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A bővítés átformálja az EU  
munkaerőpiacát 

A kibővített EU tagállamai a munkaerő szabad áramlását különböző 
mértékben korlátozzák, a foglalkoztatási helyzettől függően. Ma-
gyarország a külföldi munkavállalókkal szemben a viszonosság el-
vét alkalmazza. Németországban növelik a munkaidőt, csökkentik a 
juttatásokat, szigorítják a korai nyugdíjazást. A 2000-ben Lissza-
bonban megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzések elérése érde-
kében az EU gazdasági, szociális és környezeti tanácsa a munka-
erő-piaci reformok felgyorsítására szólított fel. 
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Összefoglaló áttekintés 

A 25 tagúvá kibővített EU polgárait elsősorban az érdekli, mit jelent 
a bővítés a mindennapi életükben, és a foglalkoztatás terén. Bár az EU 
biztosítja polgárainak azt a szabadságot, hogy másik tagállamban élje-
nek és dolgozzanak, az új tagok esetleges munkaerő-beáramlásának 
kivédésére megengedte korábbi tagállamainak, hogy átmeneti időszakra 
korlátozzák a munkaerő szabad mozgását 8 új tagállamból (a kivétel 
Málta és Ciprus). A csatlakozás utáni első két évben a régi tagállamok 
munkaerőpiacára való bejutás a nemzeti intézkedésektől és az új tagál-
lamokkal kötött kétoldalú megállapodásoktól függ. A két év letelte után a 
Bizottság jelentést készít, amelynek alapján a Tanács felülvizsgálja a 
helyzetet. A tagállamok további 3 évig fenntarthatják nemzeti intézkedé-
seiket.  

A célkitűzés az, hogy 2009-re elérjék a munkaerő teljes mozgás-
szabadságát az EU-n belül, de a tagállamok további 2 éves hosszabbí-
tást kérhetnek, ha a munkaerőpiacon rendkívüli nehézségeket tapasztal-
nak.  

 



Jelenleg Írország, Svédország és az Egyesült Királyság mutatja a 
legrugalmasabb politikát az új tagállamok felé, lehetővé téve, hogy korlá-
tozás nélkül dolgozzanak országaikban. Dánia és Finnország a munka-
vállalást engedélyhez köti, amit automatikusan kiadnak, ha van munka-
szerződés. Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Hol-
landia és Spanyolország foglalkoztatási kvótákat vezettek be, vagy a 
munkaügyi központokra bízták, hogy megítélésük szerint adjanak ki 
munkavállalási engedélyeket, a hazai munkaerő-kínálattól függően.  

Magyarország viszonossági intézkedést vezetett be, amely szerint 
a korlátozást alkalmazó államok polgárainak magyarországi munkavég-
zését hasonló korlátozásnak vetik alá.  

Finnországban a szociális partnereket az foglalkoztatta, hogy a finn 
munkaadók ne használják ki a Balti államok polgárait, hanem ugyanazo-
kat a foglalkoztatási kikötéseket és feltételeket élvezzék, amelyeket a 
kollektív szerződések biztosítanak. 2003-ban felállítottak egy munkacso-
portot, amelynek feladata, hogy kidolgozzák a meglévő törvények jobb 
végrehajtását.  

Hasonló kampányokat folytattak a szakszervezetek Dániában is, 
válaszul az építőipari munkáltatók bejelentésére, miszerint az új tagál-
lamok polgárait kívánják foglalkoztatni. Így csökkenthetik költségeiket, ha 
a kollektív szerződés szerinti minimálbért fizetik nekik. 

Az Egyesült Királyságban, ahol az új tagállamok polgárai korláto-
zás nélkül dolgozhatnak, amiatt aggódtak, hogy esetleg visszaélnek a 
társadalombiztosítási juttatásokkal. Ezért a kormány új törvényt léptetett 
életbe, amely megszigorítja egy sor szociális juttatás igénylését. 

Számos ország pozitív fejleményként értékelné a szakemberek ér-
kezését az új tagállamokból. Angliában pl., ahol félmillió üres álláshely 
van, a külföldiek munkavállalása jó lenne a munkáltatóknak és jó lenne 
Angliának, mivel adó- és tb-befizetésükkel hozzájárulnának az ország 
jólétéhez.  

Németország 

A Siemens visszatérést sürget a 40 órás  
munkahéthez 

A Siemens kilátásba helyezte, hogy a termelést áttelepíti alacso-
nyabb költségű országokba (főleg Magyarországra, ahol a munkaerő 
költsége kb. 30%-kal olcsóbb, mint Németországban), ami kb. 5000 
munkahely elvesztését jelentené Németországban, hacsak nem vezet-

 



nek be költségcsökkentő intézkedéseket. Ezért a Siemens javasolja a 
heti munkaidő növelését 35-ről 40 órára és a bónusz kifizetések csök-
kentését.  

Az IG Metall fémipari szakszervezet 10 000-re teszi a veszélyezte-
tett álláshelyek számát, a beszállítóknál foglalkoztatottakat is beszámít-
va. Az IG Metall bejelentette, hogy tárgyalásokra készül a Siemensszel. 
A fémipari szektor érvényben levő kollektív szerződése lehetővé teszi a 
munkaidő növelését heti 40 órára, de a szakszervezet véleménye szerint 
a Siemens szociális felelősséggel tartozik az álláshelyek megőrzéséért 
Németországban. A Siemens mobiltelefon-javító üzemében már aláírták 
a megállapodást a 40 órás munkahéthez való visszatérésről és a 
bónuszok csökkentéséről, hogy a 25%-os költséglefaragással 200 állást 
megmentsenek.  

Folyamatban a kollektív szerződés  
tárgyalása 

A fémipari kollektív szerződés megkötése után 2 hónappal számos 
szektorban folynak a tárgyalások, pl. a vegyiparban, a bankszektorban, a 
textilszektorban, a fa- és műanyaggyártó iparban.  

A vegyipari munkáltatók szervezete bejelentette, hogy nem tudják  
a kért 3,5%-os béremelést megadni, a vállalatok nem tudják azt finan- 
szírozni, az a termelés kihelyezéséhez vezetne. A bankszektorban a 
szakszervezet 4%-os béremelést kér. Mivel további munkahelyek elvesz-
tése várható, meg szeretné hosszabbítatni az érvényben levő korai 
nyugdíjazásra és részleges korai nyugdíjazásra vonatkozó megállapo-
dást.  

Terjed a korai nyugdíjazás 

A 65 éves kor elérése előtt nyugdíjba vonulók száma továbbra is 
növekszik. Amíg pl. az 58 éves korukban visszavonulók száma 1998-ban 
186 000 volt, 2003 végéig 389 000-re nőtt. Az utóbbi 5 évben megkét-
szereződött azoknak az idősebb dolgozóknak a száma, akik munkanél-
küli-segélyt kapnak, és nem dolgoznak, mert 60 éves korukban teljes 
nyugdíjba akarnak vonulni munkanélküliség címén. 2003-ban 69 000 
idősebb dolgozó választotta a részleges korai nyugdíjazást, amelyben a 
dolgozó áttér a részidős munkára, és részleges nyugdíjat kap a pályafu-
tása végéig.  

 

 



Ezek a tendenciák ellentétesek a kormány politikájával, amely arra 
bíztatja az embereket, hogy aktívak maradjanak a hivatalos nyugdíjkor-
határig (65 év). 

Az új nyugdíjtörvény szerint 2008 után nem lehet korai nyugdíjba 
vonulni 63 éves kor alatt. 

Magyarország 

A bővítés utáni munkaerő-piaci politika 
Magyarország az EU-országok 3 csoportját különbözteti meg. Az el-

ső csoportot Írország, az Egyesült Királyság és Svédország alkotják, 
amelyek a legrugalmasabb szabályozást hozták létre, és a viszonosság 
elve alapján az ő polgáraik is korlátozás nélkül dolgozhatnak Magyar-
országon. 

A második csoport Dánia és Finnország, amelyek lehetővé teszik az 
új tagországok polgárainak, hogy dolgozzanak, de munkavállalási enge-
délyhez kötik. Ezt az engedélyt automatikusan megadják, ha van mun-
kaszerződés, amely megfelel az adott szektor kollektív szerződésében 
rögzített foglalkoztatási és fizetési feltételeknek. Ezeknek az országok-
nak az állampolgárai korlátozás nélkül megkapják a munkavállalási en-
gedélyt Magyarországon.  

A harmadik, legnagyobb csoport azokat az EU-országokat foglalja 
magában, amelyek továbbra is fenntartják jelenlegi foglalkoztatási sza-
bályozásukat: Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Hol-
landia és Spanyolország. A Csatlakozási Szerződésben előirányzott kor-
látozások 2 évig tarthatnak és két ízben hosszabbítható meg, legfeljebb 
7 éves időtartamra. Néhány országban, mint Ausztria, Franciaország és 
Németország, a magyar állampolgárok foglalkoztatását speciális kvóták 
szabályozzák, más országokban a munkaügyi központok jogosultak 
munkavállalási engedélyek kiadására a magyar állampolgárok részére, 
attól függően, hogy az adott állásra van-e hazai jelentkező. Magyaror-
szág is feljogosította a munkaügyi központokat, hogy munkavállalási en-
gedélyt bocsássanak ki ezen országok állampolgárainak, a munkaerőpi-
ac alakulásától függően.  

Az új tagállamok polgárai korlátozás nélkül dolgozhatnak egymás 
országaiban, azonban ezeknek az országoknak is joguk van átmeneti 
korlátozásokat bevezetni, ha munkaerőpiacuk nyomás alá kerül.  

A magyar kormány tovább lobbizik a kibővített EU-munkaerőpiac li-
beralizálásáért. 2003-ban 40–44 000 magyar állampolgár dolgozott hiva-
talosan EU-tagállamokban, főleg Ausztriában és Németországban. 

 



Az EU munkaerőpiacának fejlődése  
a kitűzött célok felé 

A Lisszabonban 2010-re kitűzött konkrét célok elérése felé az EU 
foglalkoztatási politikájában jelentős lépések történtek, de a reformokat 
fel kell gyorsítani. Az EU Tanácsának tavaszi ülése az alábbi két témára 
összpontosított: 

– fenntartható növekedés, 
– több és jobb munkahely. 
A növekedési és a foglalkoztatási célok eléréséhez strukturális re-

formokra van szükség. Az egész gazdaság, és különösen a kis és köze-
pes vállalatok számára fontos a versenyképesség, az innovációk és a 
vállalkozói kultúra elősegítése. Nagyobb versenyre van szükség a szol-
gáltató szektorban, hogy javuljon a hatékonyság és a foglalkoztatás. Ja-
vítani kell a kutatásba és fejlesztésbe való beruházások általános feltét-
eleit. A kutatásfejlesztésben döntő a humán erőforrás, ezért prioritást kell 
adni a kutatók képzésének, megtartásának és mobilitásának. 

Korszerűsíteni kell a szociális védelem rendszerét, különösen a 
nyugdíj- és egészségügyi rendszert. 

A több és jobb munkahely létrehozása a következő évben a legsür-
getőbb feladat, az EU-ban feltétlenül csökkenteni kell a jelenlegi elfo-
gadhatatlanul magas általános munkanélküliségi rátát. 

A Tanács 4 kulcskérdést hangsúlyozott, amelyen a tagállamoknak 
dolgozniuk kell: 

– alkalmazkodási képesség. Ez magában foglalja a nem bérjellegű 
munkaerőköltségek csökkentését, biztosítva, hogy a bérek jobban 
tükrözzék a termelékenységet, továbbá a rugalmas munkavégzési 
formákat; 

– több ember bevonása a munkaerőpiacra. Ehhez biztosítani kell, 
hogy az adók és a juttatások viszonya lehetővé tegye, hogy a 
munka megfelelő jövedelmet biztosítson. Külön stratégiát kell ki-
dolgozni a nők és az idősebbek foglalkoztatási rátájának növelé-
sére; 

– a foglalkoztatás minőségének javítása; 
– beruházás a humán tőkébe. A beruházás az oktatásba és kép-

zésbe döntő fontosságú a növekedés, a termelékenység, a társa-
dalmi beilleszkedés szempontjából. Az élethosszig tartó tanulás 
pozitív hatással van a termelékenységre és a munkaerő-kínálatra, 
ami alátámasztja egy erre vonatkozó integrált EU-program elfo-
gadásának szükségességét 2005 folyamán. 

 



Az EU fejlődése szempontjából központi kérdés a munkaerő szabad 
mozgásának fokozása. A mobilitás elősegítése magában foglalja az eu-
rópai egészségbiztosítási kártyát, a szakmai képesítések kölcsönös el-
ismerését, az Unión belül dolgozók társadalombiztosítási jogainak egy-
szerűsítését, modernizálását és védelmét. 

Háromoldalú szociális csúcsértekezlet 

Az Európai Szakszervezeti Szövetségnek, a magánszektor munkál-
tatóinak és az állami szektor képviselőinek csúcsértekezletén az alábbi 
jelentéseket terjesztették be: 

1. A szociális partnerek megállapodásának végrehajtása a kompe-
tenciák és képzettség élethosszig tartó fejlesztését elősegítő ak-
ció kerettervéről. A keretterv 4 fontos cselekvési területet határoz 
meg: 
– a kompetenciák és képesítések iránti szükséglet meghatározá-

sa és előrejelzése; 
– a kompetenciák és képesítések elismerése és érvényesítése; 
– tájékoztatás, támogatás és tanácsadás; 
– források mobilizálása.  

A beszámoló szerint a szociális partnerek tevékenységében 2003-
ban az alábbi közös elemek voltak megfigyelhetők: 

– Jobb összhang elérése a vállalatok és egyének igényei és az ok-
tatási kínálat között. A gyorsan változó világban gyakran változik a 
munkavállalók kompetenciái iránti igény. Több országban felmér-
ték, mely kompetenciák lesznek keresettek rövid-, közép- és 
hosszútávon. 

– Források mozgósítása a kompetenciák fejlesztésére, aminek esz-
közei pl. az együttműködés az állami hatóságokkal, egyéni finan-
szírozási formák, közös beruházások. 

– Az egyének és vállalatok motiválása. A szociális partnerek sajátos 
feladatuknak tekintik, hogy támogassák a munkavállalókat kompe-
tenciáik fejlesztésében és a vállalatokat segítsék kompetencia-
szükségletük értékelésében. 

– A munkahelyi tanulás megkönnyítése, a formális és nem formális 
tanulás áthidalása. A szociális partnerek aktív tevékenységet fej-
tettek ki az egyének, vállalatok és szektorok képzési moduljainak, 
oktatási terveinek elkészítésében, a többirányú képzés elősegíté-
sében, különös tekintettel a hiányszakmákra.  

 



 

2. A szociális partnerek kezdeményezései a tagállamokban az euró-
pai foglalkoztatási irányelv teljesítésére.  

Számos egyoldalú és közös kezdeményezést tettek az egyes tagor-
szágokban, országos, helyi, szektorális vagy vállalati szinten. Kezdemé-
nyezéseket tettek még olyan kérdésekben is, amelyeket az irányelv kife-
jezetten a kormányokhoz címez – pl. intézkedések a munkanélküli és 
inaktív népesség érdekében, munkahelyteremtés, a munka megfizetése, 
a nem bejelentett munka átalakítása legális foglalkoztatássá.  

A szociális partnerek következő évi beszámolója már a 10 új tagor-
szág tevékenységébe is bepillantást nyújt.  
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