
Befejeződött a 110. ILO Konferencia

2022. május 27. és június 11. között rendezték meg az ILO 110. Konferenciáját
Genfben, az ILO székhelyén és az Online térben, hibrid formában. A 187 ILO
tagállam munkaadói, munkavállalói és kormányzati küldöttei, valamint
különböző nemzetközi szervezetek több mint háromezer küldötte vett részt az
eseményen. A COVID 19 válság miatt – két év kihagyással – nagy volt az igény
a személyes találkozásra.
A konferencia plenáris ülésen és 9 bizottságban végezte munkáját. A vegyes
rendszer alapvetően jól működött. A konferencia Menetrendje mellékelve.

Az ILO 110. Konferenciájának napirendje és magyar munkavállalói oldal
küldöttei:

1. az ILO Igazgatótestület elnökének és főigazgatójának beszámolója
2. Program és költségvetési javaslatok és egyéb kérdések
3. Az ILO Egyezmények és ajánlások végrehajtását érintő jelentések és

információk, Applikációs Bizottság – Dr. Czuglerné dr Ivány Judit,
Munkástanácsok Országos Szövetsége

4. Szakmunkásképzés - Dr. Kéri Ádám, LIGA
5. Visszatérő vita a Foglalkoztatáspolitikáról – Dr. Agg Géza, SZEF
6. Tisztességes munka és a Szociális és Szolidáris gazdaság – György

Károly, MASZSZ és Sebők András, ÉSZT.

A konferencián további témák megtárgyalására is sor került az alábbi
bizottságokban:
● Kiválasztási Bizottság
● Pénzügyi Bizottság
● Mandátumbizottság
● Normák alkalmazásával foglalkozó Bizottság
● Visszatérő vitákkal foglalkozó Bizottság
● Záródokumentummal foglalkozó Bizottság.

Az ILO főigazgatója, Guy Rider főigazgatója „Work in the Time of COVID”
címmel tartotta meg éves jelentését. A jelentés a www.ilc.com honlapon
megtalálható.

Magyarországot az idén is háromoldalú delegáció képviselte: munkaadói,
munkavállalói és kormányzati. A munkavállalói oldal képviselője dr. Cser
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Ágnes, a Hetedik Szövetség elnöke volt. A SZEF képviselőjeként a
Foglalkoztatás nevű bizottság munkájában vettem részt online formában.

Magyar ÜGY az ILO Konferencián

1999. óta veszek részt a Nemzeti ILO Tanács és az ILO Konferencia
munkájában, de azóta nem volt arra példa, hogy a SZEF által felkarolt magyar
munkavállalói panasz eljutott volna az ILO Konferencia elé.
Hosszú folyamat után kerülnek a panaszos ügyek a legmagasabb fórumra.
Magyarországról az idén két panasz járta be ezt a hosszú utat. A kulturális
ágazat dolgozóit „szervezték ki” a közalkalmazotti törvény hatálya alól és
helyezték át őket a Munka törvénykönyve hatálya alá, a pedagógusoknál pedig
lényegében megvonták a sztrájkhoz való jogot. A hazai és a nemzetközi
szakszervezetek összefogásának eredményeként járta be ezt a hosszú utat a két
panasz. Az érintett két ágazati szakszervezet - KKDSZ, PSZ – panaszát a SZEF
és a magyar munkavállalói oldal támogatta, így került az ILO Hivatalába és az
ITUC-hoz a két ügy. Mindkét szervezet megalapozottnak tartotta a panaszt,
mivel a magyar döntések ILO Egyezményekbe ütköztek. A 110. ILO
Konferencia előkészítése során a munkaadói és a munkavállalói oldal illetékes
bizottsága – Applikációs Bizottság – úgy döntött, hogy a magyar panasz ügyek
kerüljenek fel az ún. Short List-re, melyen 24 ügy szerepel az egész világból, így
a bizottság személyes részvétellel megtartott ülésére.
Az ILO 87. számú Egyezménye a szervezkedési szabadságról és a sztrájkjogról
sérült a hivatkozott törvényekben. Az ILO 81. és 129. számú Egyezményének
előírásai is sérültek a magyar szabályozásban.
A nyilvánosan megtárgyalt panasz kapcsán a Bizottság több ponton
megállapította, hogy a magyar jog és a gyakorlat nincs összhangban az
egyezményben írtakkal:

- a szervezkedési jog munkáltatói megsértése esetén a szankciók teljes
hiánya

- a szakszervezeti tisztségviselők védelmét előíró szabályok nem
alkalmasak a tisztségviselők hatékony védelmére

- nem megfelelő a kollektív tárgyalásra való jogosultság szabályozása
- a jog nem nyújt megfelelő védelmet a munkáltató vagy az állami szervek

szabad kollektív tárgyalásokban történő beavatkozása ellen.
Az Applikációs Bizottságban a munkavállalói oldal súlyos sérelemnek tartotta a
szakértői bizottság által feltárt hiányosságokat, amelynek azonnali orvoslását
kérte a magyar kormánytól. A munkaadói oldal is támogatta a kollektív
tárgyalásokat segítő jogszabályi környezet megváltoztatását és kiemelte a
szociális párbeszéd fontosságát. A magyar munkáltatók is felhívták a figyelmet
a szociális párbeszéd elégtelenségére. A magyar munkavállalói küldött
megerősítette a szakértői bizottság által feltárt hiányosságokat, melyekhez
konkrét példákat sorolt fel.
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Az ILO Applikációs Bizottsága a 98. számú ILO Egyezmény kapcsán felhívta a
magyar kormány figyelmét az érintett jogszabályok megváltoztatására a
szakértői bizottság által megfogalmazottak szerint. A jogszabályok
módosításánál a kormány folytasson érdemi párbeszédet a szociális
partnerekkel. A bizottság felajánlotta a jogszabály változtatáshoz az ILO
technikai segítségét.
Az ILO felhívta a magyar kormányt, hogy az előírt változtatásokról 2022.
szeptember 1-jéig tegyen írásbeli jelentést az ILO Szakértői Bizottsága felé.
Most a magyar kormánynak és a magyar törvényhozásnak kell megtennie a
következő lépéseket, a szociális párbeszéd ILO által meghatározott alapelvei
szerint. Ennek megfelelően augusztus végéig a hazai ágazati érdekegyeztető
fórumokon és a Nemzeti ILO Tanácsban meg kell vitatni a tervezett lépéseket és
– lehetőleg a konszenzussal kialakított álláspontot – küldhetjük ki az ILO CAF
Bizottsága részére.

Ahhoz, hogy a „magyar ügy” ilyen gördülékenyen és gyorsan végigfusson az
említett hosszú folyamaton, minden közreműködő támogatására és tevékeny
közreműködésére volt szükség. Most átélhettük az „egységben az erő” érzését a
hazai és nemzetközi szakszervezetek példás együttműködése kapcsán. Külön ki
kell emelni két munkavállalói szakértő munkáját. Dr. Czuglené dr. Ivány Judit, a
MOSZ alelnöke, a Nemzeti ILO Tanács Munkavállalói Oldal ügyvivője az
Applikációs Bizottságban végzett hatalmas munkát, melynek eredményeként a
munkavállalói oldal egyértelmű támogatását elnyerte. A külföldi
szakszervezetek és nemzetközi szakszervezeti szövetségek „felvilágosításában”
pedig György Károly - aki a MASZSZ delegáltja a Nemzeti ILO tanácsban –
végzett köszönetre méltó munkát. Ez az ILO panasz ügy is rámutat arra, hogy
nem szabad feladni a munkavállalói érdekek melletti kiállást, küzdeni kell az
igazunkért.

A beszámolós készítette: Dr. Agg Géza a Nemzeti ILO Tanács tagja, SZEF
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