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MÉSZÁROS MELINDA  

A FENNTARTHATÓ MUNKAERŐPIAC KÉRDÉSKÖRE, 

AVAGY EGY VITAIRAT MARGÓJÁRA 

Jelen válasziratban László Gyula –Sipos Norbert: A fenntartható munkaerőpiac 

dilemmája címmel megjelentetett vitaanyagára vonatkozóan kívánom össze-

foglalni kapcsolódó észrevételeimet.  

Bevezetés 

Kiemelt figyelmet elsődlegesen a vitairat érdekképviseletekre, azon belül is a szakszervezetekre 

vonatkozó részekre kívánok fordítani. Ennek alapvető oka (konföderációs munkám mellett), hogy 

a folyamatosan változó gazdasági környezetben – ahol valóban rengeteg szó esik a környezeti 

fenntarthatóság kérdésköréről és sokkal kevesebb annak munkavállalókra, ezen túlmenően a 

mindennapi életünkre gyakorolt hatásairól és az általános munkaerőpiaci folyamatokról – a mes-

terségesen szétválasztott rendszereken belül/túl hiányzik az összehangoltság megteremtése. 

Amikor a munkaerőpiac szereplőiről, valamint a befolyásoló tényezőkről beszélünk, az egyik leg-

lényegesebb (sőt alapvető elem), maga a munkavállalói kör és az őket képviselő szervezetek a 

legtöbb esetben kimaradnak a folyamatok előkészítésből, a vélemény-nyilvánítás lehetőségéből. 

Egyfajta végrehajtóivá, sok esetben elszenvedőivé válnak a változásoknak, annak ellenére, hogy 

éppen az érdekképviseletek, szakszervezetek a sajátos és közvetlen tapasztalataik átadásával se-

gíthetnék a megoldás-keresést, az elfogadott döntések megértését és a következmények vissza-

csatolását.  

A szétválasztott elemek – így munkáltatók, munkavállalók, döntéshozók, oktatási- képzési rend-

szer, demográfiai tényezők, általános és szakmai érdekvédelem, gazdasági környezet, társadalmi 

tényezők – együttes vizsgálata és folyamatos elemzése, összehangolása szükséges a megfelelő fel-

készülésre, a változások lekövetésére.  

Belső és külső hatások 

1. Fentiek körében érdemes figyelembe venni az elsődlegesen befolyásoló gazdasági tényezők 

hatásait, az ennek következményeként jelentkező képzési/átképzési igényeket, a társadalmi, fel-

használói, fogyasztói igényeket, a munkavállalói elképzeléseket (bérezés, munkafeltételek alakí-

tása stb.) valamint a mindezeket meghatározó jogszabályi környezetet.  A munkavállalók körében 

is megjelent az egyensúlyi igény, az új feltételek biztosítása (távmunka, „home office”, új típusú 

képzések stb.). 

Ezen keretrendszeren belül meghatározóvá vált az úgynevezett „lekövetés” problematikája. 

Azaz, hogyan lehet egy folyamatosan és dinamikusan változó rendszeren belül jelentkező új igé-

nyeknek megfelelni úgy, hogy a munkaerőpiacon a foglalkoztatók részéről egyidejűleg jelen van-

nak a statikus igényeknek való megfelelés követelményei is. Számos nyitott kérdéssel találkozha-

tunk jelenleg is: 

• tervezhetőség alacsony foka, 

• előre nem várt hatások (világjárvány, háború), 

• lassuló helyreállási/helyreállítási folyamatok,
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amelyek még tovább nehezítik a dinamikus vs. statikus várakozásoknak való megfelelést, az 

egymásra csúszó időszakok kezelését. Sok esetben maguk a foglalkoztatók sem tudják egyértel-

műen rögzíteni közép- illetve hosszútávú irányaikat, így ilyen időintervallumban a munkaválla-

lókkal szemben megfogalmazható elvárásokat sem.   

Több dolgot – akár a statikus igényekről, akár a dinamikus változásokról beszélünk - mindenkép-

pen leszögezhetünk.  

Az alapszintű oktatás súlyos hiányosságoktól szenved, nem teremt kellő alapot, nem biztosít 

megfelelő kompetenciákat a szakképzésbe kerülő tanulóknak, ez pedig sok esetben nehezíti a 

komolyabb felkészülést igénylő szakmák elsajátítását.  

Rengeteg szó esik általánosságban a digitalizációról és a robotizációról, mindamellett egy átlagos 

munkavállaló nagyon keveset tud a várható változási irányokról, azoknak a saját munkájára 

gyakorolt hatásairól. Indokolt lenne egy átfogó munkaerőpiaci felkészítés (akár szakmacsopor-

tonként), az alapfokú oktatás átalakítása mellett (ezzel megalapozva a továbblépés lehetőségét), 

annak érdekében, hogy megfelelő képzettségi szinttel, felkészültséggel rendelkező tanulók – ké-

sőbbi munkavállalók – nézzenek szembe a várt változásokkal. Amennyiben a munkaerőpiacot fel-

készületlen állapotban – kellő alap hiányában – érik a dinamikus változások, úgy az alkalmazko-

dóképesség alacsonyabb foka komoly gátját jelentheti a további lépéseknek.  

2. Feltehetjük a kérdést, hogy mennyit számít valójában a képzettség hiánya, kinek képeznek va-

lójában a munkáltatók (duális képzési modell, „lifelong learning” támogatása, belső képzések, 

stb.)? 

A képzettség tekintetében jelenleg a kulcsszó a megfelelő képzettség megléte, azaz a tényleges 

piaci igényeknek való megfelelés biztosítása, az alkalmazkodóképesség megteremtése és fenntar-

tása. Ennek elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges a munkáltatók által és más külső for-

rásokból (jelenleg például GINOP Plusz program keretében) biztosítani a folyamatos képzés, fel-

készülés lehetőségét.  

Jelenleg a jogi szabályozás oldaláról nem mondható támogatónak a modell, például a tanulmányi 

szerződések vonatkozásában is számos változtatás szükséges annak érdekében, hogy motiváló té-

nyezőként is hasson a munkavállók számára. Mai formájában inkább nevezhető visszafogó elem-

nek, a valós mozgástér szűkítésének. Számos külföldi példa áll rendelkezésünkre (pl. Individual 

Training Account – ITA), amelyek megismerése és alkalmazása érdekében szintén további egyez-

tetéseket lefolytatása szükséges a szociális partnerek között. 

A duális képzés keretében a gyakorlati tapasztalatok munkahelyeken történő megszerzése már 

középtávon megteremtheti az adott terület konkrét igényeinek való megfelelést, a kérdés csupán 

a továbblépés lehetősége marad változatlanul. A tapasztalatok alapján a munkáltatók egy része a 

jelen feladatainak való megfelelésre koncentrál, nem tekinti feladatának a jövő igényeinek való 

megfelelés biztosítását. Ennek több oka is van, ezek között kiemelésre érdemes a munkaerőhiány. 

A képzés időtartama alatt kiesik a munkavállaló a termelésből, végrehajtásból, munkáját nem 

tudja más átvenni. Továbbá a felkészültebb, képzettebb munkavállaló iránt megnövekedett mun-

kaerőpiaci kereslet konkurenciát teremthet az adott munkáltatónak. Kinek képeznek tehát? Ma-

guknak vagy másnak? Amig ez a kérdés egyáltalán felmerülhet, addig az előrelépés csak aprólép-

tekben haladhat. Helyes magatartás, ha például motivációs eszközként is használja a munkáltató 

a képzés lehetőségét, ezzel is összehangolva a saját és a munkavállók igényeit. Ezen a területen is 

szükséges egy komolyabb szemléletformálás és szolidaritás kialakítása. Utóbbinak más terüle-

teken is jelentős szerepe van, a munkavállalók egymás iránti felelősségtudata, fellépése és az el-

sődleges munkaerőpiacról – akár ideiglenesen is – elszakadó rétegek támogatása tekintetében (ál-

láskeresők, közfoglalkoztatottak). A munkába állást és a munkahely-megtartást segítő 
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összehangolt komplex programok végrehajtásában a szakszervezetek is szerepet vállaltak az el-

múlt években.  

Szükséges a mesterségesen szétválasztott rendszerek összehangoltságának kialakítása az 

igazságos átmenet érdekében.  

Szereplők (a szakszervezetek helye a folyamatokban) 

1. A vitairat azon kijelentésével, mely szerint a keresleti-kínálati oldalon (azaz: munkaadók-mun-

kavállalók oldalán) relatív egyensúlyi viszony kialakítása és fenntartása szükséges: teljes mér-

tékben egyetértek. A felek helyzetéből adódó érdekkonfliktusok kezelésében a szakszervezetek-

nek meghatározó szerepe kellene, hogy legyen. Jelenleg ez az egyensúlyi helyzet nem adott, amely-

nek a szakszervezetek szervezettségének alakulása nem az oka, hanem éppen a következménye.  

Gyakorlatilag soha nem volt egyensúlyban a szereplők helyzete a részükre biztosított és rendel-

kezésre álló háttér-különbségek okán. A jelenlegi Munka törvénykönyve jelentősen szűkítette az 

érdekképviseletek jog- és hatásköreit, azok egy részét más testülethez (üzemi tanács) telepí-

tette (megjegyzendő, hogy a tendencia már az 1992.évi Mt. alatt megkezdődött). Megszüntette 

működési alapjainak egy részét, korábban meglévő intézményeit, tovább korlátozta egyes terüle-

teken (pl. köztulajdonban álló munkáltatóknál) a már egyébként is részben elvont mozgásterét. 

Csökkentette a választott tisztségviselők védettségi szintjét, létszámát. Ezzel párhuzamosan el-

mondható, hogy a szolidaritás társadalmi hiánya egész Európában (és világszinten is) az összefo-

gásban érintettek létszámának csökkentését mutatja, csak amit más országokban elfogadottnak 

tekintünk, arra hazai viszonyok között negatív elemként tekintünk. Elvárásként jelenik meg az 

európai döntéshozatal szintjén is, hogy növeljük a kollektív megállapodások számát és szintjét, 

miközben a szakszervezetek létszáma és működésének lefedettségi köre jelenleg ezt nem teszi 

lehetővé.  

A szükséges szervezettségi háttér kialakítását szolgáló garanciák elfogadása pedig soroza-

tosan elmarad. Egyes európai országokban valóban sokkal magasabb mértékű szakszervezeti le-

fedettséget látunk, ennek azonban a történelmi-társadalmi tényezők mellett lényeges eleme az is, 

hogy központi minimálbér meghatározás helyett ágazati bérmegállapodások érvényesülnek, ame-

lyeket a szakszervezetekkel kötnek meg. Gyengének ítéljük meg a szakszervezetek szervezettségi 

szintjét (Magyarországon is), miközben az elvárásokat éppen velük szemben próbáljuk meg kizá-

rólag érvényesíteni, akkor is, ha soha nem voltunk az egyesület tagjai. Igen, egyesület a jogi keret, 

amelynek tagdíjat fizető tagjai vannak, akik mások érdekében is kifejtik tevékenységüket. Ők vál-

lalják a fellépés minden kockázatát, ők tesznek a kollégáik érdekében is, ők viselnek el minden 

kritikát, elégedettlenséget, és ők nem kapnak a legtöbb esetben semmilyen köszönetet a sikeres 

előrelépés, bérfejlesztés, más pozitív hatású megállapodás kapcsán.  

A tények még a fenti nehezítő körülmények ellenére is, az alábbiakat mutatják a szakszervezetek-

kel kapcsolatban: 

• egyedüli érdemi tárgyalópartner a munkavállalókat érintő lényeges kérdésekben, 

mint kollektív képviselő; 

• ahol szervezet működik, ott a változások jelentősek voltak az elmúlt években is (bér-

fejlesztések, munkafeltételek javítása, Covid-intézkedések meghozatala, stb.); 

• „gúzsba kötve” is eredményes, ahol a munkavállalók egymás iránti felelősségvállalása 

érvényesül; 

• mindenki szeretné eredményesebbnek, erősebbnek látni, azonban nem tesz érte sem-

mit, leginkább akadályozza; 
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• az individualizált társadalom, a generációk közötti különbségek jelentős hatással ér-

vényesülnek a szakszervezeti munkában; magasabb átlagéletkorral rendelkező, egyre 

idősödő tagság; 

• jelentős fluktuáció a munkahelyeken, amely a szakszervezeti tagságot, szervezettséget 

is érinti; 

• a kollektív tárgyalások eredményeinek kiterjesztett hatása; a szakszervezeti tag több-

let terhelése nem jelenik meg többlet-juttatásként; 

• a kisebbség személyes részvétellel és anyagi áldozattal is járó részvétele teremti meg 

a többség számára a kedvezőbb feltételeket; 

• a gyakorlat nem igazolta vissza azt a jogalkotói törekvést, amely munkáltatói szinten 

gyengíteni kívánta a szakszervezetek jelenlétét („ki a szakszervezetekkel a munkahe-

lyekről”), hiszen a munkavállalók éppen a közvetlen jelenlétet igénylik, abban érde-

keltek, valamint a szervezetek egymásra épülésének is ez az alapja (ágazatok, konfö-

derációk); a jogalkotás során elmaradt a munkavállalók valós igényeinek figyelembe 

vétele. 

Javaslatok szakszervezeti oldalról 

A munkahelyek minőségének javítása, hosszabb távú fenntartásának érdekében paradigmavál-

tás szükséges. Ebben a folyamatban érdemi közreműködőként, a szakszervezetek, mint szociális 

partnerek bevonása is szükséges. Általuk közvetlen kapcsolat építhető ki a folyamatokban kulcs-

szerepet játszó munkavállalói körhöz. Nemzetközi és hazai példák sora igazolja, hogy a szakszer-

vezetek bevonása a munkaerőpiaci folyamatokba eredményes lehet minden fél számára. A 

COVID időszakban Magyarországon is felértékelődött a szociális párbeszéd, a tárgyalásos úton el-

érhető megoldások szerepe. Mind országos, mind helyi szinten is növeli a gazdasági bizonytalan-

ság az összefogás és a közös gondolkodás igényét. Ebben az időszakban nőtt a kollektív megálla-

podások szerepe, a bevezetésre tervezett intézkedések kialakításában történő együttműködés je-

lentősége (lásd bértámogatások rendszere, munkahelyi egészségvédelmi intézkedések beveze-

tése, korlátozások stb.).  

A jövő megteremtése és a zökkenőmentes átállás biztosítása minden félnek közös igénye és ér-

deke, ezt nem szabad szem elől téveszteni. Ha a munkavállalók és képviselőik nem kapnak meg-

felelő részvételi lehetőséget ennek alakításában, akkor párbeszéd hiányában kizárólag végre-

hajtóivá válnak a meghozott döntéseknek, elmarad a valós közmegegyezés. 

 


