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1. BEVEZETÉS 

A LIGA Szakszervezetek 2013-tól érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az 
elkövetkező évek várható változásainak figyelembevételével került kidolgozásra. A program 
kijelöli az országos érdekvédelmi tevékenység célkitűzéseit és a konföderáció szakszervezet-
politikájának fő irányait. 

A LIGA Szakszervezetek követeli a mindenkori Országgyűléstől  és a hatalmat 
gyakorló Kormánytól, hogy Magyarországon is a fejlett európai országokra jellemző 

életviszonyok legyenek! 

Valósuljon meg a biztonságos megélhetés, legyenek növekvő  bérek; érvényesüljenek a 
jogok, amelyekkel mindenki szorongások, kiszolgáltatottság nélküli életet tud élni! 

A LIGA Szakszervezetek fő feladata a munkavállalók – a versenyszférában és a 
közszolgálatban foglalkoztatottak – élet- és munkakörülményeinek, szociális biztonságának 
fejlesztése. A célok középpontjában a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása, a 
foglalkoztatás-biztonság és a legtágabb értelemben vett munkakörülmények színvonalának 
emelése, a munka világára vonatkozó törvények és jogszabályok kedvezőbbé tétele, valamint 
a modern demokráciákban megszokott munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakítása, 
megszilárdítása és folyamatos fejlesztése áll. Ennek érdekében kötelessége a munkavállalói 
érdekek országos szintű megjelenítése és hiteles képviselete. 

A LIGA Szakszervezetek célja, hogy független szakszervezeti szövetségként elérje, hogy 
Magyarországon a szakszervezetek megítélése javuljon, a szervezettség érzékelhető módon 
növekedjen, a munkavállalók befolyása a gazdasági-társadalmi folyamatokra erősödjön. 
Ennek érdekében, mint a versenyszféra és a közszolgálat területén egyaránt jelenlévő 
konföderáció, a két szféra dolgozóinak szervezését alapvető feladatának tekinti. 

A LIGA Szakszervezetek legfontosabb célkitűzéseit a pártoktól való függetlenség alapján, 
önálló közéleti szereplőként kívánja megvalósítani. Fellép a szakszervezetek közötti 
együttműködés erősítéséért a szolidaritás és az egyenjogúság elve alapján. Céljai elérése 
érdekében kiszámítható partneri viszonyra törekszik a kormánnyal és a munkáltatói 
szervezetekkel. A munkavállalók érdekeit képviselve konzultációt folytat a parlamenti 
pártokkal, civil szervezetekkel, a társadalom legszélesebb rétegeivel. 

A LIGA törekvése, hogy Magyarország a térség legdinamikusabban fejlődő, 
legversenyképesebb országává váljon, amelyben a fenntartható, magas növekedési 
potenciállal rendelkező, tudásalapú gazdaság magas szintű foglalkoztatottsággal jár együtt. A 
bővülő gazdaság által létrehozott forrásokból a társadalmi integráció erősítését, a 
szegénységgel, kirekesztettséggel sújtott rétegek életesélyeinek javítását kívánja 
megvalósítani.  

A LIGA elengedhetetlennek tartja a szakszervezeti szervezettség növelését annak érdekében, 
hogy legyen megfelelő erő, mind anyagi, mind szervezeti téren a befolyás érvényesítésére. 

A konföderáció összes tevékenységét – az általános szakszervezet-politikától, a belső 
működéstől kezdve, a külügyi kapcsolatokig terjedően – a céloknak alárendelten kell 
megvalósítani.  
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2. ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI HELYZETKÉP 

2.1. Társadalmi folyamatok 

2.1.1. Főbb népességstatisztikai folyamatok 

Magyarország lakosainak száma az 1980-as évektől folyamatosan csökken az egyre 
alacsonyabb születési arány és a magas halálozási arány következtében. Magyarország 
lakossága 2011-ben a népszámlálás adatai szerint már csak 9 millió 938 ezer fő volt.  
Az Európára jellemző a népesség általános elöregedése itthon is megfigyelhető. A teljes 
termékenységi arányszám folyamatosan csökken, 1950-ben 2,62; 1980-ban 1,92 volt és 
2011-ben elérte mélypontját 1,24-el. A népesség kor és nem szerinti összetételét, 
öregedését Magyarország fogyó jellegű korfája is visszatükrözi, alapja egyre szűkül a 
születésszám csökkenése miatt. A születésszám a legalacsonyabb az EU 28 tagállama közül 
(100 szülőkorú nőre számolva Magyarországon ez a szám 123 volt. A népesség 
fenntartásához 210 születésre lenne szükség). 
 
A házasságkötések száma az 1975-ös évektől drasztikusan csökken (1975-ben ezer lakosra 
9,9 házasságkötés jutott, 2011-ben már csak 3,6). Az ezer lakosra jutó válások száma 
viszonylag stabil, 2,1-2,5 között mozog az 1988-as évektől, azonban a házasságkötési kedv 
zuhanásához viszonyítva már romló tendenciát mutat. 
A születéskor várható élettartam folyamatosan nő, 2011-ben átlagosan 74, 67 év volt (1960-
ban 68,03 év). A nők várható életkora magasabb (78,23 év), mint a férfiaké (70,93 év), de így 
is alatta marad az EU átlagának (77,4 év).  
 
Ugyanakkor a népesség általános egészségi állapota, ha nem is kétségbeejtő, de 
elgondolkodtató: 2011-ben még mindig vezető halálokok között szerepelnek az életmódra is 
visszavezethető daganatos (33 274 fő) és a légzőszervi (64 250 fő) megbetegedések. Európai 
összehasonlításban pedig a középmezőnyben vagyunk a születéskor várható egészségben 
eltöltött életévek számát tekintve (Szlovákia 52,3 év, Magyarország 59,1 év, Málta 70,7 év).  
Az idősebbek egészségi állapotát tekintve a magyar 50-69 éves népesség a legrosszabbak 
között van európai összehasonlításban (krónikus betegségek, depresszió, szubjektív állapot 
megítélés). A készségszintek romlásával és az egészségügyi állapottal együtt 50 év felett a 
foglalkoztatási esélyek nagymértékben romlanak.  

2.1.2. Társadalomszerkezet, foglalkoztatás  

A fenti adatok is jelzik, hogy a rendszerváltás óta talán még a gazdasági változásoknál is 
dramatikusabbak voltak a társadalomban végbement változások. Az általános modernizációs 
folyamatok mellett a társadalomban elfoglalt hely - különösen a magyar társadalomban - 
nagymértékben függ a munkaerő-piaci helyzettől. Közvetlenül a rendszerváltást követően 
megjelent a munkanélküliség, rövid időn belül a munkaerőpiacon a teljes foglalkoztatottság 
a kétharmadára esett vissza.   Tömegek vesztették el a munkájukat, elsősorban az iparban, 
azon belül is az alacsony végzettségű, szakképzetlen – adott esetben roma származású - 
munkaerő került az utcára. Ekkor kezdődött el a társadalom mai napig tartó 
szétszakadásának folyamata: szétnyílt a jövedelmi olló, a szegényebb réteg számszerűleg 
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növekedett, egy igen vékony réteg, a gazdagabb még gazdagabb lett, arányait tekintve 
azonban maradt 10 % alatt. Nem alakult ki egy stabil középréteg, tagjai a gazdasági 
változásoknak és a politikai osztogatások függvényében többnyire lefelé süllyedtek, vagy 
visszakapaszkodtak a szegénység közeli állapotból egy átmenetileg kedvezőbb, stabilabb 
helyzetbe (A 90-es évek végére átmenetileg stabilizálódott a társadalomszerkezet). A 
legszembetűnőbb különbség a rendszerváltás óta a TÁRKI jövedelmi egyenlőtlenségeinek 
kutatása alapján, hogy a szegények aránya a teljes társadalomban a kilencvenes évekhez 
viszonyítva 6 %-ról 2012-re 14 %-ra, több mint kétszeresére nőtt.  
 

1. táblázat: A jövedelem-egyenlőtlenségének alakulása 

 1992 2000 2012 
Gazdagok (a medián több mint kétszerese) 7 9 8 
Felső középosztály (a medián 120-200 %-a) 25 25 27 
Középosztály (a medián 80-120 %-a) 42 34 30 
Alsó középosztály (a medián 50-80 %-a) 20 23 21 
Szegények (medián felénél kevesebb) 6 9 14 
Forrás: TÁRKI, Társadalmi Riport 2012 

 
A szegények között is a mélyszegénység az, ami aggodalomra ad okot: jellemzőt tekintve 
változatlan maradt, mennyiségét tekintve megnőtt, országosan eltérő mértékben, egyes 
országrészekben koncentrálódik. Kialakult stabilan az a munkalehetőségek hiányában és 
egyéb okoknál fogva tovább süllyedni már nem tudó réteg, amely esetében már megfelelő 
szociálpolitikai intézkedések nélkül a társadalmi integráció esélytelen. 
A TÁRKI kutatásai szerint (2003) a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentő állami 
beavatkozásokat leginkább az alacsony státuszúak (iskolai végzettség, jövedelem, munkaerő-
piaci részvétel) igénylik. A magasabb iskolai végzettségűek, különösen az egyetemi 
végzettségűek, a vállalkozók, a legmagasabb jövedelmi státuszúak kevésbé akarnak állami 
beavatkozást.  
 
Az utóbbi évek tendenciájának megfelelően azonban az állami beavatkozás pont a 
legkedvezőtlenebb helyzetűek esetében gyengül. Az állástalanok helyzete folyamatosan 
romlik. A KSH szerint 2011-ben egy időben közel 160 ezren kaptak álláskeresési járadékot, 
2012-ben viszont már csak 70 ezren, miközben a szociális ellátásban részesítettek átlagos 
száma 182 ezerről 200 ezerre nőtt. 1A nyilvántartott álláskeresők 52 százaléka 2012-ben 
semmilyen ellátásban nem részesült.  
 

3. FOGLALKOZTATÁS, FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI HELYZETKÉP 

3.1. Áttekintés 

A jelenlegi magyar valóságban az átlag munkavállalók, alkalmazottak helyzete összességében 
véve nem ad okot optimizmusra: az elmúlt években a munkabérek vásárlóereje csökkent, a 
munkavállalók munkaideje nőtt, a munkahelyek bizonytalanok, az állás, megélhetés 
elvesztésének veszélye mindennapossá vált és amennyiben a munkavállaló elveszti a 
munkáját, az elhelyezkedés időtartama hosszabb időt vesz igénybe, mint évekkel korábban. 
A magyar munkaerőpiac már meglévő – strukturális - problémáit súlyosbította a 2008-ben 

                                                
1 Ennek oka a folyósítás időtartamának 270-ről 90 napra csökkentése. 
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kirobbant válság, amelyből a magyar (KSH) és európai (EUROSTAT) adatok elemzése, hazai és 
külföldi jelentések, kutatások, felmérések alapján mai napig nem képes kilábalni az ország. 
Mára már szinte közhelyszámba megy, hogy a magyar munkaerőpiacról egymillió legális, adó 
és járulékfizető munkahely hiányzik. Az 1990-es gazdasági bővülést követően a válság 
erőteljesen csökkentette a potenciális gazdaságbővülés lehetőségeit és mára beruházás 
szempontjából a visegrádi országok közül Magyarország a legkevésbé vonzó célországgá vált. 
A gazdasági növekedési mutató alapján a négyből hazánk negyedik a sorban. Gazdasági 
növekedés nélkül pedig nem hozhatóak létre új munkahelyek, nem javítható lényegében a 
foglalkoztatottság. Mivel az alacsony foglalkoztatottság és magas inaktivitás komoly gátja az 
ország fejlődésének, ennek érdekében a foglalkoztatottsági szint növelése összehangolt 
szakpolitikai intézkedések elsődleges prioritásának kell lennie. 

3.2. A munkaerőpiac állandósult problémái  

 a gazdaság már meglévő strukturális problémái a válsággal tovább mélyültek, a 
munkahelyek/álláshelyek hiánya stagnáló probléma 

 a strukturális problémák közül különösen az alacsonyan képzett munkaerő 
tartósan alacsony foglalkoztatottsága emelkedik ki   

 bár az elmúlt években az aktivitási ráta nőtt, az inaktív népesség és a 
munkanélküliségi mutatószámok kedvezőtlenek, több esetben romlottak (tartós 
munkanélküliek, az ellátásból kiesettek valamint veszélyeztetett csoportok: egyes 
korosztályok - fiatalok, 50 év felettiek - alacsony képzettségűek, fogyatékkal élők, 
kisgyermekes nők, etnikai csoportok stb.)  

 az élőmunka adóterhei magasak, ami tovább rontja az amúgy is gyenge 
adómorált és adóelkerülésre ösztönöz, a feketefoglalkoztatás továbbra is jelentős  

 a még mindig viszonylag nagylelkű szociális ellátórendszer (szociális segélyek, 
nyugdíjrendszer) szintén a feketefoglalkoztatást erősíti, másrészt viszont az 
ellátórendszer hiányosságai (például: idősgondozás, gyermekellátó-rendszer) 
elsősorban a nők foglalkoztatására hat negatívan. 

 

3.3. Főbb megoldandó problémák és célok  

Magyarország európai uniós vállalása 2020-ra a foglalkoztatási ráta 75 %-ra emelése. A 
foglalkoztatás csökkenése már 2007-ben elkezdődött, a munkakereslet tartóan visszaesett. 
KSH adatok szerint Magyarországon a 15-64 évesek között 1998 óta eltelt időszakban a ráta 
még a 60 %-ot sem érte el.  A 2009-2013-as időszakban a ráta csúcsa 58,2 %2 volt. Európai 
viszonylatban is alacsony a munkaerő-piaci részvétel, különösen a nők esetében. A visegrádi 
országok közül Magyarországon a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta. 

                                                
2 2012. július-októberi adat. Nők esetében ez 53 % -ot jelentett 2012 nyarán, illetve a férfiak esetében 63,7 % 
volt 2012. augusztus-november között. 
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Magyarországon foglalkoztatáspolitikai szempontból a legmarkánsabb előrelépés a 
szakpolitikai intézkedések eredményeként (szociális ellátások, korkedvezményes nyugdíj, 
rokkantsági feltételek szigorítása, nyugdíjkorhatár emelése, stb.) az aktivitási ráta 
emelkedésében nyilvánul meg.3  Ugyanakkor a demográfiai folyamatok (születések száma 
csökken, idősek száma arányában nő) kedvezőtlen irányban hatnak, csökkentik az aktivitást.  

A versenyszférában a munkahelyek száma, ezen belül is a kis- és középvállalkozásoknál (KKV) 
alkalmazottak száma 2006 óta csökken, különösen az építőiparban, miközben nem nőtt a 
KKV-k száma. A KKV-knál foglalkoztatottak számának csökkenése azért is különösen 
veszélyes, mert a magyar munkaerőpiacon a versenyszférában foglalkoztatott munkaerő 
közel 70 %-át a KKV-k alkalmazzák.  A KKV-k a GDP közel felét, az export nagyjából egyötödét 
termelik. 
 
A 2013-as évben a statisztikákban kimutatható foglalkoztatási többlet túlnyomó részét a 
közmunka adja, kisebb részben a migráns munkavállalók és a foglalkoztatás fehéredése is 
hozzájárul a látszólagos bővüléshez. 

A közmunka dominanciáját mutatja, hogy az állami foglalkoztatási szervnél bejelentett 
álláshelyek száma változó tendenciát mutat, azonban erősen dominál a támogatott 
munkahelyek száma, a nem támogatottaké pedig tartósan csökken. Az elsődleges 
munkaerőpiacon jelenlévő munkáltatók jellemzően nem veszik igénybe a munkaügyi 
központok munkaközvetítési szolgáltatásait.  

A közfoglalkoztatás eredeti célja szerint olyan átmeneti, határozott időtartamú 
foglalkoztatás (tranzit foglalkoztatás), ami támogatja a tartós munkanélkülit a 
munkaerőpiacra való visszatérésben. A tapasztalatok szerint azonban elenyésző számban 
kerülnek vissza a közfoglalkoztatottak az elsődleges munkaerőpiacra, azon belül is a 
versenyszférába. A közmunka-programok az elmúlt három évben többször is átalakításra 
kerültek, azonban főleg a vidéki, egyébként is kritikus munkaerő-piaci helyzettel 
jellemezhető területeken a munkavállalók kiszolgáltatva, a megélhetéshez sem elegendő 
bérért, gyakran emberhez méltatlan körülmények között dolgoznak. A jelenlegi szakpolitika a 
közfoglalkoztatást elsősorban a szociális segély munkához kötött kiváltására használja. A 
közfoglalkoztatás rendszere 2011-ben átalakításra került, azonban így sem éri el eredeti 
célját. A foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök között helye van, azonban valós foglalkoztatás-
bővítést nem lehet közmunkára alapozni.  

Kedvező fejlemény, hogy Magyarországon jellemzően alacsony arányú atipikus 
foglalkoztatás az elmúlt években szakpolitikai döntések hatására kismértékben bővült. 
Ugyanakkor kérdéses, hogy ez mennyiben annak az eredménye, hogy a munkaadók a 
foglalkoztatás költségeinek csökkentése érdekében papíron csökkentik például a munkaidőt. 
Az atipikus foglalkoztatás rugalmasabb feltételeinek megteremtése és a gyermekellátó 

                                                
3 2009. I. né.: 61 %, 2013. I. né: 64,1 %, csúcs: 2012: július-október 65,1 %. 
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rendszer fejlesztésének irányába tett lépések különösen a nők munkaerő-piaci részvételét 
ösztönöznék, azonban ezek foglalkoztatás-bővítő hatása a statisztikákban nem jelenik meg.    

A munkavállalási célú migráció az elmúlt években ugyan átmenetileg gyengült a válság 
hatására, és statisztikailag is alulmarad a környező országokhoz viszonyítva, azonban a 
migrációs potenciál magas, a kivándorlást tervezők száma jelentős. Miközben egyes 
becslések szerint mára közel félmilliót4 is elérte a munkavállalási célból Magyarországot 
elhagyó magyarok száma, egyre nő azok száma is, akik megfelelő felkészülés, előzetes 
tájékozódás híján kellemetlen tapasztalatokat szerezve rövid időn belül hazatérnek.  

A KSH munkanélküliségre vonatkozó adatai szerint a 2013 I. negyedévében a munkanélküliek 
száma 509 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 11,8% volt. A mutatók az utóbbi időben 
stagnálnak. Különösen riasztó a fiatalok tartósan magas munkanélküliségi rátája.5 A 
munkanélküliek közül magas az ellátás nélküli álláskeresők száma (ennek oka az ellátási 
rendszer változásaiban is keresendő, pl. a munkanélküli ellátás időtartamának változása, az 
ellátások szűkítése), illetve a tartósan, egy éven túl állást keresők aránya. A visegrádi 
országok közül jelenleg csak Szlovákiának rosszabb a munkanélküliségi rátája. 

3.4. Társadalmi vetület  

A munkaerő-piaci elhelyezkedést leginkább az iskolázottság és képzettség befolyásolja, 
azonban ezen tényezők mellett a tartós munkanélküliek sikeres munkába állását a személyes 
nehézségek (önbizalomhiány, betegség, tartós fogyatékosság stb.) illetve a munkavégzési 
tapasztalatok hiánya negatívan befolyásolja. A megfelelő (szak)képzési programok, a 
felnőttképzés, a megfizethető felsőoktatás különösen fontos az egész életen át tartó tanulás 
(Life Long Learning) céljának, ezzel a foglalkoztathatóság és a jobb munkaerő-piaci esélyek  
megteremtésében.  

A veszélyeztetett csoportok esetén célzott, motiváló intézkedésekre van szükség. A fiatalok 
tartós munkanélküliségének kezelése például hosszútávon azért is lényeges, mert az 
elöregedő társadalomban az egyre keskenyedő aktív rétegre egyre nagyobb teher járul. 
Ugyanakkor kezd kitermelődni egy olyan réteg, akinek már közel sem természetes a 
munkavégzés. A nők számára a gyermekvállalás melletti munkavégzésre valós lehetőségeket 
kell adni, hogy ne kényszerüljenek választásra a család és karrier között.  Az ötven év 
felettieknek a magyar munkaerőpiacon kevés választási lehetőség adódik – esetükben a 
képzés, átképzés valós alternatívákat kell, hogy jelentsen. A nyugdíj melletti 
                                                
4 A német statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint 2012-ben több mint 50 ezer magyar költözött 
Németországba, 30 százalékkal több mint egy évvel korábban. Az Ausztriában foglalkoztatott 
magyarok létszáma az idén már elérte az 54 ezret. Becslések szerint 2012-ben Nagy-Britanniában 20 ezret 
meghaladó számban kértek adószámot magyar állampolgárok, a brit bevándorlási listán a magyar 
állampolgárok a 10. helyen szerepelnek. 
5 Az adatokat egyébként érdemes fenntartással kezelni, tekintve, hogy a statisztika csak a regisztrált 
munkanélküliek kapcsán nyújt információt, és a feketefoglalkoztatás is árnyalhatja a képet. A KSH adatai ILO 
útmutatás alapján számított számai módszertani okokból részben eltérhetnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
regisztrációra alapuló adataitól, de összhangban vannak.  
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továbbfoglalkoztatás, amennyiben az egyéntesti-lelki állapota megengedi szabad választás 
joga legyen, ne kényszerüljön nyugdíjba egy még egyébként aktív ember. A roma népesség 
problémái szintén nem elhanyagolhatók. Köreikben jóval magasabb a (tartós) 
munkanélküliség, ami részben az alacsony képzettségnek, részben társadalmi okoknak 
köszönhető. A társadalmi helyzet romlása mint figyelmeztető jel: a népesség harmadát 
veszélyezteti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség, A szegénység továbbra is 
aránytalanul sújtja a hátrányos helyzetű területeket és közösségeket, különösen a romákat. 
A szegénységből való kitörés legális útja pedig a tanulás és a munka. Ha ezekre a lehetőségek 
nem adottak, nem csak a szegénység, hátrányos helyzet termelődik újra, és nem csak a 
túlélésre berendezkedett társadalmi rétegek fognak tovább leszakadni, hanem egy állás 
tartós elvesztése egy korábban stabil egyént, családot is átmenetileg vagy tartósan a 
perifériára szoríthat.  

3.5. A LIGA által támogatandó főbb célok 

 olyan esélyegyenlőséget biztosító foglalkoztatás- és gazdaságpolitika 
megteremtése, ami a munkavállalást mindenki számára valós és elérhető 
lehetőséggé teszi, különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra (fiatalokra, 
nőkre, romákra és az idősekre) 

 a foglalkoztatáspolitikai eszközök ne egyes célcsoportokat támogassanak 
elsősorban, hanem valóban ösztönző, aktivizáló eszközök legyenek 

 olyan gazdasági környezet megteremtése, ami a kis- és középvállalkozások 
foglalkoztatáspolitikai eszközökkel való támogatása helyett ténylegesen kedvező 
feltételeket teremt a munkahelyek hosszútávú megtartására és újak 
létrehozására 

 legális foglalkoztatás ösztönzése, összehangolt gazdasági- és 
foglalkoztatáspolitikai eszközökkel  

 kiemelt célnak kell lennie a fiatalok munkanélküliségét megelőző intézkedések 
támogatásának (pl. ifjúsági garanciaprogram) 

 
Azonnali cselekvési pontok:  

 
 a tisztes munkáért tisztes bért kapjanak a munkavállalók 
 közmunka helyett valós munkahelyek teremtését célzó intézkedések. A közmunka 

valóban csak az alacsony képzett csoportok átmeneti jellegű foglalkoztatása 
legyen, megélhetést biztosító, és nem a szociális ellátást helyettesítő bérért 

 az élőmunkára terhelődő adók és járulékok általános csökkentése, a 
munkaadókat célzottan sújtó adókat célzó intézkedések visszaszorítása   
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4. HELYZETKÉP AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERRŐL 

4.1. Áttekintés 

Az egészségügyi ellátórendszer problémái nem újkeletűek, és az elmúlt 15 év alatt csak 
tovább mélyültek. A rendszerváltás előtti, ha nem is tökéletesen, de még működőképes, 
központilag, állami forrásokból finanszírozott egészségügyből mára egy súlyos finanszírozási 
gondokkal küzdő, félbehagyott reformokkal elaránytalanított és közel fenntarthatatlan 
egészségügyi ellátórendszeri struktúra maradt.  
A rendszerváltás előtt is voltak már forráshiányból eredő finanszírozási gondok. Ugyan a 
rendszerváltás után minden szereplő egyetértett abban, hogy szerkezeti és finanszírozási 
szempontból is reformra van szükség, de az egymást váltó kormányoknak nem alakult ki 
egységes szakpolitikai elképzelése az egészségügy problémáinak kezelésére. Ennek 
következtében a magántőke egészségügybe való bevonása, vagyis a privatizációs 
próbálkozások felemás eredményeket hoztak. Az állami intézményekben az elosztási 
rendszer, azon belül is a forráselosztás hiányos szabályainak köszönhetően romlott a helyzet. 
Ehhez adódtak hozzá az intézményi szintű menedzselési problémák, amelyek 
eredményeképpen a súlyos pénzhiány és a rossz gazdálkodás 2013-ra több egészségügyi 
intézményt a csőd szélére sodort. Az alacsony normatíva, a kórházi tartozásállomány 
mérete6 mára már az intézmények egy jelentős részének működését veszélyezteti.  
Tény, hogy a rendelkezésre álló – szűk - források felhasználása gyakran pazarló és 
ésszerűtlen, azonban a finanszírozási és strukturális kérdések mellett szervesen felmerülnek 
hatékonysági, tulajdonviszonyi vagy akár etikai-morális7 szempontok is.  

4.2. Strukturális kérdések  

4.2.1. Az ellátórendszer struktúrája 

Az ellátórendszer progresszíven épül föl, alapellátásból, járóbeteg-szakellátásból, aktív és 
krónikus fekvőbeteg szakellátásból, valamint egyéb ellátásokból (ügyeleti ellátás, mentés, 
ápolás és egyéb tevékenységek) áll össze.  
 
Az alapellátás minden olyan ellátási forma, amihez nem kell beutaló, a lakosság közvetlenül 
igénybe veheti a szolgáltatást (pl. háziorvos, gyermekorvos, fogászat, ügyeleti ellátás, 
védőnői szolgálat stb.) Az ellátórendszer strukturális problémái már az alapellátásnál 
kezdődnek.  A rendszerváltás utáni években a rendszer átalakítása erről a szintről indult. A 
háziorvosi szolgáltatásnyújtók többsége mára magánpraxisban, önálló vállalkozásban 
működik.  A statisztikai adatok szerint a tízezer főre eső háziorvosok, házi gyerekorvosok 
száma 1990-től folyamatosan javult (1990-ben: 5864 fő 2011: 6442 fő), azonban a 
gyakorlatban az alulfinanszírozás mára tartósan betöltetlen háziorvosi praxisokat 
eredményezett. Az alapellátás ugyanakkor gyakran nem tölti be funkcióját, vagyis olyanok is 
továbbkerülnek a szakellátásba, akiket egy hatékonyabban működő, nyugat-európai 
rendszerben már alapellátás is ellátna. 

                                                
6 A lejárt kórházi adósságállomány 2013 áprilisára már meghaladta a 2012. év végit. A MÁK 2013. első féléves 
adatai szerint a költségvetési szervek közül a kórházak lejárt, de még határidőn belüli közüzemi tartozása 50 
milliárd forintot tett ki. Minden második kórháznak van minősített – 60 napja lejárt, 50 millió forintot vagy az 
intézmény költségvetésének 3,5 %-át meghaladó – tartozása, összesen 21,2 milliárd forint.  
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Azok a betegek, akik nem elláthatóak alapellátás keretében, a járóbeteg-szakellátás 
(rendelőintézetek, szakgondozók, szakambulanciák, szakápolás) vagy fekvőbeteg- szakellátás 
rendszerébe kerülnek be.  A szakellátás nem csak az alapellátásból szükségtelenül 
továbbküldött betegek miatt túlterhelt. A betegforgalom növekedés a finanszírozás alapját 
adó teljesítmény-elszámolási pontrendszer miatt a járóbeteg-ellátás és a kórházaknak is 
érdeke.  Hatékonyságbeli problémák a betegirányításban, a hosszú várakozólistákban is 
megjelennek.  
 
Az ellátás legmagasabb és legszűkebb fokán a kórházak, klinikák állnak. A szakpolitikai 
döntések hatására a működő kórházi ágyak száma az elmúlt 10 évben 30 ezerrel csökkent, ez 
tízezer lakosra jutó kórházi ágyak tekintetében közel 30 százalékpontos csökkenést jelentett. 
Ez a gyakorlatban feszültségeket hozott, hiszen az ellátás hatékonysága vagy az új szemlélet 
(pl. egynapos ellátások) nem fejlődött és terjedt el olyan mértékben, amilyen gyorsan 
leépítésre kerültek a fekvőbeteg-kapacitások. Specializált intézmények (Szabadság-hegyi 
gyermekgyógyintézet, „Lipót”) helyettesítő intézmények nélküli bezárása egyes 
szakterületeken csak súlyosbította a helyzetet.  

4.2.2. Minőség és hatékonyság  

Adatokkal alátámasztható, hogy szakmai szempontból a magyar egészségügyi ellátás európai 
színvonalú, ugyanakkor a körülmények (épületek, kezelőhelységek, kórtermek) elmaradnak 
attól. Az épületeket tekintve jelentős számú intézmény kerül és kerül felújításra, 
korszerűsítésre. elsősorban Európai forrásokból finanszírozott TÁMOP-os programok keretén 
belül (2013-ban hozzávetőlegesen 300 milliárd forint körüli összegből folynak fejlesztések). 
Ennek ellenére még mindig vannak olyan épületek, szakellátók, ahol a feltételek nem 
ideálisak a gyógyító munkára. 
 
A betegek szemszögéből a tapasztalatok és az elégedettségi felmérések romló tendenciát 
mutatnak. A Szonda-Ipsos 2013-ban 15 ország és 12 ezer ember megkérdezésével folyó 
kutatás eredményeképpen ismertette, hogy a hazai lakosságnak közel fele (42 százalék) úgy 
érzi, rosszabb lett, és nehezebben jut hozzá 2013-ban az egészségügyi szolgáltatásokhoz, 
mint öt éve. A felmérés szerint a magyar egészségügyi ellátórendszer leggyengébb pontja az 
ellátás gyorsasága. 
 
Az ellátás nem tud gyors lenni, hiszen a rendszer túlterhelt. Európai viszonylatban még 
mindig magas itthon az orvos-beteg találkozások száma. Ennek része okban társadalmi: a 
lakosság egészségügyi ismeretei alacsonyak, gyakran indokolatlanul fordulnak orvoshoz, 
szükségtelenül megterhelve ezzel a rendszert. A szociális ellátás, idősellátás hiányosságai 
gyakran az egészségügyi ellátórendszeren csapódnak le.  
 
A magyar egészségügyi ellátórendszerben a hatékonyság-javítást illetően még magas 
potenciálok rejlenek. 1999-ben bevezetésre került kísérleti jelleggel az irányított 
betegellátási rendszer, amely pozitív eredményei ellenére sem került szélesebb körben 
alkalmazásra. 
A szolgáltatók tevékenysége sokáig nem volt ellenőrzött, nem voltak egységes szakmai 
protokollok, egységes minőségi elvárások. Mára már elindult a kórházi akkreditációs 
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folyamat, ennek eredményekén a kormány tervei szerint 5-7 éven belül protokoll szerinti 
egységes ellátást kap a beteg az ország minden részén. 
 

4.3. Finanszírozási kérdések  

4.3.1. Tulajdonosi viszonyok 

A rendszerváltás előtt az egészségügyi ellátás teljes mértékben állami kézben, 
köztulajdonban működött. A rendszerváltást követő 10 évben a helyi önkormányzatoknak 
jogában állt eladni a kezelésükben lévő egészségügyi intézményeket, vagyis szabadút állt a 
teljes magánosítás előtt. 2002 után a Csehák-féle kórháztörvény értelmében profitorientált 
magáncégek vehették volna meg a kórházakat, ezt a törvényt azonban 2003-ban az 
Alkotmánybíróság megsemmisítette.  
 
A felemás privatizációs folyamatok eredményeként az egészségügyben elsősorban a 
háziorvosi szolgáltatók, gyógyszertárak, másrészt a nagy befektetéseket igénylő 
szolgáltatások kerültek magánosításra. A magánerő részaránya a labor, képalkotó 
diagnosztika, művese kezelés, háziorvosi szolgálat, fogászat, otthoni szakápolás, ügyeleti 
ellátás, betegszállítás esetében a legmagasabb a mai napig. A diagnosztikai célú eljárásokat a 
TB is piaci áron támogatja, ez egyben azt is jelenti, hogy az ellátás jóval költségigényesebb 
ezeken a területen.  
 
A magyar tulajdonú gyógyszercégeket a privatizáció éveiben külföldi multicégek vásárolták 
fel részben vagy egészben. A gyógyszertárak száma 1990-től folyamatosan, közel 1000-el 
nőtt, mára nagyjából 2500 magántulajdonú patika működik országszerte  
Jelenleg a kórházak újraállamosítása folyik, 2013. augusztus 1-jével az utolsó három 
gazdasági társaságként működő intézmény is visszakerül állami tulajdonba. Így a 
magyarországi egészségügyi rendszer durván háromnegyede jelenleg egy központi 
felügyelet, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) alá tartozik. 

4.3.2. Egészségügyi rendszer finanszírozása  

Az egészségügy finanszírozása túlnyomórészt állami forrásból, szolidaritási elven történik. Az 
állam által beszedett, a munkáltatók és a munkavállalók által az egészségügyre kötelezően 
befizetett járulékok az Országos Egészségbiztosítási Pénztárba kerülnek, ezek kerülnek 
visszaosztásra. Ezen felül az egyén és az állam is pluszban hozzájárul, az előbbi például a 
gyógyszerek, fogászati ellátás, gyógyászati segédeszközök árának kifizetésével, az állam 
pedig például a népegészségügyi programok formájában.  
 
Állami kasszából nagyságrendileg több mint 1000 milliárd forint kerül be az egészségügybe.  
A KSH adatai szerint a ráfordítások ugyan az elmúlt 10 évben, ha nem is folyamatosan, de 
növekedtek, 2003-ban 1141,4 milliárdról 2010-re 1384, 4 milliárdra. Ezen belül a 
magánszférába áramló összegek 2003-évi 464,3 milliárdról 2010-re 752,2 milliárdra nőttek 
(ez az arány más társadalombiztosításon alapuló rendszerekhez képest magas). A visegrádi 
országok és az EU átlagához képest is kevesebbet költ a magyar állam az egészségügyre. 
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A privatizációs folyamatok nyertesei a 2000-es évek végéig a gyógyszergyártók, patikák 
voltak.  A konvergencia program keretén belül az OEP által kezelt gyógyszerkassza kiadási és 
bevételi oldalának egyensúlyi helyzetbe hozásának érdekében8 a kormánypolitika a 
gyógyszerkiadás költségeinek csökkentésére koncentrál, a gyógyszergyártók úgynevezett 
„vaklicitjével”, illetve az olcsóbb, helyettesítő gyógyszerek előnybe részesítésével.9 Ez a 
betegek esetében azt is jelenti, hogy korszerű gyógyszerek estek és esnek ki a támogatott 
készítmények köréből. Közben a kórházi ellátásban a betegnek gyakran önmagának kell a 
szokásos gyógyszereit bevinni, mert azok finanszírozására már képtelen az adott intézmény. 
 

4.4. Egyéb kérdések  

Etikai-morális válság 

A betegnek vannak jogai. Ilyen például az esélyegyenlőség, a szabad orvosválasztás joga, 
kapcsolattartás, vallásgyakorlás, felvilágosítás, tájékoztatás, stb. Ezek a mai 
intézményrendszerben többszörösen is sérülhetnek, sérülnek. Maga a beteg-orvos 
kapcsolata is morális válságban van, ennek egyik vetülete a hálapénz rendszere is. 2012 
nyarától létezik törvényi szabályozás ellene,10 de a gyakorlatban a mai napig elterjedt. A 
pénzhiány a mindennapokban a szakma demoralizációjához, a betegellátás körülményeinek 
érezhető romlásához vezetett.  

Gyógyítás helyett megelőzés 

A magyarok egészségügyi állapota európai összehasonlításban is rossz. Ennek ellenére az 
ellátórendszer még mindig inkább a gyógyításra és kevéssé a megelőzésre helyezi a 
hangsúlyt. Ezen a téren csak igen lassú változás figyelhető meg, olyan intézkedések 
formájában, mint népegészségügyi programok, egészségfejlesztési irodák, jogszabályi 
változások (pl. nemdohányzók védelme érdekében).  
 

4.4.1. Az egészségügy, mint foglalkoztató  

Az egészségügyi intézmények, különösen vidéken foglalkoztatás szempontból is jelentősek. 
A 90-es évek végére az alacsonyan fizetett dolgozók tömegesen hagyták el az 
egészségügyben a munkahelyeket.  A munkaerőhiány, a rendszerben maradt dolgozók 
kapacitásainak maximális kihasználtsága mindennapossá vált. 2002-ben a béremelések 
átmenetileg megoldották a problémát, a rendszerbe visszaáramlott a munkaerő egy része. A 
rá következő pár évben azonban újra romlott a helyzet: a humán-egészségügyi ellátásban 
foglalkoztatottak száma (szociális ellátórendszer nélkül) 2007-től 128 ezerről 2012-re 118 

                                                
8 Az OEP gyógyszerkiadásai 2006-ban érték el a csúcsot 378 milliárd forinttal, amelyet drasztikus csökkentés 
követett. 2012-ben ténylegesen 315,1milliárd volt a gyógyszertámogatás összege.  2013-ban már csak nettó 
221 milliárd volt az előirányzat. 
9  A gyógyszerfogyasztás érdemben a lakosság egészségügyi állapotának javítása nélkül nem szorítható le. Az 
egészségügyi rendszer átalakítása és a népesség egészségügyi állapotának javítása nemzetgazdasági 
szempontból is szükséges lenne. 
10 Az új Mt. 2012, júliusától kimondja, hogy „a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül 
harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy 
nem köthet ki”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kórházi főigazgatói engedély mellett a hálapénz elfogadható. 
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ezerre csökkent. Az orvosok és szakdolgozók külföldre való vagy a szakmából való 
elvándorlása hiányszakmákat termelt ki az egészségügy több területén is, a bérkérdések 
rendezése újra sürgőssé vált. Ennek kezelésére több intézkedés is történt: 2011-től először 
csak a szakorvos-és szakgyógyszerész jelöltek, majd egy bővebb körben bevezetésre került az 
ösztöndíj-program, a hiányszakmákban többletpénzt kaptak a dolgozók. 2013-ban a 
parlament megszavazta mintegy 95 ezer egészségügyi dolgozó 2013 januárjáig visszamenő, 
szeptembertől folyamatos béremelését (aminek a forrása elsősorban a fekvőbeteg-ellátástól 
átirányzott összeg). Egy korábbi kormánydöntés, mely szerint a nyugdíj mellett 
továbbfoglalkoztatottak nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést is, szintén kb. háromezer fő 
pályaelhagyását eredményezett volna, ezért bevezetésre került a korhatár feletti 
továbbdolgozók számára a nyugdíj kompenzáció rendszere is. Ugyanakkor bérfeszültséget 
generál, hogy a béremelésből egyes területek a védőnők és a gazdasági-műszaki terület – 
kimaradtak. Ezek az intézkedések hatása még nem ismert, azonban a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tömeges pályaelhagyás és migráció legalább részben lassult különösen a 35 
év alatti orvosok és a rezidensek körében.  
 
A bérkérdés átmeneti megoldása mellett a kollektív jogokban változás állt be: a jelenlegi 
államosítás, vagyis a gazdasági társaságok átalakulása 16-18 000 egészségügyi dolgozót 
érintett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az átalakított egészségügyi intézményeknél a 
kollektív szerződések megszűntek, az alkalmazottak újra közalkalmazotti státuszba kerülnek, 
annak minden előnyével és hátrányával együtt. Az üzemi tanácsok helyébe újra 
közalkalmazotti tanácsok lépnek. 
 

4.5. Kiutak  

Az egészségügyi ellátórendszer problémáira különböző megoldási lehetőségek léteznek. 
Bármelyik utat is választja az állam, elengedhetetlen, hogy több forrást invesztáljon a 
rendszerbe. Egy dolog ezen a ponton leszögezhető: az állami egészségügyi rendszer 
természetétől fogva soha nem lesz nyereséges, a piaci alapokon nyugvó egészségügyi 
rendszer11 pedig további kérdések felmerülése mellett12 nagy valószínűséggel soha nem lesz 
teljes körű és mindenki számára azonos feltételek mellett hozzáférhető.13 
 
Egy biztosnak látszik: amennyiben az egészségügybe a közeljövőben a szükséges források 
betétele nem történik meg, az egészségügy helyzete vagy a minőség szempontjából - a 
kórházak a felhasznált gyógyszereken, orvostechnikai eszközökön, az eszközök mennyiségén 
vagy minőségén spórolnak - vagy az ellátottak körét tekintve – például hosszú várólisták 
miatt nem kerülnek be ellátottak a rendszerbe - tovább fog romlani. 
 

                                                
 
12Ilyen például az adatkezelés kérdése. Az állami rendszer hatalmas mennyiségű bizalmas adatot tárol (lásd 
betegút-lekérdezés). Mi lesz az adatok sorsa, ha ezek több magánkézbe kerülnek? 
13A magyar népesség európai viszonylatban a szegényebbek közé tartozik, ezért az egészségügyi ellátórendszer 
finanszírozásának és fenntartásának átalakítása állami forrásokból magán-finanszírozásúvá se rövid, se 
hosszútávon nem lehet cél. Egyrészt, a rendszer nem lenne fenntartható (lásd például a Telki magánkórház 
bezárásának esete), másrészt a jelenlegi rendszerben erőteljesen a lobbiérdekek határozzák meg a 
finanszírozást, így eltérő érdekek érvényesülnének. 
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4.6. A LIGA által támogatandó főbb célok  

 az egészségügyet, egészségügyi ellátást komplexen, hosszútávon rendszerben 
szemlélő intézkedések támogatása 

 egyenlő eséllyel hozzáférhető egészségügyi struktúrát megcélzó intézkedések 
támogatása  

 elsősorban a megelőzésen, a lakosság egészségtudatosságának erősítésén alapuló 
rendszer kialakításának támogatása (egészséges munkaerő) 

 az állami finanszírozású rendszer fenntartása, forrásbővítés, forrásbiztosítás 
 az egészségügyi szakképzés minőségének fenntartása 
 a gyógyító – beteg kapcsolat tiszteletben tartása 
 

Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a hálapénz rendszerének gyakorlati kivezetése 
 az egészségügyi dolgozók tisztességes bérének, szakmai elismerését célzó 

intézkedések támogatása, ezáltal a pálya-elhagyás, munkavállalási célú migráció 
csökkentése 

 az átszervezések foglalkoztatásra és bérekre való negatív hatásának 
kiküszöbölése 

 

5. SZOCIÁLIS HÁLÓ, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, JUTTATÁSOK 

5.1. Áttekintés 

A szociális biztonság nem csak a munkavállalók, hanem az egész társadalom szempontjából 
fontos. A szociális háló azon szervezetek, intézmények, intézkedések összessége, ami 
biztosítja, hogy az egyén ne kerüljön a társadalom perifériájára, védje azokat, akik tartósan 
vagy átmenetileg képtelenek az öngondoskodásra.  Ha a szervezetek, intézmények, 
intézkedések jól működnek, akkor kevesen kerülnek a társadalmon kívülre. Az állam egyik 
alapvető feladata, hogy a szociális hálót, a szociális biztonságot fenntartsa. Az, hogy az állam 
a szociális hálót sűrűre vagy ritkára szövi, vagyis milyen mértékben avatkozik be, az 
társadalmanként eltérő.  
 
A sűrű szociális hálónak előnye is és hátránya is van.  A leggyakrabban emlegetett példa az 
északi jóléti államok – Svédország, Finnország, Norvégia – rendszere, ezeknek az országoknak 
az erős szociális hálójának a fenntartása igen drága, magas egyéni befizetéseket kíván meg, 
azonban a gazdasági-társadalmi feltételek egyelőre megengedik a működtetésüket. A világ 
más tájain, például Indonéziában, Indiában a szociális háló gyenge, az állami kasszába a 
befizetések alacsonyak, a háló ritka, a fiatalkorú, az idős, beteg, munkaképtelen, vagy más 
okból öngondoskodásra képtelen ember ellátása nem az állam, hanem közösség (család) 



 

18 

feladata. Léteznek részben adókból, illetve társadalombiztosítási befizetésekből 
finanszírozott, illetve vegyes rendszerek is. 
 
Magyarországon a szociális biztonsági rendszer a társadalombiztosításból, ezen belül is az 
egészségbiztosításból, valamint nyugdíjbiztosításból, illetve az alanyi jogon vagy rászorultsági 
alapon járó – adókból finanszírozott - szociális ellátásokból (transzferek és szolgáltatások is) 
áll. Ebben az áttekintésben az utóbbiakról lesz szó.  
 

5.2. Szociális ellátórendszer Magyarországon  

A szociális ellátások hazai rendszere jelenleg pénzbeli, természetbeli és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátási formákból tevődik össze. A jogosultsági alapot véve léteznek 
segély típusú ellátások, melyek rászorultsági elven járnak, folyósításuk mérlegelésen alapul, 
valamint alanyi jogon járó, állami költségvetésből finanszírozott ellátások.  A juttatások 
döntő többsége (kb. 70 %) társadalombiztosítás jellegű. A fennmaradó 30 % a 
társadalombiztosítási helyzettől független támogatás (családtámogatás, munkanélküliek 
ellátása, lakáshoz kapcsolódó támogatás, társadalmi kirekesztéshez köthető támogatás).  
 
A rendszerváltás óta kiépült a szociális igazgatás rendszere, kialakult a szociális jogi háttér és 
fejlesztésre kerültek a szociális szolgáltatások is.  A magyar rendszer - a transzferek és 
szolgáltatások – célcsoportjai elsősorban az idősek, nők, gyerekek, fogyatékosok, 
hajléktalanok, valamint az aktív korú, de munkanélküli emberek, illetve gyakorlatilag bárki, 
aki rászorult élethelyzetbe kerül.  
 
A rendszerváltást követően a korábban központosított rendszer a szubszidiaritás elve szerint 
az önkormányzatok hatáskörébe utalta a szociálisan rászorultak ellátását, a gyakorlatban 
nagyfokú önállóságot adva nekik. Ezt követően a decentralizálás problémái hamar felszínre 
kerültek, a kilencvenes évek végére a rendszer anomáliái már egyre gyakrabban csapódtak le 
az ellátás minőségében és a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség egyenlőtlenségeiben. Az 
önkormányzatok terhei nőttek, a szociális alapellátás biztosítása sok esetben meghaladta az 
erejüket. 1993-ban megalkotásra került a szociális törvény, bevezetésre került a normatív 
finanszírozás, majd ezt követően egyre inkább a központi szabályozás felé mozdult el a 
rendszer.  
 
Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási rendszer szétaprózott, a források 
felhasználása nem elég hatékony, ezért a szociális ellátások rendszerének átalakítása 
szükségessé vált. A jelenlegi szakpolitika deklarált célja a szociális ellátórendszer megújítása, 
az adó- és szociális juttatási rendszerek hatékonyságának emelése. Az átalakított 
rendszerben az elképzelések szerint az intézményközpontú ellátás helyett a szolgáltatásokra 
fog helyeződni a hangsúly. 

5.3. Szociális ellátási rendszer és munkanélküliség  

Az alapelveket tekintve - bár magát a szociális törvényt gyakran és sok esetben 
következetlenül módosították – a rendszer jó ideje ugyanaz maradt. A szakpolitikai 
hozzáállásban a munkaképes korú inaktívak és munkanélküliek esetében sokáig többnyire a 
„segély helyett munkát” elv dominált. A 2010-es kormányváltást követően azonban a 
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„munka-alapú társadalom” megteremtésének elve a szakpolitikai törekvéseket is alapvetően 
megváltoztatta.  
 

5.4. Szociális ellátások változásai  

Az ágazat meghatározó törvénye a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, amely meghatározza a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások körét (lásd a mellékletben). A közmunka rendszerének átalakítás 
után (ezt bővebben lásd a foglalkoztatottságról szóló háttéranyagnál), 2013. második felében 
a szociális törvény hatálya alá tartozó pénzbeli ellátások körével folytatódik a (szociális) 
ellátások rendszerének átalakítása. Az átalakítás lényeges eleme a szociális kártya 
bevezetése, 2014-ben a tervek szerint a teljes rendszer kiépítésre kerül. A szociális kártya egy 
kvázi bankkártyaként működik, meghatározott helyeken, adott árucikkeket lehet fizetni vele. 
Bevezetésével a szakpolitika a szociális juttatások ezen körének felhasználását, nyomon 
követhetőségét akarja elérni.    
 
A családtámogatási rendszer is változtatásra került: a gyermekgondozási segély folyósítását 
két évről újra három évre hosszabbodott meg. A nevelőszülői hálózatot jogszabállyal 
erősítették meg, a családtámogatási ellátások összege (a jövedelmekkel arányos adó 
visszatérítés formájában) emelkedett. Az új Munka törvénykönyve a szabadságok 
tekintetében jelzésértékűen pozitív változást hozott, azonban lényegében véve fenntartotta 
a korábbi helyzetet.  
 

5.5. Szociális ellátórendszer és az EU  

A szociálpolitikai intézkedések, a szociális ellátórendszer működtetése ma még elsősorban 
tagállami kompetencia. Az Európai Unió szociális kohéziója közel sem olyan fejlett, mint a 
gazdasági közösség, nincs átfogó közösségi szociálpolitika. 
Egészen 2010-ig elsősorban a szabad munkaerő-vándorlás elősegítésére, a munkavállalók 
szociális biztonságára irányultak az uniós politikai kezdeményezések (egyenlő bánásmód 
biztosítása, munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőség 
megteremtése, munkavédelem).  Az 988/2009 rendelettel módosított 883/2004 rendelet, 
valamint a 987/2009/EK rendelet ebben előrelépett, már minden Európai Uniós állampolgár 
védelmére fókuszál, függetlenül attól, hogy az dolgozik-e vagy sem. A tagországok különböző 
szociális biztosítási rendszereinek koordinációja egységes alapelvek alapján történik (egyenlő 
bánásmód, egy tagállam joghatósága alá tartozás, összeszámítás és az exportálhatóság elve). 
Ezen belül léteznek speciális esetek, ilyen a határ menti ingázó, külföldi kiküldetésben lévő 
munkavállaló, a turista és a diák. Rájuk speciális szabályok vonatkoznak. 
 
A szociális kiadásokat tekintve Magyarország az európai uniós átlag alatt van.14 2010-ben a 
GDP 23 %-át költötte szociális célra az EU 28 %-os átlagával szemben. Az egy lakosra jutó 
kiadásokat tekintve szintén az átlag alatt költ (3628 EUR az EU 7185 EUR szemben.) 
(Megjegyzendő, hogy bizonyos területeken ezzel szemben relatíve sokat költ Magyarország, 
például a szegénység enyhítő transzferekre) 

                                                
14 Forrás: EUROSTAT, 2010 
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5.6. Megoldandó problémák  

A szociális ellátórendszer tárgyalásakor az „általános” problémák mellett – miszerint a 
szakpolitikáknak elsősorban az alacsony foglalkoztatottság mellett a gyenge társadalmi 
kohézió, a szegénység növekedése és az idősödés által előállt helyzet kezelésére kell 
koncentrálni - jóval más súlyos és alapvető tényekre kell felhívni a figyelmet.  
Az első és legfontosabb ezek közül, hogy az Alkotmány és az Alaptörvény között eltérés van: 
2013-ban a szociális jog kikerült az alapjogok közül, vagyis a szociális ellátás államcél, olyan 
állami kötelezettségvállalásnak minősül, amelynek az állam eleget tesz, ha a szociális ellátás 
biztosítására megszervezi, és működteti a társadalombiztosítás, és a szociális támogatás 
egyéb rendszereit, de az egyénnek nem alapjoga a szociális ellátáshoz való jog. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a szociális törvényben foglaltakkal együtt az önkormányzat 
például megvonhatja az arra rászorulótól a segélyt, ha úgy ítéli meg, hogy a háztartását, 
lakókörnyezetét nem tartja rendben.   
 
Az alapjog elvétele mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy a magyar társadalom strukturális 
problémáit nem oldja meg a rendszer egyes elemeinek – a közmunka és a szociális ellátások - 
rendszerének átalakítása.  Tartós gazdasági növekedés nélkül nincsen foglalkoztatás-bővítés, 
nincs munka, tehát az ellátórendszerre hárulnak azok a feladatok, amit egy kedvezőbb 
gazdasági helyzetben az egyén öngondoskodás keretében megold.  
A strukturális problémák mellett a hátrányos demográfiai folyamatok sem kedveznek a 
szociális ellátórendszernek. A korfa eltolódása, a népességfogyás, elöregedés európai 
jelenség, azonban állami beavatkozással, célzott eszközökkel, ráfordításokkal kezelni kell a 
helyzetet.   
 
Ezeken kívül egyéb problémák is felvetődnek. A jelenlegi jogszabályi háttér a gyakori 
következetlen változtatásoknak köszönhetően hiányos, félreértelmezhető. A különböző 
jogszabályok közötti fogalomhasználat eltérései (például ki a szociálisan rászorult) miatt a 
gyakorlatban bizonytalan hogy ki, mire, milyen feltételek mellett jogosult. A szociális 
ellátórendszert szabályzó jogszabályok összehangolása ezért elengedhetetlen.  
A kormány gazdasági megszorító intézkedései és a segélyezési rendszer átalakítása is 
gyakran a legkiszolgáltatottabb réteget sújtják. Például a 2014-évi költségvetésben 
feltüntetett másfél milliárdos elvonás 12-14 ezer szociálisan rászorult, súlyos 
fogyatékossággal élő személy ellátását veszélyezteti. Szakértők szerint a rendszer átalakítása 
várható, hogy növelni fogja a tartós szegénységben élők körében a társadalmi kirekesztést, 
az elszegényedést.  
 

5.7. A LIGA Szakszervezetek által támogatandó főbb célok  

 a társadalmi biztonság, a szociális háló fejlesztése annak érdekében, hogy a 
társadalom azon tagjai, akik akarnak és tudnak munkát végezhessenek („hal 
helyett hálót”)  
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 olyan intézkedések támogatása, ami a társadalom és gazdaságpolitikai elveket 
ténylegesen összehangolja: a szociális ellátások, a szociális és munkaerő-piaci 
intézkedések csak együtt képesek eredményt hozni.  

 olyan szakpolitika támogatása, ami egyensúlyt teremt a szociális biztonságot és a 
munkára ösztönzést szolgáló támogatások között. 

 a veszélyeztetett csoportok (kisebbségek, nők, nagycsaládosok) célzott, valós 
igényeinek megfelelő munkahelyek létrehozása, támogatási rendszer kidolgozása 
például olyan környezet megteremtése, hogy ne kényszer, hanem lehetőség 
legyen a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való visszatérése. 

 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 az első és legfontosabb cél, hogy a szociális biztonság, mint alapjog kerüljön vissza az 
Alkotmányba 

 az EU és központi források célhatékony és átlátható felhasználásának a követése 
 olyan munkaerő-piaci politika támogatása, ami a tartósan inaktívakat megfelelő aktív 

eszközökkel (nem a közmunkával) visszavezeti a munka világába. Ezen belül is olyan a 
munka világába vezető foglalkoztatási formák és eszközök támogatása, ami 
megalapozza a támogatott foglakoztatás megfelelő lépcsőit és azok finanszírozását, 
pl. különböző szociális gazdasági formák, képzés-foglalkoztatás lehetőségek. 
 

6. KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP 

A közoktatás rendszerébe tartozik az óvoda, alap- és középfokú oktatás valamint az iskolai 
rendszerű szakképzés. Tágabb értelemben ide tartozik a felsőoktatás, felsőfokú szakképzés, 
valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Az állam a 2011. évi adatok alapján folyó 
áron 1212 milliárd forintot fordított oktatásra, az összes tervezett költségvetési kiadás 
mintegy 9,6%-át. Ez gazdasági teljesítőképességet illetően az európai átlagot jelenti, 
volumenét tekintve viszont jóval elmarad attól.  

A szereplőket tekintve valamivel több, mint 2 millió tanuló15 és hallgató (valamint a 
családjuk) mozog a rendszerben. A közoktatási feladat-ellátási helyeinek száma szintén 
impozáns: 2012-es KSH adatok szerint 4321 óvodai, 3251 általános iskolai, 843 szakiskolai és 
speciális szakiskolai, 877 gimnáziumi, 921 szakközépiskolai feladatellátó hely működött az 
országban (plusz 66 felsőoktatási intézmény). Közel 170 ezer pedagógust, tanárt, oktatót 
foglalkoztat a szektor. A köznevelési törvény szerint a tankötelezettség 2013 szeptemberétől 
3 éves kortól 16 éves korig tart. 

                                                
15 A tanulói-hallgatói összlétszám (óvodás gyermek, általános iskolai tanuló, szakiskolai tanuló, középiskolai 
tanuló és felsőoktatásban hallgató) az 1990/1991-hez viszonyított évhez képest 2 315 753 fővel 2003/2004-re 
érte el a csúcsát, azóta az összlétszám csökken. 2012/2013-as tanévben 2 049 730 fő mozgott az oktatási 
rendszerben. A csökkenés elsősorban az alapfokú oktatást érintette. 
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Az oktatási rendszert önmagában kevéssé lehet értelmezni, egy jóval komplexebb rendszer 
részeként kell rá tekinteni. A tágabb gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokat 
egyszerre hatnak rá és alakítják. Az oktatási rendszer szoros összefüggésben áll a 
foglalkoztatással, kihatással van az ország versenyképességére. A közoktatási rendszer 
fejlesztése ezért alapfeltétele a foglalkoztatottsági szint emelésének. A közoktatás azonban 
csak egy formális keret, a tanulás pedig a formai kereteken túlmutató folyamat. A közoktatás 
fejlesztése mellett egyre nagyobb szerepet kap a tanulás hatékonyságának fejlesztése a 
szakpolitikai diskurzusokban. A közoktatás hatékonyságát tekintve napjainkban a 
hatékonyságra használatos nemzetközi tesztek (PISA, TIMSS) a 90-es évekhez viszonyítva 
átlagos teljesítmény-romlást mutatnak a magyar tanulók eredményeiben. A lemaradás – 
fejlettebb európai országokhoz viszonyítva a nyelvtudás területén különösen szembeötlő. 
Tovább probléma, hogy technikailag - informatikai háttér -, illetve tartalmilag - digitális, 
innovatív tananyagok - is magas potenciál van a rendszerben, az innováció azonban 
viszonylag kevés teret nyer a közoktatásban.  

A magyar közoktatás problémái nem újkeletűek. A közoktatás rendszerében a kilencvenes 
években gyors és drámai, paradigmaszerű változások történtek.  Ezek egy része a globális 
világ változásainak, másrészt a regionális folyamatoknak (a térség demokratikus átalakulás a 
rendszerváltás után), valamint a hazai rendszerváltás sokkjának volt köszönhető. A 90-es 
évek többszöri jogszabályi módosításainak16 köszönhetően és az egyéb folyamatok 
eredményeképpen a rendszerváltást megelőző porosz típusú oktatási rendszer a 90-es 
évekre erőteljesen decentralizálttá vált, az iskolákat érintő döntések - európai viszonylatban 
is – jelentős hányadát az oktatás legalsó szintjein hozták meg. A 2000-es évek elejétől 
különösen nagy hangsúly helyeződött a közoktatás helyzetére, a fejlesztésének lehetséges 
szakpolitikai irányvonalaira.  A jelenlegi helyzetet a 2010 óta tartó átalakítási folyamatok 
határozzák meg.  A szakpolitikai döntések újabban a közoktatási rendszer újra államosítása 
és központosítása felé mutatnak. A több ezer iskolafenntartó (önkormányzat, önkormányzati 
társulás, alapítványi, egyházi iskolafenntartó) helyett az állami fenntartású iskolákat a 2013-
as tanévtől egy mamut intézmény ((Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)) alá 
rendelik. 
  
A tanárképzés területén a mennyiségi túlképzés és a minőségi alulképzés jellemző. A 90-es 
években kezdődő folyamatok eredményeképpen az általános és középiskolákban alacsony a 
tanár/diák arány és a fizetés is. A tanári pálya emellett még mindig nem eléggé vonzó. 
Külföldi példák alapján két kulcsa van a szakma vonzóvá tételének: minőségi, magas képzési 

                                                
16 Egy kényszerű 1990-es korlátozott módosítást követően 1993-ban jött létre a rendszert sokáig meghatározó 
közoktatási törvény, amely kisebb mértékben 1995-ben, illetve nagyobb mértékben 1996-ban és 1999-ben 
került változtatásra.  A közoktatási törvény és a módosításai mellett több olyan jogszabály is megalkotásra 
került a 90-es években, ami döntő befolyásolással bírt a közoktatás rendszerére (pl. az 1990-es önkormányzati 
törvény, a közalkalmazotti jogviszonyról szóló 1992-es törvény). 
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programok és magas kezdő fizetés. 2010-re elkészült az új közoktatási és a pedagógus 
életpálya-modell koncepciója, amely jelenleg a bevezetés szakaszában van. Ez valamilyen 
szinten rendezi a pedagógusok bérét, azonban még a bevezetés időszakában van, így a 
gyakorlati hatása még nem mérhető.  A minőségi tanárképzés és továbbképzés, illetve a jó 
pedagógus az egyik – kutatások szerint messze a legfontosabb - kulcsa a tanulói 
teljesítménynövekedésnek. A pedagógusok, iskolák eredményességének mérése, 
értékelésének rendszerének a széleskörű szakmai konszenzuson alapuló bevezetése, a 
rendszer finomítása fontos.  Érdemes olyan részletekre is odafigyelni, hogy egy 20 éve oktató 
tanárt ne egy öt éves gyakorlattal rendelkező szakember minősítsen.  

6.1. Óvoda  

Az iskola előtti fejlesztési programok elérhetősége, különösen a veszélyeztetett, halmozottan 
hátrányos gyerekek esetében létfontosságú. Jelenleg az intézményi háttér – az óvodai 
férőhelyek eloszlásának egyenlőtlensége, kapacitáshiány – valamint gyakran az 
óvodapedagógusok felkészültsége (a szakma viszonylag alacsony presztízse) sem teszi 
lehetővé, hogy az óvodába már jelentős készségbeli lemaradással érkező gyerekek 
felzárkózzanak, sikeresen vehessék az oktatási rendszer későbbi lépcsőfokain az akadályokat. 
A problémát súlyosbítja, hogy pont a legveszélyeztetettebb, halmozottan hátrányos, gyakran 
roma származású gyermekek azok, akik már eleve későn, 5 éves korban vagy később kezdik 
az óvodát, amikor már szinte behozhatatlanok az otthonról magukkal hozott hátrányok.17 Az 
új köznevelési törvény pozitívan lépett előre, egyedi esetektől eltekintve 2013 
szeptemberétől az óvodai nevelést 3 éves kortól kötelezővé tette.  

6.2. Alapfokú oktatás  

A kisiskolások hatékony készségfejlesztése szintén fontos a későbbi iskolai sikerek 
megalapozásához. A lemorzsolódás megelőzésében az egymásra épülő korai fejlesztésnek, az 
óvodai foglalkozásoknak és az alsó tagozaton elsajátított készségeknek meghatározó szerepe 
van a középiskolai évek alatti lemorzsolódás megelőzésében.  Az első osztályba való felvétel 
gyakran egy korai szelekció is: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nagyobb 
eséllyel irányítják - íratják gyógypedagógiai osztályokba, iskolákba. A felső tagozatban a 
szelekció újra megerősödik az emeltebb szintű osztályokba való beválasztás miatt.  

6.3. Középiskolai oktatás  

A legfőbb problémákat a középiskolai oktatásban a munkaerő-piaci kimenetel szempontjából 
többek között a korai iskolaelhagyók száma, vagyis a lemorzsolódások aránya jelzi. Az 
iskolarendszerből való lemorzsolódás hatékony kezelését jelenti a középiskolai képzés 
sikeres befejezése.  A középiskolai lemorzsolódás aránya nemzetközi összehasonlításban 

                                                
17 A késői óvodakezdés okai között szerepel az is, hogy a mélyszegénységben, adott esetben kirekesztésben élő 
családok gyakran bizalmatlanok az intézményrendszerrel szemben. 
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nem kiugróan magas (11,2 %),18 viszont ahhoz, hogy az EU 2020 elvárásainak megfeleljen, a 
mostani 13, 5 %-os átlag helyett 10 % alá kell szorítani, vagyis a probléma még hatékonyabb 
kezelésre vár. Pozitív irányba mutat, hogy a szakpolitika az előrehozott szakiskolai 
szakképzéssel jelentősen emelte a szakiskolákban végzettek számát (ez az iskolatípus, ahol a 
legmagasabb a lemorzsolódók aránya).  A sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma 2012 / 
2013 – as év folyamán a szakiskolákban 31 000 fő (kb. 40 %-os növekedése az előző évhez 
képest), a szakközépiskolákban pedig 26 ezer fő volt.  

6.4. Főiskola és egyetem  

2013-ban 66 intézményben 20 555 fő oktatott 338 467 hallgatót (ebből 233 678 főt nappali 
képzésben). A főiskolai, egyetemi képzésben alapvető változások mentek végbe az elmúlt 
másfél évtizedben. Az oktatók száma a 90-es évek elejéhez viszonyítva csökkent, az oktatók 
szempontjából fontos tudományos minősítési rendszer megváltozott. A képzés egésze 
szempontjából pedig a bolognai rendszerre való átállással megszűnt a korábbi főiskolai-
egyetemi tagolás, a képzésbe bekerülök száma nőtt a 2005/2006-os tanévig,19 jelenleg alap 
és mesterképzéseken, osztott vagy osztatlan rendszerben folyik az oktatás. Megváltozott a 
felvételi rendszer, a 2013-as évtől a keretszámok helyett intézményi kapacitások alapján 
kerülnek a felsőoktatásba a hallgatók. Az egyes intézmények bővítették képzési kínálatukat, 
közben demográfiai okokból nagymértékben csökkent a felvehető hallgatók száma20 – kvázi 
piaci verseny alakult ki a hallgatókért. Az elmúlt években egyre több magánintézmény jelent 
meg, miközben az állami felsőoktatási intézmények egyre sűrűbben szembesülnek 
finanszírozási gondokkal. 2012-höz viszonyítva 2013-ban több mint harmincmilliárd forinttal 
kevesebb pénzből gazdálkodnak az intézmények, ami sok helyen a képzés romlásához, 
elbocsátásokhoz, kényszernyugdíjazáshoz vezethet. 

A munkaerőpiac szempontjából fontos, hogy a képzési struktúrát tekintve – egyes 
területeken túlképzés, más területeken - elsősorban a műszaki és természettudományos 
téren - mennyiségi alulképzés van. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a végzett hallgatókat nem 
tudja megfelelően felszívni a munkaerőpiac. A felsőoktatási pályakövetési rendszer adatai 
alapján a frissen végzettek körülbelül 20 %-a olyan munkakörben dolgozik, ami nem igényel 
diplomát. Akik elhelyezkednek, azok közül is soknak szembe kell nézni azzal, hogy a felsőfokú 

                                                
18 A KSH Statisztikai Tükre alapján a korai iskolaelhagyók azok, akik a 18–24 éves népességből az oktatási, 
képzési rendszerből végzettség nélkül, vagy alacsony szintű (legfeljebb alapfokú) végzettséggel kerülnek ki, és 
semmiféle további oktatásban, képzésben nem vesznek részt. A korai iskolaelhagyók európai átlaga csökkenő 
tendenciát mutat, 2011-ben 13,5% volt (Magyarország: 11,2%). A 2012. évi országos adatok alapján a 
lemorzsolódók aránya alacsonyabb a nők (10,7%) mint a férfiak esetében (12,2%). 
19 A 2005/2006-os tanévben érte el a csúcsát a felsőoktatásban – nappali és nem nappali képzésben 
együttesen – a hallgatók összlétszáma (424 161 fő), ez a szám azóta folyamatosan csökken.  
 
20 1990-ben 16 808 fő - 36 %-a a felsőoktatásba jelentkezőknek - kezdte meg tanulmányait nappali képzésen. 
2011-ben érte el a csúcsot a felvettek száma (66 810 fő, 65, 6 %-a a jelentkezőknek). 2012-ben a jelentkezők 
száma drasztikusan visszaesett, ezért a 84 075 fő jelentős hányada - 73 %-a, 61 350 fő) – került be a rendszerbe.  
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tanulmányokra felvett diákhitelek előre eladósítják a leendő munkavállalókat, akiknek az 
elhelyezkedési esélyeik, különösen a pályakezdés éveiben az elmúlt években csak romlottak.  

Jelenleg nincs tandíj a felsőoktatásban – a költségtérítéstől eltekintve - azonban a tandíj-
kérdés időről-időre felbukkan a szakpolitikai diskurzusokban. Még egy megfizethető, tehát 
méltányos tandíj bevezetésének esetleges pozitív hozadékai mellett (minőségbiztosítás, 
elköteleződés) sem elhanyagolhatóak a hallgatókra, családokra ható negatív kihatások, ezzel 
együtt az oktatáshoz való hozzáférés egyenlő esélyelvének sérülése.  

6.5. Szakképzés 

A mai magyar szakképzési rendszer jelenlegi kereteit a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény (Szt.) valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a 
felnőttképzési törvény biztosítja. A szakképzés kereteit a közoktatás részét képező iskolai 
rendszerű szakképzés, a felsőoktatás részét képező felsőfokú szakképzés és az 
iskolarendszeren kívüli szakképzés alkotja. A szakképzés tartalmi szempontból lehet 

 az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló, 
 a Köznevelési Hídprogram keretében rész-szakképesítés megszerzésére irányuló, 
 a munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges 

képesítés megszerzésére felkészítő, 
 a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges 

ismeretek elsajátítását biztosító képzés. 

A szakképzés folyhat: szakképző iskolákban (szakközépiskolában, szakiskolában - ideértve a 
speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is), állami felnőttképzési 
intézményben, valamint a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, 
iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézményben. 

A szakképzés rendszerét az ezredfordulót követően csökkenő volumenű szakképzés és 
növekvő számú szakképző intézmény jellemezte. Ez a gyakorlatban általában fölösleges 
kapacitásokat és szükségtelenül (gazdaságtalanul) kis tanulócsoportokat jelentett. A rendszer 
szétaprózottságát a technikai infrastruktúra eltérő fejlettsége is súlyosbította. A 2003 és 
2008 közötti időszakban létrejöttek a térségi integrált szakképző központok (TISZK). Ennek 
eredményeképpen az azt megelőző időszak nagyjából ezer szakképző intézménye helyett 
2010-re 86 TISZK-re koncentrálódott a középfokú szakképzés több mint 90%-a.    Mára a 
forráselosztás hiányosságai oda vezettek, hogy a képzőintézmények inkább a nagyobb 
létszámú előadásokat, mint a kiscsoportos oktatást veszik előtérbe. Az első, állam által 
elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül 
törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók 
számára.  
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A szakképzés bázisát hagyományosan a középiskolából lemorzsolódó vagy oda már felvételt 
sem nyert – nagy hányadban funkcionális analfabéta - tanulók adják. Ezért a szakképzés 
felelőssége igen nagy abban, hogy használható tudást adjanak a fiatalok kezébe, ezzel együtt 
növeljék a foglalkoztatási esélyeiket. A szakiskolák, speciális iskolák tanulóinak létszám-
emelkedése szakpolitikailag támogatott intézkedések hatása. Ugyanakkor, 2011-ben a német 
duális – elmélet és mellette gyakorlatorientált – képzésre való áttérés a szakmai képzés 
rendszerének, tartalmának megváltozását eredményezte. A három éves képzésből a 
humántárgyak kivétele végső soron oda vezethet, hogy a szakiskolák, speciális szakiskolák 
valójában jól képzett szakmunkás helyett csak alacsony presztízsű, betanított munkára 
alkalmas fiatalokat képeznek, másrészt akik végzettségüknek megfelelő munka hiányában 
(nagyvállalatok felszívó-ereje megszűnt) nem lesznek képesek elhelyezkedni.      

 

6.6. Az oktatás és a munkaerő-piaci helyzet  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 25 éves és idősebb népesség 19%-ának volt 
egyetemi vagy főiskolai végzettsége, háromszor többnek, mint 1980-ban. A 18 évesek és 
idősebbek 32%-a szerzett érettségi bizonyítványt legmagasabb iskolai végzettségként, 
szemben a három évtizeddel korábbi 17%-kal. A 14 éven felüliek 4,8%-a (1980-ban 34%-a) 
nem fejezte be az általános iskolát. Jelentősen emelkedett a diplomások körében a nők 
részesedése: 1980-ban ezer diplomás férfira 611 diplomás nő jutott, 2011-ben már 1270.  
 
Annak ellenére, hogy a rendszerváltástól számítva folyamatosan nő az iskolázottsági szint, 
folyamatosan újratermelődik egy kb. 700 000 fős marginalizálódott, alacsony iskolázottságú, 
a munkaerőpiacról tartósan kiszorult réteg. Ez lassan a harmadik generáció, amelyik a szülei 
súlyos társadalmi hátrányait újratermeli, és gyakorlatilag az elhelyezkedése esélytelen. A 
kérdés gyakran szűkül le etnikai háttérre, azonban az újratermelődő mélyszegénység messze 
nem kizárólag cigánykérdés (A mélyszegénységben élők csak hozzávetőlegese fele roma, 
azonban a magyarországi romák fele mélyszegénységben él. A szegénység etnikai 
hovatartozástól függetlenül a gyermekes háztartásokat jobban veszélyezteti, mint a 
gyermekteleneket.) A már kora gyermekkorban elkezdett fejlesztés és az élethosszig tartó 
tanulás (Life Long Learning - LLL) fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A korán 
lemaradást szenvedők az iskola alsó tagozatásban már csak nehezen, vagy egyáltalán nem 
tudják behozni a hátrányukat, ami korán determinálja a pályaválasztási lehetőségeiket, ezzel 
együtt a foglalkoztatási lehetőségeiket.    

Magyarországon az alacsony képzettségű emberek tragikus munkaerő-piaci helyzete a 
statisztikákban is tükröződik: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012-es adatai szerint a 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében a 44,7 %-os ráta jóval 
meghaladja az európai uniós átlagot (30, 3 %). A diplomás fiatalok 18, 9 % - os rátája viszont 
csak némileg magasabb a 17, 9 %-os uniós rátától.  
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A közoktatás és a felsőoktatás egyik legfontosabb strukturális problémája a képzés 
szerkezetének, tartalmának és a munkaerő-piac kapcsolatának a gyengesége.  A jól képzett 
munkaerő iránti kereslet és az oktatási rendszer által kibocsátott „kínálat” gyakran nem fedi 
egymást – a munkaerőpiac gyorsan változó preferenciáit és szükségleteit az oktatási 
rendszer nem képes eléggé rugalmasan követni. Ennek eredményeképpen a frissen végzett 
tanuló, hallgató – pályakezdő - gyakran már a végzettségét igazoló papír megszerzésének 
pillanatában elavult tudással, diplomával a kezében indul el munkát keresni egy olyan 
munkaerőpiacon, ahol erőteljesen korlátozott a rendelkezésre álló munkahelyek, állások 
száma.  

A felnőttképzésben résztvevők aránya EU összehasonlításban a legalacsonyabbak között van. 

6.7. A LIGA által támogatandó főbb célok  

 a közoktatás egységesen a tanulást segítő, egymásra épülő rendszer legyen, a 18 éves 
korig tartó tankötelezettség visszavezetésével az oktatás színvonala olyan legyen, 
hogy tizenkét év alatt a középiskola sikeres befejezéséhez vezessen 

 a veszélyeztetett csoportok számára iskolarendszeren kívüli oktatással (pl. a tanoda 
rendszer fenntartása), egyéb segítséggel a tanulás eredményességének növelése, a 
lemorzsolódás csökkentése 

 a szakképzési rendszer hatékonyságának javítása és rugalmasságának növelése, 
annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjon a munkaerőpiac képzettségi 
igényeihez  

 a felsőoktatás ingyenességének megtartása  
 az innováció erősítése és támogatása  

 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 tényadatokra, elemzésekre, kutatási anyagokra, szakértői véleményekre alapozott 
következetes és átfogó szakpolitika támogatása 

 a tanári szakma presztízsének növelése magasabb (kezdő) bérekkel és elő szelekciót 
követő minőségi képzéssel, továbbképzéssel, a pedagógusokat, tanárokat, oktatókat 
a pályán tartó életpálya-modellel 
 

7. GAZDASÁGPOLITIKA 

7.1. Világgazdasági kitekintés 

A válságot követő időszakban (2008-2013) a fejlett gazdaságokat erőteljes monetáris 
stimulusok segítették a jegybankjaik részéről. Az USA-ban a jegybankszerepét betöltő FED 
több trillió dollárnyi többlet likviditást pumpált a gazdaságba, hogy újból beindítsa a 
befagyott hitelezést, a 2007 őszi események (Lehman csőd) után.  
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Ebbe programba kapcsolódott be az állam is közvetlen segély/hitel formájában értjük ez alatt 
az amerikai gépjárműipar megmentését (GM, Chrysler), valamint a bankrendszer 
megsegítését célzott tőkeemelések révén, amely a teljes amerikai bankrendszert érintette 
(Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, stb.).  

 
Érdemes megfigyelni, hogy a fent leírt gazdaság/likviditásélénkítő lépések ugyan jelentősen 
segítették a foglalkoztatást, de csak éppen hogy sikerült elkerülni egy Japánszerű tartós 
deflációs környezet kialakulását igen szerény növekedési ütem mellett.  
 
Európai vizekre evezve a válság hatása az Európai Unió tagországait tekintve rendkívül 
vegyes képet mutatnak. Míg a periféria országokat (Magyarország, Románia, Bulgária) 
erőteljes gazdasági recesszió és gazdasági megszorítás sújtotta, addig a pénzügyi válság a 
gazdaságilag erősebb Euro-zóna országokat sem kímélte PIIGS (Görögország, Spanyolország, 
Portugália, Olaszország, Írország). Ezen tagországok hatalmas GDP arányos 
eladósodottsággal (92%-175% és GDP arányos költségvetési hiánnyal futottak bele a 
pénzügyi válságba. 

 

1. ábra: EU tagországok GDP arányos államadósága, 2013, előrejelzés 

 
Forrás: Thomson Reuters Datastream 

Elmondható, hogy az Európai központi bank és Németország aktív szerepvállalásával 
elkezdődött a nagy európai „fogyókúra”, amikor is a tagországoknak a kényszerűségből, 
csökkenteniük kellett költségvetési megszorításokkal a GDP arányos eladósodottságot és a 
GDP arányos államháztartási hiányt. Ez azt jelentette, hogy esély sem volt a válság utáni 
„soft landing” puha földet érésre, hiszen válság idején pont a legfőbb gazdaság stimulációs 
eszközt vették el a tagországoktól, amit az állami költekezés jelentett ez alól csak Nagy 
Britannia képez kivételt, hiszen nem Euró-zóna tag.  
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A magyarországi gazdasági történések könnyebb megértéséhez, érdemes a fent részletezett 
kontextusba helyezni a magyar makrogazdasági folyamatokat. 

7.2. Magyarországi gazdasági helyzet  

A magyar gazdaságot 2012 és 2014 között 0,5-1,8% gazdasági növekedés jellemezheti a 
2013. márciusi MNB jelentés szerint. Közgazdasági értelemben ez a GDP „bővülés” 
STAGNÁLÁSNAK számít. Növekedésről 2% feletti GDP bővülés esetén érdemes beszélni. A 
teljes képhez hozzátartozik, hogy Magyarországon 2007 óta váltogatja egymást a recesszió 
és a stagnálás, de gyakorlatilag 2001-óta folyamatos lassulás jellemzi a magyar GDP 
növekedést és a gazdaságot. 

Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság önerejéből nem tud beruházni és megkezdeni a 
felzárkózást, és kiszámítható gazdasági környezet híján a beruházási ráta a közel jövőben 
sem fog lényegesen változni, azaz egyáltalán nem láthatóak a gazdasági kilábalás jelei. 

2. ábra: GDP 1995-2012 

 
     Forrás: KSH GDP idősorok (www.ksh.hu) 

 

Összefoglalva: 8 éve nem történt és nem történik gazdasági fejődés és 1995 óta a 18 éves 
átlagban a magyar gazdaság 2%-al növekedett! 

7.2.1. A magyarországi államadósság alakulása  

A magyar államadósság 2001-2010 között folyamatos erőteljes növekedést mutatott, 
amelynek szerkezete igen rugalmatlan, hiszen a 2010 környéki átlagos devizakitettség 45% 
volt a 2004-es évek 26%-val szemben. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a 2011 
végi deviza kitettség 50%-ban tetőzött ez betudható a gyenge Forint EUR árfolyamnak. Azóta 
erőteljes devizakonverzió zajlik és ez az arány lecsökkent 2012 végére 40%-ra. Ennek oka, 
hogy az állam igyekszik a deviza adósságát forint adóssággá konvertálni, mert a 
rendelkezésre álló eszköz tárral a forint adósság kezelhető hatékonyabban. 
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A GDP arányos magyar államadósság, deviza árfolyamoktól függően 80-82% között mozog, 
azaz érdemi adósság csökkenés nem volt. Jelen adósságszint növekedés nélkül nem 
csökkenthető, amely a még mindig alacsony bázis miatt a legjobb eszköz a költségvetési 
terhek hosszú távú fenntartható csökkentésére. 

3. ábra: Magyarországi államadóság (Mrd Ft) 

 
Forrás: Államadósság-kezelő központ, www.akk.hu 

7.2.2. Az infláció alakulása 

Jelenleg itthon egy mesterségesen generált dezinflációs folyamat zajlik, amelyet a 
kormányzat gerjeszt az egyszeri árbeavatkozásokkal (rezsicsökkentéssel). Az alábbi ábrán jól 
látszik, hogy 2002 közepétől állandóvá vált a kormányzati beavatkozás a piaci árakba. Ez alól 
a 2001-2002-es és a válság 2008 I negyed év-2009- I negyed év képez kivételt.  

Megállapítható, hogy a mindenkori kormányzat érdekelt az infláció gerjesztésében és azt 
rendre próbálja különböző fiskális eszközökkel gerjeszteni. Ez azért lényeges, mert a 
folyamatos árbeavatkozások révén az infláció torzul és csökken a piacok hatékony 
működése. 

4. ábra: Az infláció alakulása Magyarországon 

 
                 Forrás: MNB idősorok www.mnb.hu 
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Érdemes még megemlíteni, hogy az infláció felpörgetésével nem csak többlet költségvetési 
bevételhez/forráshoz jut az állam, hanem megfelelő lépések sorával a gazdasági növekedés 
is beindítható. Ennek hatása még nem látszik. Megfigyelhető, hogy gyakorlatilag 2007 óta a 
magyar gazdaság stagflációs (stagnálás+infláció), illetve recflációs (recesszió+infláció) 
környezetben van, ami nem más, mint a „nagy depresszió” úgy, mint az 1929-es világválság 
utáni USA-ban. Ezt tükrözi a helyi munkaerőpiac és a bérszínvonal. 

Az alapkamat 

Tovább vizsgálódva, ha megnézzük az infláció alakulását és a jegybanki alapkamatot. Akkor 
elmondható, hogy ha a jegybank alapkamatot csökkent, akkor az inflatorikus hatású, míg ha 
megemeli, akkor deflatórikus. Ez az állítás csak a külső gazdasági helyzet együttes 
vizsgálatával értelmezhető.  

5. ábra: Jegybanki alapkamat mértéke 

 
                Forrás: MNB idősorok www.mnb.hu 

 
A fenti ábrán bekarikázva jól látszik, hogy 2003 novemberében és 2008 októberében két 
hirtelen kamatemelés következett be. A 2003-as emelést sokan „politikai” emelésnek 
tekintik, amit akkor a jegybank az infláció leszorítása érdekében csinált.  

Ezt a lépést nem tükrözi az inflációs ábra, hiszen 2004-2005 között megugrott az infláció. A 
2008-as hirtelen alapkamat emelést nem célszerű inflációs szempontból vizsgálni, hiszen 
likviditási válsághelyzet állt elő és a magyar gazdaság nem tudta magát a piacról finanszírozni 
és likvid tartalékai nem voltak elegendőek egy esetleges hirtelen és nagyarányú tőkekivonás 
finanszírozására.  

A külpiacok 

Magyarország forint denominált export-import egyenlege lényegében 1990-óta többletet 
mutat. Ez a többlet járul hozzá a GDP - növekedéséhez és a jegybanki tartalékokhoz, 
valamint finanszírozhatja a gazdaságot. Megfigyelhető, hogy 2007-ben robbanásszerűen 
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kinyílt az export import olló, hiszen a belföldi fogyasztás teljesen összeomlott, és mind a mai 
napig nem tért vissza a válság előtti szintekre.  

6. ábra: Export és import Magyarországon 1990-2012 között 

 
Forrás: KSH adatsorok/www.ksh.hu 

 

Összefoglalva: A fent ismertetett ábrákból látható, hogy a magyar gazdaságot egy 
gyakorlatilag 2001-óta tartó lassulás és recessziós környezet jellemzi, folyamatosan csökkenő 
GDP növekedési potenciállal, alacsony illetve csökkenő belföldi kereslettel, magas inflációval. 
Ezek a folyamatok együttesen egy folyamatos leszakadást jelentenek az EU mag országokhoz 
képest. Azaz nem beszélhetünk sem nominális sem reál konvergenciáról, hanem pont az 
ellenkezőjéről nominál és reál divergenciáról. 

7.2.3. Bérek, bérszínvonal 

Magyarországon az átlagos fogyasztói árindex emelkedés 5,9%/év volt 2000-2012 között, 
addig a bruttó átlagbérek ugyanezen időszak alatt 8,2%-kal emelkedtek átlagos éves szinten. 
Ez azt jelenti, hogy a vizsgált időszak alatt 2,3%-os reál bérnövekedés volt átlagos 
bérszínvonalon. 
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7. ábra: Bérek Magyarországon 

 
Forrás: KSH adatsorok/www.ksh.hu 

Elmondható, hogy a 2002-óta megszakítás nélkül a hivatalos minimálbér és az átlagbérek 
közötti különbség nominálisan nőtt. Érdemes viszont ezt a jelenséget egyrészt a 
létminimumhoz mérni, valamint az átlagbér és a minimálbér hányadosával vizsgálni, azaz 
megnézni, hogy az átlagbér hányszorosa a minimálbérnek. 

8. ábra: Átlagbér és minimálbér, 2000-2012 között 

 

  Forrás: KSH adatsorok 

A fenti ábra jól mutatja, hogy az átlagbér és a minimálbér távolsága egymáshoz viszonyítva 
csökken. Fontos megemlíteni, hogy 2012-ben egyszeri nagyarányú minimál béremelés 
következett be kormányzati nyomásra, amely jelentősen módosítja a képet. Kormányzati 
intézkedés nélkül ez az arány minden bizonnyal stagnált volna. A fentiek alapján kijelenthető, 
hogy nominál bér felzárkózás zajlik a minimál bér esetén az átlagbér irányába. De ahhoz, 
hogy végleges képet alkothassunk fontos még megvizsgálni a létminimum és a minimál bér 
szintjeit ahol sajnálatosan 2002-óta a létminimum (nettó) meghaladja a minimálbér (bruttó) 
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összegét tehát egyértelműen kijelenthető, hogy sem a minimálbér bruttó sem a nettó 
összege nem fedezi a létminimumot.  

A fenti állítások azt jelentik, hogy a tényleges minimálbéren foglalkoztatott munkavállalókat 
folyamatos elszegényedés leszakadás jellemzi az átlagtól.  

Hogy teljességében megérthessük a folyamatot kicsit mélyebben szükséges megnézni a 
vásárlói kosarat. Az élelmiszerek a vizsgált időszak alatt 6,9%-al éves átlagban az energia árak 
9,4%-al nőttek. Ez azt jelenti, hogy az átlagbér alatti körnek a tényleges infláció bizony jóval 
magasabb volt nagyságrendileg 8,2-8,5% volt, azaz az utóbbi 13 évben nem történt reálbér 
növekedés! 

Összefoglalva: tehát az első pillanatra egymásnak ellentmondó adatok dacára, bár 
statisztikailag csökken a minimálbér és az átlag bérek közötti különbség, de az alapjaiban 
megváltozott adó rendszer (egykulcsos adó) a minimálbér vásárló értékét nem növelte 
hanem csökkentette, hiszen átterhelte lényegében a gazdasági szereplőkre az emelés 
finanszírozását amelyet utána adó formájában visszavesz. 

7.2.4. Az adó és járulékrendszer 

A magyar személyi jövedelemadó rendszert 1990-óta a sávos progresszivitás jellemezte. Az 
adó rendszert, illetve a sávokat rendszeres időközönként valorizálták, amelynek mértéke a 
mindenkori gazdasági teljesítményt tükrözte. 

A 2008-as válság alatt, a bérjárulékok jelentősen csökkentek, amellyel olcsóbbá vált a 
foglalkoztatás. Ezt követően 2011-től bevezetésre került az egykulcsos adó rendszer+ szuper 
bruttó (21,2%) és 2013-ra megszűnt a szuperbruttó és létrejött a tényleges egykulcsos 
adórendszer(16%).  

A bevezetett egykulcsos adórendszer nagyarányú adócsökkentést jelentett az átlagkereset és 
a fölött keresőknek, és hatalmas bevételkiesést eredményezett az államháztartásban, míg az 
alacsony jövedelműeknél lényegében adóemelést eredményezett. A munkáltatói járulékok 
változatlansága mellett nagyarányú jövedelemtranszfer jött létre az átlagkeresők javára és az 
alacsony keresetűek kárára, melyet a bevezetett családi adókedvezmény tovább erősített.  

7.2.5. A társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosítás 

1998-ban bevezetésre került a 3 pilléres nyugdíjrendszer, amely az állami pilléren kívül, 
tartalmazott egy kötelező magán lábat és egy választható magán pillért is. A rendszer 
logikája alapvetően az öngondoskodásra épült, amelyet az állam különböző 
adókedvezményekkel támogatott. A Cafeteria rendszeren keresztül pedig a munkáltatói 
oldalt támogatta adókedvezménnyel, amely kedvezményt az oldal többé vagy kevésbé 
tovább adott a munkavállalóiknak bérkiegészítés illetve bizonyos fokú bérhelyettesítés 
gyanánt. 
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2000 –óta az adókedvezmények köre, jogosultsági igénye folyamatosan szűkült összhangban 
az egykulcsos adó elveivel. A 2010-es kormánydöntést követően, a magán nyugdíjpénztári 
tagok vagyonát 3000 Mrd Ft-ot az állam beolvasztotta és az esetleges reálhozamot kifizette a 
tagok részére. A tartós befektetéseknél (5 évnél hosszabb távú) az adókedvezmények 
megszüntetése és további szűkítése de facto az öngondoskodás motivációját szüntette meg 
egyéni szinten. A 2013-augusztusától hatályba lépő kamatjövedelem után fizetendő EHO 
(bújtatott kamatadó emelés) a helyzetet tovább erodálta. 

A fenti lépések a bankrendszer legstabilabb bevételi csatornáit szüntette meg és erőteljes 
forrás kivonást eredményezett, amelynek egyik következménye a hitelszűke lett. 

Demográfiai szempontból egyre csökken a foglalkoztatottak száma, amelyet tovább tetéz az 
a tény, hogy egyes becslések szerint több mint 500.000 magyar vállal külföldön munkát, és 
ők nem Magyarországon, hanem külföldön helyben adóznak, tehát további adókiesés 
keletkezik. 

9. ábra: Foglalkoztatottak száma, 2000-2011 

 
Forrás: KSH adatsorok 

A fenti állítást támasztja alá, az ábra is, hiszen a foglalkoztatottság a közmunka program 
nélkül immáron 6. éve folyamatosan csökken és az 500.000 többnyire fiatal külföldön 
munkát vállaló nagyon hiányzik a rendszerből. A jelenlegi nyugdíjrendszer (felosztó-kirovó) a 
jelenlegi demográfiai folyamatok mellett a jövő generációinak nem fog fedezetet nyújtani, és 
ceteris paribus jövőbeli nyugdíjuk garanciája is kérdéses. 

7.2.6. Jó gazda-e az állam? 

A 2010-es kormányváltás után erőteljes trend alakult ki egy erőteljes centralizáció és állami 
vagyon koncentráció tekintetében.  
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Érdemes itt emlékezni a nagyon drágán megvett MOL tulajdon részről, a magánnyugdíj-
pénztári vagyon államosítására, a takarék szövetkezetek szintén még folyamatban lévő 
állami átvételére valamint az energia szektorbeli fokozott állami megjelenésre, és a 
különböző újonnan alakult monopóliumok létrejöttére (dohányárusítás, stb.). A túlzott 
koncentrációnak és centralizációnak negatív verseny és piaci hatékonysági hatásai vannak, 
amely hosszútávon rugalmatlan és merev struktúrákat hoz majd létre. 

Ugyanakkor érthető, sőt indokolható hogy bizonyos stratégiai illetve nemzetbiztonsági 
szempontból fontos ágazatokban, valamilyen mértékben legyen állami tulajdon és 
szerepvállalás. 

Minden ez irányú eseményt figyelembe véve megállapítható egy úgynevezett állami „vagyon 
éhség”, ahol a vagyon stratégia, azaz mihez akar kezdeni és milyen szerepet szeretne 
betölteni az állam az újonnan megszerzett vagyon elemekkel még nem látható. 

Örök közgazdasági dilemma, hogy jó gazda-e az Állam és indokolt-e nagy állami vagyon? 
Hatékonysági mutatók és a hazai tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a magyar állam 
nem jó gazda.  

7.2.7. Kitörési pontok és javaslatok  

A helyzetelemzés alapján az alábbi a LIGA szakszervezetek által javasolt gazdaságpolitika 
összetevői a következők: 

A GDP képletéből kiindulva:  

GDP = C(háztartások fogyasztása)+G(kormányzati költések,)+I (beruházások)+NX(export 
import egyenlege) 

A beruházások elemnél, amelynek a legerősebb a foglalkoztatásra gyakorolt hatása a 
legfontosabb a kiszámítható gazdaságpolitikai környezet megteremtése és a hatékony 
verseny legteljesebb biztosítása. Amennyiben ezen feltételek létrejönnek és minimálisan 10-
20 év perspektívát tudnak adni a vállalati szektornak, úgy a GDP arányos beruházási ráta akár 
28-30%-ot is elérheti. 

Mindenképpen annyi distinkciót érdemes tenni, hogy a nagy hozzáadott értékű ágazatokat 
(ICT, autógyártás, gyógyszeripar, stb.) között érdemes lehet preferálni akár célzott munkaerő 
piaci támogatással, és EU forrásokkal. Amennyiben ez megvalósítható, úgy akár hazai KKV 
szintű erős beszállítói kör jöhet létre, amely akár export tevékenységet is folytathat. 

Háztartások fogyasztása esetén a 2000-2006 között bebizonyosodott, hogy a magyar piac 
méretét tekintve kicsi, azaz itt potenciális GDP tartalék nincsen. Itt az utóbbi idők belföldi 
fogyasztást sújtó új forgalmi típusú adóinak bevezetése érdemben nem lassította a GDP-t.  
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A foglalkoztatás bővülésével a fogyasztás is bővülni fog, hiszen a háztartásoknál jövedelem 
keletkezik, amelynek egy része diszkrecionális (elkölthető) jövedelem lesz. A jövőben a 
foglalkoztatás bővülésével akár forgalmi adó csökkenés is bekövetkezhet, amelynek révén a 
fogyasztás be tud állni egy magasabb reális és kiszámítható szintre. 

Kormányzati költések terén úgynevezett „dotációs” költések fokozása javasolt, azaz csak a 
beruházásokat támogató költések. Itt fontos hangsúlyozni, hogy az adminisztrációs terhek 
csökkentésével és transzparenciájával lehet a hazai KKV szektort versenyképessé tenni, 
hiszen a magas adminisztrációs költségeket a KKV-k beárazzák, ezzel versenyképes ár 
előnyüket teljesen elveszítik mind a regionális mind a globális versenyben. Javasoljuk az 
ágazat specifikus transzparens a versenyt segítő adó és adminisztrációs rendszer kialakítását 
és a hatékony állam kialakítását. 

NX-Export-Import egyenleg tekintetében egyenesen következik, ha fenti javaslatok 
megvalósulnak, akkor export többlet keletkezik valamivel kisebb, mint a válság alatti időkben 
de stabil és kiszámítható szinten. Amelyet célzott export finanszírozási eszközök és megfelelő 
gazdasági diplomácia alkalmazásával tovább javítható. Javasolt a Magyar gazdaság 
tradicionális gazdasági partnereivel a kapcsolatok további erősítése és az olyan gazdaságok, 
mint Kína, India, Arab öböl országok, amelyek nem képezik Magyarország tradicionális 
gazdasági partnereit, csak erősen pozitív nettó jelenértékű gazdasági kapcsolatba lépni 
figyelembe véve a globális gazdasági és geopolitikai környezetet. 

Összegzés  
 
A Liga szakszervezetek által követni javasolt gazdaságpolitika összegzésként a következő: 

A beruházási ráta erőteljes növelése a hosszú távú kiszámíthatóság megteremtésével és a 
szakszervezeti jogok (kollektív, sztrájk, stb.) teljes körű biztosításával, valamint az újonnan 
létrejövő 30 főnél többet foglalkoztató KKV szektor körében a szakszervezet alakítási 
törekvések anyagi támogatásával (foglalkoztatási EU-s projektek feltétele lenne a 
szakszervezet létrehozása). 

Javasoljuk a kicsi és hatékony állam kialakítását és az ágazat specifikus verseny korlátok 
(adminisztratív terhek) leépítését. 

7.2.8. Azonnali cselekvési pontok 

Jelen akció terv egyfajta prioritás lista, ami mentén a program megvalósítása elkezdhető és 
végigvihető. 

 Szakszervezeti mandátum kidolgozása konföderációs szinten és petíció átadása a 
kiszámítható bizalomépítő gazdaságpolitika irányába 

 Gazdaságfejlesztési irányok kormányzati ciklusokon átívelő garantálása tripartit 
szerződéssel 
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 Vállalati mérettől független Exportszabályozók egyszerűsítése valamint az ITDH-nál 
felállítandó export iroda (export helpdesk) felállítása végrehajtó jog és hatáskörökkel 
valamint az export jelenlét erősítése 

 Fogyasztási típusú adók konszolidálása és egyszerűsítése idevonatkozóan az 
adminisztrációs folyamatokra  

 LIGA javaslat kidolgozása egy kormányzati ciklusokon átívelő több pilléres 
nyugdíjrendszer garantálására. 

 Öngondoskodás erősítése és jogszabályokban történő garantálása adóösztönzőkkel 
 

 

8. A MUNKA VILÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

8.1. Bevezető 

„Egyetemes és tartós béke csupán a társadalmi igazságosság talaján épülhet. Az 
igazságtalan munkafeltételek, a nélkülözés és a nyomor olyan elégedetlenséget teremtenek, 

ami veszélyezteti a békét és a kölcsönös megértést, ezért olyan szervezet kell létesíteni, 
amely foglalkozik a munkaidő szabályozásával, a munkaerő toborzással, a munkanélküliség 

elleni harccal, a megfelelő létfenntartást biztosító bérek megállapításával, az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elvének a valóra váltásával, a dolgozóknak betegségek, foglalkozási 

betegségek és üzemi balesetek elleni védelmével, a gyermekek, fiatalkorúak, nők védelmével, 
a szakszervezeti szabadság elvének elismerésével.” ILO Alkotmány 

 
Az ILO Alkotmánya, valamint az 1944-ben elfogadott philadelphiai nyilatkozat olyan 
alapelveket fogalmaznak meg a munka világával kapcsolatosan, amelyek az idő múlásával 
sem veszítik el aktualitásukat. A nyilatkozat az alkotmányban foglaltakat bontja további 
lényeges elemekre. Rámutat arra, hogy a munka nem áru, a folyamatos fejlődés 
elengedhetetlen feltétele a szólás- és szervezkedési szabadság, valamint hogy a szegénység 
veszélyezteti az általános fellendülést. A célokat illetően kiemeli többek között a teljes 
foglalkoztatottság elérését, az életszínvonal emelését, a bérek, munkaidő, egyéb 
munkafeltételek igazságos szabályozását benne a minimálbérre vonatkozó normákkal, a 
kollektív alku, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének fontosságát, a 
társadalombiztosítás keretében az alapvető megélhetés és az egészségügyi ellátás 
nyújtásának fontosságát, a gyermekek és az anyák védelmét, valamint a megfelelő oktatás és 
a továbbképzés biztosítását. 
 
A gazdasági és pénzügyi válság, illetve az annak megoldására adott válaszok nem csupán a 
munkavállalók jogait érintették hátrányosan, de ezen túl jelentős munkanélküliséggel, 
elszegényedéssel és az egyenlőtlenség növelésével párosultak. Csökkent a munkavállalók 
jogvédelme, csökkentek a bérek (különösen a közszférában), valamint korlátozták a 
társadalombiztosítási szolgáltatásokra való jogosultság feltételeit. Ezen túlmenően az 
Európai Bizottság 2013. június 6. napján közzétett elemzésében arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a pénzügyi stabilitás helyreállításának a szociálisan rászorulók ismételten vesztesei 
voltak. Számos országban ugyanis úgy kívánták a foglalkoztatás bővítését elérni, hogy a 
munkáltatókat terhelő pénzügyi és jogi kötelezettségeket lazították. Ebben a környezetben 
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jelent meg a Széll Kálmán Terv keretében az un. Magyar Munka Terv, mely a hazai 
foglalkoztatás dinamizálását és átfogó átalakítását tűzte ki célul. 
 
Elsőként ki kell emelni, hogy új Alaptörvény lépett hatályba, mely egy jelentős 
paradigmaváltást képviselt. A korábbi Alkotmány nem definiálta ugyan az államot szociális 
jogállamként, ám az Alkotmány preambuluma „a parlamenti demokráciát és a szociális 
piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítéséről” beszélt, 
azaz indirekt módon elismerte a jogalanyok alapvető szociális jogait. Ezzel a megközelítéssel 
szakít az Alaptörvény, illetve jelentősen átrendezte az egyes jogok státuszát. Olyan alapvető 
jogok, mint például a munkához, a szociális biztonsághoz, vagy a lakhatáshoz való jog 
elveszítették kiemelt szerepüket és puszta törekvésekké változtak át. Más jogok pedig eltérő 
tartalommal jelentek meg. Ez a paradigmaváltás valamennyi jogágban visszatükröződik. 
Változnak a munkavégzésre irányuló jogviszonyok szabályai, illetve új kódex jellegű 
szabályozást fogad el a jogalkotó számos területen.  Végezetül az Alkotmánybíróság 
hatásköre szűkült, s szűkült azoknak a köre is, akik jogi norma alkotmányos felülvizsgálatát 
kérhetik. Ez a változás az érdekvédelmi funkcióval rendelkező szervezetek szerepét 
jelentősen felértékeli! 
 
A kormány 2011. júniusában hozta nyilvánosságra az új Munka Törvénykönyvének (2012. évi 
I. törvény, a továbbiakban: Mt.) a koncepcióját, mely a Széll Kálmán Terv keretében került 
kidolgozásra. Az új szabályozás mögötti meghúzódó indokként a javaslat arra hivatkozott, 
hogy a korábbi szabályozás nem töltötte be a célját, és így csak részben valósította meg a 
hozzá fűzött reményeket, valamint annak szabályozási koncepciója a munkaerőpiac autonóm 
szabályozása ellen hatott. Kiemelt céljai a foglalkoztatás rugalmasítása, a versenyképesség 
növelése, valamint a szociális biztonság fenntartása voltak. Ezzel összefüggésben a Lisszaboni 
Stratégiára épülő un. Zöld Könyvre hivatkozott (COM/2006/708), mely ezen elveket a munka 
világába az európai színtéren bevezette. A javaslat elismeri, hogy az adott terület 
újraszabályozását végezte el számos szempontból, figyelembe véve az Alaptörvény által 
képviselt paradigmaváltást. A törvény a munkaviszonyra vonatkozó szabályozást követően az 
un. kollektív munkajog szabályait is tartalmazza, az un. országos érdekegyeztetés tárgyában 
azonban nem tartalmaz rendelkezéseket, mivel „az alapvetően közjogi természetű joganyag 
idegen a munkajog szabályozási tárgyától”. Hangsúlyt fektet a szabályozás a vonatkozó bírói 
gyakorlat, valamint az európai és a nemzetközi munkajogi normák átvételére is. Habár ezzel 
összefüggésben elismeri az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség 
előmozdításának fontosságát, nem célozta meg ezen aktusok átvételét arra tekintettel, hogy 
a terület más törvényekben már megfelelő jogi formát kapott. Ezen túlmenően jelentősen 
bővíteni kívánja az un. kontraktuális alapú szabályozás terepét, illetve a kollektív autonómia 
szabályozási körét. Ennek érdekében általános szabállyá teszi azt az elvet, miszerint a 
kollektív szerződés a munkavállaló hátrányára is eltérhet a törvénytől növelve ezzel a felek 
felelősségét „javítva” alkupozíciójukat. A koncepció ezen változást piac konform 
szabályozásnak tekinti, mely reményei szerint hozzájárul a kollektív alku dinamizálásához és 
a lefedettség növeléséhez. Ezen céllal összefüggésben lehetővé teszi azt is, hogy a 
munkáltató és az üzemi tanács – bizonyos feltételek között – üzemi megállapodás keretében 
tartalommal töltsék meg a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. A Széll Kálmán Terv 
koncepciója szerint a munkaviszonyra vonatkozó szabályok ellenőrzése, valamint a 
munkáltatói döntésekbe való beleszólás joga nem a szakszervezetek, hanem az üzemi 
tanácsok kompetenciája. A szakszervezetek feladatát így elsődlegesen a tagok 
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érdekképviseletében határozta meg. A felsorolt célokkal összhangban a törvény a munkajog, 
valamint a polgári jog közelítését tűzi ki célul. A koncepció alapján a munkajogban általános 
szabályként a polgári jog szabályai alkalmazandóak azzal, hogy meghatározza, hogy egyes 
munkajogi jogintézmények tekintetében a polgári jogi szabályok mögöttes alkalmazását 
korlátozza. Ezen túlmenően lefekteti a felek magatartására vonatkozó általános szabályokat, 
valamint a jognyilatkozatokra, illetve az érvénytelenségre vonatkozó sajátos munkajogi 
szabályok rendszerét, s e tekintetben mellőzi a Ptk. szabályainak alkalmazását.  
Végezetül kiterjedten szabályozza a törvény az un. atipikus munkaviszonyok körét, mely 
reményei szerint a rugalmas foglalkoztatás megteremtésének egyik alapvető eszköze lesz. 
 
A szakszervezetnek a munka világát érintő szabályozáshoz való viszonyát három 
alapkövetelményben lehet összefoglalni: a tisztességes munka (beleértve a 
munkafeltételeket is), a méltányos bér biztosítása és a teljes foglalkoztatás elérése. Ezen 
elvek nemzetközi dokumentumokban gyökereznek és számos további követelmény 
anyajogaiként foghatóak fel. A LIGA programja ebből kiindulva azt veszi vizsgálat alá, hogy az 
új, hatályos szabályozás a munka világát átható legfontosabb követelményekkel milyen 
viszonyban van, s ehhez alakítja a módosítási javaslatait. 

8.2. A Munka Törvénykönyvében rögzített alapelvek 

A szabályozásnak a polgári joghoz való közelítése (paradigmaváltás) az alapelvek szintjén 
jelenik meg a legkifejezettebben. A törvény olyan un. általános magatartáskövetelményeket 
állít fel, mint például az általános elvárhatóság, a jóhiszeműség, a tisztesség, az 
együttműködés követelménye, a méltányos mérlegelés követelménye, a tájékoztatás, a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek a 
védelme. Ezen elvek egy része (jóhiszeműség, tisztesség, együttműködési kötelezettség, 
rendeltetésszerű joggyakorlás) aggályt nem vet fel, mivel alkalmazásuk a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok előfeltétele. Más rendelkezések ugyanakkor a hazai munkajogi 
szabályozástól idegen elemeket honosítanak meg, s a munkáltató erőfölényét (a 
munkavállalók kiszolgáltatottságát) tovább erősítik. Erre példa az is, hogy az új szabályozás 
keretében a munkavállalók magánélete mind munkaidőben, mind pedig azon kívül 
ellenőrizhetővé vált, véleménynyilvánítási, illetve személyhez fűződő jogaik pedig 
korlátozhatóvá váltak (sőt arról a munkavállaló le is mondhat, de nem általánosan, előre). 
Ezzel összefüggésben szükséges arra rámutatni, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
foglalkoztatásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló 111. számú, valamint az 
egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló 87. számú egyezményei 
rögzítik, hogy a véleménynyilvánítási szabadság a szervezkedési szabadság és a 
szakszervezeti jogok gyakorlásának alapvető feltétele. A szabályozás tehát a nemzetközi jog 
szempontjából is aggályos. 
 
A LIGA nem tud azonosulni azzal a megközelítéssel, hogy olyan célok érdekében, mint a 
versenyképesség növelése, illetve a foglalkoztatás rugalmasítása olyan szabályok kerüljenek 
bevezetésre, melyek a munkavállalók alapvető jogait, illetve jogos érdekeit sértik, illetve 
azokra, mint akadályozó tényezőkre tekintenek. Ennek megfelelően javasoljuk azt, hogy a 
munkajogi szabályozás vegye figyelembe a munkaviszonynak a polgári jogviszonyoktól eltérő 
jellegét. Ezzel összefüggésben javasoljuk azt is, hogy a jogalkotó szabjon ismét megfelelő 
jogkövetkezményeket a munkáltatók jogsértő magatartásaival összefüggésben, illetve ezen 
célokat a jogszabályok rendelkezései között is deklarálja. Ilyennek tartjuk a rendeltetésszerű 
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magatartás követelményét, melynek megsértése esetén követelhetőnek kell lenni a 
munkaviszony helyreállításának is. Ezen túlmenően szükséges, hogy a munkáltatónak a 
rendeltetésellenes joggyakorlás jogkövetkezményeit megfelelően orvosolnia kelljen. 
Javasoljuk azt is, hogy a jogalkotó a munkavállaló munkaidőn kívüli magatartását ne vonja 
szabályozás alá, a személyhez fűződő jogok vonatkozásában pedig éppen olyan óvatossággal 
járjon el, mint a munkáltatók vonatkozásában. A munkavállaló károkozása esetén ugyanis a 
kártérítés általános szabályai a munkáltatónak kellő védelmet nyújtanak (illetve kellő 
visszatartó erőt képviselnek). 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a munkaidőn kívüli magatartás ellenőrzési jogának a megszüntetése 
 a szabad véleménynyilvánításhoz való jog helyreállítása 
 a rendeltetésellenes joggyakorlás jogkövetkezményei orvoslási kötelezettségének az 

előírása. 

8.3. Képviselet, jognyilatkozatok 

Az új Munka Törvénykönyvében a jognyilatkozatok nagyon fontos hangsúlyt kapnak. Ez 
következik a törvényt átható alapkoncepcióból (az un. kontraktuális alapú szabályozás, 
egyenrangú felek vélelme), illetve abból a paradigmaváltásból, miszerint a felek a jogszabályi 
előírásoktól számos tekintetben – akár a munkavállalók hátrányára – eltérhetnek. Ennek 
tükrében szükséges annak vizsgálata, hogy a munkavállalókra már eleve kedvezőtlen 
szabályozás tartalmaz-e jogszabályi szinten további buktatókat. Sajnos megállapítható, hogy 
a törvény már az általános rendelkezések között sem helyez hangsúlyt arra, hogy a 
munkáltatók erőfölényét „eljárási” garanciákkal tartsa keretek között.  
  
A LIGA határozottan ellenzi azt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogellenesen megtett 
munkáltatói intézkedéseket utólag orvosolhassa. Ezen túlmenően követeli, hogy az írásbeli 
jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok ne vonatkozzanak a munkaviszony 
megszüntetésével összefüggésben tett jognyilatkozatokra, azaz azokat elektronikus 
dokumentumban ne lehessen megtenni. Végezetül az a szabály sem elfogadható, mely 
szerint a munkáltató egyoldalú jognyilatkozatával összefüggő hiányos kioktatás esetén az 
igény 6 hónap elteltével nem érvényesíthető. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a jogellenesen megtett munkáltatói intézkedések utólagos orvoslásának a tilalma 
 elmulasztott (hiányos) kioktatás esetén is érvényesíthető munkavállalói igény 

8.4. Az egyenlő bánásmód követelménye 

A fejlett jogrendszerek alapelvként deklarálják az egyenlő bánásmód követelményét. Ezen 
elveket Amerikában lefekteti a XIV. Alkotmány-kiegészítés, számos szövetségi jogalkotói 
aktus, valamint a bírói gyakorlat. Az egyenlő bánásmód követelményét az Európai Uniós jog 
is védelmében részesíti és alapelvként emeli be a közösségi jogi szabályozásba. Végezetül 
számos egyéb, nemzetközi jogi jogforrás deklarálja kiemelt jelentőségét.  
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Az egyenlő bánásmód követelménye alkotmányos jog, mely az emberi méltósághoz való un. 
anyajogból vezethető le. Az Alaptörvény II. cikkelye rögzíti, hogy az emberi méltóság 
sérthetetlen. Az emberi méltósággal összefüggésben az Alkotmánybíróság határozataiban 
kifejtette, hogy egy alkotmányos alapelvről van szó (nem alapjog !), mely az egész 
jogrendszert áthatja. A lényege abban foglalható össze, hogy a jognak az egyes személyeket 
egyenlő méltóságú személyként kell kezelnie, szempontjaikat egyenlő mércével kell mérnie. 
Az államnak joga és egyben kötelezettsége ugyanakkor az, hogy ezeket a különbségeket 
figyelembe vegye. 
  
Ezzel összefüggően a LIGA javasolja, hogy az Mt. 12.§-a módosításra kerüljön úgy, hogy abból 
egyértelműen derüljön ki, hogy a tilalom a munkaviszony valamennyi területére (beleértve a 
munkaerő-kölcsönzést is) és stádiumára kiterjed.  
 
Javasolja továbbá, hogy a törvény külön deklarálja a férfiak és a nők azonos díjazásának a 
követelményét, valamint azt, hogy az egyenlő bánásmód követelményét sértő munkáltatói 
intézkedés érvénytelen. Ezzel összefüggésben a LIGA javasolja, hogy a Munka Törvénykönyve 
nyújtson tényleges védelmet a gyermeket vállalók számára az Alaptörvény L.) cikkének 
megfelelően, mely kimondja, hogy Magyarország védi a családot, mint a nemzet 
fennmaradásának az alapját, és támogatja a gyermekvállalást. Javasoljuk, hogy a felmondási 
tilalmakkal összefüggésben a törvény rögzítse, hogy azok a visszatérés utáni időszakra is 
vonatkoznak, biztosítson felmondási védelmet az emberi reprodukciós eljárás teljes 
időtartamára, az apának is az anyával azonos védelmet nyújtson, valamint azon szülőket is 
védje a felmondási tilalom keretében, akik szülési vagy gyermek gondozása céljából fizetés 
nélküli szabadságot nem vesznek igénybe.  Végezetül a LIGA küzd a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája, így különösképpen az érdekképviseleti 
tevékenységen, életkoron, egészségi állapoton, fogyatékosságon, nemzeti-etnikai 
hovatartozáson, nemen, illetve szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetés 
ellen. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 annak deklarálása, hogy az egyenlő bánásmód követelményét sértő munkáltatói 
intézkedés érvénytelen 

 a felmondási védelem kiterjesztése az emberi reprodukciós eljárás teljes 
időtartamára, illetve annak tartama alatt az apára, valamint mindkét szülőre abban az 
esetben is, amennyiben a gyermek gondozása céljából nem vesznek ki fizetés nélküli 
szabadságot. 

8.5. Tisztességes munka (tisztességes munkafeltételek) 

A tisztességes munka minden szakszervezeti mozgalom alapkövetelése, mely számos 
nemzetközi jogi dokumentum integráns része. A tisztességes munkával összefüggésben a 
méltányos munkafeltételek meglétét, illetve a munkaviszonyra vonatkozó szabályozás 
jellegét is vizsgálni szükséges. A hatályos szabályozás számos garanciális elemet kivett a 
szabályozás köréből. Az Mt. a nemzetközi alapelvekkel összhangban rögzíti, hogy a 
munkaszerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára térhet el, az 
eltérést ugyanakkor az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell 
elbírálni.  Tekintettel azonban arra, hogy ezen szabály alkalmazása jogbizonytalanságot okoz, 
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illetve növeli a munkavállalók kiszolgáltatottságát, ennek további alkalmazását a LIGA nem 
támogatja.  
A LIGA javasolja, hogy a munkaviszony létesítésével, a pihenőidővel, a pihenőnapokkal, a 
szabadsággal, valamint az ügyelettel és készenléttel összefüggésben ne adjon lehetőséget a 
törvény arra, hogy a kollektív szerződés a munkavállalók hátrányára eltérjen, hiszen a 
szabályozás már eleve hátrányos a munkavállalókra nézve.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a készenlét idején végzett munka minősüljön rendkívüli 
munkavégzésnek, illetve a rendkívüli munkaidő elrendelésének a feltétele a különösen 
indokolt eset legyen. Ellenzi a LIGA annak a lehetőségét, hogy a munkaidő-beosztást a 
munkáltató akár 4 nappal korábban is módosíthassa. Olyan alapvető jelentőségű 
szabályoknak, mint a munkaszerződés írásba foglalásának a kötelezettsége, valamint a 
munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén követendő eljárás, a törvénynek 
egyértelmű rendelkezéseket kell tartalmaznia. A munkavállalók érdekeinek a védelmében 
rögzítenie kell a jogalkotónak a határozott idejű munkaviszony lejártára, illetve 
meghosszabbítására vonatkozó szabályokat, valamint azt, hogy az utasítás jogszerű 
megtagadása esetén a munkavállalót távolléti díj illeti meg. A LIGA az elszámolási időszakkal 
összefüggésben pedig azt az álláspontot képviseli, hogy a jogalkalmazónak a szabályozást 
pontosítania kellene úgy, hogy annak más jogintézményektől való egyértelmű elhatárolása 
lehetséges legyen. Ennek hiányában a jogintézmény megszüntetését javasolja. 
 
A munkáltató és a munkavállaló által okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályok 
szintén a munkáltató erőfölényét erősítik, mely a szakszervezetek számára nem elfogadható. 
A hatályos szabályozás a munkáltató felelősségét vétkességre tekintet nélkül fenntartja 
ugyan, ám széles körben biztosít számára kimentési lehetőséget. Ezzel szemben a 
munkavállalók kártérítési felelősségének a szabályai jelentősen súlyosbodtak.   
 
A kártérítési felelősség vonatkozásában a LIGA javasolja, hogy a jogalkotó vegye figyelembe a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeiben foglaltakat, különösképpen, ha azokat 
Magyarország már ratifikálta. Ez azt jelenti, hogy a vis maior esetét a törvény ne ismerje el 
kimentési alapként. A felelősség kizárása csupán szándékos károkozás esetén legyen 
lehetséges. Javasolja azt is, hogy a bíróság a munkáltatót ne mentesíthesse a kártérítés alól, 
a kártérítés módosítása esetén a munkabércsökkenést ne lehessen figyelembe venni, a 
munkáltató legyen köteles rövid határidővel a munkavállalót írásban felhívni igénye 
előterjesztésére, arra írásbeli választ legyen köteles adni, valamint legyen köteles értesíteni a 
munkavállalót arról, ha a kártérítés mértékének módosítására alapul szolgáló bérfejlesztést 
hajtott végre. Javasolja továbbá, hogy a munkavállaló kártérítési felelősségének a mértékét a 
jogalkotó jelentősen csökkentse, figyelembe véve a munkavállalók eleve kiszolgáltatott 
helyzetét a hazai munkaerőpiacon. Végezetül a LIGA nem támogatja a munkavállalói 
biztosíték jogintézményét és annak a Munka törvénykönyvéből történő törlését javasolja. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 megszüntetni a munkáltató azon lehetőségét, hogy a munkaidő-beosztást akár 4 
nappal korábban is módosíthassa 
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 ne lehessen kollektív szerződésben eltérni a munkaviszony létesítésével, 
pihenőidővel, pihenőnapokkal, a szabadsággal, valamint az ügyelettel és a 
készenléttel kapcsolatos rendelkezésektől 

 a munkáltató csupán a munkavállaló szándékos károkozása esetén mentesülhessen a 
kártérítési kötelezettség alól, a munkavállalói kártérítési felelősség radikálisan 
csökkenjen. 

8.6. Tisztességes bérezés 

A tisztességes bérezés valamennyi nemzetközi dokumentumban benne foglalt alapvető jog. 
Hivatkozik rá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapokmánya, a philadelphiai nyilatkozat, 
Magyarország Alaptörvénye, valamint a Munka Törvénykönyve is. A munkabér 
vonatkozásában is megállapítható, hogy a jogalkotó a munkavállalók jogvédelme 
szempontjából alapvető jelentőségű jogokat nem deklarál a törvényben. A bérezéssel 
összefüggésben kiemelendő, hogy a hatályos szabályozás kifejezetten bércsökkentő hatású.  
 
A LIGA javasolja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minimálbérről szóló 131. számú 
egyezményének a ratifikálását.  Javasolja továbbá, hogy a kötelező legkisebb bérminimum 
vonatkozzon az egyszerűsített foglalkoztatásra, illetve a közfoglalkoztatásra is, mivel sem az 
elvégzett munka jellege, sem pedig a megélhetési körülmények nem indokolják az eltérő 
bérezést. Rögzíteni szükséges az Mt.ben alapelvi szinten azt is, hogy a munkavállalónak a 
munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár, amelyről előre nem mondhat le. A 
LIGA azt is javasolja, hogy a kollektív szerződésben alapvető fontosságú jogokról a munkabér 
vonatkozásában se lehessen lemondani. A LIGA azt is célul tűzi ki, hogy a munkaközi szünet 
legyen a munkaidő része, a munkáltatót elháríthatatlan külső ok esetén is terhelje munkabér 
fizetési kötelezettség, a munkaidőkeret maximális mértéke 6 hónap legyen, s a regionális 
bérkülönbségeket se szentesítse törvényben az állam. Elfogadhatatlannak tartja a tévesen 
kiszámított munkabér korrigálására vonatkozó szabályokat is. Követeli a LIGA az Európai 
Szociális Karta méltányos bérezésről szóló 4. cikkelyének a ratifikálását, valamint a 
közszolgálatban dolgozók béremelését. Végezetül a Munka Törvénykönyve is elismeri, hogy 
a munkáltatónak is vannak szociális érdekei, melyre a törvény általános indoklása is 
hivatkozik. Ebből az is következik, hogy a munkavállalókat megillető szociális jogoknak a 
törvénybe történő visszaillesztése a törvény logikájával nem megy szembe.  
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 az ILO 131. sz. egyezményének, valamint az Európai Szociális Karta méltányos 
bérezésről szóló 4. cikkelyének a ratifikálása 

 a kötelező bérminimum kiterjesztése valamennyi foglalkoztatási formára 
 a regionális bérkülönbségek törvényi szentesítésének a megszüntetése 
 a közszolgálatban dolgozók béremelése 

8.7. A munkaviszony megszüntetése 

A tisztességes munkával, illetve munkafeltételekkel összefüggésben fontos megvizsgálni a 
munkaviszony megszüntetésének szabályozását, illetve a jogellenes megszüntetés 
szabályainak változását. Ezen garanciális szabályok érvényesülése különösen gazdasági 
válságok esetén bír nagy jelentőséggel. Alapelvként fogadható el, hogy az állás 
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megtartásához a munkavállalónak fontosabb érdeke fűződik, mint a munkáltatónak. Az 
állásbiztonság azért is védelmet kell, hogy élvezzen, hiszen ennek hiányában a munkavállaló 
állásféltés okán jogai érvényesítése érdekében sem mer fellépni, így a felmondásra 
vonatkozó szabályozás fellazítása az egész munkaviszonyra kihat. A paradigmaváltás azonban 
a munkaviszony megszüntetésének a szabályozásában is érvényre jut.  
 
Nem csak gyengíti a munkáltatói felmondás törvényi garanciáit, de a munkaviszony 
jogellenes megszüntetésének következményeit is lényegesen enyhíti. A jogsértő magatartás 
jogalkotói szentesítése ugyanakkor ugyanúgy diszfunkcionális a szabályozásban, mint a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának azon jogosultsága, hogy az érvénytelen aktusát korlátozás 
nélkül utólag jóváhagyja. A felmondási tilalmakat a törvény meglehetősen szűkre szabja, 
azok jelenleg gyakorlatilag kizárólag a gyermekvállaláshoz kapcsolódnak. A felmondási 
korlátozásokkal összefüggésben azonban még súlyosabb aggályok merülnek fel. Nem 
tartoznak ugyanis felmondási tilalom alá a betegállományban lévők, a beteg gyermek 
ápolása okán keresőképtelen személyek, valamint a hozzátartozó otthoni gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon lévők. Hasonlóképpen aggályos, hogy csupán felmondási 
korlátozás alá tartoznak azon esetek, amikor az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa a 
szülési vagy a gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe, a védett 
korban lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek is. Ezen személyektől a 
munkáltató, ha nagyon akar, különösebb gond nélkül jogszerűen meg tud szabadulni. 
Aggályos a munkáltató azon lehetősége is, hogy a határozott idejű munkaviszonyt 
felmondással megszüntesse.  

 
A LIGA az ILO álláspontját osztja abban a kérdésben, hogy gazdasági válságok idején nem a 
munkavállalók védelmére vonatkozó szabályok fellazítása, hanem éppen azoknak szigorú 
betartatása jelenti a megoldást. A LIGA ezért javasolja, hogy állítsák vissza a felmondási 
tilalmak korábbi formáját, mivel a jelenlegi szabályozásnak sem a céljaival (teherkiegyenlítés, 
munkaügyi perek), sem pedig az eredményével azonosulni nem tud. Követeli, hogy a 
jogalkotó a munkáltató jogellenes intézkedéseit ne szentesítse, hanem ezzel ellenkezőleg 
szigorú szankciókat helyezzen kilátásba. Garanciális szabályként javasolja, hogy a 
munkavállaló számára biztosítsanak védekezési lehetőséget, amennyiben a munkaviszony 
megszüntetésére magatartásával, illetve munkavégzésére történő hivatkozással kerül sor. A 
felmondási idő vonatkozásában javasoljuk a 69.§ (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését 
(a felmondási időbe bele nem számító időtartamok). A kollektív szerződéseknek a 
munkavállalók hátrányára történő eltérési lehetősége a munkavállalók alapvető jogait 
súlyosan sérti, így annak szintén hatályon kívül helyezését javasoljuk ! Javasoljuk azt is, hogy 
az ILO 166. számú ajánlásában foglaltaknak megfelelően kerüljön be az Mt.-be az, hogy 
csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltató köteles az újra szabaddá váló 
munkahelyeket azoknak a munkavállalóknak felajánlani, akiknek a munkaviszonyát a 
munkáltató működésével összefüggő okból 12 hónapon belül szüntették meg. A 
végkielégítés céljára tekintettel a LIGA nem tud azonosulni azon törekvésekkel, melyek a 
végkielégítésre való jogosultság feltételeit, illetve annak mértékét indokolatlanul a 
munkavállalók hátrányára módosítják. Ennek megfelelően javasolja az Mt. 77.§(2) 
bekezdésének a hatályon kívül helyezését (30 napot meghaladó időtartamok), valamint azt 
hogy a jogosultság feltételeként ismét a munkaviszony teljes hossza legyen az irányadó. Azt 
is javasolja a LIGA, hogy a végkielégítésre való jogosultságot ne tegye a jogalkotó függővé 
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olyan szempontoktól, mint a munkavállalónak a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, 
képessége, illetve nyugdíjas státusza, hanem tekintse azt szerzett jognak. 
 
Szervesen kapcsolódnak a felmondás kérdéséhez a munkaviszony jogellenes 
megszüntetésének a következményei is. Az egyik legfőbb változás ezen a területen az, hogy a 
munkáltató fő kötelezettsége az okozott kár sok esetben limitált megtérítése, a 
visszahelyezésre pedig csak kivételes esetekben kerülhet sor. Ezen túlmenően az elmaradt 
jövedelem jogcímén okozott kár felső határát a törvény korlátozza.   
 
A LIGA nem tud azonosulni azon jogalkotói érveléssel, mely szerint a munkaviszony 
megszüntetésével összefüggésben a korábbi, jogkövető, illetve körültekintő eljárásra 
ösztönző szabályozás túlságosan bonyolult volt, illetve a munkáltatókra aránytalanul sok 
terhet rótt. Úgy véli, hogy a jelenlegi szabályozás a munkáltatók jogkövető magatartását nem 
ösztönzi, a munkavállalókat pedig éppen a gazdasági válság okozta megtépázott 
munkaerőpiacon hozza lényegesen kiszolgáltatottabb helyzetbe. Ebből következően 
javasolja, hogy a törvény az eredeti állapot helyreállítását, azaz a munkavállalónak az eredeti 
munkakörébe történő visszahelyezését elsődleges kötelezettségként határozza meg, törölje 
el az elmaradt jövedelem felső korlátját, valamint az eset körülményeihez mérten állítsa 
vissza a munkáltató kötbér jellegű kártérítés fizetési kötelezettségét.  
 
Azonnali cselekvési pontok: 
  

 a felmondási tilalmak rendszerének a visszaállítása 
 csoportos létszámcsökkentés esetén újraalkalmazási kötelezettség előírása 
 a munkaviszony megszüntetésének a jogellenessége esetén elsődleges 

kötelezettségként visszahelyezés előírása. 

8.8. Kollektív jogok 

Az új koncepció lényegét abban látja a jogalkotó, hogy bővíteni kell a felek felelős 
hozzáállásán alapuló kontraktuális alapú szabályozás szerepét, az individuális és kollektív 
autonómia lehetőségeit, valamint elérni a lefedettség növelését. S habár ezen célokkal 
általánosságban egyet is lehet érteni, azzal már nem, hogy a jogalkotó ennek kivitelezésére 
szinte kizárólag a szakszervezetek jogait korlátozó megoldásokat talált. 
 
Meghatározza az új szabályozás a reprezentativitás fogalmát, azaz a szakszervezetek 
legfontosabb jogosítványát: a kollektív szerződés kötését. Egyéb jogosítványok a 
munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezetet megilletik. A hatályos 
szabályozás a szakszervezet érdemi jogosítványait jelentősen megnyirbálja, alkupozícióját 
pedig rontja.  Aggályos a szakszervezeti tisztségviselők védelmére vonatkozó szabályok 
hátrányos változása: a védett tisztségviselők számának és a védelem körének a 
lecsökkentése. A LIGA nem tudja elfogadni a változások mögött meghúzódó azon jogalkotói 
indokot, miszerint a korábbi védelmi szintet a szocialista gazdasági és politikai rendszer 
piacellenes, diszfunkcionális szabályozása motiválta. Ezzel szemben úgy véli, hogy az 
Alaptörvény által is védelemben részesített szakszervezeti tevékenység hatékony kifejtése 
közérdek, s ahhoz a fenti jogintézményekre elengedhetetlen szükség van. Ezen felül a 
munkaidő-kedvezmény mértékét is csökkentette a hatályos szabályozás, illetve 



 

47 

megszüntette a pénzbeli megváltás lehetőségét. További problémát jelent az is, hogy az 
állami szférára vonatkozóan ezen szabályok kógensek.  
 
Aggályos a hatályos szabályozás azon tendenciája, mely a megmaradó szakszervezeti jogokat 
kiüresíti. Ilyennek tartjuk azon jogosultságokat, amelyekkel a törvény felruházza ugyan a 
szakszervezeteket, de jogsértés esetére semmiféle szankciót nem helyez kilátásba. Ebbe a 
körbe tartozik az, hogy a szakszervezet a munkavállalóknak a munkaviszonnyal összefüggő 
gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet ugyan, ám ezt a 
tájékoztatást azonban a munkáltató nem köteles megadni. A munkáltató a munkavállalót 
köteles ugyan arról tájékoztatni, hogy kollektív szerződés hatálya alatt áll-e, a területén 
működő szakszervezeteket azonban nem köteles megnevezni. A szakszervezetet megillető 
munkaidő-kedvezmény szabályai szintén nem a hatékony jogérvényesítést szolgálják. A két 
szakszervezeti tisztségviselőnként járó havi 1 óra ugyanis érdemi szakszervezeti tevékenység 
ellátásához nem elegendő. Szintén aggályos az is, hogy a képzésre, továbbképzésre járó 
fizetett szabadság intézményét a törvény nem ismeri. Ez különösen annak tükrében érdekes, 
hogy a Széll Kálmán Terv az egész életen át tartó tanulást és a hatékony szakszervezeti 
működést célként deklarálja. Hasonlóképpen a diszfunkcionális szabályozást erősíti, 
miszerint a munkáltató a kollektív szerződés megkötésére irányuló ajánlatot nem utasíthatja 
vissza, annak módosításával összefüggésben ugyanakkor a törvény már nem támaszt 
hasonló követelményt. A tájékoztatással, illetve a konzultációval összefüggésben az Mt. 
234.§-a azt is kimondja, hogy nem köteles a munkáltató tájékoztatást adni, illetve 
konzultációt lefolytatni, amennyiben ez olyan tény, információ, adat, megoldás 
nyilvánosságra kerülésével járhat, amely jogos gazdasági érdekeit vagy működését 
veszélyeztetné. Ezzel ugyanakkor fontos kollektív jogok gyakorlását teszi indokolatlanul a 
munkáltató belátásától függővé. A tájékoztatás, illetve konzultáció vonatkozásában az is 
figyelemre méltó, hogy a jogalkotó néhány általános esetet leszámítva nem határozta meg a 
tájékoztatás, illetve konzultáció konkrét eseteit. 

A Széll Kálmán Terv is elismeri, hogy a munkajog jogforrásai között a kollektív szerződések 
egyre nagyobb szerepet kapnak, valamint, hogy a közösségi jogban az egyes irányelvektől 
való eltérést elsősorban kollektív megállapodások eredményeképpen teszik lehetővé. A LIGA 
ennek a gyakorlati megvalósításáért küzd! A LIGA küzd a szakszervezetek működéséhez 
szükséges alapvető jogok helyreállításáért. Elsőként azt tűzi ki célul, hogy a kollektív 
szerződés kötésére vonatkozó jogosultság ne a szervezettség 10%-hoz, hanem az alacsony 
szervezettségre tekintettel 5%-ához legyen kötve. Ennek keretében célja a szakszervezeti 
tisztségviselők megfelelő védelmének helyreállítása (beleértve az azonnali hatályú 
felmondással szembeni védelmet is), a megbízatás megszűnése esetén a védettségi időszak 
legalább 1 évre történő kiterjesztése, a szakszervezeti tisztségviselők képzésének, 
továbbképzésének a támogatása (fizetett szabadság stb.), s a munkaidő kedvezmény 
mértékének radikális növelése. Ezzel összefüggésben a fel nem használt munkaidő-
kedvezmény pénzbeli megváltásának a visszaállítását is szorgalmazza. Azt is követeli, hogy a 
törvény a kollektív szerződés rendelkezéseinek megsértéséhez fűzzön komoly szankciókat. 
Ezen túlmenően küzd olyan szakszervezeti jogok helyreállításáért, mint az önkormányzat, 
munkáltató, hatóságok együttműködési kötelezettsége, a munkavégzéssel összefüggő 
ellenőrzési lehetőségeinek bővítése (pl. a munkaviszonyra vonatozó szabályok betartása, 
munkakörülmények), valamint a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedések 
véleményezésének a joga. Küzd továbbá a kiüresített szakszervezeti jogosultságok újbóli 
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tartalommal történő megtöltéséért (pl.: érdemi konzultáció, tájékoztatási kötelezettség 
stb.). A tájékoztatás, valamint a konzultáció hatékony gyakorlásával összefüggésben a 234.§ 
(1) bekezdésének hatályon kívül helyezését javasoljuk. Az általános magatartás 
követelmények és a polgári jog mögöttes szabályai ugyanis jogsértés esetén a munkáltató 
számára kellő védelmet nyújtanak. Végezetül a Liga azt is javasolja, hogy az Mt. az ILO 135. 
számú egyezményének 3. cikke alapján ismerje el a szakszervezeti képviselőt munkavállalói 
képviselőnek. 

Aggályos a Munka Törvénykönyvének azon törekvése, hogy az üzemi tanácsok pozícióját a 
szakszervezetek pozíciójának kárára javítsa. Ez elsősorban az ellenőrzési jogosultságok, 
illetve a tájékoztatással, konzultációval összefüggő jogosítványok átcsoportosításában 
mutatkozik meg. A törvény ugyanakkor az üzemi tanácsok jogosultságait is megnyirbálja. 
Jogainak megsértésével hozott intézkedés már nem jogellenes, a munkajogi védelem 
kizárólag az elnökre vonatkozik, üzemi megállapodás hiányában nem jogosult a 
tevékenységével kapcsolatos információkat a munkáltatónál szokásos vagy megfelelő 
módon közzétenni, nincsen szankciója a véleményezési jogosultsága megsértésének, s nem 
jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba sem beletekinteni.  

A jogalkotó által célul kitűzött kollektív autonómia kiterjesztése, valamint a lefedettség 
növelése fontos célok, melyek ugyanakkor a hatályos szabályozási eszközökkel nem 
érhetőek el. Jelentősen csökken a szakszervezetek alkupozíciója, a tisztségviselők 
védelmének kiterjedése, a szakszervezeti munkára felhasználható idő mértéke, valamint a 
továbbképzés lehetősége. Ezt a helyzetet a törvény ellentmondásos szabályozása tovább 
rontja.  

A LIGA küzd a szakszervezeteket megillető jogosultságok helyreállításáért a közösségi jog és 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 87. és 98. számú egyezményeiben foglaltaknak 
megfelelően, azaz azért, hogy a szakszervezeteknek elsőbbségük, illetve kizárólagos joguk 
legyen a konzultációra, a tájékoztatásra (különösképpen a gazdasági helyzetet érintő 
kérdésekről, munkabérek változásáról, a munkafeltételekről), a munkavállalók nagyobb 
csoportját érintő intézkedések véleményezésére, és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
betartásának az ellenőrzésére. Hasonlóképpen a szakszervezetet és nem az üzemi tanácsot 
szükséges megilletnie a véleményezési jognak az Mt. 264.§-ában szabályozott olyan fontos 
kérdések vonatkozásában, mint az egészséges, illetve biztonságos munkafeltételek 
kialakítása, bérezés szempontjai, személyes adatok védelme, a munkavállalók ellenőrzése, 
egyenlő bánásmód követelménye, valamint az esélyegyenlőség biztosítására irányuló 
intézkedés. A LIGA javasolja, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás esetén 
a munkáltatónak elsősorban a szakszervezet, annak hiányában az üzemi tanács 
vonatkozásában álljon fenn tájékoztatási kötelezettsége. Javasolja továbbá, hogy a jóléti célú 
pénzeszközök felhasználása tekintetében az együttdöntési jog a szakszervezetet illesse meg, 
üzemi tanácsot kizárólag szakszervezet hiányában. Az üzemi tanács működésével 
összefüggésben követeli, hogy a törvényi védelem a tanács tagjaira is terjedjen ki, mivel az 
érdemi tevékenység gyakorlásában ők is részt vesznek, valamint az üzemi tanács 
tevékenységével összefüggő tájékoztatás joga üzemi megállapodás hiányában is álljon fenn. 
Kulcsfontosságúnak tartja a LIGA azt is, hogy az üzemi tanács jogainak megsértésével hozott 
munkáltatói döntés érvénytelen legyen, valamint, hogy az üzemi tanács tagja a munkáltató 
nyilvántartásaiba tekinthessen bele. A LIGA javasolja az Mt. kollektív jogokra vonatkozó 
részének módosítását a törvényben lévő ellentmondások feloldása érdekében. Végezetül 
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javasolja, hogy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet legyen jogosult a 
munkavállalókat, illetve azok érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes 
munkáltatói intézkedések/mulasztások ellen halasztó hatályú kifogást benyújtani. Ezt az is 
indokolja, hogy számos szakszervezeti jogosultság akképpen került az Mt-ben elismerésre, 
hogy azoknak megsértéséhez a törvény semmiféle szankciót nem fűz. Ezen kötelezettségek 
munkáltató általi betartását már a Nemzeti Munkaügyi Hivatal sem ellenőrizheti. 

A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony szabályozása szintén 
aggályosnak tekinthető.  Az ilyen munkáltatóknál a felmondási idő, illetve a végkielégítés 
kérdéseiben az Mt-től eltérni nem lehet. Hasonlóképpen korlátozott a munkabér és a napi 
munkaidő meghatározása, valamint az üzemi tanácsra és a szakszervezetekre vonatkozó 
szabályoktól sem enged a törvény eltérést. Ennek következtében a szakszervezetek 
alkupozícióját az új Mt. gyakorlatilag eliminálja. Az állam tulajdonosi kontrollja mellett a 
szabályozás logikája nem érthető. 
 

A LIGA kiemelt céljának tekinti az érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztését mind 
munkahelyi, ágazati, illetve országos szinten. Ezzel összefüggésben követeli, hogy a 
munkavállalókat érintő szabályok meghozatalára kizárólag az érdekegyeztetéseken történő 
tárgyalásokat követően kerülhessen sor. Azt az álláspontot képviseli, hogy az 
érdekegyeztetésre vonatkozó alapvető szabályok a törvény logikája és a terület kiemelt 
jelentősége alapján a Munka Törvénykönyvének részét kell, hogy képezzék. 

Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a Nemzeti Munkaügyi Hatóság hatáskörének a kiterjesztése a kollektív jogokat sértő 
munkáltatói intézkedésekre 

 a szakszervezetek és az üzemi tanács jogait sértő munkáltatói intézkedések 
érvénytelensége 

 a reprezentativitás 5%-hoz kötése 
 a szakszervezeti tisztségviselők megfelelő védelmének a helyreállítása 
 a munkaidő-kedvezmény növelése 
 a szakszervezeti képviselő munkavállalói képviselőként történő elismerése 
 szakszervezeti elsőbbség a tájékoztatásra, konzultációra, a munkavállalók nagyobb 

csoportját érintő intézkedések véleményezésére 
 a munkaviszonyra vonatkozó szabályok betartásának az ellenőrzésére, a 

szakszervezeti kifogás intézményének a visszaállítása, az ÜT valamennyi tagjára 
kiterjedő védelem létrehozása, az érdekegyeztetés fokozottabb igénybevétele 

 a köztulajdonban álló munkáltatók munkavállalóira, illetve szakszervezeteire 
vonatkozó diszkriminatív szabályozás megszüntetése.  
 

8.9. Sztrájkjog 

A kollektív jogokkal összefüggésben szükséges kitérni a sztrájk jogi szabályozására is, mely 
jogintézmény a szakszervezetek alkupozícióját érdemben befolyásolja. Maga a sztrájkjog a 
kollektív jogok érvényesítéséhez kapcsolódó egyéni jognak tekinthető. A sztrájkjog 
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szabályozása az elmúlt években jelentős változáson ment át az 1989. évi VII. törvény 2010-es 
módosításával, illetve az Alaptörvény elfogadásával. A sztrájk megjelenése egyidejű a 
szervezett társadalommal. A sztrájkjogot a nemzetközi jogban elsőként az Európai Szociális 
Charta ismerte el, illetve a közszolgálatra is kiterjesztette. Korlátozásként olyan 
szempontokat ismert el, mint például a mások joga vagy a szabadságának a megóvása, 
közérdek, nemzetbiztonság, közegészség, valamint közerkölcs. A korlátozás 
megengedettebb a fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél, illetve a bíráknál, hiszen 
alapjogok érvényesítését segítik elő. 

A hazai szabályozás szerint a sztrájk a munkavállalókat, illetve érdekképviseleteiket 
gazdasági, illetve szociális érdekeik védelme érdekében megillető jog. A sztrájkhoz való jog 
nem korlátlan, bizonyos esetekben annak nincsen helye.  A korlátozásokkal összefüggésben 
az Alkotmánybíróság alkotmányos aggályt azonban nem látott. A sztrájk vonatkozásában 
kulcsfontosságú a jogszerűség kérdése. A jogszerű sztrájkban résztvevő munkavállalót 
ugyanis megilletik a munkaviszonyból eredő jogosultságok a kiesett munkaidőre járó 
munkabér és kizárólag a munkavégzéshez kapcsolódó további juttatások kivételével. A 
sztrájktörvény 2010. évi módosításáig a még elégséges szolgáltatás mértékében, illetve 
feltételeiben történő megállapodás elmaradása sem minősült jogsértőnek.  A 2010-es 
törvénymódosítás eredményeképpen a jogellenesség fogalma további, általános 
kategóriákkal bővült ki. Ilyennek minősül a sztrájk, amennyiben a felek a sztrájk gyakorlása 
során nem működnek együtt, a sztrájkjoggal való visszaélés esetén, valamint amennyiben a 
lakosságot alapvetően érintő tevékenységet folytató szolgáltatónál az elégséges szolgáltatás 
teljesítését gátolja. A módosítást követően a még elégséges szolgáltatás mértékét és 
feltételeit törvény állapíthatja meg. Ilyen a személyszállítási és a postai szolgáltatások esetén 
létezik. Ennek hiányában a felek vagy megegyeznek, vagy ha nem, a bíróság dönt. A 
munkaügyi bíróság nemperes eljárásban, szükség szerint a felek meghallgatását követően 
dönt.  Fontos, hogy ezek hiányában jogszerű sztrájk nem tartható. 
 
Az Alaptörvény XVII. cikke a szabályozásban szintén gyökeres változást hozott. Egyrészt 
megszüntette a törvény 2/3-os státuszát jelezvén a terület jelentőségének a csökkenését, 
másrészt pedig a sztrájk jogosulti körébe beleveszi a munkáltatókat is. Ezen szabályozásból 
következően a sztrájkjog mindkét felet megilletheti, azaz alkotmányi szintre emeli a 
munkabeszüntetés lehetőségét a munkáltatók oldaláról. A nemzetközi gyakorlatnak azonban 
sem a sztrájk ezen definíciója, sem pedig a szóhasználat nem felel meg. 
 
A hatályos szabályozás a gyakorlatban nem működik rendeltetésének megfelelően. Egyrészt 
a Kúria is elismeri, hogy az 5 napos határidő a bíróságra jelentős terhet rak, azzal nehezen 
tudnak megbirkózni. Ennek az az eredménye, hogy 2012. év elejéig nem született olyan 
ítélet, mely a kérdést érdemben rendezte volna, így jogszerű sztrájk meghirdetésére nem 
került sor. Más területeken pedig a jogszabály határoz meg olyan feltételeket, amely a 
sztrájk gyakorlását lehetetlenné teszik. Ennek megfelelően a LIGA javasolja a sztrájkjog 
újraszabályozását úgy, hogy az Alaptörvény definíciója a nemzetközi vállalásokban 
foglaltakat tükrözze vissza, a jogellenesség köréből pedig az elégséges szolgáltatás kikötése 
kerüljön ki. Utóbbival összefüggésben rögzíthető, hogy a rendszer a Kúria joggyakorlata 
alapján azt megelőzően zavartalanul működött. Javasolja továbbá, hogy a Munka 
Törvénykönyve nevesítse a sztrájkhoz való jogot, mint a dolgozókat, illetve képviselőiket 
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megillető alapvető jogot, valamint az Mt. 55.§-a nevesítse a sztrájkot, mint a rendelkezésre 
állási és munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés egyik esetét. 
 
A sztrájk vonatkozásában kiemelendő, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja 
sztrájkot nem szervezhet, tevékenységükkel a szükséges közbizalmat nem veszélyeztethetik, 
s nem veszélyeztethetik a fegyveres szerv jogszerű és rendeltetésszerű működését sem. 
Ezzel összefüggésben a LIGA azt az álláspontot képviseli, hogy a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjai sztrájkjogának a tiltása nem szükséges, és nem megalapozott. Elismeri, 
hogy a sztrájk nem lehetetlenítheti el a fegyveres szervek munkáját, nem veszélyeztetheti a 
közbiztonságot, de ezt a jelen szabályozás keretei között általános tilalom nélkül is 
biztosítani lehet. A sztrájkjog korlátozását ugyan az ILO 151., illetve 154. számú egyezményei 
megengedik, ám az Európai Szociális Karta szigorúbb szabályokat tartalmaz, amikor úgy 
rendelkezik, hogy azt kizárólag mások jogainak és szabadságjogainak, a közérdek, 
nemzetbiztonság, közegészségügy vagy a közerkölcs védelme érdekében lehet korlátozni. A 
LIGA ez utóbbi jogértelmezést osztja, mivel ez közelebb áll a jogintézmény társadalmi 
rendeltetéséhez. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a jogellenesség definíciójából az elégséges szolgáltatás feltétele kerüljön ki 
 az Mt. nevesítse a sztrájkjogot 
 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja sztrájkjogának a visszaállítása. 

8.10. A közszolgálat 

A jogfejlődésben a közszolgálattal összefüggésben először a szervezkedéshez való jog jelent 
meg. A versenyszférától általában elkülönülő joganyag vonatkozott erre a területre abból 
kiindulva, hogy a közszolgálatban nincsen tipikus munkaharc, s a változás az állam 
önkorlátozásának az eredménye. A XX. század közepétől kezdve a két terület folyamatos 
közeledésnek indult, s a jogrendszerek lassan elismerték a kollektív alku szükségességét is. A 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a 151. számú Egyezménye volt az, amelyik 
dokumentum a szervezkedési, illetve részvételi jogokat a közszférában is garantálta azzal, 
hogy amennyiben más egyezmény több jogot biztosít, úgy azokat a szabályokat kell 
alkalmazni. A rendszerváltást követően Magyarországon a jogszabályok elismerték a 
szervezkedés szabadságát, ám a köztisztviselők és a közalkalmazottak vonatkozásában a 
szabályozás eltérő tartalommal jelent meg. A kollektív alku folytatását és a kollektív 
szerződés kötését csupán a Kjt. engedi meg a közalkalmazottak vonatkozásában 
meglehetősen szűk tartalommal. Azok a kérdések ugyanis, amelyek eltérést nem engednek, 
a felek mozgásterét meglehetősen leszűkítik. A közszolgálati tisztviselők vonatkozásában 
csupán a konzultációra van lehetőség, kötelező megállapodást azonban nem köthetnek. 
Elismeri azonban a törvény a szervezkedés szabadsága mellett a munkafeltételek 
alakításában való részvételüket, az érdekképviseletek alapításának, az ahhoz való 
csatlakozásnak a jogát és kimondja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát is. 

 
A kollektív jogok gyakorlása szempontjából kiemelendő, hogy a jogalkotó a közelmúltban két 
új szakmai, érdekképviseleti jogkörökkel felruházott köztestületet hozott létre: a Magyar 
Rendvédelmi Kart és a Magyar Kormánytisztviselői Kart. Ezen karok a szakszervezetekhez 
hasonlóan érdekképviseleti, konzultatív, participációs, jogszabály-kezdeményezési, jogi 
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képviseleti jogosultságokkal rendelkeznek, és így a szakszervezetek számára konkurenciát 
jelentenek. Tekintettel arra, hogy ezen köztestületek a szakszervezetek szerepét számos 
tekintetben átveszik, a nemzetközi egyezményekben rögzített szervezkedés szabadságát 
sérthetik. Ezen túlmenően a köztestület a tagsághoz, illetve a tagság által végzett munkához 
kapcsolódó közfeladatot lát el. Feladataik között azonban szerepel egyéni érdekvédelmi és 
képviseleti feladat, amelyek nem közfeladatok.  

 
Azonnali cselekvési pont:  
 

 a LIGA követeli, hogy a jogalkotó az általa létrehozott kötelező tagságú 
köztestületeket (Magyar Rendvédelmi Kar, Magyar Kormánytisztviselői Kar és a 
létrehozandó Pedagógus Kar) tisztítsa meg a szakszervezeti jogosítványokat gyengítő 
érdekképviseleti funkcióiktól.  

 

8.11. A közalkalmazottak jogállásának változása 

Az új Mt. hatályba lépése a közalkalmazottak jogállását is érintette, mivel a törvény úgy 
rendelkezik, hogy a jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni a törvényben foglalt 
kivételekkel. Fontos azonban, hogy törvény ágazati sajátosságokra tekintettel a Kjt-től 
eltérhet. Az Mt. így az eddigieknél tehát szélesebb körben kerül alkalmazásra. Ezen 
túlmenően a Kjt. rendelkezéseit is az Mt. belső logikájához igazították. Ennek következtében 
a megállapodások szerepe jelentősen nő. Hatályukat vesztik olyan önálló rendelkezések, 
mint például a szakszervezeti jogokra, a kollektív szerződésre, a fegyelmi felelősségre, a 
jogviszony jogellenes megszüntetésére vonatkozó rendelkezések. A kollektív jogok 
tekintetében az Mt. vonatkozásában elmondottak állnak fenn: nincsen szakszervezeti 
kifogás, képzési munkaidő-kedvezmény, megszűnik a közalkalmazotti tanács együttdöntési-
véleményezési joga, hátrányosan változik a munkajogi védelem terjedelme, és a munkaidő-
kedvezmény szabályozása. 

A LIGA az Mt. kollektív jogok változása vonatkozásában megtett észrevételeit a 
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben is fenntartja (munkajogi védelem, munkaidő-
kedvezmény, kifogás stb.), és javasolja azok megváltoztatását oly módon, hogy az a kollektív 
jogok alkalmazását, illetve a szakszervezetek tevékenységét ne lehetetlenítsék el.  Ezen 
túlmenően a kollektív jogok gyakorlásával összefüggésben a LIGA a versenyszférához képest 
semmiféle eltérést nem tart elfogadhatónak tekintettel arra, hogy a nemzetközi jog ezt 
kivételesen, magas beosztású, bizalmi tisztséget betöltő tisztségviselőknél engedi meg. Az 
eltérő szabályozás alapja egyebekben is csupán az állásbiztonság, valamint a bérköltségek 
kontrolálásának biztosítása. 

Azonnali cselekvési pont:  
 

 A versenyszférához igazodó kollektív jogok. 

8.12. Az egészségügy ágazati szabályozása 

Az egészségügy ágazati szabályozásában is jelentős változások következtek be az utóbbi 
években. Egyrészt megjelentek az egészségügy területén az un. szektor semleges 



 

53 

szabályozások. Ennek az a lényege, hogy a jogi szabályozás a szolgáltató működési 
formájától, tulajdoni formájától függetlenül ugyanaz, azaz azonos szakmai 
követelményeknek kell megfelelni. A törvény lehetőséget biztosít az un. önként vállalt 
többletmunka elvégzésére is jogszabályi korlátokkal, melyet az egészségügyi szolgáltatások 
folyamatos nyújtásának a követelménye hívott életre. Ez azt jelenti, hogy a munkaidőkeret 
átlagában számított heti 48 órás munkaidőn felül a munkavállaló többletmunkát vállalhat. 
Önként vállalt többletmunka előírására akkor kerülhet sor, ha a felek legkésőbb a munkaidő-
beosztás közléséig megkötik az önként vállalt többletmunkára vonatkozó megállapodást. A 
törvény további olyan új fogalmakat is bevezet, mint például az egészségügyi ügyelet, melyre 
az Mt-től eltérő szabályok vonatkoznak. Amíg ugyanis az Mt. hatálya alatti munkaviszonynál 
eshetőleges, hogy az ügyelet alatt sor kerül-e munkavégzésre, addig ez az egészségügyi 
szolgáltatóknál bizonyos. Az egészségügyi ügyelet az egészségügyben az ügyeleti feladatok 
munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban történő ellátását jelenti. A törvény 
rögzíti, hogy a különböző jogviszonyokban végezhető tevékenységek együttes időtartama 
korlátozott mind a napi, mind a heti munkaidő vonatkozásában. Az egészségügyi dolgozó 
által egy naptári héten valamennyi jogviszony alapján végezhető egészségügyi tevékenység 
együttes időtartama 6 havi átlagban nem haladhatja meg a napi 12, illetve heti 60 órát. A 
törvény a pihenőidő vonatkozásában is speciális szabályokat tartalmaz. Az egészségügyi 
tevékenység befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi 
tevékenység között legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell 
biztosítani. A munkaidő-beosztás a törvény hatálya alatt állók vonatkozásában tartalmazza 
az egészségügyi ügyelet és készenlét beosztását is. Kollektív szerződés eltérő rendelkezése 
hiányába a munkaidő-beosztást legalább egy hónappal előre egy hónappal korábban, 
írásban kell közölni. A szabadságra részben az Mt. szabályai vonatkoznak speciális 
rendelkezésekkel kiegészítve (régi Mt. alapján). A törvény kimondja ugyanis, hogy a 
szabadságot kettőnél több részletben kizárólag a munkavállaló kérésére lehet kiadni. 
Bizonyos munkakört betöltő közalkalmazott esetében a szabadság a közalkalmazott kérése 
nélkül kettőnél több, legfeljebb 4 részletben is kiadható. 

A LIGA az egészségügy működésével összefüggésben kiemelten fontosnak tartja az egyenlő 
esélyű hozzáférés gyakorlati megvalósítását, az orvos és az ápolóhiány megszüntetését, 
valamint a paraszolvencia visszaszorítását. Utóbbi célok érdekében az egészségügyi dolgozók 
megfelelő díjazásának fontosságát hangsúlyozza. A jogalkotónak nem az a feladata, hogy 
speciális jogintézmények útján az ágazati sajátosságok figyelembevételével jogszerű 
kereteket biztosítson a túlmunkavégzés különböző formái számára, hanem az, hogy az 
ellátórendszer folyamatos működésének szempontja mellett legalább ugyanakkora 
hangsúlyt helyezzen az egészségügyi dolgozók jogaira és érdekeire is. Ennek keretében a 
LIGA javasolja, hogy a törvény az önként vállalható többletmunka feltételeit megsértő 
foglalkoztatót szigorúan szankcionálja. Ezen túlmenően aggályosnak tartja azt is, hogy az 
önként vállalt túlmunkára vonatkozó megállapodás határozatlan időre is megköthető, és 
ennek megváltoztatását javasolja. Javasolja, hogy a jogalkotó deklarálja, hogy az 
egészségügyi dolgozó napi 12 órát meghaladóan kizárólag önként vállalt többletmunkára 
irányuló, hatályos megállapodással lehessen beosztható munkavégzésre, azaz az 
egészségügyi ügyelet kivételesen egyoldalú elrendelését a törvény tiltsa meg. 
Hasonlóképpen aggályosnak tartja az elrendelhető egészségügyi ügyelet és készenlét 
maximális, havi mértékét és annak 10 alkalomra történő csökkentését javasolja. 
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Azonnali cselekvési pontok:  
 

 az egészségügyi dolgozók megfelelő díjazása 
 az önként vállalt többletmunka feltételeit megsértő munkáltató szankcionálása 
 a túlmunkára vonatkozó megállapodás határozott időre történő lekorlátozása 
 az egészségügyi ügyelet egyoldalú elrendelésének a tilalma 
 az egészségügyi ügyelet és a készenlét maximális, havi mértékének 10 alkalomra 

történő csökkentése. 

8.13. A pedagóguspálya munkajogi szabályozása 

A munkajog ágazati szabályozása az oktatás területén is jelentős változásokon ment 
keresztül az utóbbi években. A változások középpontjában a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény áll (Nkt.), mely már a hatályba lépését megelőzően is több 
alkalommal módosult, illetve a hatálybalépését követően is folyamatos módosítások tárgya. 
Az első átfogó módosítást az un. Nkt. novella jelentette, mely a törvény rendelkezéseinek a 
többségét érintette. A törvényhez kapcsolódik a 229/2012. (VIII.28.) Korm.r. a Nemzeti 
Köznevelésről szóló törvény módosításáról, illetve számos egyéb jogszabály is vonatkozik 
ezen területre. Ezzel összefüggésben kiemelendő, hogy az Alapvető Jogok Biztosa 
alkotmánybírósági beadványban kérte az Nkt. egyes rendelkezéseinek vizsgálatát, mivel 
álláspontja szerint a hatályba lépésig nem volt kellő felkészülési idő, azaz sérült a 
jogállamiság elve, illetve a törvény alkotmányos jogokat is sért. A törvény az oktatás 
centralizációját hajtja végre. A fővárosi, megyei köznevelés-fejlesztési tervek határozzák 
meg, hogy az országban hol, milyen köznevelési intézmény működhet, milyen feladatokkal 
és kapacitással. Nem állami szerv által alapított intézmény pedig csak akkor vehető 
nyilvántartásba, amennyiben működése összhangban van a köznevelés-fejlesztési tervvel. A 
jogalkotó a közoktatás helyett bevezeti a köznevelés fogalmát, mely az óvodától a 
tankötelezettség végéig tartó időszakot öleli fel. A törvényi szabályozás kerettörvény jellegű, 
azaz csupán a legfontosabb, garanciális jellegű rendelkezéseket tartalmazza. A szabályozás 
egyben a Magyar Államnak a köznevelésben betöltött szerepét is újra definiálja. Létrehozza 
a Nemzeti Pedagógus Kart, amely az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 
önkormányzattal rendelkező köztestülete. Közfeladata a pedagógiai célú közösségi szolgálat 
szervezésének ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszer 
működtetése, valamint egy etikai kódex kidolgozása. A Karnak a szakszervezetekhez hasonló 
érdekképviseleti, javaslattételi, véleményező funkciója is van, amely a tagoknak az 
Alapszabályában meghatározott kedvezményes szolgáltatásokat is nyújthat. A törvény 
kimondja, hogy a reprezentatív szakszervezetekkel köteles együttműködni, jogaikat köteles 
tiszteletben tartani. 

A köznevelési intézmények munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében a munkáltatótól 
függően az Mt., illetve a Kjt. szabályai az Nkt. rendelkezéseivel együtt alkalmazandóak.  A 
törvény középpontjában a pedagógus életpályamodell áll, amely kétéves gyakornoki 
időszakból és adott esetben négy további fokozatból áll: pedagógus I., pedagógus II., 
mesterpedagógus, valamint kutatótanár. Ezekhez a fokozatokhoz eltérő illetmények is 
tartoznak háromévenkénti béremeléssel a Kjt. logikáját követve. Az új szabályok egyben új 
bértáblát is jelentenek, amely a megszerzett képesítést, tapasztalatot és a minősítés 
eredményét is figyelembe veszi. A pedagógus teljes heti munkaideje 40 óra. Ennek 80%-át 
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(32 óra) az intézményvezető által meghatározott feladatok végzésével köteles tölteni. Ez 
tehát a kötelező óraszámok helyét veszi át.  A munkaideje fennmaradó részében a 
munkaideje beosztását, felhasználását maga jogosult eldönteni. A teljes munkaidő 55-65%-
ában (22-26 óra) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A bérezés 
szempontjából nem jelent különbséget az, hogy valakinek 22, másoknak pedig 26 a 
neveléssel, oktatással lekötött munkaideje. A kötött munkaidő fennmaradó részében a 
pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő egyéb 
feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. A pedagógusnak 
felkészülésre, egyéb olyan feladatokra, mint például dolgozatjavítás, 8 órája marad hetente. 
 
A LIGA a pedagógus társadalom megfelelő megbecsülését alapvető jelentőségűnek tartja. 
Nem ellenzi az oktatási rendszer centralizációját, amennyiben az ésszerűen kerül 
kivitelezésre, és hozzájárul a szakmai színvonal emelkedéséhez. A köznevelési intézmények 
relatív autonómiáját azonban tiszteletben kell tartani. Ez különösen a személyi döntések 
vonatkozásában rendelkezik relevanciával. A LIGA javasolja, hogy az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben a munkáltatói 
jogokat a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kérdésében is az 
intézmény vezetője gyakorolja. A LIGA fontosnak tartja a pedagógusok megfelelő bérezését 
különösképpen arra tekintettel, hogy a törvény kötelező óraszám emelést hajtott végre. 
Ezzel összefüggésben kevésnek tartja azt a 8 órát, melyet a jogalkotó a pedagógusnak 
felkészülésre és egyéb, kapcsolódó feladatok végzésére ad. A LIGA a pedagógusok 
továbbképzését is kiemelten fontosnak tartja. Azt javasolja, hogy az alkotói szabadságot 
hétévenként biztosítsa a törvény, valamint az annak során igénybe vett képzés költségét a 
fenntartó köteles legyen fedezni vagy annak tartamára a pedagógust távolléti díj illesse meg. 
Végezetül a LIGA ellenzi az érdekképviseleti jogosultságokkal felruházott köztestületek 
létrehozását és úgy véli, hogy azok a szakszervezetek működését akadályozzák, szerepüket 
aláássák. Ezt nemzetközi kötelezettségvállalások is tiltják. Ezzel összefüggésben azt is 
követeli, hogy a kar együttműködési kötelezettsége ne csupán a reprezentatív, hanem a 
képviselettel rendelkező szakszervezetekre is terjedjen ki. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 kinevezés, felmentés jogát az intézményvezetőnek átadni 
 pedagógus béremelés folytatása, a többletmunka díjazásának visszaállítása 
 hétévente alkotói szabadság, az érdekképviseleti jogokkal felruházott köztestület 

jogainak a korlátozása. 
 

8.14. A közszolgálatban dolgozók jogviszonya 

A közszolgálatban dolgozókra vonatkozó jogi szabályozás is jelentős változáson ment 
keresztül. Az 1992. évi XXIII. törvény megteremtette ugyan a modern közszolgálat alapjait, 
ám a kormányzat véleménye szerint egy túlságosan merev rendszert hozott létre. Egyrészt 
egységes szabályokat alkalmazott különböző típusú jogviszonyokra, másrészt pedig külön 
jogszabályokkal verte szét a szabályozás koherenciáját. Az új szabályozás központi eleme az, 
hogy a közszolgálat az állam egyoldalú aktusára épül, mellőzi az egymás mellé rendelt 
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feleket, és ebből kifolyólag részletesen szabályozza a jogviszonyok feltételeinek rendszerét. 
Célként tűzi ki az életpályamodell megteremtését, a rugalmasságot és a takarékos 
működést. Egységes szabályozás jött létre, melybe beépültek az Mt.-nek a  szabályai a 
közigazgatás specialitásainak figyelembevételével. Az Mt. jogintézményeit azonban csak 
annyiban veszi át az új törvény, amennyiben az maradéktalanul megfeleltethető a 
közszolgálattól megkövetelhető „magasabb szintű elvárásoknak”. A Kttv. szabályozza a 
közszolgálatra irányadó általános magatartási szabályokat, a személyiségi jogok védelmét, 
továbbá a közszolgálat alanyainak jogait és kötelességeit. A rugalmasság és gyorsaság 
érdekében részletesen szabályozza a munkaidő és a pihenőidő jogintézményeit. Az új Mt. 
megoldásaival összhangban állapítja meg a jogviszony megszűnés és a megszüntetés 
rendszerét (köztük a felmondási tilalmakat és a jogellenes megszüntetés 
jogkövetkezményét), az illetményre vonatkozó garanciális rendelkezéseket, valamint a 
kártérítési felelősség szabályait. A szabályozás megszünteti a Ptk. háttérjogszabály funkcióját 
is. Kollektív jogok vonatkozásában pedig a korábbiakban elmondottak szerint elismeri a 
törvény a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók jogát a munkafeltételek 
kialakításában, érdekképviseleti szervek alapításának, az ahhoz való csatlakozásnak a jogát, 
illetve kimondja a diszkrimináció tilalmát. 

Azonnali cselekvési pontok:  

 a közszolgálati tisztviselők számára is az Mt. –ben előírt kollektív jogok biztosítása.  

 

8.15. Fegyveres testületek 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvénynek 2012. január 1. napjával hatályba lépett módosítása a törvény hatálya alá 
tartozók vonatkozásában további korlátozásokat vezetett be. Megszüntette a szakszervezeti 
tisztségviselők függetlenítését, a fel nem használt munkaidő-kedvezmény pénzbeli 
megváltását, a továbbképzésre igényelhető rendkívüli szabadság intézményét, a munkáltatói 
tagdíjlevonást és a munkáltató elhelyezési kötelezettségét. Ezen túlmenően a munkajogi 
védelem köre is módosult. 

Azonnali cselekvési pontok:  

 a szakszervezeti tisztségviselők függetlenítésének,a munkaidő-kedvezmény 
megválthatóságának, a továbbképzésre igényelhető fizetett szabadságnak, a 
munkáltatói tagdíjlevonásnak, a munkáltató elhelyezési kötelezettségének, s a 
munkajogi védelem korábbi szintjének, illetve a sztrájkjognak a visszaállítása 

A foglalkoztatás területét kiterjedt ágazati szabályozás jellemzi. Az Mt. szabályai mellett a 
jogalkotó a közszférát további két részre bontja: közszolgálati tisztségviselőkre és 
közalkalmazottakra. Ezen kategóriákon belül az érintett területekhez kapcsolódóan további 
alkategóriákat hozott létre. Legfontosabbak ezek között a pedagógusok, az egészségügyi 
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dolgozók, a fegyveres szervek dolgozói. A foglalkoztatásra vonatkozó normaanyag jellemzője 
a rendkívül dinamikus változás, ami a jogállamiság elvét is sértheti. Az egyes normák 
egymáshoz nehezen illeszkednek, sokszor ellentmondásosak, a címzettek számára 
felkészülési időt sem biztosítanak. A LIGA követeli, hogy ezen joganyag változtatását 
kiterjedt konzultáció előzze meg, melybe az országos érdekképviseleti szervek kerüljenek 
bevonásra. Ezen túlmenően aggályosnak tartja a terület túlszabályozását, mely egyebekben 
az egyenlő bánásmód követelményét is sok esetben sértheti. Az ágazati szabályozás ugyanis 
túlzottan kiterjedt, sokszor áttekinthetetlen. A LIGA azt az álláspontot képviseli, hogy a 
jogalkotó az általános érvényű szabályozás szerepét növelje és csak abban az esetben vegye 
igénybe az ágazati szabályozás eszközét, amennyiben az adott jogviszony speciális jellege azt 
egyértelműen megköveteli. Az egyéni jogokkal összefüggésben az érdekképviseleti 
szervekkel egyeztetve szükséges azt megállapítani, hogy a munkaidő mértéke, beosztása, 
pihenőidő, a munka díjazása, az előlépési lehetőségek vonatkozásában indokolt-e egyáltalán 
az általános szabályoktól való eltérés. Kollektív jogokkal összefüggésben pedig azt az 
álláspontot képviseli, hogy a területet a jogalkotónak egységesen kell kezelnie valamennyi 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony vonatkozásában. Kivételt a közszférában dolgozók 
vonatkozásában pedig csupán a magas, illetve a fokozottan bizalmi állások betöltői 
vonatkozásában engedjen. 

Azonnali cselekvési pontok:  

 a foglalkoztatásra vonatkozó jogalkotást kiterjedt konzultáció előzze meg, a kollektív 
jogok egységes szabályozása valamennyi jogviszonyban. 

 

8.16. A kettős juttatás tilalma  

A LIGA szakszervezetek aggályosnak tartja továbbá az un. kettős juttatás tilalmának 
bevezetését a hazai jogba és annak megszüntetéséért küzd. A LIGA azt az álláspontot 
képviseli, hogy a hosszú éveken át fizetett nyugdíjjárulék fejében joggal elvárható, hogy az 
állam a befizetőket a korábbi tulajdonelvonással arányos időskori juttatásban részesítse, 
hiszen nyugdíjuk a korábbi elvonás ellentételezése. „A kötelező biztosítás mind az egyén 
cselekvési autonómiáját, mind ennek hagyományos anyagi alapját, tulajdonhoz való jogát 
korlátozza, ami akkor nem jelenti a tulajdonhoz való jog alkotmányellenes korlátozását, ha 
az szükséges, arányos és nem érinti az alapjog lényeges tartalmát. Vagyis a korábbi, a 
munkaviszony fennállása alatti tulajdonelvonást az legitimálja, hogy az érintett később 
meghatározott szolgáltatásra lesz jogosult: a társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségből a biztosítás jellegénél fogva személyes és előre meghatározott igények 
származnak. [45/1995. (VI. 30.) AB határozat]” A LIGA ezen jogi garanciák érvényesülését a 
kettős juttatás tilalmával összefüggésben nem látja biztosítva. 

 

Azonnali cselekvési pont:  

 A kettős juttatás tilalmának a megszüntetése. 
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8.17. Foglalkoztatás, közfoglalkoztatás 

A LIGA kiemelten fontos célnak tartja a foglalkoztatás bővítését, amennyiben ez a 
tisztességes munka (illetve munkafeltételek), méltányos bér, illetve teljes foglalkoztatottság 
elveinek tiszteletben tartásával valósul meg. Egyetért azzal is, hogy szociális ellátások helyett 
célszerűbb a munkavállalók visszavezetése a munka világába, amennyiben ennek a feltételei 
fennállnak. Nem tud ugyanakkor azonosulni azon szemlélettel, miszerint a szociális ellátások 
értéket nem teremtenek, mivel azoknak igénybevételére kizárólag rászorultság esetén van 
lehetőség, melynek feltételei ellenőrizhetőek. 
 
Közfoglalkoztatás 
 
A kormányzat az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult 
munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének, illetve a munkaérdekeltségnek a 
megteremtése érdekében átalakította a közfoglalkoztatás rendszerét. A kormányzat azzal 
számol, hogy a 2013. évben hozzávetőlegesen 250.000 ember vesz részt a közfoglalkoztatás 
rendszerében.  A közfoglalkoztatási jogviszony létesíthetőségének a körét a jogalkotó 
szélesre szabta: egészség megőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség 
megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és 
ifjúságvédelemi célokra is kiterjed. A közfoglalkoztatással összefüggésben a LIGÁ-nak számos 
aggálya van. 
 
A közfoglalkoztatott személy bére a minimálbért sem éri el, a megélhetést nem biztosítja. A 
közfoglalkoztatás szabályainak változásával egyidejűleg a szociális ellátások köre, illetve 
jogosultsági feltételei is változtak abból a célból, hogy az ellátórendszerben kapható 
támogatások nagysága ne legyen munkavégzés ellen ösztönző hatású. Azon aktív korú, 
munkaképes személyek, akik még a közfoglalkoztatásban sem tudnak átmenetileg munkát 
találni, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak. Az ilyen személy 
köteles az állami foglalkoztatási szervnél kérni a nyilvántartásba vételét, valamint köteles 
azzal együttműködni. A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a. Amennyiben az adott személy a felajánlott munkát nem fogadja el, a 
támogatásra jogosultságát meg kell szüntetni. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot 
az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka, a közfoglalkoztatás időtartama 
alatt ugyanakkor szünetel a támogatás. További aggály a bérezéssel összefüggésben, hogy a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a 
közfoglalkoztatásban eltöltött idő nem minősül teljes egészében jogszerző időnek.  
 
A közfoglalkoztatással összefüggésben számos jogsérelem érheti a munkavállalókat.  
Egyrészt a bérezésük sértheti az egyenlő bánásmód követelményét, amely jogsérelmet 
törvény valósít meg. Aggályos az a tény is, hogy a törvényi garanciákat a jogalkotó leépíti 
ahelyett, hogy fokozottan érvényesítené, valamint hátrányosan állapítja meg többek között a 
szabadság, betegszabadság, illetve a táppénz szabályait.  Egyetért a LIGA az Alapvető Jogok 
Biztosának azon álláspontjával, hogy fontos, hogy „a közfoglalkoztatás ne váljon az 
elsődleges munkaerőpiac alternatívájává, sem közvetlenül, sem közvetve nem 
eredményezheti a fennálló álláshelyek megszüntetését, nem szolgálhat alapul a 
munkavállalói bérek csökkentéséhez, a munkához való joggal kapcsolatos garanciák félre 
tételéhez.”  
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Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a közfoglalkoztatottak számára az Mt-ben foglaltakkal azonos szintű védelem 
biztosítása 

 a minimálbér összegének megfelelő bérezés 
 annak a tilalma, hogy a munkáltató olyan munkakör vonatkozásában vegye igénybe 

közfoglalkoztatott alkalmazását, mellyel összefüggésben 6 hónapon belül 
munkavállaló munkaviszonyát szüntette meg 

 a Nemzeti Munkaügyi Hatóság ellenőrzési jogkörének a bővítése. 

8.18. Társadalombiztosítás 

A társadalombiztosítás a nemzetgazdaság autonóm, elkülönült társadalmi 
kockázatközösségen alapuló, szolidaritási elven állami garanciával működő, önálló gazdasági 
alapokkal rendelkező alrendszere. A társadalombiztosítás számos változáson ment keresztül. 
A Társadalombiztosítási Alap 1989-ben jött létre. A következő változás 1991-ben történt, 
amikor is az alap kettévált Egészségbiztosítási- és Nyugdíj Alapokká. Irányításukat az alapok 
szerint szerveződő önkormányzatok látták el. Ezt követően 1993-ban megalakult az 
Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, és az önkormányzatok felügyelete és 
irányítása teljesen önkormányzati hatáskörbe került. Ennek következtében a járulékfizetők, 
azaz a tulajdonosok kontrollja is megvalósult. Az önkormányzatokat 1998-ban feloszlatták, az 
alapok felügyeletét azt követően a kormány végezte. 
 
A LIGA azt tartja kívánatosnak, hogy a társadalombiztosítás több ezermilliárdos 
költségvetése a központi költségvetéstől különüljön el. E nélkül felelős és átlátható 
gazdálkodás nem várható el. Ezen túlmenően más szakszervezetekkel együtt küzd azért, 
hogy Magyarországon ismételten érvényesüljön a társadalombiztosítási befizetésekkel 
összefüggésben a befizetők társadalmi kontrollja. Úgy véli, hogy ez a garanciája a jogszerű, 
szakszerű és hatékony működésnek. Az új rendszert úgy kell felállítani, hogy abban a 
szakszervezetek a munkáltatók képviselői mellett súlyuknak (támogatottságuknak) megfelelő 
szerepet kapjanak. 
  
Azonnali cselekvési pontok:  

 az Európai Szociális Karta 12. cikkelyének a ratifikálása (a társadalombiztosítási 
rendszer puszta létén túlmenően szükséges olyan alapvető elveknek a lefektetése, 
mint például az egyenlő bánásmód követelménye, illetve az ellátások kiterjesztése) 

 a befizetők társadalmi kontrolljának visszaállítása. 

8.19. Nyugdíjszabályok változása 

Az elmúlt években a nyugdíjszabályozással összefüggésben ellentétes tendenciák voltak 
megfigyelhetőek. Egyes csoportok vonatkozásában a kormányzat a kényszernyugdíjazás, míg 
más csoportok vonatkozásában pedig a munkaerőpiacra történő visszaterelés mellett foglalt 
állást.  Az Alaptörvény koncepcionális változása mellett változtak a korhatár előtti, illetve a 
rokkantsági nyugellátások szabályai, illetve a szociális hozzájárulási adó is bevezetésre került.  
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A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetése 

A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel nem megalapozottak, s azokat a 
költségvetésből kell az államadósság növelésének a terhére kifizetni, ezért a kormány a 
korhatár előtti nyugellátások megszüntetéséről döntött. Az érintett ellátások az előrehozott 
öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes 
nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi 
nyugdíja, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, 
a korengedményes nyugdíj (a továbbiakban együtt: civil korai nyugdíj), valamint a fegyveres 
szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának (a továbbiakban együtt: 
fegyveresek) szolgálati nyugdíja. Ezek az ellátások 2012. január 1-jétől megszűntek, a már 
megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett bányászati 
tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek esetében szolgálati 
járandóságként kell továbbfolyósítani.  
 
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. 
Az Alkotmánybíróság határozataiban kimondta, hogy a jogbiztonság kiemelkedően fontos 
jogállami érték. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy mind a korábbi Alkotmány, 
mind pedig az Alaptörvény tartalmazza az un. jogállami klauzulát, azaz az Alkotmánybíróság 
korábbi döntései a továbbiakban is hatályukban maradnak. A jogbiztonság elve pedig a jog 
viszonylagos állandóságába vetett hitet védi. A szolgáltatásokat és a hozzájuk fűződő 
várományokat pedig nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig egyik 
napról a másikra megváltoztatni. A nyugdíjjogosultság alapvetően két tényezőn múlik: a 
szolgálati időn, és a biztosított életkorán. A korhatár előtti nyugellátás és a szolgálati 
járandóság is nyugdíjnak minősülő ellátások. A nyugdíjrendszer kellő felkészülési idő nélküli 
átalakítása – különösképpen a jelen munkaerő-piaci helyzetben - a LIGA álláspontja alapján 
nem elfogadható. Hasonlóképpen nem elfogadható az sem, hogy „fekete foglalkoztatás” 
esetén a törvény az ellátás (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság) folyósításának a 
megszüntetését helyezi kilátásba. Az adókerülés elleni fellépésnek az ellátás megszüntetése 
nem megfelelő eszköze.   
A meghatározott munkakörök betöltéséhez kötődő korkedvezményes nyugdíj a hatályos 
szabályok alapján 2014. december 31. napjáig érvényesíthető. Tekintettel arra, hogy a 
szervezet fokozott igénybevételével járó, az egészségre különösen ártalmas munkakörök 
jogosítanak korkedvezményre, a LIGA a szabályozás átalakításával nem ért egyet, s az 
álláspontja szerint sérti a szolidaritás elvét is. 
 

Rokkantsági nyugdíj 

2012. január elsejével a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres 
szociális járadék, az átmeneti járadék, mint ellátástípusok megszűntek. Helyettük új, 
egységes ellátások kerültek bevezetésre. A rehabilitáció fontosságával, mint céllal a LIGA 
egyetért, a szerzett jogok sérelmét azonban nem tudja elfogadni különösképpen a jelen 
munkaerő-piaci helyzetben. Ehelyett azt javasolja, hogy a jogalkotó kellő szankciók 
kiszabásának a lehetőségével biztosítsa a jogalanyok jogkövető magatartását. 
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Azonnali cselekvési pontok:  
 

 a korkedvezményes nyugdíj fenntartása 
 megélhetést biztosító korhatár előtti ellátások, a rokkantsági, baleseti rokkantsági 

nyugdíj visszaállítása 
 kiterjedt konzultáció a nyugdíjrendszer megváltoztatásával összefüggésben. 

8.20. Ratifikációs javaslatok 

Európai Szociális Karta 
 

A Kartát 1961-ben fogadták el az Európa Tanács égisze alatt. Feladata alapvetően az 
egyéneket megillető szociális és gazdasági jogok lefektetése, valamint érvényre juttatása. Az 
elfogadását követően jelentős változáson ment át, s megjelentek olyan új prioritások, mint a 
szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem, a megfelelő lakhatás biztosítása, valamint a 
felmondással, illetve a zaklatással kapcsolatos védelem. A nők egyenlő jogai egyre 
fokozottabb hangsúlyt kaptak: megjelent az egyenlő munkáért egyenlő bért követelménye, 
valamint az anyák védelme. Végezetül a gyermekek és a fogyatékkal élő személyek jogai is 
előtérbe kerültek.  
 
A LIGA nagy hangsúlyt fektet a társadalmi igazságosságra, a közteherviselésre és a 
szolidaritás érvényesülésére. Ennek érdekében javasolja, hogy Magyarország a fejlett 
európai demokráciákhoz hasonlóan teljes körűen ratifikálja az Európai Szociális Karta 
rendelkezéseit, s e tekintetben se a leszakadó régiókhoz tartozzon. Különösen fontosnak 
tartja a méltányos bérezésről szóló cikkelyt, amely olyan alapvető jogokat deklarál, mint 
például a munkavállaló és családja tisztességes megélhetéséhez szükséges bérezés, a túlóra 
megfelelő díjazása, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének követése, az ésszerű 
felmondási idő bevezetése, valamint a bérekből való levonások garanciális szabályai. 
Sajnálatosnak tartja, hogy a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 12. cikkelyből csupán a 
társadalombiztosítás rendszerének létrehozására irányuló rész került ratifikálásra. 
Hasonlóképpen fontosnak tartja a társadalombiztosítási ellátások progresszív kiterjesztését, 
valamint a területtel összefüggésben az egyenlő bánásmód követelményét. A LIGA az 
Európai Uniós csatlakozás időpontjától kezdődően síkra szállt a munkaerő szabad 
áramlásának teljes körű biztosítása mellett. Ezzel összefüggésben javasolja azon cikkelyek 
ratifikálását is, melyek biztosítják a migráns munkavállalók és családjaik jogvédelmét, illetve 
kereső foglalkozáshoz való jogukat. Nem tudja elfogadni azt sem, hogy Magyarország nem 
tartja szükségesnek olyan cikkelyek ratifikálását, amelyek az idősek társadalombiztosítási 
jogait, a munkavállalók felmondás elleni (beleértve a csoportos létszámcsökkentést), illetve a 
munkáltató fizetésképtelenségével összefüggő védelmét, a szegénység és a kirekesztés elleni 
hatékony fellépést, illetve a munkavállalói képviselők megfelelő jogvédelmét biztosítják. 
 
ILO 
A LIGA követeli, hogy Magyarország ratifikálja az ILO 131. számú, a minimálbér 
meghatározásáról szóló egyezményét. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a minimálbér 
meghatározása háromoldalú egyeztetések eredményeképpen történjen, s nem fogadja el az 
Mt. 153.§ (3) bekezdésében foglalt szempontok kizárólagosságát.  A hatályos szabályozás 
szerint a kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál ugyanis 
különösen a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac 
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jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes 
földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait kell figyelembe venni. A LIGA követeli, hogy 
az egyezményben foglaltaknak megfelelően a minimálbér meghatározása ne túlnyomórészt 
gazdasági szempontokon alapuljon, hanem vegye figyelembe a munkavállalók és családjaik 
megélhetési szükségleteit, az ország bérszínvonalát, a megélhetési költségeket, valamint a 
társadalombiztosítási ellátásokat. 
 
Azonnali cselekvési pontok:  
 

 az Európai Szociális Karta teljes körű ratifikálása 
 a 131. sz. ILO egyezmény ratifikálása. 

 
 
9. MUNKAVÉDELEM, MUNKABIZTONSÁG 

A munkavállalók döntő része nem kevés időt tölt el munkahelyén úgy, hogy tapasztalatok 
szerint ez a munkaidő, a korábbi évtizedekhez képest, arányában is egyre csak növekszik, 
fokozódik. A munkáltatók elvárásai, valamint a rendelkezésre álló munkaerő „mennyisége” 
között jellemző módon sajnos fordított arányosság tapasztalható. Nyilvánvalóan a 
munkáltatói bérköltség- és járulék-megtakarítás érdekében munkavállalói létszám csökken, 
de a feladatok köre éppen ellenkezőleg bővül, kiegészül és ez bizony növeli a munkavállalók 
úgy a fizikai, mint a pszichikai egészségkárosodási kockázatát. 
  
Mindezek után nem jelentéktelen szempont, hogy az egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos munkavégzés követelményei miként teljesülnek munkahelyeken. Közös érdeke 
mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak az ember munkavégző képességének szinten 
tartása, mert ettől függ a munkavállaló megélhetése, valamint a munkáltatók gazdasági-
hatékonysági mutatója.  
 
A jövőben szükség van a munkavédelem valamennyi részének, összetevőjének 
rendszerszemléletű fejlesztésére, ehhez adjuk a Liga programban, a munkavédelmet érintő 
javaslatainkat. 

  

9.1. Munkabaleseti statisztikák 

A 2012-es évben az alábbiak szerint alakultak a különböző nemzetgazdasági területek 
munkabaleseti számai: 
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10. ábra: Munkabalesetek száma nemzetgazdasági területek szerint, 2012 

 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal által, az OMMF internetes honlapon nyilvánosságra hozott számadatok alapján 

 
Köztudottan az építőipar és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb kockázatú hazai 
nemzetgazdasági ágazat munkabalesetek szempontjából, de a válság éppen ezeken a 
területeken éreztette leginkább „kedvező” hatását, mert a bekövetkezett munkabalesetek 
körében csupán 4,8% illetve 4,4 %-ot tett ki részesedésük az elmúlt évben. A nagyobb arányú 
munkabaleseti számok a gépiparban (18,9%) a feldolgozóiparban (16,3%), illetve a szállítás, 
raktározás, logisztika területén (12,4%) adódtak.  
 
A következő kimutatás a vállalatok, cégek, társaságok létszám-kategóriái alapján ábrázolja a 
munkabalesetek négyéves megoszlását: 

 
11. ábra: Munkabalesetek négyéves megoszlása létszám-kategóriák alapján 

 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal által, az OMMF internetes honlapon nyilvánosságra hozott számadatok alapján 

 
2008-tól döntően csökkenő tendencia figyelhető meg szinte valamennyi 
létszámkategóriában, ugyanakkor az 50-249 fő között foglalkoztató középvállalkozások, 
illetve a 10-49 fő között foglalkoztató kisvállalkozások munkabaleseti számai aránytalanul 
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magasak a teljes foglalkozatott munkavállalói létszámhoz képest. Ezen adatok ismeretében 
kell a mikro,- kis,- és középvállalkozások munkabiztonság-politikáját fejleszteni (lásd később). 
 

 
12. ábra: Munkabalesetek számai, munkavállalói korcsoportonként 

 
 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal által, az OMMF internetes honlapon nyilvánosságra hozott számadatok alapján 

 
Látható, hogy az elmúlt 5 évben bekövetkezett munkabalesetek számai alapján a 25-34 éves, 
35-44 éves, illetve a 45-54 éves munkavállalói csoportok szenvedik el a legtöbb 
munkabalesetet. Ezen munkavállalói korcsoportok amellett, hogy már nem pályakezdők, 
bíznak a munkarutinjukban, ugyanakkor a munkahelyi megfelelési kényszer is mindinkább 
ezt a korosztályt sújtja.  
 
Az összes munkabaleset és a halálos munkabalesetek évenkénti változásait mutatja az alábbi 
diagram kiegészítve azzal a prognózissal, amely az elkövetkezendő évekre a programban 
előirányzott munkabaleseti számok tervezett alakulását is ábrázolja: 
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13. ábra: Összes munkabalesetek és a halálos munkabalesetek száma, évenként 

 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal által, az OMMF internetes honlapon nyilvánosságra hozott számadatok alapján 
 

A 2000. évtől döntően csökkentek a munkabaleseti és a halálos munkabaleseti számok, de ez 
a jelenség nem kimondottan a munkabiztonsági fegyelem javulásának eredménye. A 
gazdasági válság következtében megtapasztalt termelés-csökkenés, illetve a gazdasági-
termelő- szolgáltatás- struktúra átalakulás eredményeképpen a mikró- kis- és 
középvállalkozások munkabiztonsági politikája a tapasztalatok szerint meglehetősen 
kedvezőtlen képet mutat. Ennek egyik jellemző példája, a hatóság tudomására juttatott 
(bejelentett) munkabalesetek száma és a ténylegesen bekövetkezett munkabalesetek száma 
közötti különbség. Sajnálatos, hogy a balesetek bejelentési fegyelme meglehetősen alatta 
van az elvárásoknak, ennek ellenére javaslatunk szerint, az átlagos tendenciát figyelembe 
véve, évi 3,6%-os munkabaleseti szám csökkenést, illetve megközelítőleg 5,9 %-os halálos 
munkabaleseti szám csökkenést irányoztunk elő az elkövetkezendő évekre. Ez a célkitűzés a 
munkabiztonsággal kapcsolatos széles körű felvilágosító propaganda eszközökkel, oktatási-, 
továbbképzési lehetőségek felajánlásával, valamint a munkavédelmi érdekképviseleti munka 
hatékonyságának és védettségének megerősítésével érhető el. A veszélyeztetettebb 
nemzetgazdasági ágazatoknál a hatóságnak fokozott, gyakoribb ellenőrzéseket kellene 
végrehajtani, továbbá a szakszervezetek is éljenek a Munkavédelmi Törvény adta jogukkal és 
ugyanúgy végezzenek munkavédelmi ellenőrzéseket saját működési területükön, majd pedig 
a megállapított hiányosságokról kimutathatóan tájékoztassák a munkáltatót. Ezzel a lépéssel 
a munkaadók munkabiztonsági szemlélete pozitív irányban fejleszthető. Közös összefogással 
nem teljesíthetetlen célkitűzés a munkabalesetek ilyen arányú csökkentése. 

 

9.2. A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatának szükségessége 

Ma még mindig megtalálhatók az olyan elavult, túlhaladott jogszabályi előírások, amelyek 
számos esetben szinte teljesíthetetlen feladatokat támasztanak mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók számára. Ebbe a körbe tartozik pl. a vasútüzemi munkák elsodrási határon 
belüli rendelkezései, a távmunkás munkahelyének rendszeres munkáltatói ellenőrzésére 
vonatkozó előírások vagy akár a beszállással történő munkavégzés határozatai és még 
sorolhatnánk… Véleményünk szerint csak olyan előírásokat lenne szabad kidolgozni és 
hatályba léptetni, amelyek teljesíthetőek mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára 
is. Abban az esetben, ha betarthatatlan, illetve ellentmondásos jogszabályi környezetben kell 
folyjon a munkáltatás, a jogsértések száma is egyre fokozódik, majd pedig lényegét veszti 
tulajdonképpen az egyébként munkavégzés szempontjából elvárt „jogkövető magatartás”.  
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Nem ártana egyszerűsíteni egyes jogszabályi rendelkezéseket is a közérthetőség érdekében 
mint pl.: a meleg klímakörnyezetre vonatkozóan a közvetlenül meghatározható, 
gyakorlatiasabban mérhető, hőmérsékleti határértékek előírása. A léghőmérséklet közvetlen 
mérése lényegében nem gond, de a korrigált effektív hőmérséklet meghatározása már nem 
egyszerű feladat, hagyományos eszközökkel közvetlenül nem meghatározható mennyiség. A 
páratartalom, a légmozgás, a léghőmérséklet és a hősugárzás alapadatai ismeretében 
úgynevezett nomogramok segítségével szerkeszthető ki a jogszabályi előírás korrigált 
effektív hőmérséklete. A kapott adat ismeretében aztán dönthet a munkáltató, hogy meleg, 
vagy nem meleg a dolgozók munkakörülménye. Ennél lényegesen egyszerűbb megoldásra 
van szükség 
A korszerűbb jogszabályok mellé hasznos lenne módszertani segédleteket is kiadni, amelyek 
a jogszabályi előírások bevezetését, alkalmazását segítenék elő. 
Nem elhanyagolandó szempont továbbá az alvállalkozói láncolat szereplői között a 
munkavédelemért való felelősség tisztázása. Ki feleljen a munkavédelmi előírásokért, 
elvárásokért? Kinek a feladata eleget tenni a különféle munkavédelmi előírásokban 
foglaltaknak?  
 
Olyan korszerű előírásrendszerre van szükség, amely egységes munkavédelmi szemléletre 
épül. Az alvállalkozói láncolat megbízási-végrehajtási megállapodásai mellett a megkötött 
szerződések (amelyek remélhetőleg döntően írásban születnek) munkavédelmi mellékletei is 
legyenek kötelező érvényű dokumentumok. A munkavédelmi mellékletekben pedig nemcsak 
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeit kell lefektetni, 
hanem kiemelten kell kezelni a munkavédelmi koordinátor alkalmazásának körülményeit, 
kötelezettségét is. 
 
A jogszabályok által megfogalmazott elméleti előírások és a valós élet közötti különbség ne 
jelentsen áthidalhatatlan szakadékot a gazdaságban, más szóval a gyakorlatban is 
végrehajtható elvárásokat, kötelezettségeket fogalmazzanak meg, segítsék elő továbbá a 
helyes munkabiztonsági gyakorlat kialakítását, követését, ugyanakkor formálják pozitív 
irányba munkavédelmi szemléletet is!  
 

9.3. Egészségmegőrző programok 

Az egészségre ártalmas munkakörülmények, foglalkozási expozíciók, munkaköri hatások nem 
minden esetben jelentkeznek azonnali kórtünettel, hanem előfordulhat, hogy csak évekkel 
később jönnek elő a kedvezőtlen egészségügyi következmények. Ekkorra viszont már mind a 
társadalombiztosításnak, mind a családnak is mérhetetlenül hatalmas terhet jelent az addig 
szorgalmasan dolgozó családfenntartó(-k) gyógykezelése, ellátása, gondozása. A munkában 
megrokkantak nem kizárólag a szoros értelemben vett „munkabalesetes” munkavállalók 
köréből kerülhetnek ki, oda kell figyelni az ártalmas foglalkozási expozícióknak kitett 
munkavállalókra is.  
 
Az emberi szervezetet érő munkaköri behatások, foglalkozási expozíciók olyan igénybevételt 
is jelenthetnek a munkavállalók számára, amelynek időben történő felismerésével 
megelőzhetők lennének a gyakran gyógyíthatatlan foglalkozási megbetegedések. Az emberi 
szervezet pillanatnyi egészségi állapotáról, az időszakos orvosi vizsgálatokon túlmenően, az 
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egészségmegőrző programokat is fel lehet használni. Az egészségmegőrző programokon 
belül egy állapotfelmérő analízis segítségével átfogó képet kap nemcsak a foglalkozás-
egészségügyi orvos, hanem a munkavállaló is az egészségi állapotáról, életmódjának várható 
következményeiről, stb. Kedvezőtlen egészségi-állapotjellemzők esetén a szükséges 
életmód- és munkamódszerbeli korrekciók, orvosi útmutatás alapján, időben megkezdhetők 
lennének. Rendkívül fontos a munkavállalók mind szélesebb körét bevonni a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatokba, illetve legfőképpen az egészségmegőrző programokba. A 
foglalkozási eredetű elváltozások, megbetegedések így időben felismerhetőkké válnak, 
valamint a szükséges megelőző beavatkozások is idejekorán megtehetők (pl.: munkakör-
javító intézkedések).  
 
Az egészségmegőrző programokkal nyomon követhetők a fokozott expozíciós esetek és a 
rehabilitáció során, eredményesebben lehet közreműködni a munkavégző képesség 
csökkenésének megállítása, szinten tartása, esetleg javítása érdekében.  
A jövőben szélesebb alapokra kell helyezni az egészségmegőrző program vizsgálati, 
rehabilitációs, tanácsadó funkcióját.  
 

9.4. A vezetők, irányítók munkavédelmi szemlélete 

A társaságok, vállalkozások, cégek vezetői a munkavédelemre döntően úgy tekintenek, hogy 
az bizony csupán a „pénzt viszi”. A munkabiztonságot -érintő, -javító beruházások, első 
közelítésben, nem mutatnak közvetlen összefüggést a vállalati-működés hatásfokának és 
annak hatékonyságának növelésével, pedig rendkívül szoros a kapcsolat. 
 
A biztonsági szint emelkedése egyrészt megtartja a jól képzett és jó munkabírású dolgozókat 
az adott szakmai területen, másrészt a mind határozottabb fellépésű hatósági ellenőrök előtt 
is a társaság „védettsége” növekszik. A vezetőknek fel kell ismernie, hogy a munkavédelmi 
beruházások többsége valójában balesetet, illetve foglalkozási megbetegedést előz meg.  
 
Bizonyos kockázatok sajnálatos módon kifejezetten munkaadói mulasztásból lépnek fel. A 
munkáltatók sokszor „nagyvonalúan” bánnak a foglalkozás-egészségügyi orvosok által 
végzett munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal úgy, hogy nem küldik munkavállalóikat 
vizsgálatra, ami egyébként kötelező. Terjed az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok 
nélküli foglalkoztatás ugyanúgy, mint az időszakos orvosi vizsgálatok rendszeres elmaradása 
is. Sajnálatos továbbá az is, hogy a munkavállalók alkalmazása előtt, nemcsak az orvosi, 
hanem a szakmai rátermettségének előzetes bírálata is elmarad. A veszélyes 
munkaeszközök, gépek megfelelő gyakorlottság, illetve szakmai hozzáértés nélküli kezelése 
már nemcsak a ténylegesen munkát végzőre, hanem a környezetére is jelentős kockázattal 
bír.  
 
További kockázat, hogy a munkavédelmi oktatások formálissá válnak, a munkavállalók pedig 
nem jutnak el a szükséges munkabiztonsági ismeretek elsajátításáig.  
Az OEP kb. öt év óta fizetési meghagyásokat küld meg a munkáltatóknak és megpróbálja 
megtéríttetni a foglalkoztatóval az üzemi balesetes ellátásának összes felmerült költségét 
(gyógykezelés, műtét, rehabilitáció, gyógyszerek, stb.). Maga az eljárás vitatható, de 
elrettentőbb lenne, ha a munkaadók rendszeresen (pl.: évente) kimutatást kapnának a 
társaságuknál bekövetkezett munkabalesetek összköltségeiről.  
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A munkavédelmet szolgáló érdekvédelmi munka épüljön be a kis- és a középvállalkozások 
működésébe is. A vezetők, irányítók oktatásával, felvilágosító fórumok segítségével tegyük 
elfogadottá a vállalkozások számára a munkavédelmi képviselők jelenlétét és ténykedését. A 
munkavédelmi képviselők kifejezetten segíthetik a munkabiztonság beépülését a vállalkozás 
működésébe, támogatást tudnak nyújtani a rendszeres munkavédelmi feladatok 
teljesítésében is.  
 
Bár a Munkavédelmi Törvény kötelezi a munkavállalót, sérülésének, balesetének 
haladéktalan bejelentésére, a munkaadók viszont már nem „sietnek” annyira eleget tenni 
munkabaleset-jelentési kötelezettségüknek sőt, legszívesebben „elhallgatnák” a 
tudomásukra jutott eseteket. A jövőben a foglalkozási megbetegedések és balesetek 
jelentési kötelezettségének maradéktalanul eleget tevő vezetőkre van szükség. Olyan 
balesetbiztosítási ösztönzőket kell alkalmazni, amely elősegíti a bejelentési kötelezettség 
teljesülését.  
 
Miután a munkavédelmi hatóság a nyilvánosság számára rendszeresen közzéteszi a 
munkavédelmi ellenőrzéseken fennakadt munkáltatók adatait, így bizonyos munkákra 
meghirdetett pályázati felhívásokon külön feltételként lehetne szabni a hatósági „büntetlen 
előéletet”. Az elkövetkezőkben a közbeszerzési eljárásokon induló pályázók csak 
feddhetetlen munkavédelmi előélettel rendelkezhetnének, ugyanakkor a lezárt hatósági 
eljárás már nem lehet elmarasztaló a társaságra nézve. Ilyen pályázati körülmények között a 
jogkövető magatartás, mint helyes gyakorlat, határozottabban fenntartható. 
 
A vezetők, irányítók ismerjék fel a saját munkabiztonsági szakember foglalkoztatásának 
fontosságát és előnyeit. A vállalati működéssel alaposabban tisztában lévő saját alkalmazott 
jobban ismeri az adott munkakörülményeket, a helyi viszonyokat, sajátosságokat, mint az a 
„külső” szakember, aki pusztán szolgáltatásként nyújtaná munkavédelmi szolgáltatását. A 
munkavédelmi vállalkozó döntően elvégzi ugyan a jogszabályi előírások szerinti feladatokat, 
tevékenységeket, amellyel mind a megrendelő, mind a szolgáltató jogi szempontból 
támadhatatlanná válik, de ne feledjük, csak az a „munkavédelmis” tud igazán hatékonyan 
tenni a munkabiztonság érdekében, akinek napi kapcsolata van a munkatársakkal, netán 
közvetlen kollégákként dolgoznak.  
 
Megelőzés-tudatos szemléletre van szükség! 
 
A műszaki gazdaság az elmúlt két évtizednyi történelmi átalakulás eredményeképpen már jó 
ideje álomvilágban él. A „hatalomra került” közgazdász-pénzügyi-jogász vállalatvezetés 
különösen a műszaki területen, hosszú távon, jelentős kárt képes okozni a menedzsment 
információhiánya, illetve mérsékelt műszaki rálátása miatt. Rendkívül látványos eredményt 
mutat, amikor nagy beruházások születnek, túlontúl költséges gépek, berendezések, 
járművek kerülnek beszerzésre egy cég életében. Különféle pályázati pénzek elköltésével 
grandiózus fejlesztés indul meg egy adott társaságnál, majd a vezetés elégedetten hátra dől 
és várja a széles munkavállalói rétegekből érkező elismerést, hálálkodást. Igen ám, de a 
vállalatvezetésekből mára sajnos hiányzik döntően a műszaki szemlélet, a technikai rálátás, 
egyszersmind a műszaki intelligencia. A vállalathoz bekerülő nagyértékű gépek, 
berendezések karbantartására, vagyis további biztonságos üzemeltetésére viszont már nem, 
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vagy csak alig fordítanak kellő figyelmet, költséget, törődést vezetői szinten. A probléma 
erősödik, miközben nem marad más, mint az a szűk dolgozói kör, akik lelkiismeretüktől 
vezérelve, a rendelkezésre álló szűkös forrásokból is, megpróbálnak csodákat tenni. A 
gépkezelők, irányítók a meglévő szerény eszközállományukkal és saját költségen beszerzett 
anyagokkal törődnek a rájuk bízott eszközökkel. 
 
Köztudott pedig, hogy a karbantartás, illetve a kisebb hibaelhárítások elmaradásával 
bármilyen korszerű géppark is nagyon rövid időn belül képes leamortizálódni. A gépek, 
berendezések, járművek a tervezett élettartamuk töredékideje alatt válhatnak 
használhatatlan ócskavassá, miközben az okos, előrelátó üzemeltetéssel nem csak 
megtérülést, hanem kifejezetten hasznot is hajthatnának. További probléma, hogy a 
gépkezelők, - sokszor költséges - képzésén is jelentős mértékben spórolnak a különféle 
cégek. Ennek ellenkezője is igaz, amikor az is előfordul, hogy szélsőségesen sok 
munkavállalót képeznek ki egy eszköz kezelésére pont azért, hogy éreztessék a dolgozókkal, 
bizony ők könnyen pótolhatók.  
 
Egyik megoldás sem jó, a követendő út az valahogy a kettő között van. A képzetlen, 
segédmunkás szintű munkavállaló nagy kárt képes okozni, nyilván akaratlanul is, a 
méregdrága berendezésekben, a hozzá nem értésével, tájékozatlanságával. A megszorító 
vállalati intézkedéseknek nem a műszaki személyzet képzésén (továbbképzésén) kellene 
fogást találniuk! Olyan munkavállalókra van szükség, akik tisztában vannak a munkaeszközük 
értékével és kiemelt „rang”-nak érzik az adott berendezésen dolgozni, tevékenykedni. A 
kezelők megfelelő szintű kioktatására, éppen az előbbiek miatt, különösen nagy figyelmet 
kell fordítani. A továbbiakban pedig, nem elhanyagolandó szempont, a dolgozó 
megbecsülése tisztességes jövedelemmel és szakértelmének erkölcsi elismerésével.  
A gépkezelőt –irányítót nem lesöpörni kell az asztalról, hanem véleményét meghallgatni, 
tapasztalatait elfogadni, mert tapasztalatok szerint, általában nagyobb meghibásodások, 
üzemzavarok előzhetők meg a kisebb volumenű javítások időbeni elvégzésével. Az 
üzemeltetésben elsődleges információkhoz a kezelőktől juthatunk, hiszen jól ismerik a rájuk 
bízott berendezés erősségeit, gyengeségeit és még javaslatot is tudnak adni fejlesztési 
irányaira.  
 
A túlságosan nagylétszámú kiképzett gépkezelői létszám viszont azt generálhatja, hogy senki 
sem érzi magáénak a gépet, berendezést, járművet. Formálisak a műszakok utáni 
gépátvételek-átadások, egy-egy meghibásodás felett könnyebben elsikkad a figyelem. 
Ugyanakkor a munkavállaló mást sem hall mint azt, hogy beosztásában mennyire könnyen 
pótolható, hiszen vannak bőven akik azonnal a helyére tudnak lépni. A kezelőszemélyzet, 
ebben a helyzetben sajnos nincs megbecsülve, egzisztenciálisan labilis helyzetben azzal a 
tudattal dolgozik, hogy másnaptól bárki képes lesz betölteni az állását. A munkavállaló 
figyelme, így már nem a gép körül forog, hanem a munkahelye megőrzésén.  
Éppen a gépkezelőkön múlik a legtöbb, nemcsak a munkavégző képességüket, hanem 
magukat a dolgozókat kell munkahelyükön megőrizni, mert a gépek, berendezések, 
járművek üzemeltetésében a magáénak érző, hozzáértő, „gazda szemlélet” lenne a 
legideálisabb. 
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9.5. A mikro,- kis,- és középvállalkozások munkabiztonság-politikájának fejlesztése. 

A kis alkalmazotti létszámú vállalkozások száma egyre nő, szinte alig van olyan 
nemzetgazdasági terület, ahol teret ne hódítanának a KKV-k. Ugyanakkor hazánkban be kell 
látnunk, hogy nem a legtőkeerősebb társaságok jönnek létre napjainkban és döntően azon 
munkavállalói rétegekből verbuválódnak, akik állásukat elvesztett, bizonytalan egzisztenciális 
környezetben élnek. Miután a mikro,- kis,- és középvállalkozások általában a vállalkozói 
láncolat legvégén helyezkednek el, a remélt vállalkozási bevételnek gyakran csak 
töredékéhez jutnak hozzá.  
 
Emiatt aztán a forráshiány túlnyomórészt állandósult állapotnak tekinthető a KKV-k 
gazdálkodásában. A KKV-k mindezek következményeképpen pedig a biztonságpolitika 
érdekében nem, vagy csak alig hajtanak végre munkavédelmi beruházásokat.  
A költséghatékonyságnak, a megszorító intézkedéseknek legtöbbször a munkavédelem látja 
kárát és ez a folyamat pedig aztán a munkabiztonság háttérbe szorulása, leértékelődése felé 
vezet. A munkavédelmi kiadások redukálása hosszabb távon a munkavégzés kockázatainak 
növekedéséhez, a foglalkoztatás munkabiztonsági szintjének csökkenéséhez vezet. A 
költséges kollektív védőintézkedések helyett a rövidtávon megfizethetőbb, de gyenge 
minőségű egyéni védőeszközök, vagy sok esetben még azok sem kerülnek alkalmazásra, 
továbbá a fegyelmezetlenség, a munkavédelmi szabályokat semmibe vevő magatartás a 
munkabiztonságra összességében kedvezőtlen irányba hat.  
 
Olyan munkavédelmi jogszabályi környezet kidolgozására van szükség, amely figyelembe 
veszi a mikro- kis- és középvállalkozások jellemzőit, sajátosságait, specialitásait és amelynek 
gyakorlati alkalmazása nem jelent majd túlzott terhet a vállalkozások számára.  
 

9.6. A munkaruházat-védőruházat kérdései  

Az 1992 évi Munka Törvénykönyve még tartalmazta a munkaruházati ellátás kötelezettségét 
a következő formában: MT 165§. (2) „Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével 
vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles 
biztosítani.” Az új 2012 évi Mt. már nem foglalkozik külön, a szociális ellátások körébe 
tartozóan, a munkaruha ellátással. Ez első hallásra nem tűnik jónak, de így viszont lehetőség 
nyílik a munkáltatóknak a védőeszköz-ellátás egységesítésére, integrációjára.  
 
Korábban egyes gazdasági ágazatokban úgynevezett „kettős ellátást” eredményezett a külön 
védőruházati juttatás és a külön munkaruházati juttatás együttes rendszere. Hovatovább 
gyakran ugyanazon termék került kiadásra a munkavállalóknak hol munkaruházati- hol 
védőruházati ellátás címén. Ennek részben az lehet a magyarázata, hogy a munkáltatónak 
tulajdonképpen egyszerűbb volt a termékeket egységesen beszerezni a munkavédelmi 
piacról, nem választva külön a munkaruházatra és a védőruházatra vonatkozó munkavédelmi 
követelményeket. Ebből adódóan pedig, a kollektív szerződés alapján, eldönthette a 
munkaadó hogy amit ad, azt munkaruházatként vagy védőruházatként juttatja-e a 
munkavállalói számára. Álláspontunk szerint a „kettős ellátás” meglehetősen gazdaságtalan, 
a munkavállalói felhasználás áttekinthetetlen, irányíthatatlan, a védőeszközök használatának 
munkáltatói megkövetelése elbonyolódott, ráadásul a termékekkel szembeni minőségi 
kifogások is nehezen voltak kezelhetők. Példaként említhető, amikor a munkavállaló 
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munkaruha ellátmányként munkacipőt kap, védőeszközként pedig bakancsot, -mert a 
munkaköri kockázatok nyilván azt indokolják- ugyanakkor a munkavállaló kényelmi 
megfontolások alapján, különösen nyáron, a munkavégzéséhez mégis a munkacipőt 
használta. Ebben a helyzetben viszont, lábsérüléses munkabaleset esetén, a felelősség 
kérdése bonyolulttá válik. A balesetvizsgálat során a munkavállaló úgy nyilatkozik, hogy a 
munkáltató által biztosított lábbelit viselte. Valójában a kockázatértékelés nem munkacipőt, 
hanem a védőbakancsot írta elő, a kockázatok elkerülése érdekében bizony ezáltal nem 
történt hatékony lépés.  
 
Be kell látni, hogy a munkaadótól kapott ellátás nem minősülhet többféleképpen a 
munkavállaló szemszögéből. Véleményünk szerint tartozzon egységesen a munkavédelmi 
juttatások körébe minden munkaruházati és munkalábbeli termék is! 
A helyes gyakorlat a fentiek alapján az lenne, ha a munkáltató kizárólag védőeszközként 
juttatná a korábban a munkaruha ellátás körébe tartozó termékeket is. Ebben az esetben 
több előny is jelentkezne. Elsődleges előnyként mutatkozik, hogy amint a munkaruházat 
elhasználódik (vagyis a védőeszköz védőképessége leromlik), érvényesítve a jogszabályi 
előírásokat, cserélni kell és nem kell kivárni a termék elavulási (kihordási) idejét.  
 
Ismeretes, hogy mi magyarok mindig szeretünk tartalékolni, felhalmozni számítva az 
„ínségesebb” időkre, így van ez a munkaruházatból, lábbeliből is, hiszen nem tudni, hogy 
mikortól áll le a munkaadó ezzel a jó szokásával, hogy ellátást ad. Mindig is tartalékolt a 
munkavállaló, pláne ha jó állapotú volt még a korábban kapott munkaruházata. Ebben az 
esetben a dolgozó nyilván nem cserélte le azonnal a felszerelését, hanem az újonnan kapott 
ellátmányt polcra tette. Amikor aztán eljött az idő és a munkavállaló használatba vette a 
régóta raktározott munkalábbelijét és kiderült, hogy minőségi problémák vannak, a garancia 
érvényesítése ellehetetlenült a beszerzés óta eltelt hosszabb időszak miatt. Ez a gyakorlat a 
garanciális jogok érvényesítése terén bizony nem kedvező. ezen okok miatt is célszerű lenne 
az ellátás módosítása. 
 
Védőeszközként a használatba vétel szinte azonnal megvalósulhat, hiszen egy leromlott 
védőképességű termék cseréje alkalmával kapja a munkavállaló, így az időközben felmerülő 
esetleges minőségi kifogások kezelése is lényegesen leegyszerűsödik. A gyártmány 
meghibásodása esetén aránylag rövid időn belül lehet fellépni a termék gyártójával, 
forgalmazójával szemben és megpróbálni érvényesíteni a gyártói-forgalmazói garanciát. Az 
esetlegesen sűrűbb termék-meghibásodások ugyanakkor felhívják a figyelmet a gyártmány 
nem túl magas minőségére, ez pedig hosszútávon pedig fejlesztheti a mind jobb minőségű 
védőeszközök piacát is. 
 

9.7. A szakképzés és a munkabiztonság. 

Napjainkban elengedhetetlen a szakképzés megújítása, valamint a szakmák iránti vonzerő 
élénkítése, együttműködve hazánk oktatási nevelési célkitűzéseivel. Ki ne tapasztalta volna 
meg manapság azt a helyzetet, hogy égre-földre keresett-kutatott egy adott háztartási 
műszaki probléma elhárításában jártas és megbízható szakembert. Sajnálatos, de 
megállíthatatlan tendenciának tűnik, hogy a fiatalok döntően a médiában és a 
kommunikációban, valamint számos használhatatlan diplomás „szakmában” kívánnak 
elhelyezkedni, dolgozni szinte egyikük sem szeretne. A jó szakemberek száma egyre fogy, a 
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szakmák társadalmi megbecsülése javulna ugyan, de kit becsüljön a társadalom, ha nincs 
erre már megfelelő ember.  

Meg kell erősíteni a szakmák iránti érdeklődést a fiatalokban azzal, hogy tisztességes 
jövedelmet és biztos egzisztenciát ajánlunk meg számukra és valós életpályamodellt állítunk 
eléjük.  

Ehhez a törekvéshez javasoljuk szakterületenként kidolgozni, tantervbe beilleszthető módon, 
a leglényegesebb munkabiztonsági- ismereteket, információkat, tudásanyagot. Nagyon 
fontos, a tanulók készség szinten sajátítsák el az adott szakma veszélyeit, kockázatait, 
valamint a balesetek megelőzésére teendő legszükségesebb intézkedéseket, a helyes 
munkavédelmi magatartás szabályait. A munkavédelem és munkabiztonság igenis épüljön be 
gyakorlati készség és képesség szintjén a tanulók tudatába. 

A biztonságkultúra fejlesztése érdekében már az iskolarendszerű oktatásban el kell indítani 
az egészséges életmódra történő nevelés programját. Az egészségtudatos fejlődés 
érdekében a fiatalok, bizonyos tekintetben káros, gondolkodásmódját lenne szükséges 
megváltoztatni. jó példaként álljon itt az, hogy ugyan még nem jelentős mértékben, de 
hazánkban növekszik a „nemdohányzó” munkahelyek száma.  

Fel kell hívni a figyelmet a munka-szabadidő-pihenés egyensúlyára, mert nem az a lényeg, 
hogy rövid ideig extra terhelést bíró munkavállalókkal működtessük a gazdaságot, hanem 
hosszú távon is a munkából részesedni tudó, tapasztalt, egészséges munkaerő álljon 
rendelkezésre. A kiégés, a mentális-fizikai kifáradás rehabilitációja, gyógykezelése jelentős 
költségekkel jár, nem beszélve a képzett szakemberek elvesztéséről.  

Más tekintetben pedig a szakmai képzés nyújtson támogatást az iskola elhagyásával 
vállalkozást indítók részére, a későbbi munkájuk során rájuk váró munkavédelmi 
kötelezettségeik maradéktalan teljesítésében. Elengedhetetlen, hogy mint későbbi 
önfoglalkoztatók, munkáltatók, ne legyenek tisztában alapvető munkabiztonsági 
feladataikkal és felelősségükkel.  

Szükség van a munkabiztonsági ismeretek új típusú képzési programjainak kidolgozására 
figyelemmel az oktatáspolitikai, gazdasági és társadalmi igényekre is. Az oktatott ismeretek 
integrálódjanak a szakmai ismeretek körébe oly módon, hogy külön számon kérhető és 
értékelhető tananyagrészt képviseljen a tantervben.  

A képzetlen munkavállaló nemcsak magára, hanem a környezetére is jelentős kockázatot 
jelent.  

9.8. Munkavédelmi célú ismeretterjesztés, képzés, továbbképzés, kutatás  

A munkabiztonság elsősorban a természettudományi-, technológiai- kutatási- eredményeket 
felhasználó és alkalmazó műszaki terület. A különböző munkabalesetek, foglalkozási 
megbetegedések megelőzésére gyakran a műszaki-technikai lehetőségek mutatkoznak a 
leghatásosabbnak.  
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A munkavédelmi szakemberek továbbképzésében, éppen a műszaki-technikai fejlődésnek 
köszönhetően, elmaradhatatlan a legújabb vívmányok elterjesztése, megismertetése. A 
munkabiztonsági szakemberek szakmai továbbképzésének lehetőségeit szélesebb alapokra 
lenne szükséges helyezni, a munkavédelmi értékrend tudatosítása kiemelt feladat.  

A kutatást szolgálja a napjainkban újonnan megjelenő munkakörök munkabiztonsági 
monitorozása, az időközben fejlődésen átesett és szükségképpen megváltozott ergonómiai 
feltételek kidolgozása adott szakterületen belül. A munkavédelmi kutatásban hangsúlyos 
területté vált a munkavégző képesség megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a 
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése. Ide tartozik a foglalkozási 
megbetegedések és a munkahelyi expozíciók között, egy átfogó lakossági egészségügyi 
állapot felmérés keretében, feltárni az összefüggéseket, felderíteni az újszerű 
egészségkárosító kockázatokat, amelyek sajnos megállíthatatlanul a technológiák 
fejlődéséből adódnak. Kutatási szempontból vizsgálandó továbbá, milyen összefüggés áll 
fenn a hazai legjellemzőbb népbetegségek és a gyakoribb foglalkozási megbetegedések 
között, továbbá a foglalkozási expozíciók egymással való összefüggése, hatása is feltáratlan 
területe még a munkavédelemnek.  

A munkavédelmi -technikus, -szakember és -szakmérnök képzésekben az oktatás mind 
szélesebb ismeretanyagra épüljön fel és vegye figyelembe az idők folyamán „új” kockázati 
tényezőként megjelenő pszichológiai-ergonómiai kutatások eredményeit, a stressz 
(pszichoszociális) expozíciók elleni védekezés legújabb módszereit is.  

Olyan korszerű, magas színvonalú munkabiztonsági ismeretekkel rendelkező munkavédelmi 
szakemberekre van szükség, akik valós szakmai garanciát jelentenek munkájuk, 
tevékenységük során. 

9.9. A létesítés-üzembe helyezés szigorúbb ellenőrzése  

A létesítési eljárások során a vállalkozások sok esetben figyelmen kívül hagyják a vonatkozó 
létesítési szabályokat, az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó gyártói műszaki-biztonsági 
előírásokat. Az építmények, gépek, eszközök üzembe helyezését gyakran nem megfelelően 
végzik el, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok számos esetben elmaradnak. A 
költséghatékonyság-növelésre, illetve forráshiányra hivatkozva a gépeknek, 
berendezéseknek, a szabvány szerint előírt kötelező karbantartásaira döntően nem kerül sor 
(egyszerűen kimaradnak), ezáltal összességében az építmények, gépek, berendezések 
biztonsági állapota folyamatosan romlik.  
 
A napjainkban jelentkező és élesedő szakmunkáshiány is elkerülhetetlenül tükröződik az 
alacsony színvonalú üzembe-helyezési eljárások folyamatában is. A gépek, létesítmények, 
technológiák gyakran nem megfelelő veszélyességi besorolása szintén az egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit kockáztatja. A biztonsági elemek, 
alkatrészek megléte elengedhetetlen egy rendszer üzeme során. A jó szakember tisztában 
van a gépek, berendezések működési sajátosságaival, képes azonosítani a szakmaspecifikus 
veszélyforrásokat.  
 
A fizikai, kémiai, biológiai szempontból konkrétan meghatározható határértékeket lehetőség 
szerint mérni kell az üzembe-helyezési eljárás alkalmával és ezekre a kockázat-értékelés 
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(becslés) során is kiemelt figyelmet kell fordítani. Bár a jogszabály nem írja elő egyértelműen 
és nem kötelezi az üzemeltetőt a kockázatértékelés alatt műszeres vizsgálatok elvégzésére, 
egyes területeken mégis megkerülhetetlen a konkrét műszaki mennyiségek objektív 
meghatározása. Ezek közé tartozhat egy jármű károsanyag kibocsátása (emisziója), egy adott 
gép zaj-, rezgés- és vibrációs hatása, vagy a vegyi anyagok kémhatása, koncentrációja, illetve 
a különböző sugárzásexpozíciók, stb. 
 
A veszélyeztetettebb ágazatoknál fokozott (többszöri) ellenőrzéssel kellene éljen a hatóság 
úgy, hogy segítse, támogassa a vállalkozásokat a létesítéssel, üzembe helyezéssel 
kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében. 

 

9.10. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának munkavédelmi kérdései 

A megváltozott-, illetve a csökkent munkaképességűek munka világába történő 
visszavezetése napjainkban előre lépett gazdasági megfontolások alapján. A munkát végző 
ember nemcsak önmagáról is gondoskodik, hanem a közterhekből is részesedik. A szociálisan 
ellátandók köre a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával szűkülhet, így a kiadások is 
redukálódnak. 
 
Azt be kell látnunk, hogy a csökkent munkaképességűek munkabiztonsági környezete 
gyakran szigorúbb követelményeket támaszt a munkáltatókkal szemben. Fokozottabban 
jelennek meg az ergonómiai követelmények, a munkakörnyezet egyéni igényekhez való 
alkalmassá tétele kiemelt fontosságú. A munkavégzés üteme, nehézségi foka, bonyolultsága, 
az ember igénybevétele fontos szerepet kap. Egységesen követendő gyakorlati útmutató 
kidolgozására van szükség.  

9.11. A pszichoszociális kockázatok csökkentésének egy lehetséges módja  

A munkahely pszichoszociális állapota nem független a makro társadalmi körülményektől, 
hiszen a munkahelyi viszonyok meghatározott társadalmi térben fejtik ki hatásukat, azzal 
kölcsönhatásban alakulnak ki.  
A válság meghatározó módon befolyásolta a munkavállalók önbecsülését, létbiztonságát 
önmagukba vetett hitét. A munkához jutás valószínűségének csökkenése, az átszervezés, a 
létbizonytalanság, a munkahely átmeneti vagy tartós elvesztése, a jövedelem csökkenése, a 
szociális kirekesztődés bizony előidézi a stressz, a depresszió (idegesség, letargia) 
kialakulását, mely előbb-utóbb fizikai betegségek forrásává is válhat. (Pl. eltérés az elvárások 
és az egyén által rendelkezésére álló források, lehetőségek között). 
 
A pszichoszociális kockázatokat időben kellene felismerni, lokalizálni, majd pedig a szükséges 
megelőző intézkedésekre cselekvési tervet készíteni. Terjeszteni szükséges a gyakorlatban is 
használható módszereket, eljárásokat, amelyek segítséget nyújtanának a kockázatok 
azonosításában, a kockázatelemzés színvonalának emelésében.  
 
A pszichés szempontból olyan magtartásforma kialakítása szükséges, amely ellenállóbbá tesz 
minket, munkavállalókat.  
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Nyugat-európai országokban (pl. Svájc) vezető beosztású dolgozói meditációs tréningeken 
vesznek részt. A veszélyeztetett munkahelyeken ugyanezt a módszert lehetne a 
munkavállalóknak is felajánlani és megszervezni a programot napi félórában (esetleg 
egyórában), a stresszor kockázatoknak való kitettség függvényében. Vizsgálatokkal 
bizonyították, hogy a meditáció csökkenti a krónikus fájdalmat, a depressziót, a szorongást, 
és számos lelki probléma feldolgozásában is hatékony eszköz, növeli a koncentráló 
képességet, a nagyobb figyelmet.  
 
A meditációs gyakorlatot helyenként az egészségügyben is jótékonyan használják: (igaz, 
döntően a betegek számára, de valószínűsíthető, hogy az egészségügyben dolgozókra is 
jótékony hatással bír). Egyre több külföldi kórház ismerte már fel, hogy a betegek mentális 
megerősítése óriási szerepet játszik a gyógyulásban, így nem meglepő hát, ha az 
egészségügyi szolgáltatások „kínálatában” a meditáció is megjelenik előbb-utóbb.  
Orvosok és természetgyógyászok vallják, hogy a tudatosság egy olyan belső eszköz, ami 
mindenkiben benne van, s ami segít, hogy megküzdhessünk a mindennapi stresszel, érzelmi 
konfliktusokkal, fájdalommal és betegséggel.  

9.12. A munkavédelmi képviselők munkajogi védettsége  

Kihez fordulhat a dolgozó jogorvoslatra, ha munkavédelmi szempontból szabálytalan 
munkavégzésre kényszerítik? Ha elbocsátják a panaszkodót, a szakszervezet eljár-e az 
érdekében, illetve mennyire lehet „bátor” egy munkavédelmi képviselő?  

A munkavédelmi képviselő „intézményét” többek között azért „találták ki”, hogy ne a 
dolgozó kerüljön a munkáltatójával konfliktus helyzetbe, hanem a képviselő „vitázzon” a 
munkáltatóval, képviselve és védve a munkavállalók érdekeit. A munkavédelmi képviselő ezt 
korábban minden „retorzió” nélkül megtehette, hiszen „munkajogi védettséget” élvezett a 
korábbi Munka Törvénykönyve és a Munkavédelmi Törvény értelmében. Sajnálatos módon, 
legalább három területen a munkavédelmi képviselők jogai, illetve védelme jelentős 
mértékben lefaragásra került. 

A munkavédelmi képviselő munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással 
történő megszüntetéséhez is a Munkavédelmi Bizottság előzetes egyetértése volt szükséges. 
Ez a védelem az új Mt. szerint már csak a kijelölt tisztségviselőkre igaz, amely kijelölések 
száma mindenkor az önálló telephelyi munkavállalói létszámtól függ, vagyis ebből 
következően nem minden munkavédelmi képviselőt illet már meg ez a védelem.  

Korábban léteztek a kirendelés, kiküldetés, átirányítás, más munkáltatónál történő 
foglalkoztatás, fogalmai amelyek, a képviselői megbízatást betöltő munkavállalóval 
szembeni, foganatosításához a bizottság (Munkavédelmi Bizottság) vagy ha ilyen nem 
működött, akkor a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalók előzetes 
egyetértése volt szükséges. Az új Mt. a fentieket röviden „munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatás”-nak nevezi és a munkáltató most már egyoldalúan is jogosult akár 44 
beosztás szerinti munkanap erejéig elrendelni ezt, néhány kivételtől eltekintve, bármelyik 
munkavállalója, akár a munkavédelmi képviselő számára is. A munkavédelmi képviselőt jogai 
gyakorlásában ezáltal bizony jelentős hátrány érheti abban a tekintetben, hogy 
félreállításával elnehezítik működését, tisztségének maradéktalan ellátását.  
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A munkajogi védelem korábban a munkavédelmi képviselőt megbízatásának idejére, illetve 
tisztsége megszűnését követő további egy évig illette meg (feltéve, hogy tisztségét legalább 
6 hónapon keresztül gyakorolta). Az új Mt. már úgy rendelkezik, hogy a munkavédelmi 
képviselő megbízásának megszűnését követően a védelem már csak 6 hónapig marad 
érvényes, ráadásul ehhez legalább egy évig kell tisztségét betöltenie, de ami ennél is 
fontosabb, hogy a kijelölt tisztségviselők körébe kell tartoznia. Mindezek után amennyiben a 
munkavédelmi képviselő kijelölt tisztségviselő is volt és „sokat ártott” a munkáltatónak, 
megbízatásának lejártával, szinte azonnal kezdhet munkát keresni, hiszen fél év múlva 
könnyen az utcán találhatja magát.  

A munkajogi védettség, valamint a kedvezmények korábbi szintjét javasoljuk, az új Mt. 
életbelépését megelőző időszaknak megfelelően, visszaállítani.  

 

9.13. A Liga által támogatott munkabiztonsági célkitűzések 

 Javaslatunk szerint 2016-ig a munkabalesetek 14%-kal a halálos kimenetelű 
munkabalesetek 21%-kal csökkenjenek 

 Javasoljuk elvégezni a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát, 
korszerűsítését 

 Javasoljuk az egészségmegőrző programok szélesebb körű kiterjesztését 
 Javasoljuk fejleszteni a vezetők, irányítók munkavédelmi szemléletét 
 Javasoljuk a mikro,- kis,- és középvállalkozások munkabiztonság-politikájának 

fejlesztését 
 Javasoljuk a védőeszközök körét kiterjeszteni (a munkaruházat-védőruházat kérdései) 
 Javasoljuk a szakképzésbe beépíteni a helyes munkabiztonsági szemléletet, 

gyakorlatot 
 Javasoljuk a munkavédelmi célú ismeretterjesztést, képzést, továbbképzést, kutatást 

kiterjeszteni 
 Javasoljuk a létesítés-üzembe helyezés szigorúbb hatósági felügyeletét 
 Javasoljuk a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának munkavédelmi 

kérdéseit rendezni 
 Javasoljuk a pszichoszociális kockázatok csökkentését 
 Javasoljuk a munkavédelmi érdekképviseletet munkajogi értelemben védeni, 

megerősíteni 

9.14. Rövidtávú cselekvési program  

 A bekövetkezett munkabalesetek ok-okozati összefüggéseit oktatni kell 
esettanulmányok formájában. Meg kell ismertetni a munkavállalókkal a 
munkabalesetek tanulságait annak érdekében. hogy a hasonló munkabalesetek 
elkerülhetők legyenek. Az érdekképviseleti vezetők, illetve a munkavédelmi 
képviselők kérjenek információkat, vagy kérjék számon a munkáltatótól, amennyiben 
ezek az oktatások elmaradtak volna. A vezetői szemléket, munkabiztonsági 
ellenőrzéseket gyakoribbá kell tenni azokon a területeken, ahol emelkedett a 
munkabalesetek száma. 
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 Az elavult jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatban javasoljuk felkeresni Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi 
Bizottságát és javaslatot tenni egyes jogszabályi előírások korszerűsítésére. 

 A foglalkozás-egészségügyi orvosok szorosabb együttműködésére van szükség a 
vállalati munkavédelemmel és a működő érdekképviseleti csoportokkal. 

 Szóróanyagok összeállítása a vállalat- cégvezetés tájékoztatása és figyelemfelhívása 
érdekében. 

 A mikro-, kis- és középvállalkozásokat fel kell keresni és ismertető anyagok átadásával 
tájékoztatást adni a munkavédelmi feladataik, kötelezettségeik ellátásáról. 

 Javasoljuk felkeresni az Oktatási Minisztériumot, amelyben kérjük, hogy az egyes 
szakképző intézmények szakmai tanterv és képzési tematika összeállítását az 
érdekképviseletek felé is küldjék meg véleményezésre. 

 A foglakozás-egészségügyi orvosok, szolgáltatók szorosabb együttműködésére, 
valamint a kockázatértékelések, kivált a pszichikai- és pszichoszociális kockázat, 
felméréseiben való hatékony részvételre van szükség. 
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10. SZAKSZERVEZET-POLITIKA, SZERVEZETI MŰKÖDÉS 

A munkavállalói érdekvédelem jelenlegi helyzetében a LIGA Szakszervezetek rendkívül 
fontosnak tartja a hatékony érdekérvényesítést. 
 
A munka világában az utóbbi években bekövetkezett gyökeres változások új kihívások elé 
állították a magyar szakszervezeti mozgalmat is. Ezen kihívásokra a különböző konföderációk 
többféleképpen próbálnak meg válaszolni: némelyek az egyesülésben, erőik 
koncentrációjában látják a kiutat a jelenlegi helyzetből, míg mások – mint a LIGA 
Szakszervezetek is – a munkavállalói szervezettség növelésében, a szakszervezeti gondolat 
munkavállalók felé közelítésében illetve vonzóvá tételében, nyugati minták alapján új típusú 
szolgáltatások nyújtásában vélnek megoldást találni a magyar szakszervezeti mozgalom 
egyre csökkenő támogatottságának problémájára. 
A LIGA Szakszervezetek átfogó fejlesztési stratégiát alkotott annak érdekében, hogy a 
rendkívül alacsony munkavállalói szervezettséget növelje, a tagszervezeteinek bázisát 
gyarapítsa, ezáltal a társadalomban jelenlévő munkavállalói érdekek minél szélesebb körét 
tudja megjeleníteni a legjelentősebb országos érdekképviseleti fórumokon. A fejlesztési 
stratégia alapvetően új alapokra kívánja helyezni a szakszervezet-szervezést 
Magyarországon: az ágazati szerveződés mellett hangsúlyt kívánunk fektetni a területi alapú 
szerveződésre is, megcélozva a kis-és középvállalkozások alkalmazásában álló 
munkavállalókat, akiknek elsősorban a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások széles 
körét ajánljuk figyelmébe a hagyományos érdekképviselet és munkajogi védelem biztosítása 
mellett.  
 
A fenti célok megvalósítására a LIGA Szakszervezetek országos érdekvédelmi tanácsadói 
hálózatot épített ki, amely az egyes nemzetgazdasági ágazatokban illetve a megyékben segíti 
elő a munkaügyi viták gyors rendezését, a kollektív szerződések szélesebb körű alkalmazását 
illetve a munkavállalói jogok ismeretének terjedését. Jelentős anyagi és humán erőforrást 
mozgósítunk annak érdekében, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom két évtizedes 
folyamatos hanyatlása újra növekedésbe váltson: a 2013. nyarán és őszén elnyert jelentős 
európai uniós forrás a magyar szakszervezeti mozgalom történetében egyedülálló 
lehetőséget biztosít arra, hogy a LIGA Szakszervezetek taglétszáma dinamikus növekedést 
mutasson. Ez azonban nem öncél: a szakszervezeti tagsági jogviszony olyan új előnyeit 
kívánjuk a munkavállalók részére biztosítani, amely bevált nyugat-európai mintákon alapul 
és a szakszervezeti szolgáltatások eddig hazánkban nem tapasztalt széles palettáját kínálja: 
az ingyenes – jogerős ítéletig terjedő – munkajogi peres képviselettől és tanácsadástól 
kezdve a rendkívül kedvezményes telefontarifán és banki, biztosítási szolgáltatásokon át az 
oktatási, szakképzési munkaerő-piaci közvetítői szolgáltatásokig terjed jelenleg a skála és 
egyre bővül.  
 
A LIGA Szakszervezetek a fentieken túl továbbra is érdekelt abban, hogy a nagy ágazati 
szakszervezetek, szövetségek számára vonzó alternatívát kínáljon a jelenlegi széttagolt 
konföderációs struktúrában. Ennek a politikának a legutóbbi látványos eredményei közé 
tartozik a jelentős, többezres taglétszámú Honvédszakszervezet valamint a Vízügyi 
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Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége csatlakozása, akik a LIGA 
Szakszervezetek égisze alatt látják inkább biztosítottnak a tagságuk érdekeinek hatékony 
képviseletét.  
 
A társadalmi párbeszéd új rendszerének működési tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenleg 
működő szektoriális érdekegyeztető fórumok (VKF, OKÉT) nem fedik le teljes mértékben a 
munka világát, ezért célszerű lenne létrehozni egy, a közszolgáltató szektor speciális 
problémáival foglalkozó új fórumot is. 
 
Az elmúlt időszak tapasztalatai arra is rávilágítottak, hogy a szektoriális egyeztető fórumok 
mellett szükség lenne egy olyan átfogó, a munka világának teljességét felölelő fórum 
létrehozására is, ahol a munka világának szereplői érdemi konzultációt tudnának folytatni a 
Kormánnyal az őket érintő kérdésekről. Az új fórum a szektoriális fórumokra épülne, így az 
azokban résztvevők alkotnák a munkáltatói és munkavállalói oldalt. 

 

10.1 Konföderációs kapcsolatok 

Az elmúlt években a magyar szakszervezeti mozgalmat olyan kihívások érték egyrészt a 
gazdasági-társadalmi átalakulás oldaláról, másrészt a politika részéről, melyek azt vetik fel, 
hogy javítani kell az alkalmazkodó képességet és meg kell erősíteni a szakszervezeti 
mozgalmat. 

A LIGA elkötelezett a munkavállalók helyzetének javítása érdekében, ezért célul tűzi ki 
minden olyan ágazati szakszervezetet, szakszervezet integrálását a verseny és közszférában 
egyaránt melyek, fontosabbnak tartják a munkavállalók sorsát, mint saját politikai, szervezeti 
érdekeiket. 

A LIGA egyben kinyilvánítja, minden olyan konföderációval kész az eddigieknél szorosabb 
együttműködésre, mellyel egyeztethetők a közös érdekek és értékek. 

10.2 A belső működés 

A LIGA Szakszervezetek a 2012-ben elfogadott stratégiájának megfelelően elkezdte a 
munkaszervezet átstrukturálását, amely jelentős létszámbővüléssel járt együtt. Regionális 
referensi hálózat épült ki a hét statisztikai régiót lefedve, ezt követte a megyei érdekvédelmi 
tanácsadói és szervezői hálózat kiépülése. Mindezen céljaink jelentős EU-s támogatással 
valósulhatnak meg, a kialakított stratégiát az Európai Unió is támogatásra érdemesnek 
találta, amelyhez jelentős források is járultak. Ennek köszönhetően a LIGA Szakszervezetek 
apparátusa magasan kvalifikált, fiatal jogászokkal, közgazdászokkal bővült, akik helyi 
szinteken építik a LIGA Szakszervezetek társadalmi bázisát és segítik a tagszervezetek 
munkavállalóit a munkaügyi kapcsolatok terén.  

A LIGA alkalmazkodóképességének és együttműködési képességének javítása érdekében 
meg kell erősíteni az alábbi területeket: 

 Tovább kell erősíteni a LIGA működésének anyagi bázisát.  
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 Növelni kell a LIGA tömegbázisát. Ennek érdekében fel kell térképezni a 
szakszervezeti szervezettség helyzetét. A szervezés elsődleges célja a nem szervezett 
munkavállalók mozgósítása, különös tekintettel a kis,- és középvállalkozásokban 
dolgozókra és ez által a globális szervezettségi szint javítása. Törekedni kell a 
meglévő, sehová sem tartozó szakszervezetek integrálására, új tagszervezetek 
létrehozására, valamint a nem klasszikus munkaviszonyban dolgozók szervezésére. A 
szervezési munkában meg kell osztani a feladatokat a LIGA tagszervezetei, a LIGA 
tagszervezetekből álló szövetségek, figyelembe véve azt az alapelvet, hogy minden 
szint a neki megfelelő feladatot végezze el.  

 Ösztönözni kell a regionális működést.  
 Tovább kell javítani a LIGA információs munkáját. Ennek során meg kell szólítani 

elsősorban a szakszervezeti tagságot, de a társadalom többi tagját is! Széles körben 
alkalmazni kell a korszerű információtovábbítási és média eszközöket.  

 Ezeket az eszközöket fel kell használni a belső demokrácia és szervezeti működés 
javítására, valamint az eddig nehezen elérhető rétegek (pl. fiatalok) megszólítására is.  

 A LIGA fokozott figyelemmel segíti az esélyegyenlőség megvalósulását. Ennek 
érdekében szakmai segítséget nyújt szervezeteinek az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez, ill. a diszkrimináció bármely formája elleni harchoz.  

 A LIGA szakszervezetek fontosnak tartja a munkavállalói participáció létrejött 
intézményeit. Konstruktív együttműködést alakít ki az érdekeltségi körébe eső üzemi 
tanácsokkal és európai üzemi tanácsok képviselőivel, a munkavédelmi képviselőkkel, 
a felügyelő bizottságokba delegált munkavállalói képviselőkkel.  

 A LIGA Szakszervezetek Programjában kulcskérdésnek tekinti a szakszervezeti 
tisztségviselők  és a munkavállalók képzését. Olyan eszköznek, amely hosszútávon biztosítja 
a szakszervezet érdekvédelmi képességének megőrzését és fejlesztését, amely eszköz 
lehetővé teszi, hogy az érdekvédelmi munka megfeleljen a munka világa kihívásainak.  

A képzéseknek, amellett, hogy célul kell kitűzniük a szakmai megalapozottságot és az 
elérhető legmodernebb tudásanyag közvetítését, azokat az értékeket kell közvetíteniük, 
amelyeket a LIGA Szakszervezetek magáénak vall. Ezért a képzések hangsúlyos része kell, 
hogy legyen az együttműködés, a feladatok kollektív megoldásának hangsúlyozása, a 
társadalmi szolidaritás eszméje, harc a megkülönböztetés és kirekesztés ellen, és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok védelme. Mindezeken túl a képzéseknek elő kell segíteniük, 
hogy a munkavállalók képviselői egyenlő felekként tudjanak tárgyalni mind a munkáltatókkal 
szemben, mind az állami szervek által kialakított fórumokon. A képzéseknek feladata a LIGA 
Szakszervezetek szakszervezet-politikai elveit, testületeinek döntéseit szakmailag támogatni.  

A képzéseknek figyelembe kell venniük az Európai Szakszervezeti Szövetség céljait, 
eszközként kell tekinteniük a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségeket, biztosítva, 
hogy a LIGA tisztségviselői határokon átívelő feladatokat lássanak el, szakmai érdekeiket 
nemzetközi fórumokon is képviselhessék, illetve más országok pozitív példáit átvegyék.  

A képzések szervezése során biztosítani kell a képzéseken már részt vett tisztségviselők 
továbbképzését, illetve a képzések megnyitását újonnan választott szakszervezeti 
tisztségviselők felé. A képzések hozzáférhetőségének tekintetében biztosítani kell az 
átláthatóságot, a regionális elvet és a továbbképzés lehetőségét. Lehetővé kell tenni, hogy a 
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LIGA Szakszervezetek az elkövetkező négy év végére saját, akkreditált képzési programmal 
rendelkezzen. 

10.3 Külső kapcsolataink 

A munkáltatókkal, munkáltatók szervezeteivel való kapcsolatok 

Nem csak a munkavállalók, és a potenciális szakszervezeti tagok szemében kell javítani a 
„LIGA képet” erre szükség van a munkáltatók és szervezeteik vonatkozásában is. 

Tudatosítani kell, minden kapcsolatban, partnerben, hogy a LIGA következetes, szakmailag 
hiteles, határozott, de megállapodás-képes partner a munka világában.  

A LIGA formális érdekegyeztetés keretein kívül is érdekelt a munkáltatói szervezetekkel 
folytatott érdemi és eredményorientált párbeszédben, tárgyalásokban. A LIGA 
Szakszervezetek fontosnak tartja a munkáltatói érdekképviseleti szervekkel történő 
folyamatos, kétoldalú párbeszédet, közös programok indítását, ezért arra törekszik, hogy a 
munkáltatói szervezetekkel kötött kétoldalú megállapodások keretén belül minél több olyan 
programot valósítson meg, ami egyaránt szolgálja a munkáltatói és munkavállalói érdekeket, 
ezáltal elősegítve a munkabékét. 

Hazánkban a gazdaság jelentős szereplőivé váltak a multinacionális és nemzetközi vállalatok. 
A LIGA Szakszervezetek az ezen a területen jelentkező új típusú problémák kezelése 
érdekében fontosnak tartja: 

 az intézményesített kapcsolat kiépítését a konföderáció és a nevezetteket tömörítő 
munkáltatói szövetségek között.  

 a multinacionális vállalatoknál és a vegyes vállalatoknál dolgozó LIGA 
tagszakszervezetek állandó, rendszeres konzultációjának megteremtését.  

A politikai pártokkal való kapcsolatok  

A LIGA, mint országos szakszervezeti konföderáció kapcsolatot tart fenn a hazai politikai élet 
szereplőivel, a LIGA szellemiségének megfelelő értékeket valló pártokkal.   

Változatlanul fontosnak tartjuk azonban a pártoktól való függetlenség megőrzését.  

A függetlenség megőrzése mellett a munkavállalói  érdekek által meghatározott módon 
fokozni kell az aktivitást: 

 meg kell értetni törekvéseinket, nézeteinket  
 befolyásolnunk kell a politikai szereplőket.  

A civil szervezetekkel való kapcsolatok 
 
A LIGA álláspontja szerint a sokszínű  civil szerveződések a demokrácia alapzatát jelentik. 
A LIGA a közös érdekek és törekvések alapján széleskörű összefogást és együttműködést 
ajánl a civil szervezeteknek.   
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Nemzetközi kapcsolatok 

A LIGA számára mindig fontos volt, hogy erős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezzen, mivel 
a nemzetközi támogatottság növeli egy szervezet erejét és elismertségét. Ezt a célkitűzést 
továbbra is fenn kell tartani, és mindent meg kell tenni azért, hogy a nemzetközi színtéren ne 
csak jelen legyünk, hanem jelentős befolyással is bírjunk.  

A nemzetközi kapcsolatok továbbá azért is fontosak, hogy átadhassuk egymásnak a 
tapasztalatainkat, hogy a mások által elkövetett hibákat mi ne kövessük el, és mások a mi 
hibáinkból okulhassanak.    

A legnagyobb hangsúlyt azonban az Európai Szakszervezeti Szövetségben való munkánkra 
kell fektetnünk, mert az ESZSZ az EU szociális partnereként befolyásolni tudja azokat az 
Európai Unió szintjén megszülető döntéseket, melyek itthon már nem megváltoztathatók és 
közvetlenül kihatnak a magyar munkavállalók élet- és munkakörülményeire.  

Az ESZSZ Végrehajtó Bizottságának és más testületeinek döntéseit úgy kell befolyásolni, hogy 
megjelenítsük azokban a magyar munkavállalók érdekeit.   

Meg kell erősíteni a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség munkájában való részvételünket 
is, különös tekintettel annak európai regionális szervezetére, a PERC-re. Részt kell 
természetesen vennünk az NSZSZ világméretű akcióiban is. 

Mindkét nemzetközi szervezet esetében arra kell törekednünk, hogy szakmai/ágazati 
szervezeteink számára elősegítsük, hogy mind az NSZSZ-hez, mind az ESZSZ-hez tartozó 
szakmai-ágazati szervezetek tagjai legyenek.   

Bár az előző kongresszus óta bekapcsolódtunk az OECD Szakszervezeti 
Tanácsadó Testületének, a TUAC-nak a munkájába, el kell érnünk, hogy a TUAC 
szakbizottságainak munkájában is részt vegyenek a LIGA képviselői.   

A munkavállalók számára nagyon fontos szervezet az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezete (ILO).  A LIGA a Nemzeti ILO Tanács tagjaként folyamatosan részt vesz a szervezet 
munkájában. Ezt továbbra is fenn kell tartani.  

Kétoldalú  kapcsolatainkat tovább kell erősítenünk, különös tekintettel a szomszédos 
országok szakszervezeti konföderációira. Törekednünk kell a már meglévő kétoldalú 
kapcsolataink megtartására, valamint továbbiak kiépítésére. A nemzetközi szolidaritás 
jegyében segítséget kell nyújtanunk azon országok konföderációinak, ahol nem zajlott még le 
a politikai-gazdasági átalakulás. 

Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk nemzetközi szolidaritási akciókban, mind európai, 
mind világszinten, és „jól” használjuk fel a nemzetközi szakszervezeti mozgalom által kínált 
lehetőségeket a LIGA javára. 

 
 A fenti dokumentumot a LIGA Tanács 2013. november 11-i ülésén megtárgyalta, 
elfogadta, és a Liga Szakszervezetek XVI. kongresszusának elfogadásra javasolja. 


