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Szerzők
Dr. Kristin Carls munkaügyi szociológus. Nemzetközi gazdálkodást és szociológiát tanult
Hamburgban (Németország) és Orleans-ban (Franciaország), PhD tanulmányait a Brémeni
Nemzetközi Társadalomtudományi Doktori Iskolában (Németország) és a Milánói Állami
Egyetemen (Olaszország) folytatta. Különböző, ágazati társadalmi párbeszéddel, és bizonytalan
és otthoni munkavégzéssel kapcsolatos európai projektek területén dolgozik együtt az
ACTRAV-ITCILO-val. Jelenleg a Hamburgi Egyetem kutatója és tanára.
Dr. Jeff Bridgford egyetemi tanárként dolgozott Franciaországban és az Egyesült Királyságban
(1975-1990), mielőtt az Európai Szakszervezeti Főiskola alapító igazgatója (1990-2007), és
az Association pour la Formation Européenne des Travailleurs aus Technologies (1995-2007)
igazgatója lett. 2008 és 2011 között az Európai Szakszervezeti Intézet különleges tanácsadója
és nem-ügyvezető igazgatója volt. Emellett, az Európai Képesítési Keretrendszer tanácsadói
csoportjának, Európai Készségek, Kompetenciák és Foglalkozások Testületének (ESCO) és
Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) felhasználói csoportjának
szakszervezeti képviselője is volt. Jelenleg a King’s College London Oktatási és Szakmai
Tanulmányok Tanszékének vezető vendégkutatója. Számos, az oktatás és a képzés különböző
aspektusaival, szakszervezetekkel és ipari kapcsolatokkal foglalkozó európai tanulmány
szerzője.
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Előszó
Kedves Olvasók!
2012 szeptemberében a „Munkahelyeket Európának” elnevezésű foglalkoztatáspolitikai
konferencia alkalmával José Manuel Durăo Barroso, az Európai Bizottság elnöke kijelentette,
hogy „a társadalmi párbeszéd, a kollektív alku és konzultáció DNS-ünk része”. Pontosan
ez okból kifolyólag, minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a társadalmi
párbeszéd tovább fejlődjön és erősödjön, különösen az új tagállamokban és a jelölt
országokban, ahol számos fontos kihívást azonosítottunk az EU-bővítés utolsó két köre óta. A
gyenge nemzeti munkaügyi jogszabályrendszer, a rosszul megtervezett intézményes keretek,
a munkáltatói és munkavállalói oldal reprezentativitásával kapcsolatos problémák, a külső
(nyelv és nemzetközi kommunikáció), az európai társadalmi párbeszéddel kapcsolatos
információ eljuttatása a szakszervezeti tagokhoz, és belső (az európai társadalmi párbeszéd
formáinak és folyamatainak elégtelen ismerete) kapacitás akadályai, valamint az ágazati
társadalmi párbeszéd és kollektív alku elfogadása, a leggyengébb láncszem. Ezek a
kérdések – amennyiben nem kezelik őket megfelelően és azonnal – olyan kockázatot
jelentenek, amelyek aláássák az európai társadalmi párbeszéd egészének eddig elért
eredményeit. Az európai társadalmi párbeszédnek olyan eredményeket kell hoznia, amely a
szociális partnereknek, tagjaiknak és a társadalomnak jelent előnyt az összes tagállamban.
Sürgősen szükség van arra, hogy az új tagállamokban és a tagjelölt országokban kialakuljon
a társadalmi párbeszéd új kultúrája, amelynek értelmében megteremtődik a szociális
partnerek kölcsönös bizalma és elkötelezettsége annak érdekében, hogy közösen hozzák
létre és valósítsák meg a társadalmi párbeszéd célkitűzéseit közös érdeklődésre vonatkozó
területeken az ágazatokban, nemzeti és európai szinten. A társadalmi párbeszéd akkor erős
és sikeres, ha a szociális partneri szervezetek erősek és elkötelezettek. A szakszervezeti
oktatás alapvető szerepet tölt be a szakszervezet kapacitásának erősítésében. Az
ACTRAV-ITC-ILO képzőivel együtt segít Önöknek az e cél eléréséhez vezető úton!
Önök előtt egy olyan új pedagógiai eszköz van, amelyet az ITC-ILO munkavállalói
tevékenységi programja hozott létre a 2011-2012 között megvalósított EK-ILO társadalmi
párbeszéd és ipari kapcsolatok területén megvalósuló együttműködésének keretén belül. A
projekt egyik része a munkavállalói szervezetek kapacitásépítése volt annak érdekében, hogy
erősödjön az ágazati társadalmi párbeszéd az új tagállamokban és az Európai Unió jelölt
1
2
országaiban egyes kiválasztott ágazatok területén. A projekt az EFFAT és EMCEF (2012
3
májusától industriALL ) szervezetekkel partnerségben került megvalósításra a 04.03.03.01.
költségvetési tétel mögött álló célkitűzésnek – az európai társadalmi párbeszéd támogatása –
megfelelően. A kézikönyv, amely hét, egymástól külön is felhasználható modulból áll nemzeti
szintű szakszervezeti oktatás területén, ebben az európai kontextusban keletkezett. Célja az,
hogy támogatást nyújtson az ágazati szakszervezetek társadalmi párbeszéddel kapcsolatos
alapvető ismereteinek kialakítása területén, és hogy ösztönözze e szakszervezetek részvételét
1

EFFAT Élelmiszer-, Mezogazdasági-, Turisztikai Szakszervezetek Európari Szövetsége

2

EMCEF Európai Energia- Bánya- és Vegyipari Szövetség

3

industriALL Európai Szakszervezeti Szövetség egy újonnan alakult szakszervezeti szövetség, amely 2012-ben jött
létre az Európai Fémipari Szövetség, az Európai Textil- Ruházati és Boripari Szakszervezeti Szövetség, valamint az
EMCEF összeolvadása révén.
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az európai társadalmi párbeszéd testületeiben és folyamataiban. A kézikönyv fő
kedvezményezettjei az új tagállamokból és a jelölt országokból származó nemzeti
szakszervezetek lesznek ágazati szinten, amelyek olyan európai szakszervezeti szövetségek
tagjai, amelyekkel az ITC-ILO már együttműködött korábbi, EU által támogatott
kapacitásfejlesztési projektek során. Ezek az európai szövetségek az industriALL, az EFFAT,
az ETF, az UNI és az EFBWW.
Bár különböző feladatokat már kipróbáltak és teszteltek, egy öt társadalmi párbeszédből álló
workshop-sorozat során a kézikönyvet teljes formájában elsőként a záró konferencián
mutatta be a szerzőpáros, Kristin Carls és Jeff Bridgford. Az ágazati társadalmi
párbeszéd erősítése az új tagállamokban és a jelölt országokban az EFFAT és az
industriALL ágazataiban című záró konferenciára Brüsszelben került sor 2012. szeptember
13-14-én több mint negyven szakszervezeti vezető részvételével, akik a mezőgazdasági,
szálloda- és vendéglátóipari, idegenforgalmi, kitermelési, vegy- és energia ágazatot képviselték
a következő országokból: Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Macedónia (volt
Jugoszláv Köztársaság). A szélesebb körű felhasználást elősegítendő, a kézikönyv jelenleg
angol, magyar, román, lengyel és horvát nyelven érhető el, és további közép- és kelet-európai
nyelvre lesz lefordítva.

Olvasd el, használd fel és oszd meg másokkal!

Evelin Toth Mucciacciaro
Tevékenységvezető
Munkavállalói Tevékenységi Program – ITC-ILO
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Bevezetés
Kinek?
Ez a társadalmi párbeszédről szóló kézikönyv ágazati és/vagy nemzeti szintű képzések
szervezéséért felelős szakszervezeti képzők számára íródott. A kézikönyv külön hangsúlyt
helyez a közép- és kelet-európai országokra, így az Európai Unió új tagállamaira, és a jelölt
országokra is, és ennek megfelelően azokra a speciális feltételekre és igényekre, amelyek az
ezekben az országokban lévő szakszervezeteknél jelennek meg a társadalmi párbeszéd
erősítése során.

Mit?
A kézikönyv a szakszervezeti képzők számára alapvető ismereteket kíván átadni a társadalmi
párbeszéd folyamatainak működéséről, emellett interaktív oktatási módszereket is ismertet. A
kézikönyv elsősorban az ezeken a területeken nem különösképpen járatos képzők számára
készült, és ily módon lehetővé kívánja tenni bármely, szakszervezeti képzésért felelős
személy számára, azt, hogy a társadalmi párbeszédről professzionális és hatékony képzést
tartson. Az ajánlott képzési szekciók célja az, hogy növeljék a szakszervezetek lehetőségét
és képességét a társadalmi párbeszéd folyamataiban való aktív részvételre ágazati, nemzeti
és európai szinteken. Elsőként, a képzési folyamat részeként fontos megértetni, hogy mit
jelent a társadalmi párbeszéd, milyen előnyökkel járhat a gyakorlati szakszervezeti
tevékenység során, és milyen kihívások jelentkeznek. Másodszor, a képzésnek lehetőséget
kell adnia a szakszervezeti képviselők számára, hogy megosszák a többiekkel a már
rendelkezésre álló tapasztalataikat. Harmadszor, ezekre a tapasztalatokra építve a
kézikönyvnek lehetővé kell tennie stratégiák kidolgozását a társadalmi párbeszéd
megerősítése érdekében a különböző nemzeti kontextusokban.
A kézikönyv hét rövid képzési modulból áll, amelyeknek mindegyike egy-egy konkrét
kérdéssel foglalkozik. Az 1-4 modulok esetében a képzés középpontjában a szakszervezeti
képviselők ismereteinek bővítése áll a társadalmi párbeszéd különböző aspektusaival és
szintjeivel kapcsolatban. E modulok célja alapszintű bevezetést adni a társadalmi
párbeszéddel kapcsolatban, részletesen bemutatni a nemzeti és európai szintű folyamatokat,
valamint az Európai Üzemi Tanácsokat, a vállalati szintű transznacionális társadalmi
párbeszéd speciális eszközeit. Az 5. és 6. modul készségfejlesztésre irányul. E két modul a
konfliktusmegoldás és a tárgyalási készségek speciális társadalmi párbeszéd kompetenciáit
taglalja. A 8. modul a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szól – ez alapvető, átfogó
téma a társadalmi párbeszéd teljes folyamatában.
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Hogyan?
Miközben a különböző képzési modulok együttesen széles panorámát nyújtanak a társadalmi
párbeszéddel kapcsolatos ismeretek és készségek különböző aspektusaival kapcsolatban,
az egyes modulok önmagukban is megállják a helyüket. Ez azt jelenti, hogy Ön, mint képző
különböző modulokat választhat különböző képzési célok elérése érdekében. Az egyes
modulok szerkezete a következő: az első rész általános háttérinformációt tartalmaz a képző
számára az adott témával kapcsolatban, és további információs anyagokat jelöl meg; a
második rész különböző tevékenységeket ajánl interaktív képzési szekciók során. Ezek a
javaslatok általában egy rövid bevezető előadást tartalmaznak, amelyet Önnek, mint
oktatónak kell előkészítenie és előadnia a kézikönyv által közölt bevezető háttérinformációk
alapján. Ezt az előadást különböző interaktív gyakorlatok és feladatok követik, így például
irányított plenáris vita, különböző, párban és kiscsoportban végzett munka, vagy a társadalmi
párbeszéd folyamatainak szimulációja. Ahol az szükséges, különböző feladatlapokat
tartalmaz a kézikönyv, amelyeket le lehet másolni és ki lehet osztani a résztvevők körében a
csoportmunka számára.
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1. Modul
A társadalmi
párbeszéd
bevezetése

Meghatározás:
+ tárgyalás, konzultáció, információ
+ bi- vagy tripartit → transznacionális,
nemzeti, ágazati, vállalati, üzem

Funkciók:
+ partnerségi megközelítés → konszenzusépítés
+ az ILO és az Európai Szociális Modell stratégiai
célkituzései

Kihívások:
+ elkötelezettség
+ megvalósítás

Interaktív feladat: közös és eltérő érdekek
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oktatási kézikönyv

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mi a társadalmi párbeszéd, milyen előnyökkel jár, és milyen
kihívásokkal néz szembe?
Mi a társadalmi párbeszéd?
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint a társadalmi párbeszéd a következőkre
terjed ki:
„a tárgyalás, a konzultáció a kormányok, munkáltatók és munkavállalók közötti bi- vagy
tripartit egyszerű információcsere összes típusa közös érdeklődésre számottevő
kérdéssel kapcsolatban a gazdaság és a szociálpolitika területén. Ez lehet tripartit
folyamat, ahol a kormány a párbeszéd hivatalos résztvevője vagy alapulhat bipartit
kapcsolatokon is, amelyek a munkavállalók és a menedzsment között állnak fenn (vagy
szakszervezetek és munkáltatói szervezetek) közvetett kormányzati részvétellel vagy a
nélkül.) A társadalmi párbeszéd folyamatai informálisak vagy intézményesítettek, és a
társadalmi párbeszéd gyakran e kettő kombinációja. Színtere nemzeti, regionális vagy
4
vállalati szint. Lehet szakmaközi, ágazati vagy a kettő kombinációja.”
Ahogy ebből a meghatározásból is kiderül, a társadalmi párbeszéd sok különböző formát
ölthet, lehet kollektív alku, de a tárgyalás, konzultáció és kommunikáció más formáit jelentheti
a szociális partnerek és a kormányok képviselői között. Ezzel ellentétben, az egyértelműen
egyoldalú megállapodások, így például a vállalati etikai kódexek nem tartoznak a társadalmi
párbeszéd típusai közé.
A társadalmi párbeszéd megerősítése az ILO négy kulcsfontosságú stratégiai céljának
egyike, amelyeknek célja a méltányos munka, a munkaügyi normák, az alapvető munkaügyi
elvek és jogok, a biztonságos és méltányos foglalkoztatás nők és férfiak számára való jobb
elérhetősége és a hatékony szociális védelem mindenkire való kiterjesztésének
előmozdítása.
Ez az Európai Szociális Modell része is, mivel
”tükrözi azt a demokratikus elvet (amely az Európai Unióról szóló Egyezmény 11.
cikkében jelenik meg), hogy a reprezentatív szervezeteknek jogában áll kifejezni
véleményüket, jogukban áll konzultálni és párbeszédet folytatni az állami hatóságokkal,
valamint, hogy a munkavállalókat és a munkáltatókat be kell vonni az őket közelről érintő
5
kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatba”.’
Ezeknek az elveknek a legitimációja emellett az Európai Unió Alapjogi Kartájából is
származik, amely tartalmazza a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogát a
vállalaton belül, és a kollektív alku és a kollektív tevékenységek jogát (27. és 28. cikk).

4

Lásd az ILO honlapjának munkaterületekről szóló fejezetét:
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang—en/index.htm

5

Európai Unió (2012): Social Europe Guide, Vol. 2/Social Dialogue, Luxemburg: Publication Office of the EU, 12. old.
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1. Modul
A társadalmi
párbeszéd bevezetése

A társadalmi párbeszéd szempontjából legrelevánsabb ILO egyezmények a 144. sz.
Egyezmény a tripartit tanácskozásokról, valamint az ennek megfelelő 152. sz. Ajánlás, a 87.
Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről és a 98. sz.
Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról.
Ezeknek az egyezményeknek megfelelően az ILO alapvető tevékenységei közé tartozik a
társadalmi párbeszéd támogatása a nemzetközi normák kialakítása révén. Emellett a
technikai támogatás, a politikai tanácsadás és a képzés is nagyon fontos, csakúgy, mint az
ILO munkavállalói és munkáltatói részlegei (ACTRAV és ACT/EMP) által a szociális partnerek
számára nyújtott közvetlen támogatás.

Hogyan működik, és milyen előnyökkel jár?
A társadalmi párbeszéd alapvető aspektusa a partnerségi megközelítés. Abból a feltételezésből
indul ki, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek felismerik egy közös probléma
fennnállását és elkötelezik magukat közös akciók mellett a probléma kezelése érdekében. A
társadalmi párbeszéd ennek megfelelően egy konszenzusépítést szolgáló eszköz. Sőt, tripartit
formájában a szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói szervezetek) számára olyan
eszközt biztosít, amellyel befolyásolni tudják a kormányzati döntéseket és lobbi tevékenységet
fejthetnek ki érdekeik képviseletében politikai szinten.
E a párbeszédre alapuló megközelítésben az ILO két fő lehetséges előnyt lát: elsőként a
gazdasági és szociális politikai döntéshozatal demokratizálása, és másodszor a társadalmi
6
konfliktusok csökkentése. A tripartit társadalmi párbeszéd a demokratikus döntéshozatal
inkluzív módszere. Ily módon tovább legitimizálhatja az állam, és ugyanígy a szakszervezetek
és munkáltatói szervezetek tevékenységét, amelyeknek érdekében áll és előnyére szolgál, ha
részt vesznek a döntéshozatali folyamatokban. Mind tripartit, mind bipartit formájában a
társadalmi párbeszéd egy gyakorlati, együttműködésen alapuló megközelítést jelent,
amelynek célja a problémák közös megértése, a kompromisszumok megtalálása és a közös
válaszok megadása. Az egyetértés és a konfliktus csökkentésének eszközeként
különösképpen értékesnek bizonyulhat gazdasági válságok és átmeneti időszakok alatt.
Az előző bekezdésben a társadalmi párbeszéd partnerségi megközelítésének tulajdonítható
néhány lehetséges előnyét mutattuk be. Ugyanakkor, az ilyen együttműködésre alapuló
hozzáállás nem jelenti az egyedüli lehetséges megközelítési módot az ipari kapcsolatok
területén. Az együttműködés és a konfliktus közötti választás egy stratégiai döntés eredménye,
amely az adott helyzettől és az érintett kérdésektől függ. Mindazonáltal, ezek nem zárják ki
egymást, inkább egymás kiegészítői. Például, a munkáltatók csak egy jelentős ágazati akció
révén vehetők rá arra, hogy részt vegyenek egy együttműködésen alapuló tárgyalásban,
miközben a pozitív eredménnyel záruló sikeres párbeszéd folyamat növelheti a szakszervezeti
7
tagság létszámát, és ily módon a szakszervezet erejét egy következő konfliktus során.

Mik a kihívások?
Van néhány alapvető előfeltétele annak, hogy a társadalmi párbeszéd e megközelítési módja
működjön. Mivel a társadalmi párbeszéd intézményei a szociális partnerek elsődleges
élőhelyének számítanak, annak érdekében, hogy ezek megfelelően működjenek, a
legfontosabb előfeltételek a demokratikus alapok megléte, illetve a társadalmi párbeszédet
6

ILO (2004): Promoting national social dialogue, An ILO Training manual, Geneva: International Labour Office, 23. old.

7

Lásd például: Stevis, Dimitris (2010): International framework agreements and global social dialogue. Parameters and
prospects, Geneva: International Labour Office, 5-6 old.
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lehetővé tevő jogszabályok. Arra van szükség, hogy erős és reprezentatív munkavállalói és
munkáltatói szervezetek létezzenek, akik a párbeszéd folyamatában partnerként vesznek
részt. Továbbá, szükséges, hogy az összes oldal rendelkezzen közös érdekekkel és akarattal
annak érdekében, hogy egy ilyen együttműködésen alapuló, konstruktív párbeszédben részt
vegyenek. A valóságban ugyanakkor a résztvevő felek céljai gyakran nagyon különböznek
egymásétól. Nem mindig lehetséges egy mindkét fél számára pozitív helyzetet vagy
kompromisszumot elérni, és néha hiányzik a készség a párbeszédre, elsősorban a
munkáltatói szervezetek részéről. Egy ilyen helyzetben az, hogy csak a szakszervezeti oldal
ragaszkodik a párbeszéd alapú megközelítéshez, nem feltétlenül lesz sikeres, mivel ez azt
jelenti, hogy olyan ellenféllel akarunk együttműködni, amely nem keresi a
kompromisszumokat, hanem a saját érdekeiért küzd. Ezért alapvetően fontos, hogy gondosan
válasszák ki a társadalmi párbeszéd napirendjére kerülő tárgyalási témákat. Például hasznos
a társadalmi párbeszédet olyan területeken indítani, ahol lehetséges a konszenzus
megtalálása, és ahol kis sikereket lehet elérni. Az ilyen kevésbé konfliktusos témák lehetnek a
munkahelyi egészség és biztonság, a gyermekmunka, az esélyegyenlőség és a hátrányos
megkülönböztetés tiltása vagy a képzés és az élethosszig tartó tanulás.
Egy másik központi, és gyakran problematikus terület a megállapodások betartatása. Ebből a
szempontból az első lényeges kérdés az, hogy a társadalmi párbeszéd eredményei milyen
szinten kötelező érvényűek. A társadalmi párbeszéd funkciói a kommunikáció gyenge
szintjétől és az egyszerű információátadástól, ahol nincs egyértelmű elkötelezettség konkrét
politikai eredmények elérésére, a hatékony tárgyalásokig terjedhetnek, ahol jogilag kötelező
érvényű vagy nem kötelező érvényű megállapodások születnek. Néhány pozitív példát adva
néhány különösképpen fontos párbeszéd eredmény az európai szociális partnerek
megállapodása a szülői szabadságról, a részmunkaidős és határozott idejű
munkaszerződésekről, amelyek az Európai Tanács irányelvei alapján kerülnek
megvalósításra, bár a végrehajtás a különböző tagállamokban még mindig problematikusnak
8
mondható. Nemzetközi szinten a ratifikált ILO egyezmények, mint a kormányok és a
reprezentatív munkáltatói szervezetek és szakszervezetek közötti tripartit társadalmi
párbeszéd eredményei akkor válnak joghatályossá és kötelező érvényűvé a ratifikáló
országokban, ha meghatározott számú tagállam azokat ratifikálta. Az Európai Unió összes új
tagállama és jelölt országa mind a nyolc alapvető munkaügyi egyezményt, és jelentős számú
egyéb ILO egyezményt ratifikált, bár néha ezek megsértését jelentik az Egyezmények és
Ajánlások Alkalmazásának Bizottságának. A globális szintű társadalmi párbeszéd további
fontos példái a nemzetközi keret megállapodások, amelyeket multinacionális vállalatok és
világszakszervezeti szövetségek kötnek egymással. Mindazonáltal, ezek a nemzetközi
egyezmények jogilag nem kötelező érvényűek, és ez idáig a jelenleg létező 82.000
multinacionális vállalat 0,1%-át fedik le.
Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy kötelező vagy nem kötelező érvényű egy megállapodás,
a végrehajtás minden esetben kihívást jelent, mivel az írásbeli megállapodástól a gyakorlatig
vezető lépés nem automatikus. Néhány lehetséges kihívás lehet a következő: a szerződést
aláíró egy vagy több fél többet ígért, mint amit valójában végre akar hajtani; a szociális
partnerek ellenállásba ütközhetnek a saját szervezetükön belül és/vagy a tagjaik körében; a
társadalmi párbeszéd különböző szintjei közötti koordináció problémákat okozhat,
különösképpen akkor, amikor a nemzetközi és európai társadalmi párbeszéd alacsonyabb
szintekre történő átültetéséről van szó. Más szavakkal, a megvalósításnak ismételten
9
előfeltétele a valódi szándék a közös tevékenységekben való részvételre.
8

Ez részletesebben az európai társadalmi párbeszédről szóló 3. modulban kerül kifejtésre.

9

UNCTAD (2010): World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, New York/Geneva.
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1. Modul
A társadalmi
párbeszéd bevezetése

TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAG
Szövegek
ILO: Social Dialogue, Finding a common voice, Geneva: International Labour Office,
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf
ILO / Kuruvilla (2003): Social dialogue for Decent Work, Geneva: IILS Publications,
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp14903.pdf

Online források és adatbázisok
European Commission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ennek a képzési modulnak célja lehetővé tenni a résztvevők számára azt, hogy jobban
megértsék, mit jelent a társadalmi párbeszéd az első tapasztalat- és véleménycsere alapján.

1. Tanács:
Kezdje a szekciót a társadalmi párbeszéd ILO által megfogalmazott meghatározásával, amely
a háttéranyagban található. Az lenne a legjobb, ha ez a definíció folyamatosan látható lenne
az egész szekció során például oly módon, hogy a kulcsszavakat kivetíti vagy felírja a táblára.
Ez lehetővé teszi azt, hogy későbbi fázisokban is felhasználja, rámutasson a definícióra.
Képzőként a meghatározás felolvasása és magyarázata után két kérdéskörrel folytathatja a
szekciót: Első körben kérdezze meg a résztvevőket, hogy értik-e a magyarázatot, és a
második körben kérje meg őket, beszéljenek saját tapasztalataikról a társadalmi
párbeszéddel kapcsolatban. Például a következő kérdéseket teheti fel:

+ Részt vett valaha (a) tripartit társadalmi párbeszédben, (b) bipartit társadalmi
párbeszédben?

+ Részt vett valaha vállalati/ágazati/országos/európai/nemzetközi társadalmi párbeszédben?
+ Amennyiben igen, milyen típusú társadalmi párbeszéd volt: kollektív alku, konzultáció,
információcsere vagy más?
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Annak érdekében, hogy mindez egy rövid bevezető értékelés legyen, kérje meg a
résztvevőket, hogy egyszerűen emeljék fel a kezüket, hogy megszámolja, és kommunikálja
az eredményeket. Az elképzelés ebben a fázisban az, hogy elsőre áttekintést kapjon a
résztvevők csoportjáról és hátteréről. A kérdések e körét folytatva, egy rövid prezentációt
tarthat, amely a fent említett háttérinformáción alapul, elsősorban aláhúzva a társadalmi
párbeszéd együttműködésre alapuló szellemiségét és az ehhez kapcsolódó potenciális
előnyöket és kihívásokat.
IDŐ: 10 perc a bevezető definíció és kérdésekre, 15 perc a prezentációra, 10 perc a záró
megbeszélésre és a tisztázó kérdésekre.

2. Csoport- és plenáris megbeszélés: közös érdekek
Ebben a gyakorlatban kérje meg a résztvevőket, hogy határozzák meg az eltérő és a közös
érdekeket a munkavállalók és a munkáltatók esetében annak érdekében, hogy
meghatározhassák a konszenzuson alapuló társadalmi párbeszéd kezdeményezések
lehetséges közös területét.
Módszer: Ossza a résztvevőket kis, maximum 6 fős csoportokra, és kérje meg őket, hogy a
következő feladatlapot használva határozzák meg és jelenítsék meg a munkavállalók és a
munkáltatók közös érdekeit. A csoportmunka eredményét csoportonként egy szóvivő
ismertesse a plenáris ülésen.
IDŐ: 5 perc elmagyarázni a feladatot, 20 perces csoportmunka, 5 perc csoportonként a
plenáris prezentációra és 10 perc egy záró közös megbeszélésre.
A szekció teljes időtartama: 90 perc (4 munkacsoportot véve alapul).
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1. FELADATLAP
Munkavállalói és munkáltatói érdekek
FELADAT: Kérjük, írjon listát (a) tisztán munkavállalalói és (b) tisztán munkáltatói érdekekről,
amelyekre hirtelen gondolni tud. Aztán használja a következő diagramot, ahol a két halmaz
közös tartománnyal rendelkezik, annak érdekében, hogy vizuálisan meg tudja jeleníteni a
közös érdekek területét. A munkavállalói érdekeket a jobb oldali, piros körbe, a munkáltatói
érdekeket a bal oldali, kék körbe írja, és a közös érdekek kerüljenek a két kör egymást
átfedő részébe. Lehetséges az összes érdeket egyértelműen pozícionálni, és mindig
egyetértenek a csoporton belül az elhelyezéssel kapcsolatban? Válasszanak ki egy szóvivőt,
aki ismerteti az Önök által elért eredményeket és a vita tartalmát a plenáris ülésen.
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Funkciók:
+ kollektív alku, mint alapvető

forma → standardok felállítása

+ politikai irányvonalak kialakítása és
döntéshozatal és megvalósítás

A közép- és kelet-európai országok
intézményes berendezkedése:
+ erős nemzeti tripartit társadalmi párbeszéd
+ gyenge nemzeti és ágazati kollektív alku

Kihívások:
+ az ágazati alku nem egységes jellege (közép- és kelet-európai
országok)

+ a társadalmi párbeszéd korlátozott valódi hatása a
döntéshozatalban

Interaktív feladata: jó és rossz társadalmi
párbeszéd gyakorlatok
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mi a nemzeti szintű társadalmi párbeszéd, hogyan működik, milyen
előnyökkel jár, és milyen kihívásokkal néz szembe?
Mi a nemzeti szintű társadalmi párbeszéd?
A társadalmi párbeszéd legfontosabb formája egy adott országon belül a kollektív alku, ami a
szakszervezetek és a munkáltatók közötti tárgyalásokat jelenti a bérekről és a
munkakörülményekről. Ezek a tárgyalások általában egy kötelező érvényű és végrehajtandó
kollektív szerződést eredményeznek. De ahogy azt már látták „A társadalmi párbeszéd
bevezetése” című első modulban, a társadalmi párbeszédnek különböző más formái is
vannak, tárgyalásoktól konzultációkon keresztül az információcseréig terjedően. A társadalmi
párbeszéd különböző szinteken történhet: országos, ágazati, vállalati vagy üzemi szinten.
Lehetséges, hogy kizárólag a szakszervezetek és a munkáltatók közötti bipartit formát ölti, de
léteznek tripartit formái is a szakszervezetek, munkáltatók és a kormány képviselői között.
A nemzeti szintű társadalmi párbeszéd általában olyan területekre, témákra terjed ki, amelyek
szorosan kapcsolódnak az ágazati kapcsolati kérdésekhez és a munkafeltételekhez (ahogy a
kollektív alku esetében), vagy egy szélesebb perspektívából foglalkozhatnak gazdasági és
szociálpolitikai kérdésekkel. A szociális partnerek három különböző módon vehetnek részt a
társadalmi párbeszédben. Elsőként a szociális partnerek részt vehetnek a politikai folyamatokban,
például tanácsokat adhatnak és konzultálhatnak kormányzati törvényjavaslatokkal kapcsolatban
vagy kiadhatnak bipartit közös álláspontokat és szándéknyilatkozatokat. Másodszor, részt
vehetnek a döntéshozatalban, legyen szó kormánypolitikáról, vagy autonóm bipartit
megállapodások előkészítéséről vagy kollektív alkuról. Harmadszor, a szociális partnerek
szerepet tölthetnek be a hatályos megállapodások és jogszabályok végrehajtásának
adminisztrálásában és ellenőrzésében, erre példa a társadalombiztosítási rendszerek közös
menedzsmentje a francia, német és olasz szociális partnerek által.

Hogyan működik?
A társadalmi párbeszéd intézményes keretei országról országra változnak. A nemzeti tripartit
párbeszéd struktúráját tekintve néhány országban a politikai érdekegyeztetésnek speciális
intézményei léteznek, így a Gazdasági és Szociális Tanácsok. A szociális partnerek e
fórumokon történő konzultációi kötelezettséget támaszthatnak a kormányok felé (például
Franciaországban) vagy egyszerűen egy informális, konszenzuson alapuló megközelítést
jelentenek (mint az osztrák esetben). Más országokban, ahol nem létezik specifikus
intézményi struktúra, az országos szintű megállapodásokat ad hoc alapon tárgyalják,
azonban ezek a kormány párbeszédben való részvételi szándékától függenek (például
Olaszországban, Németországban és Spanyolországban). Az összes esetben mindazonáltal
az intézmények egyfajta támogató keretet jelentenek a társadalmi párbeszéd számára, de
nem garantálják annak hatékony működését, mivel mindez természetszerűleg igényli az
összes érintett fél elkötelezettségét. Néha a tripartit és a bipartit párbeszéd közötti
válaszvonal nem egyértelmű, például amikor a kormány konzultációs igényei alapján
kezdeményezik a bipartit tárgyalásokat vagy a kollektív megállapodásokat állami
10
jogszabályok alapján hajtják végre (például Franciaországban és Spanyolországban).
10
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Lásd ILO/ Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book,
Geneva: International Labour Office, 15-26 old.
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A nemzeti tripartit társadalmi párbeszéd sok EU tagállamban fontos. Ez a társadalmi
párbeszéd fő szintje a közép- és kelet-európai országokban, de kevésbé mondható fejlettnek
a skandináv országokban (ahol a bipartit társadalmi párbeszéd jelenti a normát),
Németországban (ahol főleg informális és ad hoc együttműködés van) és az Egyesült
Királyságban (ahol nincs nemzeti szintű társadalmi párbeszéd). Az összes közép- és
kelet-európai országban a nemzeti szintű tripartit párbeszéd speciális, formális
intézményeken belül zajlik, amelyeket általában gazdasági és szociális tanácsoknak
neveznek. Az európai szintű ECOSOC-kal ellentétben, amely a következő három csoportból
áll: munkáltatói csoport, munkavállalói csoport és különböző érdekcsoportok, a közép- és
kelet-európai országok gazdasági és szociális tanácsai – az ILO tripartit értékrendjének
szellemében – a kormány, a reprezentatív szakszervezeti és munkáltatói szervezetek
képviselőiből állnak. Az egyetlen kivétel Bulgária, Magyarország és Románia, ahol ezen
intézmények nyitottak a civil társadalom és a nem-kormányzati szervezetek előtt.
Ezzel ellentétben, a nemzeti, ágazatközi bipartit társadalmi párbeszéd a rendszeres kollektív
alku formájában jelenleg csak Spanyolországban, Belgiumban, Görögországban és bizonyos
szintig Szlovéniában létezik. Az ilyen rendszeres nemzeti kollektív alkut régebben
Írországban, Finnországban és Romániában is gyakorolták, de ezekben az országokban ez a
gyakorlat a közelmúltban megszűnt. Bulgáriában és Magyarországon a szociális partnerek
csak nem kötelező érvényű ajánlásokat tesznek ágazatközi szinten. Ugyanakkor, az
ágazatközi megállapodások speciális kérdésekkel kapcsolatban (így például képzés,
foglalkoztatás vagy munkahelyi egészség és biztonság) más formában köthetőek, különösen
a nyugat-európai tagállamokban (elsősorban Belgiumban, Finnországban, Franciaországban,
Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolországban és
Svédországban), de ezek a formák sokkal kevésbé gyakoriak a közép- és kelet-európai
országokban. A kivétel Bulgária, Észtország, Lettország és Lengyelország, ahol legalább
néhány ágazatközi megállapodást írtak alá. Dániában és Svédországban az autonóm bipartit
társadalmi párbeszéd jelenti a gyakorlatot, mivel az ilyen típusú párbeszéd és nem jogszabály
az, amely általában kialakítja az ipari kapcsolatok szabályrendszerét.
Az ágazati bipartit párbeszéd a nyugat-európai államokban a legfejlettebb (elsősorban
Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban,
Görögországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolországban és
Svédországban), ahol ennek formája a rendszeres kollektív alku. Nem ez az eset például
Írországban, Luxemburgban és az Egyesült Királyságban. A közép- és kelet-európai
országokban az ágazati alku nagyon ritka. A kollektív megállapodások lefedettsége alacsonyabb,
és a tárgyalások elsősorban vállalati szinten zajlanak. Ahol létezik ágazati kollektív tárgyalás
Közép- és Kelet-Európában, az csak néhány iparágra, ágazatra vonatkozik. Mégis, valamivel
gyakoribbnak mondható néhány országban, így Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában és
Szlovéniában, néhány egyedi megállapodást kötöttek a Cseh Köztársaságban, Magyarországon
11
és Lengyelországban is, és Észtországban is kezd kialakulni ez a gyakorlat.

Mik az előnyök és kihívások?
A szociális párbeszédnek, mint a nemzeti ágazati kapcsolatok menedzselése eszközének fő
előnye, hogy támogatja a konfliktusmegoldást kompromisszumok és közös megoldások
megtalálása révén. Teret enged a szociális partnerek interakciójának és döntéshozatalának,
és mind a szakszervezeteknek, mind a munkáltatói szervezeteknek lehetőséget ad arra, hogy
aktív, intézményes és elismert szerepet töltsenek be a nemzeti politikai döntéshozatali
folyamatokban, akár autonóm megállapodások vagy tripartit párbeszéd révén, amelynek
11

E különböző nemzeti társadalmi párbeszéd rendszerekkel kapcsolatban lásd: Európai Unió (2012): Social Europe
Guide, Vol. 2/Social Dialogue, Luxemburg: Publication Office of the EU, 16-23 old.

21

Társadalmi párbeszéd

Szakszervezeti
oktatási kézikönyv

során a kormány munkaerőpiaci és szociálpolitikájával kapcsolatos kérdéseket tárgyalják. A
nemzeti ágazati és ágazatközi párbeszéd különösképpen fontos a kollektív alku formájában,
mivel ez eszköz a munka- és foglalkoztatási körülmények minimális normáinak kialakítására,
és így elkerülhetővé válik a munkaerő fregmentációja, és a munkaerőköltségben és a
munkakörülményekben területén meglévő különbségek alapján kialakuló verseny.
Ugyanakkor, elsősorban a tripartit párbeszéddel kapcsolatban jelen van az a kockázat, hogy a
szakszervezetek olyan helyzetbe kerülnek, hogy legitimálják a kormány politikáját, és oly
módon tartják fenn a társadalmi békét, hogy közben nem szereznek valódi előnyöket tagjaik
számára. Tulajdonképpen, egész Európában a szakszervezetek által hangoztatott legfőbb
kritika az, hogy a tripartit konzultáció gyakran puszta formalitás, és hogy képtelenek valódi
hatást gyakorolni a kormány politikájára és döntéshozatalára. Az ITCILO és az ETUC által
2010-ben végzett közös tanulmány szerint a megkérdezett szakszervezetek körülbelül 50%-a
állította, hogy jelenlegi állapotát tekintve mind a tripartit, mind a bipartit társadalmi párbeszéd
folyamatok kevés valódi hatással rendelkeznek a gazdasági változások és az ágazati szintű
12
szerkezetátalakítás kezelését illetően.
Az ágazati bipartit társadalmi párbeszéd speciális kihívása az a gyakran hevenyészett jelleg,
amely elsősorban a közép- és kelet-európai országokban figyelhető meg. Ez a fregmentáció a
munkakörülmények és a munkaügyi normák általános rosszabbodásához vezet. Ez szorosan
kötődik az ipari kapcsolati intézmények gyengeségéhez, valamint az ezekben az
országokban meglévő ágazati szakszervezeti struktúrákhoz. Miközben a norma kialakítása
általában nemzeti és jogi szinten történik, a szakszervezetek nem rendelkeznek megfelelő
erővel a munkáltatókkal folytatott közvetlen tárgyalások tekintetében. A társadalmi párbeszéd
hiánya tovább gyengíti a szakszervezetek pozícióját, mivel a sikeres kollektív
megállapodások fontos eszköznek számítanak nem csupán a minimális normák kialakítása
és végrehajtása területén, de mindezek alapvető feltételei annak, hogy erősödjön a
munkavállalói érdekképviselet és a szakszervezeti részvétel. Ugyanakkor, a fregmentációnak
ez a problémája nem csak Közép- és Kelet-Európára korlátozódik. Sok európai országban
növekvő trendet tapasztalunk a decentralizáció és a kollektív alku fregmentálódása területén,
amely a neoliberális munkaerőpiaci stratégiák és ipari kapcsolati reformok, valamint a
nagyobb rugalmasság érdekében kifejtett munkáltatói nyomásgyakorlás eredménye.
Az ágazati társadalmi párbeszéd gyenge nemzeti struktúrái emellett hátráltatják a
szakszervezetek hatékony részvételét az európai társadalmi párbeszéd folyamatában.
Ugyanakkor, másik oldalról az Európai Unió szintjén megnyilvánuló kísérletek a nemzeti
társadalmi párbeszédgyakorlat és intézményrendszer megerősítésére és fejlesztésére, így
például az a követelmény, hogy a kormányok alakítsanak ki nemzeti akcióterveket az
Amszterdami Szerződés (1997) által bevezetett európai foglalkoztatási stratégia végrehajtása
érdekében, korlátozott vagy semmilyen hatással nem jártak. A társadalmi párbeszéd
lehetőségeinek növelése érdekében elsősorban a közép- és kelet-európai országokban az
ágazati szintű szakszervezetek strukturális reformjára van szükség annak érdekében, hogy e
szakszervezetek nemzeti szinten nagyobb befolyással rendelkező szociális partnerekké
váljanak. De mindezek felett, a szakszervezeti erő növelése és a taglétszám jelentős
növelése a fontos. Sőt, annak érdekében, hogy valós nemzeti szintű társadalmi párbeszéd
alakuljon ki, szükséges, hogy a munkáltatók is elkötelezzék magukat a részvétel mellett,
miközben ezekben az országokban gyakran nem léteznek hatékony ágazati munkáltatói
szervezetek, vagy ezek jelentéktelenek, vagy nem hajlandóak ágazati szinten tárgyalni.

12
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Mario Švigir (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries, Turin/ Brussels: ITCILO/ETUC report,
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAG
Szövegek és képzési anyagok
ILO/ Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: A Social Dialogue
Resource Book, Geneva: International Labour Office,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/
SocialDialogue/National%20Social%20Dialogue%20key%20features.pdf
ILO (2004): Promoting National Social Dialogue. An ILO training manual, Geneva:
International Labour Office,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/SocialDialogue/promote.pdf
Švigir, Mario (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries,
Turin/Brussels: ITCILO/ETUC report.

KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ennek a képzési modellnek a célja az, hogy lehetővé tegye a résztvevők számára a nemzeti
szintű társadalmi párbeszéd különböző szintjeinek és formáinak megértését, és azt, hogy
beszámoljanak saját tapasztalataikról a nemzeti szintű párbeszéddel kapcsolatban,
elsősorban a társadalmi párbeszéd előnyeit és kihívásait illetően.

1. Tanács:
A fenti háttérinformációt használja fel annak érdekében, hogy rövid prezentációt készítsen a
nemzeti szintű társadalmi párbeszéd működéséről. Utaljon annak különböző szintjeire,
szereplőire és formáira, valamint a különböző országok helyzetére a szélesebb európai uniós
környezetben, ahogy erre a szöveg is kitér.
IDŐ: 20 perc a prezentációra, további 10 perc a végső tisztázó kérdésekre.
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2. Pár- és plenáris megbeszélések: a társadalmi párbeszéd jó és rossz
gyakorlatai
Ebben a feladatban megkérik a résztvevőket, hogy osszák meg véleményüket és
tapasztalataikat a nemzeti szintű társadalmi párbeszéd jó és rossz gyakorlataival
kapcsolatban.
Módszer: Ossza ki a 2. feladatlapot a résztvevőknek, és kérje meg őket, hogy először saját
maguk írják le kérdéseiket a táblázat kitöltése segítségével, majd osszák meg
tapasztalataikat és véleményeiket kétfős csoportokban. A pármunka során minden egyes
résztvevő forduljon jobboldali szomszédjához, és így együtt vitassák meg válaszaikat. A
beszélgetés második körében a résztvevők forduljanak baloldali szomszédjukhoz, és ismét
vitassák meg tapasztalataikat és véleményüket. Egy alternatív megoldás annak érdekében,
hogy változatosabb tapasztalat megosztás történjen, az, ha megkéri a résztvevőket, hogy
saját maguk válasszák meg partnerüket a beszélgetéshez. Végül, a plenáris megbeszélésen
beszámolhatnak a felmerülő különbségekről és/vagy a közös tapasztalatokról és
stratégiákról.
IDŐ: 10 perc a feladat elmagyarázására, 15 perc az egyéni munkára, 15-15 perc a két
pármunkára és 30 perc a plenáris ülésre.
A szekció teljes időtartama: 115 perc.
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2. FELADATLAP
A társadalmi párbeszéd működőképessé tétele
FELADAT: Kérjük, válaszolja meg a következő táblázat kérdéseit, figyelembe véve az Ön
országában és ágazatában folytatott társadalmi párbeszéd helyzetét. Cél a jó gyakorlatok
előnyeinek, illetve a kihívásoknak és a változtatási stratégiáknak a meghatározása

Nemzeti társadalmi párbeszéd gyakorlatok
Mik a társadalmi párbeszéd előnyei az Ön országában és ágazatában?

Mik a jó társadalmi párbeszéd gyakorlatok az Ön országában és ágazatában?
Mi működik?

Milyen akadályai vannak a társadalmi párbeszédnek az Ön országában és
ágazatában? Mi nem működik?

Mitől jó vagy rossz egy szociális partner? Mik a pozitív és negatív szociális partner
tulajdonságok?
A jó szociális partner tulajdonságok:

A rossz szociális partner tulajdonságai:

Ön szerint hogyan válhatna sikeresebbé a társadalmi párbeszéd az Ön országában és
ágazatában? Mit kell tenni és mit nem szabad tenni annak érdekében, hogy a
társadalmi párbeszéd erősödjön?
Meg kell tenni:

Nem szabad megtenni:
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Meghatározás:
+ bipartit munka → ágazatközi és
ágazati szintek

Funkciók:
+ szociális partnerek közötti megállapodások →
közös minimálnormák

+ közös dokumentumok és munkaprogramok →
lobbitevékenység

Kihívások:
+ a kötelezo megállapodások korlátozott száma és részleges
megvalósítás

+ az európai és a nemzeti szint között nehéz megteremteni a
kapcsolatot

Interaktív feladat: az európai társadalmi párbeszéd
előnyei és kihívásai
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mi az európai társadalmi párbeszéd, hogyan működik, és milyen
előnyökkel jár, milyen kihívásokkal szembesül?
Mi az európai társadalmi párbeszéd?
Európai szinten a társadalmi párbeszéd kifejezést a szociális partnerek a szakszervezetek és
a munkáltatói szervezetek bipartit munkájára alkalmazzák. Az Európai Unió működéséről
szóló Szerződés 151-155. cikke a szociális partnerekkel való konzultációra kötelezi az
Európai Bizottságot gazdasági és szociálpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, és megadja a
jogot a szociális partnereknek arra, hogy autonóm tárgyalásokat folytassanak az Európai
Közösség szintjén. Az ilyen bipartit társadalmi párbeszéd az európai szociális modell
integráns része, és az Európai Unió intézményeinek feladata, hogy aktívan előmozdítsák a
társadalmi párbeszédet (az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 152. cikke).

Hogyan működik?
Az európai társadalmi párbeszéd ágazatközi és ágazati szinten létezik. Mindkét szinten,
konzultáció révén jöhet létre az Európai Bizottság égisze alatt, vagy lehet autonóm tárgyalási
folyamat is. Ágazatközi szinten a párbeszéd fő testülete a Társadalmi Párbeszéd Bizottság,
amely évente három alkalommal ülésezik. Ebben a bizottságban a két szociális partner 32-32
képviselője vesz részt, és az elnöki tisztet az Európai Bizottság tölti be. A munkavállalókat az
Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) képviseli, a munkáltatókat pedig három különböző
európai szövetség: az Európai Vállalkozások Szövetsége (BUSINESSEUROPE, korábban
UNICE), Állami Vállalatok és Közszolgáltató Vállalatok Európai Központja (CEEP) és az
Európai Kézművesek, Kis-és Középvállalkozások Szövetsége (UEAPME).
Ágazati szinten 2012-ben 41 különböző ágazati társadalmi párbeszéd bizottság működik
körülbelül 145 millió munkavállalót, azaz az európai munkaerő több mint háromnegyedét
képviselve. Ezekben a bizottságokban 63 európai szintű ágazati munkáltatói szervezet és 15
ágazati szakszervezeti szövetség képviselteti magát. A legtöbb szakszervezeti szövetség
európai szakszervezeti szövetség, amely az ETUC-hoz csatlakozott. Az ágazati társadalmi
párbeszéd bizottságok az érintett szociális partnerek közös kérésére alakíthatóak ki. A
megbeszéléseken való részvétel érdekében a szociális partnereknek reprezentatívoknak és
európai szinten szervezetteknek kell lenniük. A tagszervezeteiknek a tagállamok szociális
partnerstruktúráinak elismert résztvevőinek kell lennie, a kollektív alkuban való részvételre
jogosultaknak kell lenniük és rendelkezniük kell megfelelő struktúrával, hogy biztosíthassák a
hatékony részvételt az európai párbeszéd szintjén (Európai Bizottsági döntés: 98/500/EK). Az
ágazati társadalmi párbeszéd bizottságoknak évente legalább egyszer össze kell ülniük. Az
európai szövetségek összes nemzeti tagszervezetének képviselője részt vehet ezeken a
tanácskozásokon. Az Európai Unió finanszírozza az összes társadalmi párbeszéd találkozót
európai szinten, oly módon, hogy visszatéríti az utazási és szállásköltségeket, és
rendelkezésre bocsátja a technikai és adminisztratív infrastruktúrát.
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Az európai társadalmi párbeszéd legfontosabb funkciója a szociális partnerek
megállapodásainak kialakítása. A bizottsági konzultáció során a szociális partnerek
kiadhatnak közös véleményt a bizottság jogi javaslatával kapcsolatban, amit aztán megvitatnak,
végezetül módosítanak és megszavaznak a Tanácsban és az Európai Parlamentben. Egy
másik megoldásként saját tárgyalásokat is tarthatnak, amelyek szociális partneri
megállapodásokhoz vezethetnek. A szociális partnerek közötti megállapodást két módon
lehet végrehajtani. A szociális partnerek felkérhetik a Bizottságot, hogy a végrehajtást irányelv
formájában valósítsa meg, és ily módon, a Tanács általi jóváhagyást követően, a
megállapodás jogilag kötelező érvényűvé és jogszabályi szintűvé válik. Másrészt, a szociális
partnerek dönthetnek úgy, hogy saját maguk hajtják végre a megállapodást, és ebben az
esetben a nemzeti szociális partnerek felelőssége biztosítani a megállapodás előírásainak
végrehajtását az összes európai uniós tagállamban „a vállalatvezetésre, a munkaerőre és a
tagállamokra vonatkozó eljárásokkal és gyakorlatokkal összhangban” (Az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 155. cikke). Ebben az esetben a végrehajtás konkrét formái
országonként változhatnak.
Emellett a szociális partnerek az ágazatközi és az ágazati szinten bármely időben dönthetnek
úgy, hogy saját, autonóm tárgyalásokat indítanak a közös érdeküket szolgáló politikai
kérdésekkel kapcsolatos megállapodások elérése érdekében. Az autonóm társadalmi
párbeszéd további formáit illetőn az európai szociális partnerek különböző típusú közös
szövegeket, illetve munkaprogramokat dolgozhatnak ki. Ezek a dokumentumok elsősorban
politikai prioritásokkal és orientációkkal, stratégiákkal és akciótervekkel foglalkoznak,
amelyek vagy az európai intézményeket célozzák, vagy a szociális partnerekre vonatkoznak
(lásd következő táblázat). A szociális partnerek transznacionális projektekben is részt
vehetnek, így például közös kiadványok, szemináriumok, konferenciák és kapacitásfejlesztés
az új tagállamokban, vagy követhetik az aláírt egyezmények végrehajtását nemzeti szinten.

Mik az előnyök és kihívások?
Az európai társadalmi párbeszédet hatékony eszközként lehet használni a munkakörülmények
javítása és a közös minimális normák felállítása érdekében Európában. Ha megvizsgáljuk az
eddigi eredményeket, két fázist lehet megkülönböztetni a 90-es évek óta. A 90-es évek
második felében három ágazatközi megállapodást értek el a Bizottság és a szociális
partnerek konzultációja eredményeképpen, és ezek a megállapodások a végén irányelvek
formájában kerültek megvalósításra – irányelv a szülői szabadságról (1996, felülvizsgálva
2008-ban), a részmunkaidős foglalkoztatásról (1997) és a határozott idejű munkaszerződésről
(1999). 2001 óta az ágazatközi szociális partnerek kezdeményezései autonómabb formát
öltöttek egy sor olyan autonóm megállapodást eredményezve, amelyeket a szociális
partnerek maguk hajtottak végre nemzeti szinten. Ezek az autonóm megállapodások olyan
kérdésekre terjednek ki, mint a távmunka (2002), a munkahelyi stressz (2004), a munkahelyi
zaklatás és erőszak (2007), valamint az inkluzív munkaerőpiacok (2010). Továbbá, ebben az
időszakban a szociális partnerek aláírták az első három ágazatközi többéves munkaprogramot,
valamint két akciókeretet. Az utóbbiak kijelölték a politikai prioritásokat az élethosszig tartó
tanulás (2002 és 2006 között) és a nemek közötti egyenlőség (2005-2009) területén.
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Ágazati szinten vannak olyan szociális partneri megállapodások, amelyek direktívák által kerültek
megvalósításra, s vannak olyanok, amelyeket automatikusan hajtottak végre a nemzeti szociális
partneri szervezetek. Öt egyezmény került megvalósításra direktívák szintjén: a tengerészek
munkaidejére vonatkozó szabályozás (1998), a polgári repülés személyzetének munkaidejére
vonatkozó szabályozás (2000), a határokon átnyúló vasúti közlekedés ágazatban dolgozók
munka körülményeiről szóló szabályozás (2004), a tengerészek minimális foglalkoztatási
feltételeiről szóló megállapodás (2008) és kórházakban és az egészségügyi ágazatban dolgozók
védelmében az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló
keretmegállapodás (2009). Ilyen, irányelvek általi megvalósításra két további megállapodás
esetében érkezett kérelem a szociális partnerek részéről. Ezt a két egyezményt, amelyek a
belföldi hajóközlekedésben dolgozók munkaidejére valamint a fodrászok foglalkozási egészségés munkavédelmi szabályozására vonatkoznak, 2012-ben írták alá.2013 elejére várható egy
további, hasonló jellegű kérelem beérkezése a szociális partnerek részéről az Európai
Bizottsághoz az ILO Halászati ágazatban való munkavégzés (C188) egyezményének
végrehajtására. Öt egyezményt hajtottak végre autonóm módon a nemzeti szociális partnerek: az
első a vasúti ágazatban az európai mozdonyvezetői jogosítvány bevezetéséről (2004), a második
egy több ágazatra kiterjedő megállapodás, amely a szilikon kristálynak kitett munkavállalók
egészségügyi és biztonsági védelméről szól 14 ágazatban (2006), a harmadik a fodrászok
európai bizonyítványa és közös képzési normái (2009), a negyedik a kompetencia profilok, illetve
minimális alapkompetenciák a folyamatoperátorok és művezetők esetében a vegyiparban (2011).
Az utolsó autonóm megállapodást, amely még mindig végrehajtásra vár a szociális partnerek
részéről, 2012 áprilisában írták alá. Ennek a megállapodásnak a témája a hivatásos
futballjátékosok standard munkaszerződéseivel kapcsolatos minimális követelmények.
E megállapodások mellett sok közös dokumentum született a társadalmi párbeszéd
folyamatában: 667 különböző dokumentum 2011-ig. Ezeknek nagy többsége közös vélemény
gazdasági és szociálpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. A leggyakoribb témák körébe
tartoznak a gazdasági és/vagy ágazati kérdések, a társadalmi párbeszéd eljárásai, képzés és
élethosszig tartó tanulás, munkahelyi egészség és biztonság, a foglalkoztatás előmozdítása,
munkakörülmények, az Európai Unió politikájának szociális szempontjai, vállalati társadalmi
felelősségvállalás, munkaidő, nemek közötti egyenlőség és fenntartható fejlődés.
Az ezekben a megállapodásokban foglalt kérdések fontossága és előnyei ellenére az európai
társadalmi párbeszéd számos kihívással is szembesült. Elsőként, ahogy ezt már említettük a
bevezetőben, a párbeszéd koncepciója azzal az előfeltételezéssel él, hogy közös szándék áll
fenn egy együttműködő, konstruktív és konszenzust célzó interakcióban való részvételre.
Ugyanakkor, a valóságban az érintett felek célkitűzései nagyon különbözőek.
Általánosságban elmondható, hogy az Európai Szakszervezetei Szövetség (ETUC) elvben a
jogilag kötelező érvényű, Európai Unió szintjén megfogalmazott jogok és munkavállalói
védelem elérését szorgalmazza. A munkáltatók és elsősorban a BusinessEurope általában
ellenzik az európai szintű szabályozást, de ugyanakkor hajlandóak aláírni európai társadalmi
párbeszéd megállapodásokat, amennyiben ennek alternatívája egy irányelv lenne.
Egyértelmű, hogy ha az európai társadalmi párbeszéd maximális előnyeit kívánjuk elérni, akkor
kulcsfontosságú a megvalósítás, a végrehajtás. Ez még mindig fontos kihívást jelent. Miközben
– ahogy ezt az előbbiekben láttuk – jelentős erőfeszítéseket tesznek a közös dokumentumok és
vélemények előkészítése és tárgyalása érdekében, az aláírt kötelező érvényű megállapodások
száma még mindig igen alacsony. Ezek közül a leghatékonyabbaknak azok számítanak,
amelyeket irányelvként hajtanak végre, mivel ezek rendelkeznek az európai jogszabály
státuszával. Az autonóm megállapodások esetében a végrehajtás nehezebb. Az ágazati
kapcsolati rendszerek nemzeti különbségei miatt a végrehajtás gyakran részleges,
hevenyészett jellegű és ez azt jelenti, hogy hatékonyan nem érnek el közös, az egész Európai
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Unióra kiterjedő minimális normákat. Az európai és a nemzeti szint között meghúzódó kapcsolat
azért is komplikált, mivel az európai szintű szociális partnerek nemzeti tagszervezetei nem
mindig rendelkeznek ugyanazzal az alkupozícióval helyi szinten, és gyakran csak korlátozott a
hatáskörük a tagszervezeteik felett. A végrehajtás e problémái miatt ágazatközi párbeszédben
az irányelvek által végrehajtott megállapodásoktól az autonóm megállapodások irányába
eltolódó fent említett változás, valamint a szándéknyilatkozatok egyre nagyobb térnyerése (akár
„munkaprogramok” vagy akciókerettervek” formájában) arra utal, hogy gyengül az európai
társadalmi párbeszéd hatékonysága.
Az európai társadalmi párbeszéd további kihívásai az eszközök és struktúrák hiányából adódik.
Gyakran nincs elég információ, adat, pénzügyi vagy emberi erőforrás vagy rendelkezésre álló
képzés nemzeti szinten, amivel biztosítani lehetne az európai szintű párbeszédben való
hatékony részvételt, valamint a megállapodások végrehajtását. Emellett a nyelvi korlátok is
akadályozzák a teljes körű részvételt. Ezek a különböző strukturális akadályok legerősebben a
közép-kelet-európai országokban jelentkeznek, ahol általában gyengébbek az ágazati
kapcsolati rendszerek. Ezekben az országokban gyakran hiányoznak a reprezentatív
munkáltatói szervezetek és a szakszervezeti mozgalom megosztott. Miközben az európai
társadalmi párbeszéd önmagában nem fogja megoldani ezeket a konkrét nemzeti problémákat,
az összes ország szociális partnerei részéről megnyilvánuló elköteleződés európai szinten
segít megerősíteni a szociális partnerek helyzetét nemzeti szinten.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAG
Szövegek és képzési anyagok
European Commission (2010): European Sectoral Social Dialogue, Recent Developments,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, available in English, French and German:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&further
Pubs=no
European Union (2012): Social Europe Guide, Vol. 2 : Social Dialogue, Luxemburg :
Publication Office of the EU, available in English, French and German:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6352&type=2&further
Pubs=no

Online források és adatbázisok
Európai ágazati társadalmi párbeszéd:
European Commission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
ETUC: http://www.etuc.org/r/59
ETUI: http://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue
ILO: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/index.htm
31

Szakszervezeti
oktatási kézikönyv

Társadalmi párbeszéd

Az európai társadalmi párbeszéd szövegek tipológiája
SZÖVEGTÍPUS
Kötelező érvényű
normákat
megalapozó
megállapodások

Ajánlások
normák és elvek
területén (nem
kötelező érvényű
eljárás-orientált
szövegek):
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NÉV

TARTALOM

FUNKCIÓ

Keretmegállapodások Európai Unió-szintű, kötelező a végrehajtásról
EU irányelvek általi
érvényű általános elveket
rendelkezik
végrehajtása
állítanak fel a munkaügyi
normákra vonatkozólag,
amelyek európai uniós
irányelvek révén kerülnek
végrehajtásra
Autonóm
keretmegállapodások

a munkaügyi normák
általános irányelveit állítják
fel, amelyek kötelező
érvényűek az aláíró felek
számára, és a nemzeti
szinten végrehajtásuk a
különböző munkaügyi
kapcsolati rendszereknek
megfelelően történik

Akciókeretek

politikai prioritásokat határoz
meg

Etikai kódexek és
irányelvek

ajánlásokat tartalmaz
nemzeti norma kialakítása
érdekében

Politikai orientációk

konkrét politikai intézkedések
támogatása

a szociális
partnerek nemzeti
szinten követő
tevékenységet
folytatnak,
beleértve az elért
eredmény
értékelését

3. Modul
Európai társadalmi párbeszéd

Az európai társadalmi párbeszéd szövegek tipológiája
Információcsere
(önkéntes):

Eljárási szövegek
(önkéntes):

Közös vélemények

inputot nyújt az Európai Unió az információ
intézményeinek vagy
megosztására
nemzeti állami
irányul
hatóságoknak, lobbi funkció

Nyilatkozatok

leírja a jövőbeni munka iránti
elkötelezettséget, magukra a
szociális partnerekre
vonatkozik

Eszközök

információnyújtás a
munkavállalók és vállalatok
számára, például
kézikönyvek vagy
iránymutatók formájában

Eljárási szabályok

eljárási szabályok
felállítására használják őket,
különösképpen az ágazati
társadalmi párbeszéd
bizottságok esetében

lefekteti a bipartit
párbeszéd
szabályait

(A táblázat az Európai Unió (2012): Szociális Európa Útmutató, 2. kötet: Társadalmi
párbeszéd, Luxemburg: az EU Kiadóhivatala, 52. oldal kiadványából származik.)
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KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ez a képzési modul arra irányul, hogy a résztvevők jobban megértsék azt, hogy hogyan
működik az európai társadalmi párbeszéd, és mik annak előnyei és kihívásai. Emellett,
ösztönzi a résztvevőket arra, hogy osszák meg véleményüket azzal kapcsolatban, hogy
nemzeti szakszervezeti szövetségük milyen mértékben elkötelezett az európai társadalmi
párbeszéd iránt, illetve, hogy az európai társadalmi párbeszéd eredményei milyen mértékben
relevánsak a nemzeti ipari kapcsolati rendszerek szempontjából.

1. Tanács:
Mivel az európai társadalmi párbeszéd meglehetősen összetett kérdés, az információ
strukturált bevitelére van elsősorban szükség. E célból használja a fenti háttérinformációt az
európai társadalmi párbeszéd működéséről szóló prezentációja elkészítése során.
IDŐ: 20-30 perc, beleértve a tisztázó kérdésekre fordított időt.

2. Csoport- és plenáris megbeszélések: az európai társadalmi
párbeszéd előnyei és kihívásai
A bevezető előadást követően javasoljuk, hogy ezen a ponton tartson plenáris megbeszélést
annak érdekében, hogy ösztönözze a vitát a résztvevők körében (a) az európai társadalmi
párbeszéd és annak előnyei, (b) az európai társadalmi párbeszéd fontos intervenciós területei
és (c) a nemzeti szakszervezetek európai társadalmi párbeszédben való részvételével
kapcsolatban, ahogy az a nemzeti és/vagy ágazati perspektívából látszik.

Módszer:
A bevezető prezentáció után ezt a három témát vesse fel, mint lehetséges vitatémát, és
három körben kérje meg a résztvevőket, hogy minden egyes témával kapcsolatban fejtsék ki
véleményüket. E célból használhatja az általunk a továbbiakban javasolt kérdéseket oly
módon, hogy válassza ki azok közül a legrelevánsabbakat az Ön adott képzési
kontextusában. Minden egyes témánál válasszon egy személyt, és kérje meg, hogy írja le az
elhangzott érveket a táblára annak érdekében, hogy irányt adjanak a megbeszélésnek.
Ezeket a jegyzeteket a végén felhasználhatja arra, hogy összefoglalja a vitát, és hogy
megvilágítsa a legkonkrétabb javaslatokat vagy a legnagyobb ellentétre utaló pontokat. Az Ön
választásától függ, hogy egy azonnali plenáris vita helyett inkább felosztja a csoportot kisebb
munkacsoportokra, ahol az egyes munkacsoportok egy-egy témával foglalkoznak, és a
megbeszélésükről beszámolnak majd a plenáris ülésen.
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Kérdések a plenáris vitára:
(a) Előnyök: Milyen előnyökkel jár az európai társadalmi párbeszéd az Ön konkrét
ágazatában? Milyen érveket tud felsorolni az európai társadalmi párbeszéd mellett és
ellen?
(b) Intervenciós területek: Az Ön nemzeti és/vagy ágazati kontextusának perspektívájából
mely témákkal lehet a leginkább foglalkozni európai szinten? Melyek azok a kérdések,
amelyeket nem lehet sikeresen és kielégítően megoldani nemzeti szinten, és szükség
lenne egy európai szintű megállapodásra? Melyek azok a kérdések, amelyeket nem
európai szinten kellene eldönteni, hanem inkább a nemzeti ágazati kapcsolati
rendszereken belül kellene tárgyalni? Mely kérdések esetében lehetne elérni
konszenzust európai szinten?
(c) Részvétel: Az Ön szakszervezete részt vesz az európai társadalmi párbeszédben? Ön
szerint szükség van arra, hogy az Ön szakszervezete intenzívebben részt vegyen az
európai társadalmi párbeszédben, és ha igen, mi lenne erre reális stratégia? Mit tehet az
Ön szakszervezete annak érdekében, hogy növelje részvételét, és mire van szükség
ennek elérése érdekében? Milyen szinten vesz részt az Ön szakszervezete az
együttműködésben és a releváns európai szakszervezeti szövetségekkel való
információcserében; ez az együttműködés kielégítő?
IDŐ: Legalább 10 perc a három kérdés mindegyikének megvitatására. Amennyiben előzetes
csoportmunka mellett dönt, ez több időt vesz majd igénybe: 5 perc a feladat elmagyarázására,
legalább 15 perc a csoportmunkára és 15 perc az előkészületre (témánként 5-5 perc),
valamint idő a többi résztvevő véleményének és megjegyzéseinek meghallgatására (további
15 perc, témánként 5-5 perc), és az eredmények Ön általi végső összefoglalása (5 perc).
A szekció teljes időtartama: 55 és 85 perc között.
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Meghatározás:
+ az elso, valóban európai
érdekképviseleti intézmény vállalati
szinten

Funkciók:
+ információ és konzultáció
+ európai szolidaritás

Kihívások:
+ még mindig alacsony a lefedettségi ráta (1/3)
+ még mindig korlátozott a közép- és kelet-európai országok
munkavállalói képviseloinek részvétele

Interaktív feladata: az Európai Üzemi Tanácsok
hatékony felhasználása

Társadalmi párbeszéd

Szakszervezeti
oktatási kézikönyv

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mik az Európai Üzemi Tanácsok, hogyan működnek és milyen
előnyökkel járnak, valamint milyen kihívásokkal néznek szembe?
Mik az Európai Üzemi Tanácsok?
Az Európai Üzemi Tanácsok azok a testületek, amelyek biztosítják a multinacionális cégeknél
dolgozó munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogát az Európai Unióban. Az
európai szintű munkavállalói képviseletet szolgáló ilyen testületek kialakításának lehetőségét
1994-ben vezette be az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv (Irányelv 94/45/EK), amelyet
2009-ben dolgoztak át (átdolgozott irányelv 2009/38/EK). Ahogy azt az Európai Alapítvány a
Munka- és Életkörülmények Javítására kimondja:
„Az Európai Üzemi Tanácsok nagy jelentőséggel bírnak az európai ipari kapcsolatok
területén, mivel ezek jelentik az érdekképviselet első, valódi európai intézményét vállalati
szinten. Az Európai Üzemi Tanácsok megléte jelzi, hogy egyre jobban felismerik annak
szükségességét, hogy választ adjanak az egységes európai piacból kialakuló üzleti
szféra európaizálódására azáltal, hogy kiegészítik az információ és konzultáció meglévő
nemzeti csatornáit. Mindez olyan cél, amelyet az 1989-es Szociális Karta és az azt
13
követő Szociális Akcióprogram fogalmazott meg.”
Az Európai Üzemi Tanácsok az európai szintű társadalmi párbeszéd példái. Ez azt jelenti,
hogy az együttműködés eszközét képezik, és a munkáltatói és munkavállalói képviselők
közötti együttműködés a kölcsönös jogok és kötelezettségek tiszteletben tartásán alapul,
ahogy azt explicit módon előírja az Európai Üzemi Tanácsok létrehozásáról szóló irányelv.
Mindez az Európai Üzemi Tanácsok működésének alapeleme azért is, mivel az irányelv teret
enged az érintett feleknek arra, hogy döntéseket hozzanak az Európai Üzemi Tanácsok
konkrét működéséről és struktúrájáról, valamint arról, hogy hogyan kívánnak egymással
együttműködni. Mindazonáltal, a társadalmi párbeszéd általános jellegét illetően, egy ilyen
együttműködési kultúra nehezen előírható jogszabály által, és nagyon nehéz mindezt jogilag
végrehajtatni.

Hogyan működnek?
Az Európai Üzemi Tanácsok alapvető feladatköre és jogosultsága információ és konzultáció
üzleti döntésekkel kapcsolatban. Miközben a konzultáció csak olyan témákkal kapcsolatban
lehetséges, ahol megjelenik a menedzsment üzleti döntése, az információadási kötelezettség
az összes olyan transznacionális vállalati kérdést illetően kötelező, amely hatással van a
munkavállalók érdekeire. Ezek a transznacionális kérdések azok, amelyek legalább két
tagállamban lévő vállalkozásra vonatkoznak, amelyek potenciálisan hatással vannak a
vállalat munkavállalóira európai szinten, vagy a tevékenységek áthelyezését jelentik
tagállamok között.
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A vállalatvezetés által nyújtott információnak lehetővé kell tennie a munkavállalók képviselői
számára, hogy megalapozottan értékelni tudják a vezetői döntés lehetséges hatását. A
konzultációnak biztosítania kell azt a lehetőséget a munkavállalói képviselők számára, hogy
kifejthessék véleményüket a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban, amely véleményt a
vállalatvezetés figyelembe vehet a döntéshozatali folyamatban. A konzultációra ésszerű időn
belül kell sort keríteni anélkül, hogy szükségtelenül akadályoznák vagy lassítanák a
döntéshozatali folyamatokat, és a vállalatvezetés felelősségét illető előítélet nélkül. A
menedzsmentnek reagálnia kell az Európai Üzemi Tanácsok által kifejtett véleményre.
Az Európai Üzemi Tanácsokat olyan vállalatoknál lehet létrehozni, amelyek az Európai Unión
belül legalább 1.000 munkavállalót és legalább két tagállam mindegyikében 150
munkavállalót alkalmaznak. A kezdeményezést vagy a központi vállalatvezetés indítja el vagy
a munkavállalók kérésére történik. Az utóbbi esetben az Európai Üzemi Tanács
létrehozásához legalább 100 munkavállaló vagy képviselőik támogatása szükséges, legalább
két különböző vállalattól legalább két tagállamban. Az Európai Üzemi Tanács működésének
pontos szabályairól a munkáltatói és munkavállalói képviselők tárgyalásai során döntenek az
úgynevezett „Különleges Tárgyaló Testületben”.

Mik az előnyök és milyen kihívások vannak?
2012-ben 935 multinacionális vállalatnál működik Európai Üzemi Tanács. Ez azt jelenti, hogy
a 2.400 multinacionális vállalat alig több egyharmadát tartozik potenciálisan az Európai Üzemi
14
Tanácsról szóló Irányelv hatálya alá. Az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint ez a
lefedettségi ráta
„elégtelen eredménynek tűnhet. Mindazonáltal, a szakszervezeti oldal mindezt nem
tekinti szerény eredménynek, mivel tudatában van annak, hogy milyen csatákat kellett
megvívnia a munkavállalóknak ahhoz, hogy erre a szintre eljussanak. Ugyanakkor ez
egyértelműen nem kielégítő állapot. Azok a cégek, amelyek ez idáig nem hoztak létre
Európai Üzemi Tanácsot, általában kisebb vállalatok, gyakran alacsony szakszervezeti
szervezettséggel, ahol a menedzsment nem hajlandó bevonni a munkavállalókat a
döntéshozatalba vagy olyan cégek, amelyek drasztikus szerkezetátalakításon estek át
az elmúlt évek során. A jól működő Európai Üzemi Tanács legfontosabb garanciája az
15
aktív, reprezentatív szakszervezet.”
Az Európai Üzemi Tanácsok számos előnnyel járnak a szakszervezetek és a munkavállalók
számára. Elsődleges információs és konzultációs szerepük mellett az Európai Üzemi
Tanácsok lehetséges eszközként szolgálnak az európai szolidaritás megteremtése és
erősítése szempontjából. E célból fontos, hogy a munkavállalói képviselők európai üzemi
tanácsi mandátumukat európai perspektívából kezeljék, arra használva azt, hogy határokon
átnyúlóan együttműködjenek, ahelyett, hogy kizárólag nemzeti érdekeikért küzdjenek és
harcoljanak. Az országos szakszervezetek fontos szerepet tölthetnek be az Európai Üzemi
Tanácsok tevékenységében és ellenőrzésében. Többek között részt vehetnek az Európai
Üzemi Tanácsokban meghívott szakértőkként, és tanácsadói státuszban jelen lehetnek a
találkozókon. Mindez lehetőséget ad számukra arra, hogy első kézből szerezzenek
információkat a vállalati fejleményekről és stratégiákról, hogy megerősítsék nemzetközi
hálózataikat, és hogy növeljék láthatóságukat és elismertségüket vállalati szinten.

14

http://www.ewcdb.eu/statistics_graphs.php
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http://www.etuc.org/r/57
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Bár az Európai Üzemi Tanácsok nem rendelkeznek döntéshozatali jogkörrel, információs és
konzultációs jogaik hasznosak lehetnek a munkáltatókkal folytatott párbeszéd és a különböző
országos munkavállalói képviselőkkel és szakszervezetekkel kialakított hálózatépítés
szempontjából. Ily módon mindez a multinacionális vállalati szinten történő tevékenységek
koordinálását és tájékoztatását is szolgálja. A megfelelő időben történő információszerzés és
a szakszervezeti munka koordinálása határokon átnyúlóan különösképpen fontos abban a
globalizált világban, ahol a multinacionális vállalatok kihasználhatják a munkaügyi normákban
és költségekben jelentkező nemzeti különbségeket, valamint a befektetésekért és
munkahelyekért folyó potenciális versenyt, ami nagymértékben megnehezíti a
szakszervezetek jog- és érdekvédelmi tevékenységét. A határokon átnyúló információ és
koordináció különösképpen fontos, amikor a vállalati tevékenységek áthelyezésére kerül sor
egyik országból egy másikba. De kevésbé drámai helyzetekben is az információ, konzultáció
és koordináció európai szinten fontos a szakszervezetek számára, többek között annak
érdekében, hogy emeljék a munkakörülmények harmonizációját, kölcsönös támogatást
szerezzenek a kollektív alku és a szakszervezetei kampányok számára, valamint, hogy
megerősítsék a munkavállalói jogokat különböző vállalati mozgások esetén, stb.
Az előnyök és kihívások szempontjából az Európai Üzemi Tanácsok fontosságának
kiemelkedő példája a Renault-Vilvoorde eset. 1997-ben, amikor be akarták zárni a Vilvoorde
üzemet Belgiumban, a Renault Európai Üzemi Tanácsa egész Európára kiterjedő sztrájkot
szervezett, és jogi lépéseket tett a vállalat ellen. Két bírósági ítéletben jogtalannak
nyilvánították az üzem bezárását, mivel arra az Európai Üzemi Tanácsok előzetes
tájékoztatása és a velük való konzultáció nélkül került sor. A munkavállalói képviselők elérték
a korábbi üzemi tanácsi megállapodás módosítását, megerősítve ezzel a megfelelő időben
történő információs és konzultációs jogokat, azaz ezáltal lehetővé tették a döntéshozatali
folyamat lehetséges befolyásolását. E jogi győzelem ellenére ez az eset is rávilágít az Európai
Üzemi Tanácsok gyengeségeire az ágazati folyamatok kezelésében és a munkáltatói
döntések befolyásolása területén. A folyamat végén az üzemet nem nyitották újra, és 3.000
munkahely veszett el.
Az Európai Üzemi Tanácsok konkrét működésének egy további problematikus területe a
közép- és kelet-európai országok munkavállalói képviselőinek korlátozott részvétele. A
közép- és kelet-európai országokban működő 1.242 vállalat 42%-ánál működik Európai
Üzemi Tanács, de ezek többségének központja nyugat-európai országokban van, és
általánosságban csak kevés figyelmet fordítanak arra, hogy a közép- és kelet-európai
16
munkavállalói képviselőket bevonják a már meglévő Európai Üzemi Tanácsok munkájába.
Az európai társadalmi párbeszéd egészét tekintve a hatékony szakszervezeti részvétel
további kihívását jelenti a forráshiány, elsősorban az idő és a nyelvismeret hiánya, amely a
különböző országok között történő információáramlás és kommunikáció szempontjából lenne
szükséges. Egy másik fontos kérdés az „adatvédelem”. Az Európai Üzemi Tanácsokban
történő részvétel a munkavállalói képviselőket nehéz helyzetbe hozza, mivel bizalmas üzleti
információkat kell kezelniük, de ugyanakkor védeniük kell a szakszervezeti tagok érdekeit is,
különösképpen akkor, amikor az információ olyan üzleti döntésekre vonatkozik, amelyek
negatív hatással lehetnek a munka- és foglalkoztatási körülményekre, így az áthelyezések,
üzembezárások és leépítések esetén.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAG
Szövegek és képzési anyagok
ETUI / Picard, Séverine (2010): European Workers Councils: a trade union guide to directive
2009/38/EC, Brussels: ETUI,
http://www.etui.org/Publications2/Reports/European-Works-Councils-a-trade-union-guideto-directive-2009-38-EC
ETUI / Demaitre, Jagodzinski (2012): Manual for European workers’ representatives, How to
make your meetings more successful, Brussels: ETUI,
http://www.etui.org/Publications2/Guides/Manual-for-European-Workers-Representatives.How-to-make-your-meetings-more-successful
Eurofound / Voss, Eckhard (2007): The experience of European Works Councils in new EU
Member States,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/65/en/1/ef0665en.pdf

Online források és adatbázisok
Database on European Works Council Agreements by ETUI: www.ewcdb.eu

Európai Üzemi Tanácsok
94/45/EK Irányelv az európai üzemi tanács létrehozásáról:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:254:0064:0072:EN:PDF
2009/38/EK Irányelv az 1994-es európai üzemi tanácsok létrehozásáról szóló irányelv
átdolgozása:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF
2001/86/EK Irányelv az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvétel
tekintetében történő kiegészítéséről:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EN:PDF
2002/14/EK Irányelv az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0033:EN:PDF
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KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ennek a képzési modulnak az a célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az Európai Üzemi
Tanácsok működését, és azt, hogy hogyan használhatják a szakszervezetek ezt az
intézményt a munkavállalói érdekek védelme és az európai szolidaritás erősítése érdekében.

1. Tanács:
Készítsen rövid előadást a fenti háttérinformáció felhasználásával annak érdekében, hogy
alapvető ismereteket adjon át a résztvevőknek az Európai Üzemi Tanácsok szerepéről és
működéséről.
IDŐ: Körülbelül 15 percet szánjon az előadásra és 10 percet a tisztázó kérdésekre.

2. Csoport- és plenáris megbeszélések: hogyan használhatjuk
hatékonyan az Európai Üzemi Tanácsokat?
Ez a csoportmunka lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy megosszák az Európai Üzemi
Tanácsokkal kapcsolatos tapasztalataikat, hogy beazonosítsák a határokon átnyúló
szakszervezeti együttműködés legjobb gyakorlatait, és hogy kialakítsák követeléseiket és
stratégiáikat a hatékony európai üzemi tanácsi tevékenység szempontjából.
Módszer: Ossza a résztvevőket maximum 6 fős csoportokra, amennyiben lehetséges,
képviseljenek különböző országokat, de ugyanazokat az ágazatokat, mivel ez elősegíti a
határokon átnyúló tapasztalatok cseréjét. Kérje meg a résztvevőket, hogy készítsenek listát
azokról a lehetséges szakszervezeti és munkavállalói előnyökről, amelyek az Európai Üzemi
Tanácsok kialakításához és munkafolyamatához köthetőek. Emellett, írjanak listát a fennálló
kihívásokról is. Ezt követően a munkacsoportok vitassák meg a következő kérdéseket. A 3.
feladatlapot használhatják a csoportmunka elősegítése érdekében.
(a) Hogyan lehet felhasználni az Európai Üzemi Tanácsokat szakszervezeti célokra és a
munkavállalói érdekek védelmében? Mik a legrelevánsabb információk, amelyeket e
tevékenység révén lehet szerezni, és hogyan lehet ezeket az információkat felhasználni?
(b) Mit kell tennie az Európai Üzemi Tanácsnak? A különböző nemzeti és/vagy ágazati
tapasztalatok alapján mik vagy mik lennének fontos intervenciós területek az Európai
Üzemi Tanácsok számára? Mik a különbségek és közös pontok a különböző nemzeti
és/vagy ágazati kontextusok között?
(c) Hogyan lehet használni az Európai Üzemi Tanácsokat a szakszervezetek és
munkavállalók közötti európai szolidaritás kialakítása és megerősítése érdekében? Mik a
lehetséges stratégiák arra, hogy megoldjuk a jelenlegi nyelvi, kulturális és vállalati
befektetési versenyből adódó problémákat?
A megbeszélés eredményeit foglalják össze a táblán, és mutassák be az előnyökről és
kihívásokról szóló listákkal együtt a záró plenáris megbeszélésen.
IDŐ: 5 perc a feladat elmagyarázására, legalább 45 perc csoportmunkára (15 perc az
előnyökről és kihívásokról szóló listák elkészítésére, és 10-10 perc az egyes kérdések
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megvitatására), 5 perc az egyes munkacsoportok beszámolójára és legalább 15 perc a záró
plenáris megbeszélésre.
A szekció teljes időtartama: 110 perc (négy munkacsoportot véve alapul).

3. FELADATLAP
FELADAT: Kérjük, készítsen két listát, egyet azokról a lehetséges
előnyökről, amelyek a szakszervezetek és munkavállalók európai üzemi
tanácsi munkájában való részvételéből származhatnak, és egy másikat a
fennálló kihívásokról. Ezután beszéljék meg az alábbi kérdéseket az Európai Üzemi
Tanácsok stratégiai hasznáról, a legfontosabb intervenciós területekről és az európai
szolidaritás megerősítésében játszott szerepükről. Végül, röviden számoljanak be a
megbeszélés eredményeiről a plenáris ülésen.

Az Európai Üzemi Tanácsok munkája
Előnyök a szakszervezetek és munkavállalók számára:

Fennálló kihívások

Hogyan lehet felhasználni az európai üzemi tanácsi
struktúrát szakszervezeti célok és munkavállalói
érdekek előmozdítására?
Melyek azok a legrelevánsabb információk, amelyeket
meg lehet szerezni, és hogyan lehet ezeket felhasználni?
Mit kell tennie az Európai Üzemi Tanácsnak?
A különböző nemzeti és/vagy ágazati tapasztalatok
alapján mik vagy mik lennének a fontos intervenciós
területek az Európai Üzemi Tanácsok számára?
Mik a különbségek és közös pontok a nemzeti és/vagy
ágazati kontextusok között?
Hogyan lehet felhasználni az Európai Üzemi Tanácsokat
a szakszervezetek és munkavállalók közötti európai
szolidaritás kiépítésére és megerősítésére?
Mik a lehetséges stratégiák arra, hogy leküzdjék a
fennálló nyelvi, kulturális és vállalati befektetési
versenyből adódó problémákat?
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Meghatározás:
+ a konfliktusok érdekharcok
+ pozitív és negatív aspektusok

Konfliktusstratégiák:
+ versengo: saját érdekek érvényesítése → hatalmi
források

+ együttmuködo: közös megoldás → kapcsolat
+ kompromisszumkereso és alkalmazkodó és elkerülo

Interaktív feladat: konfliktussal kapcsolatos
tapasztalatok a szakszervezeti munkában és
szóhasználat stratégiai alkalmazása

Társadalmi párbeszéd

Szakszervezeti
oktatási kézikönyv

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mi a konfliktus és mik a lehetséges megoldási stratégiák?
Mi a konfliktus?
A konfliktus ellentét megléte az anyagi vagy szimbolikus források elosztásával kapcsolatban
az érintett felek között. A konfliktus az igények, értékek és érdekek valós vagy vélt
szembenállása miatt jön létre. Az ipari kapcsolatok területén az ilyen érdekellentétek a munka
és foglalkoztatás feltételei és körülményei, azok költségei, a szabályozások és korlátok és a
munkavállalói jogok területén alakulnak ki. Gyakorlati szempontból a konfliktusok a következő
területekre terjednek ki: bérek, munkaszerződések és stabilitás, munkaidő és
munkafeltételek, munkahelyi egészség és biztonság, szociális védelem, kollektív jogok és
szakszervezetek, valamint a munka minősége, elismerés és részvétel a munkafolyamatban.
A konfliktusnak lehetnek pozitív és negatív aspektusai. A konfliktusokban való részvétel azt
jelenti, hogy valaki kiáll jogai és érdekei mellett. A konfliktusok lehetőséget biztosíthatnak a
változásra és növekedésre. Ösztönözhetik a kreativitást, és segíthetnek átgondolni a
tevékenységek megszokott gyakorlatát. A konfliktusok fontosak lehetnek a fennálló
különbségek kezelésében és a hatékony problémamegoldás területén. Ugyanakkor, a
konfliktusok improduktívak is lehetnek. Amellett, hogy energiát, forrásokat és időt kötnek le,
lehet, hogy feleslegesek, ártalmasak vagy megoldhatatlanok.
Különböző stratégiákat lehet használni a konfliktusok megoldására, és formális szinten ezek
egyike a társadalmi párbeszéd. Általánosságban, egy konfliktusban minden egyes fél
megpróbál kiállni saját érdekei mellett. A küzdelem megnyerése szempontjából az erőpozíció
és a források alapvető fontossággal bírnak. Ez még inkább így van az ágazati kapcsolatok
területén, ahol a források gyakran egyenlőtlenül vannak elosztva. Számos megoldás létezik
arra, hogy milyen forrásokat használjunk fel egy konfliktusban. Az anyagi, közvetlen
nyomásgyakorlást és/vagy gazdasági erőt megjelenítő források mellett fontosak a szociális és
kulturális aspektusok is, így például az analitikus gondolkodásmód képessége, amely a
hatékony konfliktusstratégia megválasztásának alapját is jelenti. Ugyanígy fontos szerepet
tölthet be az együttműködési készség, az érdekek közös képviselete vagy az összefogás.
Sőt, mivel a konfliktus interaktív, a kapcsolati és kommunikációs készségek is hatékonyan
használhatók fel a kiválasztott stratégia során. Például a megfelelő szóhasználat
megválasztása és az a képesség, hogy megértsük az ellenfél nézőpontját és motivációit (a mi
esetünkben a munkáltatói érdekeket), alapvető fontosságú.

Milyen lehetséges stratégiák állnak rendelkezésre a konfliktus megoldására?
Az ebben a modulban javasolt konfliktusmegoldási stratégiák a Thomas Kilmann-féle
konfliktusmegoldási modell logikáját követik. Az interneten elérhető konfliktuskezelési forrásokat
használjuk a fogalmak magyarázatára. Öt konfliktusmegoldási stratégiát írunk le, különbséget
téve a bennük jelenlévő magabiztossági szint és együttműködési szint között. A munkahelyi
konfliktusok területén kialakult konfliktusok során használható legmegfelelőbb stratégiák közé
tartozik a versengés és az együttműködés, vagy a kettő kombinációja. Hasonlítsuk össze az
öt javasolt stratégiát: versengő, alkalmazkodó, elkerülő, kompromisszumkereső és együttműködő.
A versengő stratégia rendkívül magabiztos és nem együttműködő. A versengésen alapuló
stratégia során a legfontosabb kérdés a saját érdekek erősítése a saját erőpozíció
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felhasználásával és a másik fél közvetlen támadásával. Ebben az esetben az elérendő cél
sokkal fontosabb, mint a másik féllel való kapcsolat. Egy ilyen megközelítési mód hatékony
lehet, amikor a munkavállalói jogokért és érdekekért állunk ki, vagy amikor elismertségre
akarunk szert tenni. A versengő stílus növelheti a szakszervezet erőpozícióját is.
Mindazonáltal, egy ilyen versengő stratégia alkalmazása megkívánja a munkáltatói oldal
gyenge pontjainak alapos elemzését annak érdekében, hogy eldönthessük, hol lehet
hatékonyan támadni. Szakszervezeti szempontból a versengő stílus alkalmazása gyakran az
egyetlen lehetséges reagálási mód az ugyanezt a stratégiát alkalmazó munkáltatókkal
szemben.
Az együttműködési módszer során arra koncentrálunk, hogy együttműködjünk a másik féllel
olyan célok és megoldások elérése érdekében, amelyek mindkét fél számára kielégítő
eredményt hoznak. Ez a stratégia nagymértékben magabiztos és együttműködő. Ebben az
esetben az érintett felek, a szakszervezetek és a munkáltatók közötti kapcsolat a
legfontosabb, nem utolsó sorban azért, mert az együttműködés természetesen közös
elkötelezettséget előfeltételez. Ez vonzó modell, mivel lehetőséget ad mindkét fél számára a
győzelemre, és magában hordja egy nem hierarchiára épülő kapcsolat kialakítását a két fél
között. Ugyanakkor, az ilyen típusú együttműködés előfeltétele valamilyen közös alap
megléte, és ennek alapján szükség van arra, hogy az összes érintett fél hajlandó legyen
engedni saját érdekeiből és erőpozíciójából. Az együttműködés választása a versengés
helyett csak ritkán származik a pozitív kapcsolatok, mint öncél előmozdításának humanista
megközelítéséből. Ehelyett ez gyakran a saját érdekek által diktált taktikai lépés, például
annak érdekében, hogy elkerüljük a versengés felmerülő költségeit és kockázatait. Vagy ez a
döntés születhet azért, hogy megpróbáljuk gyengíteni a másik fél versengő hozzáállását
abban az esetben, ha saját forrásaink nem elégségesek ahhoz, hogy egy ilyen típusú
versenyt megnyerjünk. Az együttműködés kölcsönös tiszteleten, mások meghallgatásának
szándékán és a megoldáskeresésben megnyilvánuló kreativitáson alapuló fejlett
konfliktusmegoldó készségeket igényel.
Két további, de kevésbé célorientált stratégia a konfliktusok elkerülése vagy elfojtása az
alkalmazkodó stratégia révén. Ez azt jelenti, hogy engedményeket teszünk és feladjuk saját
érdekeinket annak érdekében, hogy megmaradjon a harmónia és a jó kapcsolat a másik féllel.
Az elkerülő stratégia olyan nem magabiztos és nem együttműködő megközelítési módot
jelent a konfliktussal kapcsolatban, amelynek során úgy döntünk, hogy távoltartjuk magunkat
a konfliktus kialakulásához vezető ügyektől, illetve a velünk konfliktusban álló emberektől. Az
elkerülés jelentheti azt, hogy diplomatikusan kikerülünk egy kérdést, elhalasztjuk az ügyet egy
jobb időpontig vagy egyszerűen visszavonulunk egy fenyegető helyzetből. Az alkalmazkodó
stratégia együttműködő és nem magabiztosságot sugalló stratégia, amelyben a kapcsolatok
nagy jelentőségűek és a saját céljaink csak kevéssé fontosak. Az alkalmazkodó stratégiában
az emberek tartanak attól, hogy ha a konfliktus folytatódik, valaki sérülni fog, és ez tönkreteszi
a kapcsolatot. Ennek megfelelően készek engedmények tevésére és feladják saját érdekeiket
annak érdekében, hogy fenntartsák a harmóniát és megmaradjon a másik féllel való
kapcsolatuk.
Végezetül, az ötödik stratégia a kompromisszum, amely az együttműködés és az
alkalmazkodás között helyezkedik el. Ez magabiztos és együttműködő, de csak bizonyos
szintig, ami azt jelenti, hogy a kompromisszumkereső stratégiát alkalmazó személyt csak
viszonylag foglalkoztatják saját céljai és az ellenféllel való kapcsolat. Hajlandó feláldozni
céljainak és kapcsolatainak egy részét annak érdekében, hogy a közjó érdekében
megegyezést találjon. A kompromisszumkereső stratégia prioritása egyfajta alkut céloz meg a
saját és az ellenfél célkitűzései között. Ez a stratégia közös engedmények adásán alapul
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ahelyett, hogy egy valódi, közös problémamegoldásra irányulna. Az alkalmazkodási stílustól
eltérően az ebben az esetben adott engedmények mindig feltételekhez kötöttek.
(Az öt konfliktusstratégia összehasonlításáért lásd a modul végén található Feladatlapot és a
4. Melléklet grafikonjait.)
A különböző stílusok vagy stratégiák közötti választás az érintett felek kapacitásától,
forrásaitól és erőpozíciójától, a konfliktus típusától, az adott kérdésektől és azok egyes felek
általi megítélésétől függ. Itt egyértelműen stratégiai döntésről van szó, ahol el kell dönteni,
mely eszközökkel lehet leginkább elérni céljainkat, és ennek megfelelően kell alakítani a
tevékenységünket. Az, hogy versengő vagy együttműködő konfliktusstratégiát választunk,
attól is függ, hogy mennyire fontos megőrizni a jó kapcsolatot és mennyire fontos
megállapodást elérni a másik féllel, vagy, hogy a saját érdekeinket érvényesíteni tudjuk-e
közvetlenül anélkül, hogy bármilyen együttműködésre támaszkodnánk, vagy, hogy
foglalkoznánk a jövőbeli kapcsolatokkal. Ennek elemzése még fontosabb a munkaügyi
konfliktusok területén, ahol a munkáltató(kk)al való kapcsolat önmagában nem cél, de
stratégiai vagy taktikai relevanciával lehet a szakszervezeti cél elérése és a munkavállalói
jogok szempontjából.

KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ez a képzési modul arra irányul, hogy a résztvevők jobban megértsék a különböző
konfliktusstratégiák természetét, valamint a konfliktuselemzési képességüket kívánja növelni,
és elő akarja segíteni a megfelelő stratégiák kiválasztását.

1. Tanács:
Készítsen rövid előadást a konfliktustípusokról és stílusokról a fent leírt háttérinformáció
alapján. Emellett, felhasználhatja a 4. Feladatlapot, amelyet osszon ki annak érdekében, hogy
tisztázzák az öt bemutatott konfliktusmegoldó stratégia közötti különbségeket.
IDŐ: 15 perc az előadásra és 10 perc a tisztázó kérdésekre.

2. Csoport- és plenáris megbeszélések: konfliktustípusok és stílusok
Ez a tevékenység lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megkülönböztessék a
különböző konfliktustípusokat és arra ösztönzi őket, hogy megvitassák a kapcsolatot a
különböző típusok között. Segít nekik kiválasztani a konfliktusmegoldás stratégiáját az
ágazati kapcsolati kontextusban.
Módszer: Ossza a résztvevőket legfeljebb 6 fős kis csoportokra, és kérje meg őket, hogy
osszák meg egymással tapasztalataikat a napi szakszervezeti munkában felmerülő
konfliktusokkal kapcsolatban. Ossza ki az 5. feladatlapot és oldják meg azt. A csoportmunka
után a megbeszélés eredményeit mutassák be a plenáris ülésen.
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IDŐ: 5 perc a feladat elmagyarázására, 45 perc a csoportmunkára, körülbelül 30 perc a
plenáris megbeszélésre a résztvevők és a munkacsoportok számától függően.

3. Csoport- és plenáris megbeszélés: A nyelv stratégiai használata
Ennek a feladatnak a célja tudatosítani a résztvevőkkel a különböző típusú szóhasználat
hatásait és stratégiai használatát konfliktushelyzetben.
Módszer: Körülbelül négyfős kisebb csoportok. Az előző feladat csoportjait is lehet használni
annak érdekében, hogy a résztvevők kapcsolódhassanak a saját konfliktustapasztalataikkal
kapcsolatos korábbi megbeszéléseikhez. Röviden magyarázza el újra a nyelv fontosságát a
konfliktusmegoldásban, és vezesse be a negatív és pozitív nyelvhasználat jellemzőit a 6.
feladatlap táblázatát felhasználva. Ezután, kérje meg a résztvevőket, hogy csoportban
dolgozva kommentálják ezeket a jellemzőket, adjanak további elemeket a listához, és
vitassák meg, hogy milyen okok húzódnak meg egy adott nyelvhasználat kiválasztása mögött.
A csoportmunka után az eredményeket mutassák be a plenáris ülésen.
IDŐ: 5 perc a feladat elmagyarázására, 30 perc csoportmunkára és körülbelül 30 perc a
plenáris megbeszélésre a résztvevők és a munkacsoportok számának megfelelően.
A szekció teljes időtartama: 170 perc a munkacsoportok számától függően.
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4. FELADATLAP
Az EGYÜTTMŰKÖDÉS a konfliktuskezelés megfelelő formája a
következő helyzetekben:

[ Amikor nagyfokú a bizalom.
[ Amikor azt akarjuk, hogy mások is magukénak érezzék a megoldásokat.
[ Hogy kialakuljon az elkötelezettség azáltal, hogy mások véleményét is beépítjük a konszenzuson
alapuló döntésbe.
[ Hogy olyan integrált megoldást találjunk, amikor a két oldal igényei túl fontosak ahhoz, hogy
kompromisszumot kössünk.
[ Amikor a céluk a tanulás – pl. tesztelni feltételezéseinket, megérteni mások véleményét.
[ Amikor az érintett emberek készek megváltoztatni gondolkodásmódjukat, ahogy egyre több
információ áll rendelkezésre és új opciók kerülnek javaslatra.
[ Hogy különböző perspektívájú emberek meglátásait összesítsük egy problémával kapcsolatban.
[ Amikor erős érzelmek közepette kell dolgozni.
Stratégiai filozófia: A nehézségek között végzett munkafolyamat kreatív megoldásokhoz vezet,
amelyek kielégítik mindkét fél igényeit
Hátrányok: A folyamat nagyon sok időbe és energiába kerül, egyesek kihasználhatják mások
bizalmát és nyitottságát.
A VERSENGÉS a konfliktuskezelés megfelelő formája a következő helyzetekben:

[ Amikor rövid az idő és gyors döntésre és cselekvésre van szükség.
[ Amikor ki kell állni jogainkért.
[ Amikor az eredmény rendkívül fontos és nem lehet kockáztatni.
[ Amikor tudjuk, hogy igazunk van, és a helye dolgot tesszük.
[ Veszélyhelyzetekben vagy amikor a biztonságról van szó.
[ Amikor az, hogy helyesen cselekszünk, többet számít, mint a másik féllel való kapcsolat megtartása.
[ Amikor fontos, de népszerűtlen tevékenységekre van szükség, így például szabályok
megerősítése vagy fegyelmezés.
[ Amikor valaki pozíciója, hatásköre vagy jogai veszélybe kerülnek.
[ Amikor stratégiai változásokat hajtunk végre és erős, megbízható vezetést kell demonstrálni.
Stratégiai filozófia: Amikor a célok rendkívül fontosak, néha erőt kell alkalmazni ahhoz, hogy győzzünk
Hátrányok: Erősödhet a konfliktus, a vesztesek elégtételt vehetnek; amikor „a minden áron való
nyerés” kárt okozhat embereknek vagy a szervezetnek
Az ELKERÜLÉS a konfliktuskezelés megfelelő formája a következő helyzetekben:

[ Amikor egy kérdés triviális és más kérdések fontosabbak vagy sürgetőbbek – az időt és az
energiát oda fektessük, ahol a legtöbb eredményt hozza.
[ Amikor nincs lehetőség konstruktívan kezelni egy problémát, az erre irányuló kísérletek
hiábavalóak vagy csak rontanak a dolgokon. Lehet, hogy nem a legjobb idő vagy hely.
[ Amikor a konfrontáció potenciálisan többe kerül, mint a konfliktuskezelés előnyei – értékelésre és
megfontolásra van szükség.
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[ Időt nyerni és a dühös embereknek lehetőséget adni a “lenyugvásra”, hogy a feszültségek
[
[
[

csökkenjenek – fontos, hogy a felek szünetet tartsanak, hogy újra helyes megközelítésből és
összeszedetten reagáljanak, amikor a helyzet feszültté válik.
Egy elsietett döntéstől való tartózkodás időt nyerni több információ és támogatás megszerzésére
– a jól megtervezett és előkészített döntések általában a legjobb megoldások.
Amikor helyesebb, ha mások oldják meg a konfliktust – ne keveredjünk olyan konfliktusba,
amelyeket mások jobban tudnak kezelni.
Amikor az érintett ügy érintőleges hatású vagy elködösíti a valós problémát – keressük a
probléma okát és ne csak a tüneteket.

Stratégiai filozófia: A konfliktus elkerülése visszavonulás, félreállás vagy elhalasztás révén
Hátrányok: Tévedésből fontos kérdéseket hozhatunk, az elhalasztás ronthat a dolgokon
Az ALKALMAZKODÁS a konfliktuskezelés megfelelő formája a következő
helyzetekben:

[ Amikor rájövünk, hogy tévedünk (vagy kevésbé tapasztaltak vagyunk, vagy kevesebb tudással bírunk)
– ha mások mondják, jobb helyzetbe kerülünk, és megmutatjuk, hogy ésszerűen viselkedünk.
[ Amikor készen állunk arra, hogy másokat hagyjunk tanulni a hibáikból.
[ Amikor a kérdés sokkal fontosabb a másik személynek, mint nekünk – mások igényeinek
kielégítése és a jó szándék jele az együttműködő kapcsolat fenntartása érdekében.
[ Egy szociális bizalom kiépítése számunkra a későbbi, fontosabb ügyek kezelése érdekében.
[ Amikor a folyamatos versengés csak árthat ügyünknek – amikor vesztésre állunk.
[ Amikor a harmónia megőrzése és a szakadás elkerülése különösen fontos.
[ Amikor sokkal fontosabb az, hogy a felek miben értenek egyet, mint az, hogy miben nem.
Stratégiai filozófia: Másoknak eleget tenni a konfliktus mérséklésével, és így megőrizni a kapcsolatot
Hátrányok: Saját elképzeléseink nem kapnak figyelmet, a hitelesség és a befolyás elveszhet
A KOMPROMISSZUMKERESÉS a konfliktuskezelés megfelelő formája a
következő helyzetekben:

[ Amikor az egyenlő befolyással bíró ellenfelek erősen elkötelezettek egymást kölcsönösen kizáró
célok iránt.
[ Amikor az ellenfelek megállapítják, hogy miben tudnak megállapodni, azaz mit akarnak kicserélni
a kompromisszum elérése érdekében.
[ B terv, amikor az együttműködés vagy a versengés sikertelen.
[ Amikor időt lehet megtakarítani komplex kérdések egyes részeivel kapcsolatos közbülső
megállapodások révén.
[ Hogy célszerű megoldásokat találjunk szűk időkereten belül.
[ Amikor a célok csak viszonylag fontosak.
Stratégiai filozófia: Mindkét fél egy arany középút felé halad, hogy megőrizzék a „közjót”, miközben
mindkét fél valamit megtarthat eredeti szándékaiból
Hátrányok: Fontos értékek és hosszú távú célok tűnhetnek el a folyamat során; hosszú távú célok
tűnhetnek el a folyamat során; ha a kezdeti igények túl nagyok, lehet, hogy nem sikerül; cinizmust
szület, különösen, ha nem akarják értékelni a kompromisszumos megoldásokat
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5. FELADATLAP
FELADAT: Kérjük, gondolja át, milyen konfliktusok fordulnak elő a napi
szakszervezeti munkájában. A csoport minden résztvevője írjon le egy
konfliktusos helyzetet a többieknek. Az első elbeszélő töltse ki a lenti
táblázat első oszlopát, bejelölve a saját konfliktustapasztalatának megfelelő rubrikát, a második
személy a második oszlopot töltse ki, és így tovább. A táblázat segít összehasonlítani a
különböző konfliktusokkal kapcsolatos tapasztalatokat, és abban, hogy azokat a konfliktustípus,
a résztvevő felek erőviszonya, a konfliktus megoldásának kiválasztott stílusa és az eredmények
alapján elemezzék. Ennek alapján vitassák meg a csoportban, hogy miért és milyen feltételek
között váltak be vagy buktak el bizonyos stratégiák céljaik elérése és a konfliktus megoldása
során. Végül, számoljanak be a megbeszélés eredményeiről plenáris ülésen.

Konfliktussal kapcsolatos tapasztalatok
Konfliktus
Konfliktustípusok

1 2 3 4 5 6
kapcsolathoz kötődő
érdekekhez kötődő

Erőmegosztás a felek kiegyensúlyozott
között
saját oldalam erősebb (egyenlőtlen)
másik oldal erősebb (egyenlőtlen)
versengő
Saját oldal által
használt stratégia
együttműködő
konfliktusmegoldásra
kompromisszumkereső
alkalmazkodó
elkerülő
versengő
Másik oldal által
használt stratégia
együttműködő
konfliktusmegoldásra
kompromisszumkereső
alkalmazkodó
elkerülő
Eredmények

saját érdekek maradéktalan elérése
saját érdekek részleges elérése
nem sikerült elérni a saját érdekeket
másik fél érdekeinek maradéktalan elérése
másik fél érdekeinek részleges elérése
sikeres konfliktusmegoldás
sikertelen konfliktusmegoldás
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6. FELADATLAP
FELADAT: Kérjük, nézze meg a negatív és pozitív nyelvhasználat jellemzőit
az alábbi táblázatban. Saját szakszervezeti tapasztalata alapján tud további
aspektusokat hozzátenni a listához? A csoport vitassa meg, hogy milyen
érvek alapján választanak a két nyelvhasználati típus közül egy ipari kapcsolati konfliktus
során, és a különböző nyelvhasználatnak milyen lehetséges hatása és eredménye van a
konfliktus megoldásának elérése szempontjából. Emellett, gondolkodjanak el néhány olyan
kommunikációs stratégián is, amelyek hasznosak lehetnek a különböző konfliktusstílusok
során (versengő, együttműködő, alkalmazkodó, elkerülő). A végén a megbeszélés
eredményeiről számoljanak be a plenáris ülésen.

Negatív nyelvhasználat

Pozitív nyelvhasználat

Megmondja, hogy mit nem szabad csinálni

Megmondja, hogy mit kell csinálni

Enyhén vádaskodó hangnem

Alternatívákat és választási
lehetőségeket kínál

Olyan szavak, amelyek arra utalnak, hogy mit
nem szabad tenni: nem lehet, nem lehetséges,
képtelen

Segítőkésznek és bátorítónak hangzik

Nem hangsúlyozza a pozitív tevékenységeket

A pozitív tevékenységeket és
konzekvenciákat hangsúlyozza

Milyen nyelvhasználat és kommunikációs stratégia lehet hasznos a következők
esetében?
versengő konfliktusstratégia:
(ÉN NYEREK, TE VESZTESZ)
együttműködő konfliktusstratégia:
(ÉN NYEREK, TE NYERSZ)
kompromisszumkereső stratégia:
(NYERNI ÉS VESZTENI VALAMIT)
alkalmazkodó konfliktusstratégia:
(ÉN VESZTEK, TE NYERSZ)
konfliktust elkerülő stratégia:
(NINCSENEK VESZTESEK VAGY NYERTESEK)
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Meghatározás:
+ az egymással konfliktusban álló
érdekek közötti megállapodás

+ elmozdulni

Fázisok:
+ elokészület
! célok és stratégia

! érvelés

! tárgyalócsapat
+ konkrét tárgyalás
! információ
! javaslatok és engedmények
+ megállapodás és végrehajtás

Interaktív feladat: tárgyalási folyamat szimulációja
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Mi a tárgyalás és mik a különböző fázisai?
Mi a tárgyalás?
A tárgyalás célja, hogy megpróbáljanak megegyezést találni az ellentétes érdekek között. Ez
a társadalmi párbeszéd központi eszköze, és a szakszervezetek egyik alaptevékenységének
tartják. A tárgyalás célja, hogy megvédjék a munkavállalói érdekeket oly módon, hogy inkább
egyfajta kompromisszumot kötnek a munkáltatókkal, és nem konfrontálódnak nyíltan, illetve
nem hajtanak végre ágazati akciót. Ugyanakkor, természetesen a tárgyalás és a konfliktus
stratégiái nem feltétlenül zárják ki egymást kölcsönösen. Az ágazati akció eszköz lehet arra,
hogy erősítsék a szakszervezetek pozícióját a tárgyalási asztalnál, és ugyanígy, a tárgyalás
lehet annak módja, hogy megoldják az ágazati konfliktust, és hogy például a sztrájk révén
keletkezett feszültséget a magasabb fizetésekről vagy a jobb munkakörülményekről szóló
megállapodásba fordítsák.
Nagyon fontos, hogy a tárgyalás során szükség van az elmozdulásra: el kell mozdulni a
„legkedvezőbb helyzetből” egy olyan közös területre, amely mind a munkáltatók, mind a
munkavállalók számára elfogadható. Mindazonáltal, ez az elmozdulás természetszerűleg egy
bizonyos korlátig, egy „töréspontig” terjedhet, amely után az egyik vagy mindkét fél inkább
felbontja a kapcsolatot ahelyett, hogy elfogadna egy számára hátrányos megállapodást. Erre
jó példa az, hogy kollektív elbocsátások esetén a szakszervezeteknek gyakran kell
szembenézniük a következő kérdésekkel: Milyen elfogadható árat fizessünk a foglalkoztatás
szintjének megőrzéséért? A bérek csökkenése vagy a rosszabb munkakörülmények
elfogadható-e azért, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és ha igen, meddig a pontig? A
korlátozott elbocsátások elfogadhatók-e annak érdekében, hogy a legtöbb munkahely
megmaradjon?
Egy megállapodás elérésnek fontos előfeltétele, hogy a tárgyalás során ne az egymással
ellentétes, rögzült álláspontokra koncentráljunk, hanem azokra a konkrét érdekekre és
igényekre, amelyek alapján ezek az álláspontok kialakultak. Ily módon mindkét fél nyerhet a
tárgyalások során azáltal, hogy megpróbálják kitágítani az egybecsengő érdekek területét, és
így hatékonyan megvalósíthatják saját érdekeiket. Ugyanakkor, ahogy ezt már az 5.
Modulban leírtuk a konfliktusok megoldásával kapcsolatban, a versengő vagy együttműködő
tárgyalási stratégia közötti választás olyan stratégiai döntés eredménye, amely függ a
tárgyalás típusától, az ott felvetett kérdésektől, az ott megfogalmazott céloktól és végül, de
nem utolsó sorban az érintett felek között fennálló erőviszonyoktól. Végül, egy mindkét fél
számára győztes helyzet eléréséhez nem csak jó tárgyalási készségekre van szükség,
hanem arra is, hogy mind a munkáltatók, mind a szakszervezetek készek legyenek hatékony
kompromisszumot kötni egymással.
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A tárgyalási stratégiák és további interaktív módszerek részletesebb leírásáért lásd például az ILO Latin-amerikai
Kézikönyvét “Dialogo Social, Negociación y Technicas de comunicación”, amely része a következő programnak:
“Planificación de la formación sindical para la promoción del Trabajo Decente- Trabajo Decente al Cubo”, Turin: 2011,
http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2509&Itemid=1740.
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Hogyan működik?
A tárgyalási folyamatnak különböző fázisai vannak: előkészület, konkrét tárgyalás,
megállapodás elérése és megvalósítás. Annak érdekében, hogy a szakszervezet elérje
céljait, alapvetően fontos jól előkészíteni a tárgyalást. Elsőként fontos beazonosítani az adott
problémákat, elemezni azok okait és következményeit, valamint kontextusba helyezni őket.
Mindez magában foglalja a különböző érintett felek, érdekeik és erőviszonyaik, valamint
potenciális szövetségesek meghatározását. Ezután ki kell jelölni a tárgyalás céljait és
fontossági sorrendbe kell helyezni őket. Ez a lépés magában foglalja azt is, hogy
meghatározzák a „megállapodás legjobb alternatíváját”, amelyet a tárgyalások megszakadása
esetén kell célul kitűzni. Szükséges az ellenfél célkitűzéseire is reflektálni annak érdekében,
hogy lehetővé váljon egy reális megállapodás. Mindezen egyértelmű, fontossági sorrendbe
állított és reális célkitűzések alapján lehet végül megválasztani a legmegfelelőbb tárgyalási
stratégiát.
A stratégia kiválasztását követően szükséges strukturálni a tárgyalás közben alkalmazott
érveket. Ebben a lépésben támogató érveket kell előkészíteni álláspontunk alátámasztása
érdekében, meg kell találni a választ a lehetséges ellenérvekre, meg kell fogalmazni a
munkáltató(k)nak feltett kérdéseket, valamint meg kell határozni a tárgyalás során tett
lehetséges javaslatokat is. Az előkészület utolsó lépése a szakszervezeti tárgyalóbizottságon
belüli szerepkörök kijelölése: kik vezetik a tárgyalást, kik segítik elő a folyamatot azáltal, hogy
szintetizálnak, betartatják az időkereteket és szüneteket rendelnek el (az egyes
tárgyalóbizottságok belső konzultációi során), kik a folyamat megfigyelői, akik a szünetek alatt
reflektálnak az általuk tapasztaltakra. E három, egymástól elkülönülő funkció mellett, a
bizottság tagjainak képeseknek kell lenniük jó csapatmunkára, és amennyiben lehetséges,
képzést kell kapniuk a tárgyalási folyamatot megelőzően. A tárgyalócsapat kiválasztásánál
külön figyelmet kell fordítani a készségek jó arányára: csapatépítés, koordinációs és
kommunikációs készségek, kezdeményezőkészség, kreativitás, analitikus gondolkodásmód,
józan ész, és alapvető ismeretek. Egészében véve, a tárgyalócsapatnak képviselnie kell a
tárgyalások által érintett munkavállalói csoportokat vagy, legalább is gondoskodni kell arról,
hogy mások is részt vehessenek a tárgyalásokban, például oly módon, hogy a konkrét
tárgyalócsapat körül támogatói csoportot alakítunk ki.
A tárgyalás során, kezdeti fázisában a legfontosabb a lehető legtöbb információt megszerezni
a munkáltató(k) céljaival és szándékaival kapcsolatban, miközben csak a
legszükségesebbeket szabad felfednünk saját magunkkal kapcsolatban. Ennek megfelelően,
az aktív figyelés kommunikációs stratégiáját kell alkalmazni. Ennek néhány alapvető szabálya
a következő: inkább hallgassunk, mint beszéljünk, pozitív kérdéseket tegyünk fel, amelyek
arra ösztönzik a munkáltatói oldalt, hogy elmagyarázzák saját álláspontjukat, semleges
módon foglaljuk össze a vitatott témákat, ne szálljunk vitába a másik fél álláspontjával,
ehelyett teszteljük ezeknek az érveknek az erejét, azonosítsuk be a munkáltatói prioritásokat,
valamint a kompromisszum lehetséges területeit.
A tárgyalás nem vita. A cél nem az, hogy saját álláspontunkat mindenáron megvédjük, hanem
hogy befolyásoljuk a másik felet és meggyőzzük arról, hogy fogadja el a kölcsönös érdekek
közös talaját. Így a tárgyalás alapvető elemei azok a javaslatok, amelyeket a közös terület
elérése érdekében teszünk majd. A helyzettől függően a tárgyaló felek lehet, hogy azokkal a
nem vitatott kérdésekkel akarnak kezdeni, amelyeket könnyen meg lehet oldani, és a
bonyolultabb kérdéseket a végére hagyják. Ugyanígy, lehet, hogy a tárgyaló felek úgy érzik,
valódi kérdésekben van vita, és rögtön a lényegre térnek és először tárgyalják a legfontosabb
kérdéseket, mivel ebben az esetben sok idő kell a kompromisszum megtalálásához. A
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javaslatokat mindig a legkönnyebb kérdésekkel kezdjük, és a legvitatottabbakat hagyjuk a
tárgyalás végére. Az engedmények egy ilyen párbeszéd alapvető részét képezik, és
előfeltételei annak, hogy megállapodást érjünk el. Mindazonáltal, annak érdekében, hogy
valódi párbeszéd alakuljon ki, a javaslatoknak és az engedményeknek mindig feltételekhez
kötöttnek kell lenniük. Soha ne tegyünk engedményt viszonzás nélkül.
A sikeres tárgyalás olyan megállapodást eredményez, amely megoldja az eredeti konfliktust,
és mindkét fél számára lehetővé teszi, hogy részben érvényesítse érdekeit és igényeit.
Ugyanakkor, még a megállapodás elérése után is igen bonyolult dolog a szavakat gyakorlatba
átültetni, és megvalósítani a megállapodást. Nagymértékben a siker és ugyanígy egy
megállapodás korlátai is attól függenek, hogy az érintett felek milyen mértékben kötelezik el
magukat az elért kompromisszumok mellett, miután felkeltek a tárgyalóasztaltól. A
megvalósításhoz vezető első lépés az, hogy mindkét fél tisztában legyen azzal, hogy miben
állapodtak meg. Ennek megfelelően a tárgyalás végén elengedhetetlen, hogy a megállapodást
véglegesítsék és azt írásban, minden egyes pontot rögzítve jóváhagyják.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓS ANYAG
Szövegek és képzési anyagok
ITCILO (2009): Joint union/management negotiation skills, training for social partners,
participants’ workbook, Turin,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-kathmandu/docum
ents/meetingdocument/wcms_113768.pdf
ICFTU/ WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming
in collective bargaining, Booklet 4: Strategy and techniques of negotiation,
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/kit_4.pdf

KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ennek a képzési modulnak a célja megismertetni a résztvevőkkel a tárgyalási folyamat
különböző fázisait és technikáit.

1. Tanács:
A fenti háttérinformáció alapján készítsen rövid prezentációt, amelyben a tárgyalást a
munkahelyi konfliktus megoldásának egyik lehetséges formájaként definiálja, és fejtse ki
annak különböző fázisait.
IDŐ: 15 perc, további 5-10 perc tisztázó kérdésekre.
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2. Csoport- és plenáris megbeszélések: tárgyalási folyamat
szimulációja
E tevékenység során a résztvevők egy szimulációs tárgyalási tevékenység során gyakorolják
a tárgyalási technikákat. A feladat a következőket foglalja magában: előkészület, a tárgyalási
folyamat véghezvitele, a szimuláció és eredményeinek elemzése. Ez a feladat gyakorlati
segítséget ad a résztvevőknek annak érdekében, hogy javítsák tárgyalási készségeiket.
Módszer: Ossza a résztvevőket egyenlő létszámú, négy-hat fős csoportokra. A csoportok
egyik fele azt a feladatot kapja, hogy készítse elő a tárgyalást, amelynek során a
szakszervezeti oldalt képviselik majd. A csoportok másik fele a munkáltatói oldalt képviseli
majd. Az egyes csoportokon belül a résztvevők válasszanak maguk közül egy tárgyalási
vezetőt, egy facilitátort és egy megfigyelőt (lásd fenti háttérinformáció). A 7. és 8. feladatlap
segítségével elsőként az összes csoport készüljön fel a tárgyalásra. Ezt követően, két csoport
(egyik a szakszervezeti, a másik a munkáltatói oldal) szimuláljon tárgyalást a többiek előtt. A
többi résztvevő feladata a megfigyelés és a jegyzetelés egy végső közös értékelés
érdekében. 15 perc elteltével a csoportok váltanak, és a két másik csoport új szimulációs
tárgyalásba kezd.
A tárgyalási témákat a csoport igényei és a résztvevők háttere alapján kell megválasztani. Két
megoldás van: vagy Ön, mint oktató meghozza ezt a döntést előre, vagy engedi, hogy a
résztvevők maguk döntsenek a feladatot megelőzően. A tárgyalás például foglalkozhat a
kollektív elbocsátásokkal, amelyek azért következnek be, mert a vállalat működését egy
másik országba helyezik át, vagy azzal a munkáltatói igénnyel, hogy nagyobb
munkaidő-rugalmasságot vezessenek be, vagy azzal, hogy a munkáltató az újonnan felvettek
esetében csökkenteni kívánja a béreket és rosszabb feltételeket akar bevezetni.
IDŐ: 10 perc a feladat elmagyarázására, körülbelül 10 perc, ha a résztvevők választják ki a
tárgyalási témákat, 45 perc az előkészítő csoportmunkára, 15-15 perc az egyes
szimulációkra, 20 perc a végső értékelésre.
A szekció teljes időtartama: legalább 105 perc (két csoport esetén).
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7. FELADATLAP
Célok és érvek
FELADAT: Kérjük, használja a következő táblázatot a tárgyalás előkészítésére azáltal, hogy
meghatározza az Ön csoportja által képviselt célokat, valamint azzal, hogy kialakítja azokat az
érveket, amelyeket használni fog a folyamat során. Gondoljon az ellenfél céljaira és érveire is.

A tárgyalás napirendje I.
A tárgyalás céljai:

A célok elemzése
Saját csapatunk

A maximum (a számunkra legkedvezőbb helyzet):

A minimum (ami alatt a megállapodás legjobb alternatívája
mellett döntünk):

Ellenfél

A maximum (a számukra legkedvezőbb helyzet):

A minimum (ami alatt a megállapodás legjobb alternatívája
mellett döntenek):

Érvek
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Saját érveink

Ellenfél lehetséges válaszai

Ellenfél lehetséges érvei

Válaszaink
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8. FELADATLAP
Álláspontok és érdekek
FELADAT: Kérjük, használja a következő táblázatot a tárgyalás előkészítésére azáltal,
hogy meghatározza a tárgyalás tartalmát, valamint az érintett felek érdekeit és igényeit.

A tárgyalás napirendje II.
A tárgyalás céljai:

A tárgyalás tartalma és a felek érdekei
Mit?
Saját csapatunk

Miért?
Saját csapatunk

Minek az
érdekében?
Saját csapatunk

Mi a központi kérdés a különböző érdekelt felek szerint?
Az ellenfél

Mi az elérni kívánt előny? Milyen érdekek szerepelnek?
Az ellenfél

Milyen igényeket próbálnak a felek érvényesíteni követeléseik révén?
Az ellenfél

Léteznek-e külső érdekek? Van-e olyan harmadik fél, amely fontos a tárgyalás
szempontjából?
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Nemek közötti
egyenlőség
érvényesítése

Meghatározás:
+ a nemek közötti
egyenlotlenségek elleni
küzdelem minden szinten
+ pozitív diszkrimináció és a
döntéshozatali folyamatok
újraszervezése

Nemek közötti egyenloség
érvényesítése és társadalmi párbeszéd:
+ a nok aktív részvétele és mindenki elkötelezodése

+ nemek közötti egyenloségi program és a nemekre

gyakorolt hatások monitoringja
+ szegregáció, bérkülönbség, család és munkahely, zaklatás
+ kevésbé megosztott a munkaero és a szakszervezeti tagság és
képesített noi munkaero

Kihívások:
+ elismerés prioritásként és hatékony részvétel

Interaktív feladat: tapasztalatok a nemek közötti
egyenloség érvényesítése terén
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mit jelent a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, hogyan működik,
és milyen előnyökkel jár, és milyen kihívásokkal néz szembe?
Mit jelent a nemek közötti egyenlőség érvényesítése?
1997 júliusában az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa a következőképpen határozta meg
a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fogalmát: „A nemek közötti egyenlőség
érvényesítése olyan folyamat, amelynek során bármely tervezett tevékenység – így
törvényalkotás, politikai döntések vagy programok bármely területen és minden szinten –
nőkre és férfiakra gyakorolt hatásait értékelik. Olyan stratégia, amelyben a nők és a férfiak
által fontosnak tartott kérdéseket és tapasztalatokat a politikai döntések és programok
tervezésének, végrehajtásának, monitoringjának és értékelésének integráns részévé teszik
az összes politikai, gazdasági és társadalmi szférában annak érdekében, hogy a nők és a
férfiak egyenlő előnyökhöz jussanak, és hogy az egyenlőtlenség ne váljon állandóvá. A
nemek közötti egyenlőség érvényesítésének végső célja a nemek közötti egyenlőség
elérése.”
A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének
megvalósítását szolgáló átfogó politika, mely arra irányul, hogy a nemek közti egyenjogúság
kérdése minden egyes politikai, igazgatási lépés és intézkedés során érvényre jusson – „a
nemek közötti kapcsolatokat figyelembe kell venni minden egyes politikai intézkedés
esetében a tervezési fázistól a végrehajtás ellenőrzéséig” (4. Akcióprogram az Egyenlő
Esélyekről, EU/1995). A nemek közötti egyenlőség érvényesítésének alapja az egyenlő
bánásmód és az egyenlő esélyek elősegítése a férfiak és nők számára a társadalomban.
Mindez nem specifikus tevékenységeket és pozitív diszkriminációt jelent a közvetett és
közvetlen diszkrimináció, valamint a férfiak és nők hátrányos helyzetének leküzdése
érdekében. A döntéshozatali folyamatok újraalkotása alapvető fontosságú oly módon, hogy
az lehetővé tegye az egyenlő részvételt, és a politikai intézkedések és források egyenlő
elosztását. Miközben a legtöbb jelenlegi, nemekre vonatkozó hátrányos megkülönböztetés
még mindig a nőket sújtja, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése hangsúlyozza a férfiak
és nők közös felelősségét a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében. Emellett, e
megközelítésen belül a fennálló hátrányos megkülönböztetéseket szociálisan meghatározott
tényeknek tekintik. Ez a két fő különbség a hagyományos nőpolitikához képest, amely az
egyenlőtlenségeket gyakran a feltételezett női jellemzőknek tulajdonította, és ezek
csökkentését a nők felelősségének tartotta.
A munkaerőpiacok és a munkakörülmények esetében a hátrányos megkülönböztetés
központi területei, és így az egyenlő esélyek érvényesítésére irányuló kezdeményezések
témakörei a foglalkoztatási szegregáció és a nők hozzáférése a szakképzéshez, a nemek
közötti bérkülönbség, a munkahelyi és családi élet összeegyeztetése általában, és az
anyaság specifikusan, a szexuális zaklatás, a tisztességtelen bánásmód és az
emberkereskedelem. Az alapvető nemzetközi munkaügyi normák mindezen területekkel
foglalkoznak. Ezek közé tartozik az ILO 100. sz. Egyezménye az egyenlő díjazásról (1951),
111. sz. Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás és a foglalkozás
területén (1958), 156. sz. Egyezmény a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról
(1981), 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (2000, a 103. sz. Egyezmény (1952)
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felülvizsgálata), valamint számos további egyezmény a munkakörülményekről (éjszakai
munka, otthoni munka, részmunkaidős munka, munkabiztonság és munkaegészségügy), a
foglalkoztatás előmozdításáról (foglalkoztatáspolitika, emberi erőforrás fejlesztés, a
munkaviszony megszüntetéséről), a migráns munkavállalók jogairól (86. és 151. sz.
Egyezmény) és a háztartási alkalmazottakról (189. sz. Egyezmény).
Az európai társadalmi párbeszéd szintjén az EU irányelvekben kihirdetett mindhárom európai
társadalmi párbeszéd megállapodás speciális, nemekre vonatkozó relevanciával bír, mivel
ezek a szülői szabadsággal és a részmunkaidős és határozott idejű foglalkoztatással
foglalkoznak, ahol a nők túlreprezentáltak. Az európai társadalmi párbeszéd közvetlenül is
érintette a nemek közötti egyenlőség témáját a 2005 és 2009 közötti időszakra vonatkozó
akciókeret révén. Az ebben a keretben meghatározott négy akcióprioritás a következő: nemek
által betöltött szerepek, nők szerepének előmozdítása a döntéshozatalban, a fenntartható
munkahelyi és családi élet közötti egyensúly támogatása és a nemek közötti bérkülönbség
kezelése. Az Európai Üzemi Tanácsok esetében az elért megállapodások 44%-a foglalkozik
az egyenlő esélyek előmozdításával és a hátrányos megkülönböztetés csökkentésével
általában. Ugyanakkor, csak kevés megállapodás vonatkozik konkrétan a nemek közötti
viszonyokra, a szexuális zaklatás elleni küzdelem, a szakmai és szakmai előmenetel során
megnyilvánuló egyenlőtlenségek, valamint a munkaerő felvétel és a bérezés területén
18
megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés kapcsán.

Hogyan működik?
19

A nemek közötti egyenlőség érvényesítésének sikere érdekében két fő lépést kell megtenni.
Először, a nemek közötti különbségeket el kell ismerni, és ezután szisztematikusan
figyelembe kell venni a döntéshozatal során. Mindez megköveteli azt, hogy meghatározzák,
hogy a jelenlegi politikai és döntéshozatali folyamatok milyen módon tükrözik és erősítik a
férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket. Csak ezen az alapon lehet célzott politikai
intézkedéseket és gyakorlatokat kialakítani a fennálló egyenlőtlenségek leküzdése
érdekében. Mindez nem csak a releváns, a nemek közötti egyenlőtlenséghez kapcsolódó
kérdések felismerését és hangsúlyozását jelenti, hanem azt is, hogy a nők egyenlő
képviselettel és részvétellel rendelkezzenek a döntéshozatali folyamatokban.
E háttér mellett a nemek közötti egyenlőség kérdésére érzékeny társadalmi párbeszéd
folyamat alapvetően megköveteli a nők részvételét és érdekérvényesítését a
tárgyalóbizottságokban, azt, hogy a tárgyalócsapat összes tagja tudatában legyen és
elkötelezettséget vállaljon a nemek közötti egyenlőség kérdései iránt, valamint, hogy egy
részletes, nemek közötti egyenlőségre vonatkozó napirendet dolgozzanak ki, amely
egyértelmű stratégiát tartalmaz és meghatározza a prioritásokat (az egyéb szakszervezeti
kérdések és források figyelembevételével is). A tárgyalási folyamatban a tárgyalt témák
nemekre gyakorolt hatását különösképpen ellenőrizni kell, és külön figyelmet kell fordítani az
olyan rejtett hátrányos megkülönböztetések iránt, mint a nők által végzett munka
alulértékelése, a nők felülreprezentáltsága az alacsonyan fizetett és/vagy bizonytalan
munkakörökben, vagy a nők korlátozott hozzáférése a formálisan megállapodott egyenlő
jogokhoz.

18

Lásd Briskin/Muller (2011): Promoting gender equality through social dialogue: Global trends and persistent obstacles,
ILO working paper 43, 12-13. old.

19

A további érveléssel kapcsolatban lásd még ICFTU/ WCL: Negotiating better working and living conditions, Gender
mainstreaming in collective bargaining, Booklet 1: Company level, 29. old., 34-35. old.
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A nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fennálló jó gyakorlatai a kollektív alku során
elsősorban a foglalkoztatási szegregáció csökkentésére, a munkahelyi és családi élet
összeegyeztetésére és a szexuális zaklatás leküzdését célzó intézkedésekre irányulnak.
Különösképpen, ezek a jó gyakorlatok a munkáltatók felvételi politikájára (célok, pozitív
diszkrimináció, speciális képzés), a munkavállaló kérésére bevezetett munkaidő flexibilitásra,
a részmunkaidős munkára és a szülői szabadság lehetőségeire vonatkoznak. A szexuális
zaklatással kapcsolatban az átfogó tárgyalási stratégiáknak a prevenciót, a tudatosítást, a
hatékony panaszeljárásokat, a támogatási struktúrákat és a végrehajtható szankciókat kell
célozniuk.

Mik az előnyök és kihívások?
A nemek közötti egyenlőség érvényesítését célul kitűző társadalmi párbeszéd és az
egyenlőséggel kapcsolatos tárgyalás számos előnnyel rendelkezik. Ezek a tárgyalások a
nőkre és férfiakra egyaránt vonatkoznak, elsősorban azért, mert a nagyobb nemek közötti
egyenlőség kevesebb munkaerő-megosztást és versenyt jelent, és így akadályozza a
munkáltatók „oszd meg és uralkodj” politikáját. Ezen felül, a nőknek biztosított speciális
juttatások általában további hatással vannak a családokra és a közösségekre. A
szakszervezeteknek külön érdekük fenntartani a nemek közötti egyenlőséget a munkahelyen,
mivel a nők a munkaerő egyre növekvő százalékát képezik. A nemek közötti egyenlőség
érvényesítésének felvállalása vonzóbbá teheti a szakszervezeti tagságot a nők számára.
Ugyanakkor, a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem, az egyenlő bánásmódhoz
és bérezéshez való hozzáférés alapvető munkavállalói jog, amelynek megvalósítása és
védelme a szakszervezeti tevékenységek alapvető elemét jelenti. A munkáltatók számára is
pozitív hatással járhat a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, mivel szakképzettebb női
munkaerőre tehetnek szert, növelhetik termelékenységüket (a kevesebb távollétnek és
fluktuációnak, valamint az erősebb munkahelyi lojalitásnak köszönhetően), és emellett
mindez hozzájárulhat egy pozitív vállalati megítélés kialakulásához.
Ugyanakkor, még mindig jelen vannak az akadályok és a problémák. A nemek közötti
egyenlőséget még mindig nem ismerik el általánosan, és nem kezelik prioritásként a
társadalmi párbeszéd összes aspektusában. A szakszervezeteken belül a nők részvétele és
képviseleti ereje még mindig problematikus, és néha konfliktusokat okoz. Sőt, gyakran, bár
megvan a nemek közötti egyenlőség melletti elkötelezettség, a hatékony politika és struktúra
még hiányzik. Mindazonáltal, néhány női szervezet szerint a nemek közötti egyenlőség
érvényesítése elsősorban a társadalmi megbékélés eszköze. Azon a véleményen vannak,
hogy vagy fel kell adniuk radikálisabb álláspontjukat és kritikai hozzáállásukat, hogy
illeszkedni tudjanak az új filozófiához, vagy marginalizálódnak és kizárják őket a politikai
folyamatokból és források elosztásából. Általánosságban véve, a női szervezetek kritikával
illetik a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek rendelkezésére álló
pénzügyi források korlátozott mennyiségét, valamint azt, hogy ez idáig a nők részvétele a
20
döntéshozatali folyamatokban nem növekedett megfelelőképpen.

20
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Lásd például a Sister Cities Going Gender elnevezésű európai projektet (2005): Gender mainstreaming – does gender
mainstreaming improve women’s chances to participate in decision-making processes?, Vienna, 17-18. old.
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TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAG
Képzési anyagok
ICFTU/ WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming
in collective bargaining, Booklet 1: Company level.
ILO (2002): Promoting gender equality, A Resource Kit for Trade Unions,
http://actrav.itcilo.org/library/english/06_Gender/resource_kit_for_tu/gender_equality_
index.htm

ILO Egyezmények és európai társadalmi párbeszéd során keletkezett
dokumentumok
ILO (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations
promoting gender equality, Geneva: ILO,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_088023/lang—en/index.htm
International Labour Conference (2009): Report VI: Gender equality at the heart of decent
work: Sixth item on the agenda, Geneva: International Labour Office,
http://www.ilo.org/ilc/ILCSecssions/98thSession/ReportsubmittedtotheConference/
WCMS_105119/lang—en/index.htm
ETUC, Business Europe, CEEP, UEAPME (2009): Framework of actions on gender equality,
Final Evaluation Report, http://www.etuc.org/a/6709

Nemek közötti egyenlőség érvényesítése
ILO (2006): Nemek közötti egyenlőség és méltányos munka. Válogatott ILO Egyezmények és
Ajánlások a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről, Genf,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_088023/lang—en/index.htm

KÉPZÉSI ÖTLETEK
Ez a képzési modul tudatosítani kívánja a résztvevőkben a nemek közötti egyenlőtlenségek
fennállását, és be kívánja mutatni számukra a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének
koncepcióját annak érdekében, hogy megértsék a nemek közötti egyenlőség alapvető
fontosságát a társadalmi párbeszéd és a szakszervezeti munka minden szintjén és minden
témakörében.
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1. Tanács:
A fenti háttérinformáció alapján mutassa be a résztvevőknek a nemek közötti egyenlőség
elérésének koncepcióját és annak relevanciáját a társadalmi párbeszédben.
IDŐ: 15 perc, további 10 perc tisztázó kérdésekre, végső megjegyzésekre és vitára.

2. Csoport- és plenáris megbeszélések: tapasztalatok a nemek közötti
egyenlőség érvényesítésével kapcsolatban
Ez a feladat lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy beszámoljanak és megosszák
tapasztalataikat a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének gyakorlataival kapcsolatban
országaikban.
Módszer: Ossza a résztvevőket négy-hat fős kisebb csoportokra, biztosítsa, hogy minden
egyes csoportban vannak férfiak és nők is, lehetőleg egyenlő arányban. Kérje meg a
csoportokat, hogy vitassák meg a következő kérdéseket: Mik a legégetőbb, nemek közötti
egyenlőségre vonatkozó kérdések az Önök országában három területen: (a)
munkaerőpiacok, (b) társadalombiztosítás, (c) munkakörülmények és (d) szakszervezetek?
Milyen ellenintézkedéseket tettek a kormányok, a szociális partnerek és a szakszervezetek?
Milyen ellenállással és akadályokkal néz szembe a nemek közötti egyenlőség
érvényesítésének gyakorlata ezeken a szinteken? Használják a 9. feladatlapot a vitával
kapcsolatos jegyzetek elkészítésére. Végül osszák meg a csoportmegbeszélések
eredményeit, és a különbségeket vitassák meg plenáris ülésen.
IDŐ: 5 perc a feladat elmagyarázására, 30 perc csoportmunkára, 30 perc plenáris ülésre.

3. Csoport- és plenáris megbeszélések: ajánlások a társadalmi
párbeszédre
A nemek közötti egyenlőség érvényesítésével kapcsolatos korábbi tapasztalatcsere alapján
ebben a feladatban kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak ki ajánlásokat egy nemek
közötti egyenlőség kérdéseire érzékeny társadalmi párbeszéd érdekében.
Módszer: Osszon ki három nagyméretű öntapadós papírlapot (vagy három A4 méretű lapot)
minden résztvevőnek, és kérje meg őket, hogy gondoljanak ki három fontos ajánlást annak
érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd során megvalósulhasson a nemek közötti
egyenlőség érvényesítése. Az egyes prioritásokat nagybetűkel írják. Az ajánlások
vonatkozzanak a tárgyalás fontos kérdéseire, végrehajtandó intézkedésekre és a párbeszéd
folyamatra vonatkozó strukturális kérdésekre. Rövid egyéni felkészülés után a résztvevők
egyenként jöjjenek előre, olvassák fel ajánlásaikat, majd ragasszák lapjaikat a falra. A lapokat
három csoportba kell gyűjteni: „tárgyalási témák”, „intézkedések” és „párbeszéd folyamat”. A
képző feladata, hogy gondoskodjon az egyes ajánlások csoportba sorolásáról, és hogy az
eredményeket összefoglalja a feladat végén.
IDŐ: 5 perc a feladat elmagyarázására, 10 perc az ajánlások leírására, 2-3 perc résztvevőnként
az általuk írtak bemutatására, 10 perc a végső megjegyzésekre és a záró vitára.
A szekció teljes időtartama: 145-165 perc (20 főből álló csoport esetén).
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9. FELADATLAP
Csoportmegbeszélés a nemek közötti egyenlőtlenségekről
és a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről
FELADAT: Kérjük, vitassák meg a nemek közötti egyenlőtlenségek jelenlegi állapotát és a
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló kezdeményezéseket országaikban a
következő táblázat kitöltésével.

Nemek közötti egyenlőtlenségek és az egyenlőség érvényesítésére
irányuló kezdeményezések
Mik a nemek közötti egyenlőtlenség legégetőbb kérdései az Önök országában a
következő szinteken:
è munkaerőpiacok?
è társadalombiztosítás?
è munkakörülmények?
è az ön szakszervezete?
A nemek közötti egyenlőség érvényesítésére milyen intézkedéseket hoztak a
következő szinteken:
è kormányzati politika?
è törvényalkotás?
è társadalmi párbeszéd és kollektív alku?
è szakszervezeti struktúrák?
A nemek közötti egyenlőség érvényesítése milyen ellenállásba és akadályokba
ütközik a következő szinteken:
è kormányzati politika?
è törvényalkotás?
è társadalmi párbeszéd és kollektív alku?
è szakszervezeti struktúrák?
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1. MELLÉKLET: Hasznos linkek
Európai Szakszervezeti Szövetségek:
EAEA, European Arts and Entertainment Alliance: http://www.iaea-globalunion.org/eaea
EUROCOP, European Confederation of Police: http://www.eurocop.org
EFBWW/FETBB, European Federation of Building and Woodworkers: http://www.efbww.org
EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions:
http://www.effat.eu/public/
EFJ/FEJ, European Federation of Journalists: http://www.ifj.org/en
IndustriAll, European Federation for Industry and Manufacturing workers:
http://www.industriall-europe.eu/
EPSU, European Federation of Public Service Unions: http://www.epsu.org/
ETF, European Transport Workers’ Federation: http://www.itfglobal.org/ETF/
ETUCE/CSEE, European Trade Union Committee for Education:
http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html
UNI-EUROPA, European trade union federation for services and communication:
http://www.uniglobalunion.org/Apps/uni.nsf/pages/reg_europaEn

ILO:
ACTRAV Geneva, Bureau for Workers' Activities:
http://www.ilo.org/actrav/lang—en/index.htm
ACTRAV Turin, Labour Education Programme of the Bureau for Workers' Activities:
http://actrav.itcilo.org/index_en.php

EK:
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion,
website section on social dialogue:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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2. MELLÉKLET: Főbb, a társadalmi párbeszédre vonatkozó
ILO egyezmények
Társadalmi párbeszéd:
87. sz. ILO Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről (1948),
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? C087
98. sz. ILO Egyezmény a szervezkedési és kollektív tárgyalási jogról (1949),
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? C098
144. sz. ILO Egyezmény a tripartit tanácskozásokról (1976),
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? C144
154. sz. ILO Egyezmény a kollektív alkuról (1981),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299
152. sz. ILO Ajánlás a tripartit tanácskozásokról (1976),
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? R152
91. sz. ILO Ajánlás a kollektív megállapodásokról (1951),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,
P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R091,/Document
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3. MELLÉKLET: Az európai ágazati társadalmi párbeszéd
kihívásai
Dia 1

Dia 2
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Dia 3

Dia 4
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Dia 7

Dia 8
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Dia 10
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Dia 12
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Dia 15

Dia 16
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