsz munkanap (2012. I. tv. 116. §). 
Ez első ránézésre megfelel az irányelvi előírásoknak, azonban a 
szabadság kiadásával kapcsolatos magyar törvényi szabályok az 
irányelv szövegébe ütköznek, és ezzel lényegében az egyik legsú-
lyosabb megfelelőségi problémát tárják fel. Az Mt. 124. §-a ugyan-

21  https://ado.hu/munkaugyek/referenciaidoszakok-a-munkaido-szervezes-
ben-dontott-az-europai-unio-birosaga/ (2021.február 11-ei letöltés)
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is főszabály szerint a beosztás szerinti munkanapokra írja elő a sza-
badság kiadását. Ez súlyos problémát valósít meg, hiszen a beosztás 
szerinti munkanapokra történő szabadság kiadása kapcsán könnyen 
előfordulhat, hogy ötnél több munkanap található az adott, szabad-
sággal érintett héten, így az irányelvi négy hét szabadság helyett a 
munkavállaló extrém esetben kevesebb, mint háromra lesz jogosult. 
Egyébként sem véletlen, hogy az irányelv hétben jelöli meg a szabad-
ság hosszát, hiszen a szabadságnak alapvetően rekreációs funkciója 
van (Fodor, 2016. 28.). Ezt a problémát a régi Mt. (1992. évi XXII. tv.) 
megfelelően kezelte. A 135. § (2)-(3) bekezdése kimondta, hogy „a 
heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidőbeosztás esetén 
a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak 
számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a mun-
kaszüneti napot. Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidőbe-
osztása nem biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani 
a szabadságát, hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a 
munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel dolgozók.”

További aggályokat vet, fel, hogy a hatályos Mt. 124. §-a ráadásul 
lehetővé teszi a szabadság órában történő számítását is, melyet az 
irányelv 16. cikke kifejezetten tilt. Így előfordulhat, hogy a munkavál-
laló irányelvi négyheti szabadsága helyett csak kevesebb, mint két-
heti szabadságra lesz jogosult. Ugyanezen irányelvi rendelkezéshez 
tartozó másik megjegyzés az Mt. 93. § (3) bekezdésére vonatkozik, 
amely a munkaidőkeretben figyelembe veendő távolléti óraszámo-
kat szabályozza. Ez a munkaidőről szóló fejezet egyik legvitathatóbb 
rendelkezése, egyrészt, mivel az irányelvvel ellentételesen szabályoz, 
másrészt igen szerencsétlen megoldás, hogy ugyanazon távollét idő-
tartama kétféle óraszámban is figyelembe vehető a munkaidőkeret 
kapcsán. Sajnálatos, hogy a fenti jogszabályhely a régi Mt. 118/A. § (5) 
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bekezdését váltotta fel, amely az irányelvi rendelkezéseknek töké-
letesen megfelelt (Fodor, 2016. 33.).

3.1. 2019: Max Planck vs Shimizu ügy

Ebben az ügyben az EUB fontos döntést hozott a ki nem vett fize-
tett éves szabadság és az utána járó pénzbeli megváltás elvesztését 
illetően. 

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az irányelv 7. cikké-
nek, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: 
Charta) 31. cikke (2) bekezdésének22 értelmezésére vonatkozott. 
A kérelmet a Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wis-
senschaften eV és egyik korábbi alkalmazottja, Shimizu között a 
munkaviszonyuk megszűnése előtt ki nem vett fizetett éves sza-
badság után járó pénzbeli megváltás utóbbi részére történő kifize-
tésének a Max Planck általi megtagadása tárgyában folyamatban 
lévő jogvita keretében terjesztették elő. 23

22  Charta 31. cikk (2) Minden munkavállalónak joga van a munkaidő felső hatá-
rának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett 
szabadsághoz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:12016P/TXT&from=EN (2021. február 11-ei letöltés) 

23  Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidőszervezés – 2003/88/EK 
irányelv – 7. cikk – A fizetett éves szabadsághoz való jog – Nemzeti szabályo-
zás, amely előírja a ki nem vett fizetett éves szabadság és az említett szabadság 
után járó pénzbeli megváltás elvesztését, ha a munkavállaló a munkaviszony 
megszűnése előtt nem terjesztett elő szabadság iránti kérelmet  – 2003/88/
EK irányelv  – 7.  cikk  – A nemzeti jognak az uniós joggal összhangban álló 
értelmezésére vonatkozó kötelezettség  – Az Európai Unió Alapjogi Chartá-
ja – A 31. cikk (2) bekezdése – Magánszemélyek közötti jogvitákban való fel-
hívhatóság.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=-
CELEX:62016CJ0684&from=EN) (2021. február 11-ei letöltés)
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Az ügy tényállása szerint a munkaviszony megszűnése előtt körülbe-
lül két hónappal a Max-Planck felkérte Shimizut, hogy fennmaradó 
szabadságát vegye ki (azonban nem kötelezte arra, hogy e szabadsá-
got az általa meghatározott napokon vegye ki). Shimizu csak két nap 
szabadságot vett ki, és a ki nem vett napok után pénzbeli megváltást 
kért, amit a Max-Planck elutasított. Shimizu ezért a német munka-
ügyi bíróságokhoz fordult. Az Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-
denburg és a Bundesarbeitsgericht számára kérdés volt, hogy az uniós 
joggal ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja a ki 
nem vett, fizetett éves szabadság és az e szabadság után járó pénzbeli 
megváltás elvesztését, amennyiben a munkavállaló a munkaviszony 
megszűnése előtt nem nyújtott be kérelmet a szabadság kiadása iránt. 
Arra kérték az EUB-ot, hogy értelmezze az irányelvet, amely szerint 
a munkavállalónak a legalább négy hét időtartamú, fizetett éves sza-
badsághoz való joga kizárólag a munkaviszony megszűnésének ese-
tén helyettesíthető pénzbeli megváltással. 

Az EUB kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes az, hogy a mun-
kavállaló automatikusan elveszíti az e jog alapján őt megillető, fize-
tett éves szabadság napjait, valamint ehhez kapcsolódóan a ki nem 
vett, fizetett éves szabadság után járó pénzbeli megváltáshoz való 
jogát azért, mert a munkaviszony megszűnése előtt (vagy a referen-
cia-időszak alatt) nem kérte a szabadság kivételét. E jogok csak akkor 
szűnhetnek meg, ha a munkáltató ténylegesen – különösen megfe-
lelő információ szolgáltatásával – lehetőséget biztosított a munka-
vállaló számára, hogy a szabadságot megfelelő időben kivegye, amit a 
munkáltatónak kell bizonyítania. 

Az EUB továbbá rámutat arra, hogy a fent említett elvek attól függet-
lenül érvényesek, hogy közjogi (a berlini szövetségi tartomány) vagy 
magánjogi munkáltatóról (a Max-Planck-Gesellschaft) van-e szó. 
Igaz, hogy valamely irányelv önmagában nem keletkeztethet magán-
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személyekre vonatkozó kötelezettséget, következésképpen arra 
ilyenként nem is lehet velük szemben hivatkozni. Így valamely 
irányelv azon rendelkezésére, amely magánszemélyeket jogosít, 
vagy rájuk kötelezettséget ró, kizárólag magánszemélyek közöt-
ti jogvitában (így a Shimizu és a Max-Planck- közötti jogvitában) 
önmagában még akkor sem lehet hivatkozni, ha az máskülönben 
egyértelmű, pontos és feltétel nélküli. A fizetett éves szabad-
ság időszakaihoz való, valamennyi munkavállalót megillető jo-
got azonban nem csak egy irányelv, hanem alapjogként a Charta 
is kimondja. Ezen alapvető jog a jellegénél fogva megfelelő köte-
lezettséget ró a munkáltatóra, nevezetesen az ilyen időszak biz-
tosításának vagy a munkaviszony végén ki nem vett fizetett éves 
szabadság után járó megváltás biztosításának kötelezettségét. Az 
ezzel ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását szükség ese-
tén mellőzni kell.24

***

Összegzésként megállapítható, hogy az Mt. számos ponton nem 
áll összhangban az irányelvvel. A legjelentősebb jogsértések kö-
zül megemlíthető az Mt. azon rendelkezése, amely lehetővé teszi 
a szabadság órákban történő számítását (holott ezt az irányelv 16. 
cikke kifejezetten tiltja), valamint az elszámolási időszak jogin-
tézménye, amely ebben a formában más tagállam jogában egy-
általán nem jelenik meg. Ezen túl komoly problémák lelhetők fel 
például a munkaidő fogalma, a pihenőidő vagy akár a munkaidő-
keret szabályozásában is.

24  Az Európai Unió Bírósága 165/18. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2018. no-
vember 6. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/
cp180165hu.pdf) (2021. február 11-ei letöltés) 
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Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az irányelvben szereplő 
bináris „munkaidő-pihenőidő” definíció komoly jogalkalmazási ne-
hézségeket okoz. Ahogy az a jelen cikkben részletesen bemutatásra 
került, az EUB az elé kerülő ügyekben folyamatosan értelmezi ezen 
fogalompárt, újabb és újabb időszakokat munkaidővé minősítve. 
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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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– 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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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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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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(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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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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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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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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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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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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Berki Erzsébet:

A KÖZALKALMAZOTTI 
REPREZENTATIVITÁS KÉRDÉSE: 
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI 
JAVASLATOK

Bevezetés

A reprezentativitás fogalmát a munkaügyi kapcsolatokban annak 
kifejezésére használjuk, hogy egy szervezet képes arra, hogy haté-
konyan képviselje a tagjainak, illetve a hozzájuk hasonló munka-
vállalói/munkáltatói csoportoknak az érdekeit a különböző szintű 
kollektív tárgyalásokon, konzultatív testületekben. 

Általánosságban a repezentativitás fogalmának használata arra 
szolgál, hogy az egymással versengő szociális partnerszervezetek 
között erősorrendet határozzanak meg. Ahol erre nincs szükség, 
ott a jog nem alkalmazza, minden működő szervezetet megillet-
nek ugyanazok a jogok, a kollektív tárgyalások egymás kölcsönös 
elfogadásán alapulnak. Ahol – többnyire azért, mert a szociá-
lis partnerek sokféle szervezetbe tömörülnek – alkalmazzák, ott 
általában több tényezőt kell figyelembe venni a reprezentativitás 
megállapításához. Giuseppe Casale említi egy dolgozatában1, hogy 

1  A szakszervezeti reprezentativitás Összehasonlító tanulmány, Giuseppe Ca-
sale, ILO, Közép- és Kelet-Európai Csoport, Budapest, 1996. Idézi Gedei 2006. 
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a hágai Nemzetközi Bíróság is kifejtette, hogy a reprezentativitás nem 
mennyiségi, hanem minőségi kérdés, a reprezentativitás kritériumai 
különbözőek lehetnek a munkaügyi kapcsolatok különböző szintjein 
(Casale, 1996. 1.) és a amelynek megítélésében a taglétszám egy fon-
tos tényező a többi között (Gedei, 2006. 8.). 

Tóth Ferenc 2004-es egyetemi jegyzete szerint a reprezentativitás a 
„szakszervezet adott körben létező munkavállalói támogatottságát, 
valamint közvetetten a munkaszervezeten (ágazaton, szakmán, stb.) 
belüli szervezettségét jelző mutató.” (Tóth, 2004. 43.) Egy ilyen fo-
galom a jogban akkor kezelhető, ha a jogalkotó definiálja, mit értünk 
alatta. Ebből következően, azokban az országokban, ahol használják a 
fogalmat, saját jogi definíciókat alkottak, ahogy a magyar jog is saját 
meghatározásokkal operál.

A magyar jogban a reprezentativitási szabály és meghatározás jelen-
leg két jogviszonyban létezik. Közalkalmazotti jogviszonyban az 1992. 
évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.) a korábbiakhoz hasonlóan ma is 
tartalmazza a reprezentativitás fogalmát, de idővel változott annak 
kritériuma. Más közszolgálati jogviszonyokban vagy soha nem is lé-
tezett, vagy idővel azokból eltűnt. A Munka Törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban Mt.) hatálybalépésével a munkajo-
gi kódexben már nem létezik ez a fogalom, megmaradt ugyanakkor 
az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló szabályokban (2009. évi 
LXXIV. tv.)2.

8. Gedei dolgozata egyébként az EU tagállamok minden tagországára nézve átte-
kinti a reprezentativitási kritériumokat, alkalmazási területükkel együtt, Casale 
dolgozata szintén hoz példákat az egyes országokban alkalmazott gyakorlatról, 
illetve a reprezentatitiással kapcsolatos nemzeti bírósági döntésekről.    

2  Ezekkel a szabályokkal itt nem foglalkozom, de megjegyzem, hogy a Kjt. és a 2009. 
évi LXXIV tv. szabályai a reprezentativitás meghatározására ugyancsak eltérnek 
egymástól. 
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A reprezentativitás Kjt.-ben való fennmaradását csak azzal ma-
gyarázhatjuk, hogy a jogalkotó a közalkalmazotti jogviszony rend-
szerbe illesztett reformja, vagy megszüntetése helyett az érintett 
alkalmazotti csoportok munkaviszonyba való „áthelyezését” vá-
lasztotta, így nem volt értelme a jogszabály generális módosítá-
sának, bár a kollektív jogba egyre több olyan rendelkezés került, 
amely szerint közalkalmazotti jogviszonyban is az Mt.-t kell al-
kalmazni. 

Miután a jelenleg hatályos Kjt.-ben a reprezentativitásnak a kol-
lektívszerződés-kötés szempontjából nincs jelentősége, a foga-
lom a különböző konzultatív fórumokban való részvétel kritériu-
maként szolgál. Ugyanakkor szinte semmi különbség nincs az Mt. 
10%-os kollektívszerződés-kötési szabálya és a Kjt. reprezenta-
tivitási szabálya között, eltérés az országos szintű reprezentati-
vitásban van3. Ennél fogva, ha a „reprezentatív” szót a „legalább 

3 Kjt. „6/A. § (1) Az 5–6. §-ban meghatározott jogokat az a szakszervezet gyako-
rolja, amely az adott körben reprezentatív.

(2) Területi (megyei) vagy települési szinten azt a szakszervezetet kell reprezen-
tatívnak tekinteni,

a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenn-
tartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy

b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenn-
tartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az 
adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át.

c) 

(3) Ágazati (alágazati, szakágazati) szinten azt a szakszervezetet kell reprezenta-
tívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma 
tekintetében eléri az ágazatban (alágazatban, szakágazatban) foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának 10%-át.
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10%-os szervezettségű”-re cserélnénk a szövegben, a gyakorlatban 
ez semmilyen változást nem okozna.

Vagyis a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitása egy té-
nyezőn alapul, a szervezettségi szinten, azaz a taglétszámon, amit 
egyébként semmilyen nemzetközi szervezet nem kifogásolt soha, 
mégis, elvi éllel jegyezzük meg, hogy a reprezentativitás nem azonos 
a szervezettséggel: a fentiek szerint minőségi kritériumnak kellene 
lennie.  

Ez a dolgozat azt vizsgálja, hogy közalkalmazotti jogviszonyban ho-
gyan és mire használjuk ezt a fogalmat, célja annak megmutatása, 
hogy sokkal egyszerűbb, kevésbé költséges megoldást is lehetne al-
kalmazni. Társadalmi konszenzus esetén ezt az egytényezős fogal-
mat, illetve ennek mérését el is lehetne hagyni a közalkalmazottak 
munkaügyi kapcsolataira vonatkozó jogszabályokból, vagy érdemes 
lenne legalább leegyszerűsíteni. 

1. Van-e értelme a reprezentativitás 
megállapításának?

Ezt a kérdést azért kell feltennünk, mert a jogszabályokból úgy tű-
nik, hogy a reprezentativitás alapján dől el, mely szervezet vehet részt 
a különböző érdekegyeztető fórumok, azaz konzultatív testületek 
munkájában, a valóságban azonban ez nem egészen így van. Az a kér-
dés is felvetődik, hogy a szabályok szerint nem reprezentatív szak-
szervezet kizárásának van-e gyakorlati jelentősége.

 (4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezentatívnak te-
kinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tag-
szervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik.”
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Az említett testületek a Kjt. szerint a következők:

a) Területi (megyei) vagy települési érdekegyeztető fórum. Ezek te-
vékenységéről nem áll rendelkezésemre semmilyen információ, 
de vélelmezem, hogy települési, illetve megyei fórumokon nincs 
olyan érdekeltség, amely miatt a 10%-os szervezettséget el nem 
érő szakszervezeteket ki kellene zárni. Ezeken a fórumokon kol-
lektív szerződést nem kötnek, megállapodásokat is csak keve-
sen, fő funkciójuk a tájékoztatás és a konzultáció. Az ebben való 
részvétel a gyakorlatban mindössze azt jelenti, hogy a résztvevők 
véleményét meg kell hallgatni. Releváns véleménye annak a szer-
vezetnek is lehet, amelynek alacsony a taglétszáma, a dolog ter-
mészeténél fogva obstrukcióra nincs mód, így nem látom indokát 
annak, hogy bárkit kizárjunk az ilyen fórumokról. 

b) Területi (megyei, járási) vagy települési ágazati érdekegyeztető fó-
rum. Ebbe a típusba úgy tűnik egyedül a tankerületi központok ál-
tal a Kjt. külön szabálya alapján működtetett fórumok tartoznak. A 
közoktatásban tudomásom szerint legfeljebb öt szakszervezet te-
vékenykedik4 ezek között a szervezettség alapján szelektálni szin-
tén nem látszik indokoltnak, főként, hogy az Magyar Közoktatási 
és Szakképzési Szakszervezet (a továbbiakban MKSZSZ) érdekköre 
jórészt kívül esik a tankerületeken, tagsága jelentős része a jog-
viszony megváltozásával elvesztette közalkalmazotti jogállását. 
Miután nem fenyeget az a veszély, hogy tömegével alakulnak új 
szakszervezetek, amelyekkel a tankerületi központoknak konzul-
tációt kellene folytatniuk, a reprezentativitás mérése itt is elhagy-
hatónak látszik.

4 Ezek: Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszer-
vezete, Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, Magyar Zene- és 
Táncművészek Szakszervezete. 
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c) Ágazati (alágazati, szakágazati) érdekegyeztető fórum. Ezekkel a fó-
rumokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy egyrészt, ún. vegyes 
fórumok, vagyis a szakszervezetek és a fenntartók képviseletén kívül 
sokféle szervezet vesz bennük részt, másrészt a részes szakszerveze-
tekről sem lehet elmondani, hogy valamennyien megfelelnek a 10%-
os szabálynak. Ugyanakkor ezen a szinten már több „bejelentkező” 
szakszervezet lehet, akik között akkor van értelme erősorrendet fel-
állítani, ha közben megszűnik a miniszternek az a joga, hogy munka-
ügyi kapcsolatok címszó alatt bármilyen összetételű, ún. vegyes fóru-
mot működtessen (Ld. Kjt. 6. § (6) bekezdés). Természetesen pozitív, 
ha a miniszter sokféle civil szerveződéssel tárgyal, azonban ezeket 
a fórumokat nem lehet munkaügyi kapcsolatok intézményeknek te-
kinteni, a kétfajta tárgyalást szét kellene választani. Amíg a jelenlegi 
helyzet fennáll, addig nehéz támogatni azt a megoldást, ahol a tár-
gyalóasztalhoz ülhet bármely civil szervezet, bármely szakszervezet 
pedig, akinek erre igénye lenne, ki lehet zárva. 

d) Országos érdekegyeztető fórum – jelen esetben ebből kettő van, a 
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: 
KOMT), mint országos szektorális fórum és az Országok Közszolgá-
lati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban OKÉT), mint országos ál-
talános fórum. 

A Kjt. szerint „a KOMT-ban a reprezentatív, valamint a KOMT alap-
szabályában meghatározott országos szakszervezeti konföderációk 
vehetnek részt.” Országos szakszervezeti konföderáción olyan szö-
vetséget kell érteni, amely ágazati szakszervezeteket, illetve ágazati 
szakszervezeti szövetségeket tömörít és legalább három különböző 
ágazatban jelen van. A KOMT rendelkezésemre álló alapszabálya sze-
rint „4.3. A KOMT-ban azok a szakszervezeti konföderációk vesznek 
részt, amelyek tagjai az Országos Munkaügyi Tanácsnak (2002-től: 
Országos Érdekegyeztető Tanács) és a közalkalmazotti szférában orszá-
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gosan jelentős súllyal vesznek részt. Ezek felsorolását a függelék 
tartalmazza. A szakszervezeti oldal tárgyalócsoportja 11 képvi-
selőből áll.” 

Ezek a szabályok csak nehezen feleltethetők meg egymásnak, a 
valóságban azt látjuk, hogy a KOMT-ban a szakszervezeti tárgya-
lócsoportban való részvétel a bizalmi elven alapul, vagyis azon, 
hogy a szereplők elfogadják egymást, nem kérdőjelezik meg annak 
a jogosságát, fontosságát és hasznosságát, hogy a másik szervezet 
képviselője is részt vesz a munkában. Ez az elfogadás működik az 
oldalak között és az oldalakon belül is. (Lehet persze azt monda-
ni, hogy a törvény nem határozza meg, hogy a konföderációk hány 
embert delegálhatnak a tanácsba, így bárki beküldheti annak az 
országos ágazati szakszervezetnek a képviselőjét, akinek a rész-
vételét fontosnak ítéli meg, nem kell tekintettel lennie arra, hogy 
az adott szervezet reprezentatív vagy nem.) A szabálynak ebben a 
formában az az értelme, hogy reprezentatív ágazati szakszerveze-
tet nem lehet KOMT-ból kizárni. 

Az OKÉT nem a közalkalmazottak, hanem az összes közszolgálati 
dolgozót tömörítő szakszervezet fóruma, a Kjt. szerint „az OKÉT-
ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott – országos 
szakszervezeti szövetségek.... képviselőivel egyeztet.” Vagyis itt 
eleve az alapszabály határozza meg, kit tekintünk országos szak-
szervezeti szövetségnek. A 2002. évi Alapszabály5 szerint „a dön-
tően közszolgálati alkalmazottakat képviselő, több közszolgálati 
ágazatban, szakmában, jogviszonyt érintően működő, több ága-
zati illetve szakmai szakszervezetet (szakszervezeti szövetséget) 
összefogó, szakszervezetei által legalább két, az 1. b) pontban fel-
sorolt jogviszony [a 2002-ben létezett közszféra-jogviszonyok – 

5 http://polhist.hu/wp-content/uploads/2017/11/oket_alapszabaly2002.pdf. 
(2020. szeptember 6-ai letöltés)
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B.E.] szerinti költségvetési intézményi szektor országos érdekegyez-
tető fórumán részvételi joggal rendelkező országos szakszervezeti 
szövetségek (konföderációk)” alkotják a szakszervezeti oldalt. Ebből 
a meglehetősen homályos szövegből arra lehet jutni, hogy az OKÉT-
ben 1. legalább 2 ágazatban működő, 2. legalább 2 jogviszonyt lefedő 
és 3. a szektorális fórumon részvételi joggal rendelkező szakszerve-
zeti konföderáció vehet részt, egyébként hogy ezek a konföderációk 
hány tagot delegálnak ide, szintén megállapodás kérdése. (Tekintettel 
arra, hogy összesen 6 konföderáció van, ezt a szöveget bízvást lehet-
ne egyszerűsíteni.) Vagyis itt a taglétszámon alapuló reprezentativi-
tás már nem kritérium.

Mindkét fórum esetében ellentmond a fórumok tényleges összetétele 
annak a törvényi szövegnek, miszerint az az országos konföderáció 
reprezentatív, amelynek legalább a közalkalmazottak 5%-a a tagja és 
legalább 3 olyan ágazati tagszervezete van, amely az ágazat közalkal-
mazottainak a 10%-át tömöríti. 

A KOMT esetében a reprezentatív és az alapszabály által meghatáro-
zott országos (legalább 3 ágazatban jelen lévő) konföderációk vehet-
nek részt, vagyis valójában mindegy, hogy valaki reprezentatív-e, ha 
„beengedik” a fórumba. Az OKÉT esetében pedig a fent vastag betűvel 
jelölt 3 feltételnek kell megfelelni.

Mindebből következően, ahhoz, hogy az országos fórumokon való 
részvételi jogosultságot megállapítsuk, nem szükséges megszámolni 
a közalkalmazott szakszervezeti tagokat. 

Megjegyzem a fentiekhez, hogy az a kuszaság, amelyet a szabályok 
mutatnak, önmagában is elegendő érv lenne ahhoz, hogy felülvizs-
gáljuk az egész reprezentativitási kérdést és új módon közelítsünk a 
problémához.
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2. A munkahelyi taglétszám 
megállapításának szükségessége

Két olyan esetkör van, amely miatt a szakszervezeti taglétszámot 
a munkahelyeken a munkáltatóval közölni kell, a kollektívszerző-
dés-kötés és a szakszervezeti tisztségviselők munkaidőkedvez-
ményének meghatározása. (Ennek problémáiról Szabó Imre Szi-
lárd több munkájában is alapos elemzést adott. Ld. például Szabó 
2016. 7-29. 6, illetve Szabó 2021. 121-140.) 

 A Munka Törvénykönyve szerint 

276. § (1) Kollektív szerződést köthet

a)  a munkáltató, a tagok felhatalmazása alapján a munkáltatói ér-
dek-képviseleti szervezet, továbbá

b) a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség.

(2) A szakszervezet kollektív szerződés kötésére jogosult, ha a munkál-
tatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri

a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló,

b) munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szer-
ződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó

munkavállalók létszámának tíz százalékát.

(3) A szakszervezeti szövetség kollektív szerződés kötésére jogosult, ha 
a munkáltatónál képviselettel rendelkező legalább egy tagszervezete 

6 http://m.blog.hu/sz/szabim/image/pmjk_szaboimreszilard.pdf (2020. de-
cember 1-ei letöltés)
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megfelel a (2) bekezdésben előírt feltételnek és tagszervezetei erre felha-
talmazzák....

(6) A (2) bekezdés alkalmazásakor a munkavállalóknak a szerződéskötést 
megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni.

Vagyis a kollektív szerződéskötési jogosultságot a szakszervezet ak-
tuális taglétszámából és a munkáltatónál alkalmazottak megelőző 
félévi átlagos statisztikai létszámából kell megállapítani (vagyis egy 
időpontra vonatkozó adatot kell ilyenformán elosztani egy időszaki 
átlaggal).

A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabály a következő:

274. § (1) A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenysé-
gének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a 
273. § (3)–(4) bekezdése szerint megjelölt munkavállaló mentesül mun-
kavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára.

(2) Az (1) bekezdés alapján naptári évenként igénybe vehető összes mun-
kaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két 
szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-ked-
vezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell megha-
tározni.

Vagyis a munkaidőkedvezményt a szakszervezet január 1-ei taglét-
számából kell meghatározni.

Természetesen mindkét esetben – szükség esetén – igazolni kell a 
taglétszámot, azaz ha egy szakszervezet kollektív szerződést kíván 
kötni, egy évben esetleg két-három alkalommal is szükség lehet az 
igazolásra. Ez felesleges teher a szakszervezeteken, de a vizsgált kér-
dés szempontjából az a fontos, hogy a szakszervezet minden január 
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1-ére vonatkozóan rendelkezik egy érvényes adattal a taglétszá-
máról (ha kollektív szerződést köt, akkor annak időpontjára nézve 
egy másikkal is, sőt, ha a munkáltató az igazoláshoz köti a tárgya-
lások megkezdését és a kollektív szerződés aláírását is, akkor eset-
leg további adattal is.)

Ebből az is következik, hogy a reprezentativitás megállapításá-
hoz valójában rendelkezésre állnak a közalkalmazottakat tömörí-
tő szakszervezetek adatai is – nevezetesen azok a taglétszámok, 
amelyek a munkahelyeken szakszervezet-szerűen működő, kép-
viselettel rendelkező, aktív közalkalmazotti jogviszonyban lévő 
tagokat tömörítő szervezetek taglétszámai. Vagyis ez az adat nem 
tartalmazza azokat a szakszervezeti tagokat, akiknek a munka-
helyén nem működik szakszervezeti képviselet, vagy az nem tart 
igényt munkaidőkedvezményre, illetve maguk a tagok nincsenek 
közalkalmazotti jogviszonyban. Meglátásom szerint ettől a kör-
től a reprezentativitás megállapításakor nyugodtan eltekinthe-
tünk, nehéz reprezentatívnak elképzelni azt a szervezetet, amely 
a munkahelyen képtelen érdekképviseletre, illetve a tagjai nincse-
nek közalkalmazotti jogviszonyban. (Az ilyen tagokat többnyire a 
jelenleg hatályos szabály szerint sem kell beszámítani.)

Ennek az adatnak a rendelkezése állása nem egyszerűen azt jelen-
ti, hogy az adat a szakszervezet rendelkezésére áll – ami magától 
értetődik -, hanem azt is, hogy a munkáltató ezt az adatot ismeri 
és elfogadta. Minden további számlálás, igazolás, jelentési köte-
lezettség dupla munka és költség, amit az erőforrások pazarlásá-
nak tekinthetünk, és amely a reprezentativitás megállapításának 
értelméről fentebb írtak fényében különösen feleslegesnek tűnik. 
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3. Lehetséges megoldások

3.1. Bizalmi elv 

A bizalmi elv rejtett alkalmazása a fentiek szerint széles körben teret 
nyert a gyakorlatban, annak ellenére, hogy a jogszabályok nem ezt ír-
ják elő. Lehetséges megoldás ennek jogszabályi megjelenítése. Azon-
ban a különböző szinteken ez nem ugyanazt a gyakorlati megoldást 
igényli. Települési, területi, ágazati-területi (tankerület) szinten e 
bizalmi elv alkalmazása jelentheti azt, hogy a konzultatív fórumokon 
minden szakszervezet részt vehet, aki az adott körben működik és a 
konzultatív fórumokon részt kíván venni. 

Az ágazati érdekegyeztetésben és a KOMT-on való részvétel lehet 
problémás (az OKÉT-tel kapcsolatosan csak a felesleges szabályokat 
kellene kigyomlálni a Kjt.-ből és a többi jogszabályból és hagyni a sta-
tus quo-t), ezért ezeken a fórumokon a bizalmi elv úgy működhet, ha 
a szakszervezetek megegyeznek abban, hogy a fórumon mely szer-
vezetek vehetnek részt. (A KOMT esetében ez a mai gyakorlat.) Ennek 
szabályozott megoldása az ágazati érdekegyeztetésben az lehet – mi-
után létszámkorlát nincs -, hogy az országos szakszervezeti konfö-
derációk egyeznek meg abban, hogy mely ágazati szakszervezetük 
melyik fórumon vesz részt7. 

Ehhez tudnunk kell, mit nevezünk országos szakszervezeti konföde-
rációnak. Az Mt.-n kívül az Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács-
ról (a továbbiakban NGTT) szóló törvény tartalmaz ilyen szabályokat. 
A 2011. évi XCIII. törvény8 4. § szerint 

7  Külön megoldásra váró kérdés a konföderációhoz nem tartozó szervezetek helye a 
rendszerben, amely a közösségi szolgáltatásokban már megjelent. 

8  Jelen állás szerint a szakszervezeti oldal tagjai: Dr. Cser Ágnes, Hetedik Szövet-
ség; Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda, Független Szakszervezetek Demokratikus 
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(8) A Tanács tevékenységében részt vehet

a) az a szakszervezeti szövetség, amely

aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alága-
zatban tevékenykedő tagszervezettel rendelkezik, és

ab) legalább nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei te-
rületi, illetve megyei szervezettel rendelkezik, továbbá

ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál ren-
delkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahe-
lyi szervezettel;

...

(9) A (8) bekezdésben foglalt feltételek elérése érdekében a munkavál-
lalók, illetőleg a munkáltatók érdekképviseleti szervezetei egymással 
koalícióra léphetnek.

Ennek alapján meg lehet állapítani, kit tekintünk országos szak-
szervezeti konföderációnak, a megegyezésben való részvételhez 
azonban a koalíció kötésére vonatkozó szabálytól ((9)bekezdés) 
értelemszerűen el kellene tekinteni. 

Az NGTT szervezeti és működési szabályzata szerint a feltételek 
fennállásáról nyilatkozni kell, ami esetleg kevésnek látszik ah-
hoz, hogy az ágazati szakszervezetek elfogadják, így szükség le-
het a feltételeknek való megfelelés igazolására. (A törvény, illetve 
az SZMSZ szerint maga az NGTT ezt a vizsgálatot valójában nem 

Ligája; Dr. Kuti László, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés; Palkovics Imre, 
Munkástanácsok Országos Szövetsége; Kordás László, Magyar Szakszervezeti 
Szövetség; Csóti Csaba, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Ld. http://
ngtt.hu/ngtt-tagok/ (2021. június 30-ai letöltés)
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végzi el, ezért itt egy külön eljárás jöhet csak szóba.) Ugyanakkor 
megoldás lehet az is, ha a jogszabály kimondja, hogy az NGTT szak-
szervezeti oldalának tagjait elfogadjuk országos szakszervezeti kon-
föderációnak.

A KOMT esetében is lehet alkalmazni a fenti módszert azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az országos szakszervezeti konföderációk maguk dön-
tenek arról, hogy küldenek-e képviselőt a KOMT-ba, illetve megál-
lapodnak arról, hogy mely ágazati szakszervezetek legyenek még ott 
jelen. 

3.2. Származtatott reprezentativitás

Tekintettel az NGTT tv. fent idézett szabályára, illetve a szakszerve-
zetek egyébként szűkös kapacitásaira, lehet azt mondani, hogy az az 
ágazati szakszervezet (szövetség) reprezentatív, amelyik az országos 
konföderációk ágazati tagszervezete. Ennek alapján minden olyan 
szervezetet beengedünk minden ágazati fórumra, amelyik igazolja, 
hogy jelen van az ágazatban x munkahelyen és szövetségén keresz-
tül, vagy közvetlenül tagja valamelyik országos konföderációnak. Ha-
sonlóképpen a KOMT tagság feltételét úgy lehet meghatározni, hogy 
országos konföderáció ágazati tagszervezete, amely y munkahelyen 
van jelen. Itt x és y konkrét mértéke lehet egy-egy konszenzussal ki-
alakított szám, de lehet arány is. (Az ágazati fórumon való jelenléthez 
és a KOMT-ban való jelenléthez nyilván nem azonos mértékeket kell 
előírni, ezért kell meghatározni két különböző számot.)9 

9  Például, mondhatjuk azt, hogy az Ágazati Szakszervezetnek az ágazatban legalább 
30 munkáltatónál (x) jelen kell lennie ahhoz, hogy az ágazati érdekegyeztető fó-
rumban részt vehessen és 40 munkáltatónál (y), hogy a KOMT-ban részt vehessen. 
Ha arányt határozunk meg, akkor mondhatjuk azt, hogy az Ágazati Szakszervezet-
nek az ágazati munkáltatók 10%-ánál (x) jelen kell lennie az ágazati érdekegyezte-
tésben való részvételhez, és az összes közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatók 
5%-ánál (y) a KOMT-ban való részvételhez.
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Alsóbb szinteken teljeskörű részvétellel kombinálható a módszer.

Mind a 3.1, mind a 3.2 minimális adminisztrációval jár és nem kell 
hozzá megszámolni a szakszervezeti tagokat, mindössze a mun-
káltatók jelentései alapján össze kell állítani egy listát arról, hogy 
mely ágazati szakszervezet tagszervezete rendelkezik náluk kép-
viselettel. A lista alapján meg lehet állapítani, hogy hány munkál-
tatónál van jelen egy ágazati szakszervezet. Arányszám beiktatása 
esetén még szükség van arra az adatra, hogy összesen hány mun-
káltató van az egyes ágazatokban, ami az állami szervek rendelke-
zésére áll. 

3.3. Taglétszám-számlálás a munkaidő-kedvezményre vo-
natkozó adat alapján

Ha komolyan vesszük azt, hogy az érdekegyeztető fórumokon a 
reprezentatív szakszervezetek vehetnek részt és ehhez az, és csak-
is az kell, hogy a szervezettségük az adott körben elérje a 10%-ot, 
akkor van értelme annak, hogy megszámláljuk a szakszervezeti 
tagokat. Ehhez azonban a mai jogi környezetben nem szükséges az 
a bonyolult rendszer, amelyet a Kjt. és a vonatkozó rendelet jelen-
leg előír, miután az elemi adat – a munkahelyi szakszervezeti tag-
létszám – a munkaidő-kedvezmény szabálya miatt rendelkezésre 
áll. Ugyanakkor egy egyszerűsített rendszerben az adminisztratív 
feladat zöme a szakszervezetek helyett a munkáltatókra terhelő-
dik.  

Miután a szakszervezetek a munkáltatóknak bejelentik a taglét-
számot és szükség esetén a munkáltató ehhez bizonyítékokat is 
bekérhet (bízzuk rá, hogy bekér vagy nem), a munkáltatók tudják, 
mely szakszervezetek hány fős tagsággal vannak nála jelen. Mint 
említettem ebből a létszámból hiányzik néhány speciális szak-
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szervezeti tagcsoport (nincs képviselet a munkahelyen, vagy nincs 
közalkalmazotti jogviszonyban a tag). A munkáltatónak értelemsze-
rűen rendelkezésére áll a nála közalkalmazotti jogviszonyban lévők 
száma is, mindkét adat lehet január 1-ei (ahelyett, hogy időponti 
adatot időszaki átlaggal hasonlítunk össze). Ha elfogadjuk hogy en-
nek alapján lehet mérni a reprezentativitást, a jelenleg is szükséges 
azonosító adatokat, illetve a szakszervezet felsőbb szakszervezeti 
szövetséghez való tartozását a munkáltatónak kellene begyűjteni és 
az adatokat feltölteni egy netes felületre, amelyből települési, járási 
(terület/ágazat a tankerületekre), megyei, ágazati (4 számjegyű TEÁ-
OR kód mélységben) és országos összesítést lehet csinálni. 

Ha megfelelő szoftvert sikerül kialakítani ehhez, akkor semmi aka-
dálya nincs annak, hogy az eredményt a szoftver maga visszaküldje 
az összes érdekeltnek; a helyi jegyzőtől a tankerületen át a foglalkoz-
tatáspolitikáért és a közalkalmazotti érdekegyeztetését felelős mi-
niszterig mindenkinek (ugyanakkor be kell szerezni a fent említett 
érdekeltek e-mail címeit.) De az is jó megoldás, hogy aki tudni akarja 
a saját magára vonatkozó eredményt, az kap egy netes kódot, ami-
vel megnézheti, letöltheti a vonatkozó dokumentumot. Ilyen kódokat 
a szakszervezeteknek is kapniuk kell, ennél fogva a mechanizmust 
amúgy is le kell programozni. A szakszervezeteknek biztosítani kell 
azt is, hogy ellenőrizni tudják, hogy az adatbázisba bekerültek-e a 
szervezeteik, ehhez 2 ellenőrzési pontra van szükség, egyiket a mun-
káltatónál, a másikat az ágazati szakszervezetek szintjén kell bizto-
sítani.

Ebben a rendszerben megszűnik az együttműködési kényszer a Ma-
gyar Államkincstárral és a Honvédelmi és a Belügyminisztréium-
mal, utóbbi kettővel azért is, mert az előző mérés óta a náluk dolgo-
zó volt közalkalmazottak kikerültek ebből a jogviszonyból. Egyúttal 
megszűnik a KOMT-ban való időpont-sorsolási kényszer is, amelyet 
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alapvetően a szakszervezetek egymás közötti bizalmatlansága hí-
vott életre. Jelen esetben nem szűnik meg a csábítás, hogy a szak-
szervezetek január 1-ére maximalizálják a tagságuk létszámát, ez 
azonban akkor is fennáll, ha ezt a lehetőséget nem használjuk ki, 
mivel ők a munkaidőkedvezmény maximalizálásában is érdekel-
tek. 

Lehetséges ennek a módszernek a kombinálása a bizalmi 
elvvel. Ha a települési, területi, ágazati/területi érdekegyez-
tetésre nézve elfogadjuk, hogy mindenki részt vehet az érde-
kegyeztető fórumokon, aki bejelentkezik, akkor csak az ága-
zati érdekegyeztetésre és a KOMT-ra nézve kellene elvégezni 
az összesítést és a százalékszámítást. Ez jelentősen leegysze-
rűsítené a feladatot, mivel ágazati szakszervezetre, konföde-
rációra és ágazatra kell összesíteni és csak a fentieknek (il-
letve a kormányzati szereplőknek) kell visszakapni adatot. 

3.4. Taglétszám-számlálás a kollektívszerződés-kötési jogo-
sultság bizonyítása céljából megadott létszám alapján

Elvileg lehetséges és a reprezentativitás szempontjából elvben 
pozitívan értékelendő megoldás lenne, ha azokat a szakszerveze-
ti tagokat számolnánk össze, amelyek szervezetei megkíséreltek 
kollektív szerződést kötni és ebből a célból adták meg a szakszer-
vezeti taglétszámot. Ebben az esetben nem egyszerűen a taglét-
szám, hanem a kollektív tárgyalás, mint minőségi kritérium is be-
kerülne a kritériumok közé.

Ebben a rendszerben ugyanazt kellene elvégezni, amit a 3.3. pont 
szerint, de csak azok a munkáltatók szolgáltatnának adatot, ahol 
keletkezett ilyen adat, vagyis a mérésből kimaradna minden olyan 
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szakszervezeti tag, akinek a szervezete nem kísérelte meg kollektív 
szerződés kötését. 

Ezt a megoldást azért nem részletezem, mert nem javaslom, csak elvi 
szempontból merül fel egyáltalán. Az elutasítás okai következők:

 ◼ Az így elérhető létszámokhoz képest magas a 10%-os kritérium, 
így olyan, egyébként jelentős képviseleti erővel bíró szakszerve-
zeteket is kizárnánk az érdekegyeztetésből, amelyeknek fontos 
szerepük van egy-egy ágazat munkaügyi kapcsolatainak műkö-
désében, a közalkalmazottak érdekvédelmében;

 ◼ A Kjt. alapján valójában nem lehet értelmes kollektív szerződést 
kötni, így annak sincs értelme, hogy ennek hiánya miatt a szak-
szervezeteket kritizáljuk, esetleg „büntessük”;

 ◼ A mégis létező kollektív szerződések egy része (pl. tankerületek) 
megkötésük körülményei miatt nem legitim, így a kötőket „jutal-
mazni” szintén nem lenne tisztességes.

3.5. A jelenlegi rendszer fenntartása

A jelenlegi rendszer fenntartása mellett nincsenek érveim, úgy lát-
szik, hogy ez a metódus egyáltalán nem hatékony. Ez közelebbről 
azt jelenti, hogy sokkal nagyobbak a költségei, mint azok az előnyök, 
amelyeket az alkalmazásával nyerünk, ráadásul az eredményt a sze-
replők sokszor utólag is megkérdőjelezik, emiatt a módszer legitimi-
tása is megkérdőjelezhető. Az eljárás hozadéka mindössze az, hogy 
a különböző konzultatív testületekből, amelyek egyébként sem ren-
delkeznek döntési jogokkal, ki tudunk zárni néhány olyan szereplőt, 
aki szeretne e testületek munkájában részt venni, de a szervezettsége 
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nem éri el a 10%-ot, miközben a KSH 2020. I. negyedévi felmérése 
szerint ez a mutató országosan is csak 7,4%10. 

A közalkalmazotti taglétszám-számlálás eredményének a fel-
használása a szabályok szerint is meglehetősen korlátozott, ko-
molyabb lobbierővel rendelkező szakszervezetek ettől függetle-
nül is bekerültek a különböző fórumokba. Ennek következtében a 
10%-os szervezettségi adat alkalmazása arra az esetre szorítko-
zik, hogy akinek megvan a 10%-a, azt semmi esetre se lehet ki-
zárni az adott fórumból. Ez nem látszik elegendő előnynek ahhoz 
képest, hogy a taglétszám-számlálás milyen kapacitásokat köt le 
mind kormányzati, mind szakszervezeti oldalon.

Maga az érdekegyeztetési rendszer olyan alacsony hatékonysággal 
működik, hogy ennek a működésnek az érdekében különleges erő-
feszítéseket tenni meglehetősen feleslegesnek látszik, a közalkal-
mazottak munkafeltételei szempontjából szinte semmi nem múlik 
azon, hogy eggyel több vagy kevesebb szakszervezet vesz-e benne 
részt. Kétségtelen, hogy minél több szakszervezet kerül be, annál 
nehezebb az oldalon belüli együttműködés, ennek a problémának 
a felvetése azonban messze vezetne, itt csak annyi jegyeznék meg, 
hogy a reprezentativitás nem arra való, hogy a szakszervezetek 
közötti ellentéteket lefojtsa, hanem arra, hogy kijelölje a munkál-
tatóval/fenntartóval tárgyaló partnereket. 

Az elmúlt esztendőkben elfogadott halogatás is arra utal, hogy 
ezt a feladatot valójában senki nem akarja elvégezni, miután fel-
tehetően konszenzus van abban, hogy a ma működő fórumok 
tevékenységének minősége nem azon múlik, hogy kik ülnek a 
szakszervezeti oldalon. Az összefüggés inkább fordított: ha ezek 

10 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_munk-
min_9_18_03_02.html?lang=hu (2021. augusztus 13-ai letöltés)
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a fórumok lényegileg befolyásolnák a közalkalmazottak munkafel-
tételeinek alakulását, akkor érdemes lenne megfontolni, hogy mely 
szervezetek vegyenek részt a munkájukban.

***

Összegezve a fentieket, állításaim a következők:

 ◼ A közalkalmazotti taglétszám megszámlálása és a 10%-os rep-
rezentativitási kritériumnak való megfelelés vizsgálata drága és 
nagy kapacitásokat lekötő, bonyolult folyamat. Az eredményét 
viszont nem használjuk megfelelően, miután a különböző szinte-
ken nem azok a szervezetek vesznek részt az érdekegyeztetésben, 
akiket az eredmény erre jogosítana. 

 ◼ Maguk a jogszabályok is rendkívül zavarosan használják a repre-
zentativitás fogalmát, a különböző fórumok számára különböző 
részvételi kritériumokat írnak elő. A gyakorlatban a részvételt in-
kább megegyezések alakítják, amelyeket nem sikerült naprakész 
alapszabályokba vagy más szabályzatokba foglalni. Az érdeke-
gyeztető fórumok belső szabályzatai nem naprakészek és nem 
publikusak, holott a képviselet lényegéhez tartozna a publikus 
működés is. 

 ◼ A reprezentativitás fogalmának a használata a Kjt.-ben valójában 
felesleges, a 10%-os szabály kimondása e fogalom használata 
nélkül is lehetséges. 

 ◼ Miután a közalkalmazottakat foglalkoztató munkahelyeken a 
szakszervezeti taglétszám minden január 1-én rendelkezésre álló 
adat, a külön számlálás felesleges.
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Úgy vélem, nem várható teljes körű támogatás ahhoz, hogy a rep-
rezentativitás mérését egyszerűen megszüntessük, ezért az ér-
dekegyeztetésben való részvételi jogosultság megállapítására a 
szövegben a 3.3. pontban bekeretezett, a munkaidőkedvezmény 
meghatározásához használt adatokon alapuló mérést javaslom. E 
rendszer mellett szól, hogy az ágazatok és a KOMT szintjén fenn-
tartja a mérést, mint relatíve objektív kritériumot, alsóbb szinte-
ken viszont mentesíti ettől a szervezeteket (amelyek munkáltatói 
szinten a munkaidőkedvezmény, illetve a kollektívszerződés-kö-
tés miatt amúgy is mérnek, ha szükséges). Ez a megoldás sokkal 
egyszerűbb, mint a jelenlegi mérési rendszer.

Ez lényegileg azt jelenti, hogy:

 ◼ a helyi, települési, területi és tankerületi érdekegyeztetésben 
minden szakszervezet részt vehet, amely az adott körben jelen 
van;

 ◼ az ágazati érdekegyeztetésben a munkáltatónál meglévő tag-
létszámnak és a közalkalmazotti jogviszonyban lévők létszá-
mának 4 számjegyű TEÁOR kód mélységig történő összesíté-
sével lehet megállapítani a részvételi jogosultságot; az vehet 
részt, akinek a szervezettsége eléri a 10%-ot;

 ◼ a KOMT-ban a konföderációk a saját képviseletükről maguk 
döntenek, egyébként minden olyan ágazati szakszervezet 
részt vehet, amelyik a 10%-os kritériumnak megfelel (az is, 
akinek esetleg nincs ágazati érdekegyeztető fóruma).

 ◼ Ennek a rendszernek az alkalmazásához minimálisan a követ-
kező feladatokat kell elvégezni:
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 ◼ Konszenzus kialakítása abban az ügyben, hogy a rendszert ho-
gyan módosítjuk. Amennyiben a fenti megoldást mindenki elfo-
gadja:

 ◼ A jogszabályok – különösen a Kjt. és a vonatkozó kormányrende-
let – alapos módosítása, főként: a reprezentativitás fogalmának 
kiiktatása, a 10%-os szabály leírása, a munkáltatók kötelezése az 
adatszolgáltatásra. Az összesítés időbeli ütemezésének meghatá-
rozása. 

 ◼ Az összesítő szoftver létrehozása, tesztelése.

 ◼ A különböző érdekegyeztető fórumok alapszabályainak és más 
vonatkozó dokumentumainak aktualizálása és publikálása. 

Ugyanakkor, konszenzus esetén, el tudom képzelni a származtatott 
reprezentativitás címszó alatt tárgyalt megoldást is, amely az ágaza-
ti érdekegyeztetés és a KOMT szempontjából jelentene lényeges kü-
lönbséget, mivel nem a szakszervezeti tagok létszámához, hanem a 
szakszervezeti jelenléthez kötné a részvétel lehetőségét. Ehhez el kell 
dönteni, hogy a munkáltatók hány százalékában kell jelen lenniük a 
szakszervezeteknek ágazati és országos szinten. Természetesen eh-
hez is kapcsolódik egy adminisztratív igazolási folyamat, amelybe a 
munkáltatókat kellene bevonni, illetve érdemes kialakítani egy inter-
netes felületet, egyebekben a feladatok ugyanazok, mint fent. 

Bármelyik megoldást is választják a szociális partnerek, az új rend-
szer csak akkor számíthat sikerre, ha annak előkészítésébe sikerül 
bevonni az érdekelteket és egyetértést lehet kialakítani annak tartal-
máról, illetve az eljárási szabályokról. Közös akarat nélkül marad, ami 
van – amíg létezik a közalkalmazotti jogviszony.
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