
Szociális párbeszéd Szociális párbeszéd 
Európában és Európában és 

MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon
Rabi FerencRabi Ferenc

2012. június 29.2012. június 29.



Az európai szociális párbeszéd

Európa ma az a térség, amely a legjobban ötvözi a 
gazdasági erőt  (a világ legerősebb gazdasági és 
kereskedelmi hatalma) és az életképes szociális 
modellt.…

De a máshol előidézett változásokat nem tudja 
megakadályozni: globalizáció és innováció a 
termelésben.



A szociális dialógus fogalma

Az európai szociális dialógus 27 éve (1985-2012)

Jacques Delors elnök kezdeményezése -1985

A szociális partnerek hozzá kell járuljanak a szociális dialógus 
kifejlesztéséhez az Európai Unióban. kifejlesztéséhez az Európai Unióban. 

A Európai Tanács barcelonai ülése - 2002 

Az európai szociális modell alapja az egészséges gazdaság, a 
magas szintű társadalombiztosítás, az oktatás és a szociális 
párbeszéd. 
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Három pilléren nyugszik

Európai Üzemi Tanácsok
(a vállalatok szintjén )

Ágazati Szociális 
Párbeszéd Bizottságok 

Amelyek jellemzői:

(a vállalatok szintjén )

�700 EÜT Európában

�235 EÜT az EMCEF kötelékében

Párbeszéd Bizottságok 
33 ágazati bizottság

EMCEF: 4 ágazati bizottság

(Bányaipar, Villamosenergia, Vegyipar

és a Földgáz iparág…)

És a tagállamok…



Az Európai Bizottság 

Az európai szociális 
dialógus

Az európai szociális 
dialógus

Elismert intézmény 

Az EK Alapszerződés 138 cikkében

Az Európai Bizottság 

� Elősegíti a párbeszédet a szociális partnerek között…
� …Konzultál a partnerekkel, mielőtt a szociális területet 

érintő javaslatot  tenne…
� A szociális partnerek a 139 cikkelyben leírt eljárás szerint 

működhetnek…



Tanács

Bizottság Szociális PartnerekKonzultáció

Vélemény vagy 
ajánlás  

Tárgyalás

A konzultáció, tárgyalás és 
törvénykezés mechanizmusa
A konzultáció, tárgyalás és 

törvénykezés mechanizmusa

Nincs tárgyalás, 
vagy eredménytelen

Törvénykezési 
folyamat

Tanács

A Tanács döntésével 
alkalmazott egyezmény 

TÖRVÉNY

Önálló
egyezmény

A szociális partnerek alkalmazzák 



• Közös nyilatkozat  - JOINT DECLARATION
• Alulírott európai szervezetek: 

� a munkavállalókat képviselő EMCEF
� a CECSO (a szilárd fűtőanyag ipari munkáltatói szövetség) 
� az APEP (a kálisó kitermelők) 

• 2000. november 17 és 18-án találkoztak Lisszabonban. 
• Az Amszterdami Szerződés értelmében, de főleg annak 138. cikke szerint eldöntötték, 

hogy létrehozzák a Társadalmi Párbeszéd Bizottságot a Bányaiparban. 

Az ágazati szociális párbeszéd Az ágazati szociális párbeszéd 
bizottság létrehozásabizottság létrehozása

8

• Ez a testület tárgyalja a gazdasági és társadalmi hatást gyakorló stratégiákat a jövőben. 
• Tárgyalja a környezetvédelem, a munkahelyi egészség-, és munkavédelem és a 

szakképzés kérdéseit, stb... is. 
• A konferencia résztvevői eldöntötték, hogy megkezdik a tárgyalást az Európai 

Bizottsággal konkrétan egy ilyen párbeszéd bizottság  létrehozásáról. 
• Az európai szervezetek vállalják, hogy fellépnek politikai hatóságaiknál  hogy 

ratifikálják ezt a törekvést.
• CECSO APEP EMCEF 
• LEOPOLD JANSSENS PETER BACKKUS JEAN PIERRE 
• KLAPUCH 



Szociális Partnerek

A munkaadók képviselete

�EURACOAL - szén és barnaszén európai szövetség 

�EUROMINES– európai bányaipari szövetség�EUROMINES– európai bányaipari szövetség

� IMA – ipari ásványok európai szövetsége 

�APEP– európai kálisó kitermelők szövetsége

�UEPG– európai kő- és kavicsbányászati szövetség 



Szociális Partnerek

A munkavállalók képviselete

Európai Bányaipari, Vegyipari és Energiaipari 
Szakszervezeti Szövetség 



Az ágazat bemutatása

• A bányaipar az EU27-ek számos országában jelen van  
Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, 
Olaszországban, Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, 
Magyarországon, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban és  a 2001.  
január 1. óta ide tartozó Bulgáriában és Romániában.

• Az ágazatban dolgozók létszámát  több mint 280 000-re növelték a 
belépő új tagországok.

• A racionalizálás és kitermelés-csökkentés a legtöbb országban lényeges 
munkahelyvesztéshez vezetett.  



Az ágazat bemutatása

• Európa kénytelen elviselni azt az erős versengést, amit a  magas 
színvonalon, olcsón termelő  külföldi nagyvállalatok  gerjesztenek.  

• Az EU bányaipara a kitermelt anyagok magas szintű minőségével 
próbál versenyképes maradni. 

• 2000-ben a Bizottság kiadott egy közleményt, amelyben bemutatta az • 2000-ben a Bizottság kiadott egy közleményt, amelyben bemutatta az 
EU bányaiparának fenntartható fejlesztését célzó stratégia fontos 
irányait és megpróbálta összeegyeztetni a versenyképesség 
megtartására irányuló, alacsonyabb szennyezéssel járó, és a 
biztonságot szolgáló tevékenységeket.  

• A Bizottság egyben kiemelte, hogy az egész ágazatban javítani kell a 
környezetvédelem hatékonyságát és a baleset megelőzést.. 



Vitatémák
A szociális partnerek között felmerülő témák:

– A 2002. július 23-án megszűnt ESZAK-Szerződés  
következményei

– A fenntartható fejl ődéshez kapcsolódó követelmények
– Energiapolitika (klímacsomag)
– Környezetvédelem és bányaipari hulladékkezelés (kvóta 

kereskedelem, NOés más emissziósgázok határértéke)
– Környezetvédelem és bányaipari hulladékkezelés (kvóta 

kereskedelem, NOx és más emissziósgázok határértéke)
– Az expozíció káros-hatás küszöbének rögzítésére vonatkozó 

véleményezés
– Munkahelyi egészség és munkavédelem
– A vállalatok szociális felelőssége
– A bővítés hatása az ágazat fejlődésére
– Egy életen át tartó képzés a szakmában



Eredmények

• Az ágazati szociális bizottság els ő ülésén, 2002. június
3-án, közös közleményben rögzítette az Európai 
Unióban alkalmazott  új, szénbányászat támogatási 
rendszer szociálpolitikai  szempontjait. (2011. január  1-
től meg kellett újítani, már csak a bezárás támogathat ó)

• 2002. novemberében, a hulladékgazdálkodásról és 
kibocsátási kvótakereskedésr ől  szóló európai Irányelv-
tervezetre vonatkozó, két közös nyilatkozatot írt alá.

• 2003. áprilisában közös állásfoglalást adott ki a 
szakképzésr ől és arról, hogy fontos a kompetenciákat a 
tudás társadalmának új igényeihez igazítani.



Eredmények

– Elkezdődött a bányászok munkakörülményeir ől szóló 
megállapodás tárgyalása.

• egy közös közlemény született,  melyben vállalják a  
szociális partnerek egy szigorúbb kötelezettségeket  
rögzít ő szöveg kimunkálását. 

– Felszólalások az Európai Bizottság képvisel őinél:
• Dömping ellenes intézkedéseket kértek a kálisó • Dömping ellenes intézkedéseket kértek a kálisó 

kitermelésre.
• Tarthatatlan az érték, amelyet a SCHMOEL (luxemburgi  

tudományos bizottság - comité de scientifiques au 
Luxembourg) írt el ő a nitrogén-monoxid  (NO) 
expozícióra 

• Talaj Irányelv 
− 2007-ben az IMA kezdeményezésére részt vettek egy 

„Ásványi tartalékok” napja megszervezésében. 



Aktuális témák

• Klíma-energia csomag 
– Közös nyilatkozat a CO ² kibocsátási 

kvótakereskedelem rendszerér ől 
• Nyersanyag politika  

– Közös nyilatkozat a tagországok 
nyersanyagkészletének szerepér ől az európai nyersanyagkészletének szerepér ől az európai 
energiapolitikában

• Egészség-, és munkavédelem a munkahelyeken 
– A 2003-ban kiadott közös nyilatkozat nyomon 

követése 
– A baleseti statisztikák elemzése és 

összehasonlítása



• Szükség van arra, hogy szoros kapcsolat legyen az európai 
és a nemzeti szintű szervezetek között : 

- Mandátumok előkészítése
- Megállapodások alkalmazása
- Határid ők betartása

Európa-nemzetállam

- Határid ők betartása

• Nemzetállami szociális partnerek együttműködése, 
állásfoglalások, megállapodások

• Magyar Bányászati Szövetség, Bánya-,  Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete



Az Országos Érdekegyeztető Tanács 1989Az Országos Érdekegyeztető Tanács 1989--től től 
működött, utolsó ülése 2010. december 2működött, utolsó ülése 2010. december 2--án án 
volt (6 szakszervezet, 9 munkáltatói szövetség). volt (6 szakszervezet, 9 munkáltatói szövetség). 
Országos konföderációs szintű Országos konföderációs szintű 

Szociális párbeszéd Magyarországon, Szociális párbeszéd Magyarországon, 
országos szintenországos szinten

Országos konföderációs szintű Országos konföderációs szintű 
érdekegyeztetésre vonatkozó törvény (2009. érdekegyeztetésre vonatkozó törvény (2009. 
LXXIII. ) egy évet élt, eltörölték.LXXIII. ) egy évet élt, eltörölték.

A A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi TanácsNemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
2011. október 112011. október 11--én tartotta alakuló ülését.én tartotta alakuló ülését.



Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács (NGTT)Tanács (NGTT)

Jellemzése:Jellemzése:
�� ötoldalú egyeztető fórum, a Kormány nem ötoldalú egyeztető fórum, a Kormány nem 

tagja,tagja,
Tagjai:Tagjai:Tagjai:Tagjai:
�� gazdasági (munkáltatói) oldalgazdasági (munkáltatói) oldal
�� munkavállalói oldalmunkavállalói oldal
�� civil szervezetekcivil szervezetek
�� egyházakegyházak
�� tudomány képviselőitudomány képviselői



�� az Országos Érdekegyeztető Tanácsot (OÉT), a az Országos Érdekegyeztető Tanácsot (OÉT), a 
Gazdasági és Szociális Tanácsot, valamint a Gazdasági és Szociális Tanácsot, valamint a 
Gazdasági Érdekegyeztető Fórumot váltja fel,Gazdasági Érdekegyeztető Fórumot váltja fel,

�� gazdaságpolitikáról, a költségvetésről és az gazdaságpolitikáról, a költségvetésről és az 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács (NGTT)Tanács (NGTT)

gazdaságpolitikáról, a költségvetésről és az gazdaságpolitikáról, a költségvetésről és az 
egészségügyről konzultáló testület,egészségügyről konzultáló testület,

�� stratégiai kérdések megvitatására alkalmas, de stratégiai kérdések megvitatására alkalmas, de 
nem operatív egyeztetési fórum,nem operatív egyeztetési fórum,

�� a versenyszférában nincs háromoldalú a versenyszférában nincs háromoldalú 
érdekegyeztető fórum.érdekegyeztető fórum.



Szociális párbeszéd Magyarországon, Szociális párbeszéd Magyarországon, 
ágazati és munkahelyi szintenágazati és munkahelyi szinten

Szabályozás Szabályozás 
�� KSZ tárgyalások színhelye KSZ tárgyalások színhelye elsősorban a elsősorban a 

munkahelymunkahelymunkahelymunkahely
�� Ágazati KSZÁgazati KSZ kevés vankevés van
�� Munkáltatói szervezetek gazdaságMunkáltatói szervezetek gazdasági i 

érdekképviseletének problémái (a érdekképviseletének problémái (a 
felhatalmazás hiánya)felhatalmazás hiánya)



ÁPB előzményeiÁPB előzményei

�� 20012001--benben Phare program Phare program --projektprojekt
�� 20020033--banban Ágazati Párbeszéd Bizottságok Ágazati Párbeszéd Bizottságok 

megalakulása Magyarországonmegalakulása Magyarországon
2009: „ ágazati párbeszéd bizottságokról 2009: „ ágazati párbeszéd bizottságokról �� 2009: „ ágazati párbeszéd bizottságokról 2009: „ ágazati párbeszéd bizottságokról 
és a középszintű szociális párbeszéd és a középszintű szociális párbeszéd 
egyes kérdéseiről egyes kérdéseiről oországgyűlési döntés rszággyűlési döntés 
((LXXIV törvényLXXIV törvény))



Az új ÁPB törvényAz új ÁPB törvény
A 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a 
középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről (ÁPB törvény) 
feltételrendszere:

Párbeszédben részt vehet az a Párbeszédben részt vehet az a munkavállalói érdekképviselet, amely az , amely az 
ágazatbanágazatban
aa)aa) legalább tíz munkáltatónál  képviselettel rendelkezik és legalább tíz munkáltatónál  képviselettel rendelkezik és 
munkaviszonnyal rendelkezők egy százalékát lefedi, munkaviszonnyal rendelkezők egy százalékát lefedi, 
ab)ab) legalább három munkáltatónál, képviselettel rendelkezik és a legalább három munkáltatónál, képviselettel rendelkezik és a 
munkaviszonyban állók tíz százalékát lefedi,munkaviszonyban állók tíz százalékát lefedi,munkaviszonyban állók tíz százalékát lefedi,munkaviszonyban állók tíz százalékát lefedi,
ac)ac) legalább három munkáltatónál az üzemi tanács választások legalább három munkáltatónál az üzemi tanács választások 
eredményeképpen a munkavállalók öt százalékának támogatottságát eléri eredményeképpen a munkavállalók öt százalékának támogatottságát eléri 
a szakszervezet.a szakszervezet.

A BDSZ reprezentatív: A BDSZ reprezentatív: 
bányaiparban, könnyűiparban egyetlen szakszervezetként,bányaiparban, könnyűiparban egyetlen szakszervezetként,
a villamosenergiaa villamosenergia--iparban 25,3 %iparban 25,3 %--kal az EVDSZkal az EVDSZ--szelszel



b)b) az a az a munkáltatói érdekképviselet
ba)ba) amelynek amelynek –– az adott ágazatba főtevékenysége az adott ágazatba főtevékenysége 
szerint besorolt szerint besorolt –– tagjai foglalkoztatják az ágazatban tagjai foglalkoztatják az ágazatban 
munkaviszonyban álló munkavállalók legalább öt munkaviszonyban álló munkavállalók legalább öt 
százalékát, vagyszázalékát, vagy
bb)bb) vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az 
ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató a ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató a 

Az új ÁPB törvényAz új ÁPB törvény

ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató a ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató a 
tagja.tagja.

A BDSZ munkáltatói partnerei:A BDSZ munkáltatói partnerei:
-- Magyar Bányászati Szövetség (bányaipar)Magyar Bányászati Szövetség (bányaipar)
-- Magyar Könnyűipari Szövetség (könnyűipar)Magyar Könnyűipari Szövetség (könnyűipar)
-- VillamosenergiaVillamosenergia--ipari Társaságok Munkáltatói ipari Társaságok Munkáltatói 

Szövetsége (villamosenergiaSzövetsége (villamosenergia--ipar)ipar)



BÁPB létrehozását deklaráló „ Megállapodás „: 2003.05.07BÁPB létrehozását deklaráló „ Megállapodás „: 2003.05.07
A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter a megalakulást tudomásul A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter a megalakulást tudomásul 
vette: 2003.07.02vette: 2003.07.02
A Részvételt Megállapító Bizottság jóváhagyása: 2005.11.29A Részvételt Megállapító Bizottság jóváhagyása: 2005.11.29

2010.01.192010.01.19

Munkaadói oldal :Munkaadói oldal :
Magyar Bányászati Szövetség (tagja az NGTT munkáltatói oldalán Magyar Bányászati Szövetség (tagja az NGTT munkáltatói oldalán 

BÁNYAIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BÁNYAIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD 
BIZOTTSÁGBIZOTTSÁG

Magyar Bányászati Szövetség (tagja az NGTT munkáltatói oldalán Magyar Bányászati Szövetség (tagja az NGTT munkáltatói oldalán 
részt vevő MGYOSZrészt vevő MGYOSZ--nak, az EU szintű munkaadói szakmai nak, az EU szintű munkaadói szakmai 
szövetségeknek : EUROMINES, EURACOAL, IMA, UEPG, valamint szövetségeknek : EUROMINES, EURACOAL, IMA, UEPG, valamint 
az EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottságának).az EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottságának).

Munkavállalói oldal :Munkavállalói oldal :
BányaBánya--,Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete ( tagja az NGTT ,Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete ( tagja az NGTT 
munkavállalói oldalán részt vevő MSZOSZmunkavállalói oldalán részt vevő MSZOSZ--nek, az EU  szintű nek, az EU  szintű 
Ágazati Szakszervezeti Szövetégnek: az EMCEFÁgazati Szakszervezeti Szövetégnek: az EMCEF--nek, valamint az nek, valamint az 
EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottságnak).EU Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottságnak).



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


