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Konzultáció az átszervezésekről és az Európai 
Üzemi Tanácsokról 

Az Európában folyamatban levő vállalati átszervezések negatív kö-
vetkezményeinek csökkentésében szerepet játszhatnak az üzemi 
tanácsok (European Works Councils – EWCs). A rájuk vonatkozó 
irányelvet 1994-ben fogadták el, és 1996. szeptemberben lépett ha-
tályba. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai és 9 multinacionális vál-
lalatnál az üzemi tanács működéséről készült esettanulmány alapján 
napirenden van az irányelv felülvizsgálata. 
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Bevezetés 

1996. szeptemberben lépett hatályba az Európai Üzemi Tanácsok 
létrehozásáról szóló irányelv, azzal a céllal, hogy javítsa az Európában 
működő multinacionális vállalatok vagy vállalatcsoportok munkavállaló-
inak információját és konzultációs jogait. Az irányelv lefedi az EU összes 
tagállamát (az Egyesült Királyság csak 1999-től csatlakozott), valamint 
az Európai Gazdasági Térség többi országait: Izlandot, Lichtensteint és 
Norvégiát. A legalább 1000 alkalmazottat és a térség minimum két or-
szágában legalább 150–150 alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra és 
vállalatcsoportokra vonatkozik az említett irányelv, amely szabályozza 
többek között az információs és konzultációs eljárást, utóbbit vagy a 
központi vezetőség, vagy legalább 100 alkalmazott, vagy képviselőik 
kezdeményezhetik. 

Eddig mintegy 650 társaság vagy csoport állított fel üzemi tanácso-
kat, amelyek kereken 1 millió alkalmazottat érintenek. 

Az Európai Bizottság 2004-ben EU-szintű konzultációt kezdemé-
nyezett a szociális partnerek részére az üzemi tanácsok irányelvének 
felülvizsgálatára, majd 2005. áprilisban összehívta a konzultáció máso-
dik fordulóját, amelynek témája az irányelv és az átszervezés volt. Az 



átszervezéssel és a foglalkoztatással kapcsolatban az Európai Bizottság 
közleményt adott ki, amelynek célja az átszervezés felgyorsítását és irá-
nyítását szolgáló intézkedések kidolgozása.  

Átszervezés  

A Bizottság néhány éve kiemelten foglalkozik a vállalatok átszerve-
zésének kérdésével, és esetleges negatív következményeivel a foglal-
koztatásra. Először 2002-ben tartott konzultációt a szociális partnerekkel, 
felkérve őket, hogy jelöljenek meg és dolgozzanak ki példákat az átszer-
vezés folyamatának legjobb módszereire. A Bizottság Közleményében 
hangsúlyozza, hogy bár az átszervezést gyakran negatív jelenségnek 
tekintik, lehetnek pozitív vonásai is, mint pl. egyes különösen veszélyes, 
nagyon fárasztó és szennyező munkahelyek megszűnése, amennyiben 
helyettük új munkahelyeket létesítenek. Az új munkahelyeket nem feltét-
lenül az elbocsátott dolgozókkal töltik be, mivel a helyszín és a kívánt 
szakértelem nem szükségszerűen azonos a két esetben. Különösen 
gondot okoz, hogy az átalakulások aránytalanul sújtják a legsebezhetőbb 
csoportokat, leginkább az alacsonyan képzett munkásokat. Bár a belső 
piac erősödése és a gazdaság megnyitása a kereskedelem szükséges 
fejleményei, ezeket olyan intézkedéseknek kell kísérni, amelyek tompít-
ják a negatív szociális hatásokat.  

A Bizottság által javasolt akciók 

A Bizottság az átszervezés felgyorsítására és irányítására iparpoliti-
kai, versenypolitikai és külpolitikai akciókat dolgozott ki. Ezek közé tarto-
zik, hogy az EU strukturális alapja a 2007–2013 időszakban nagyobb 
mértékben irányuljon a „Lisszaboni stratégia” célkitűzéseire. Továbbá a 
Bizottság 5-ről 7 évre akarja meghosszabbítani azt az időszakot, ame-
lyen belül nem hajtható végre semmiféle lényeges változtatás – beleért-
ve az áttelepítést – miután a vállalatok részesültek a strukturális és ko-
héziós alapokból. 

A Bizottság létre akar hozni egy évi 1 milliárd euró összegű „növe-
kedés kiigazítási” alapot is, az átszervezéssel érintett területek támoga-
tására. Azt is javasolta, hogy évenként és tagországonként a konvergen-
cia alap 1%-áig, és a versenyképességi alap 3%-áig (2,6, ill. 1,7 milliárd 
euró) hozzanak létre egy tartalékalapot a strukturális alapon belül, az 
előre nem látható átalakítások következményeinek kezelésére. 

 

 



A Bizottság iparpolitikája szektorális és regionális alapon elsősorban 
azokra a szektorokra összpontosít, amelyekre rövid időn belül lényeges 
átalakulások várnak, így 2005-ben a textiliparra, hajóépítésre, és autó-
iparra. Közös finanszírozási módokat kezdeményez a társadalmilag 
hasznos termékek és szolgáltatások fejlesztésére, új piacok és álláshe-
lyek teremtésére.  

Az átszervezés figyelemmel kísérése 

Az átszervezés figyelemmel kísérésére nemrég létrejött egy testület, 
amelyet felkért a Bizottság, hogy fejlessze elemzési módszereit és a for-
rások ellenőrzését, hogy szilárdabb alapokat lehessen képezni az át-
szervezésről és áthelyezésekről folyó nyilvános vitákra. A Bizottság át-
szervezési fórum létrehozását is kezdeményezte, az átalakítás irányítá-
sát célzó különböző kezdeményezések koordinálására. 

A Bizottság által javasolt intézkedések 

Az európai foglalkoztatási stratégia felülvizsgálata három prioritásra 
összpontosít: 

– a foglalkoztatási ráta növelésére, 
– a dolgozók és vállalatok alkalmazkodóképességének fokozására, 
– az emberi tőkébe való nagyobb befektetésre. 
További javaslatok: 
– A pénzügyi eszközök nagyobb mértékben járuljanak hozzá többek 

között az oktatási és élethosszig tartó tanulási programokhoz. 
– Kormányjavaslat beterjesztését indítványozza a munkajog tovább-

fejlesztésére, figyelembe véve az új munkavégzési formákat.  

Az Európai Üzemi Tanácsok közös közleménye 

A Bizottságnak a szociális partnerekkel folytatott első konzultációja, 
és két szeminárium után közös közleményt adtak ki, amelyben közzétet-
ték az üzemi tanácsok működéséről szóló kilenc esettanulmányból le-
vont tanulságokat. 

A nemzetek közötti információ és konzultáció  
megszervezésének eszköze 

A gyakorlat megmutatta, hogy az üzemi tanácsok segíteni tudják a 
menedzsmentet és a munkavállalókat, hogy „hozzanak létre vállalati kul-



túrát és tegyék alkalmassá a gyorsan kialakuló nemzetközi társaságok 
vagy csoportok átalakulására”. Hangsúlyozzák, hogy a vállalatok és a 
munkavállalók valamennyi EU-tagállamban a szervezet és termelés „fo-
lyamatos és gyors” átalakulásával találják szemben magukat, és a társa-
dalmi párbeszéd jó légköre, valamint a konstruktív hozzáállás megköny-
nyítheti az átalakítás irányítását és kivédheti vagy korlátozhatja a negatív 
társadalmi következményeket. 

Kölcsönös bizalom 

Az üzemi tanács működéséhez lényeges a menedzsment és az al-
kalmazottak képviselői közötti kölcsönös bizalom megteremtése. A vizs-
gált üzemi tanácsok közül néhány részletes működési szabályzattal ren-
delkezik, míg másoknál átfogóbbak a szabályok, és egy operatív bizott-
ság foglalkozik egy adott kérdésben az információk és konzultáció keze-
lésével. Az üzemi tanácsok működésének fontos tényezőiként sorolták 
fel a gyakorlatias megközelítést, a menedzsment és a dolgozók képvise-
lői közötti információs kapcsolatot, a menedzsment készségét, hogy az 
információt korai szakaszban tegyék közzé, és a dolgozók konstruktív 
hozzáállását a megoldások kereséséhez. 

Komplex kérdések megértése 

A komplex kérdések megértésének képessége meghatározza a 
kommunikáció minőségét az üzemi tanácson belül. A nyelvi és szakmai 
tréningekbe való befektetést úgy tekintik, mint ami segíti a tanácsok mű-
ködését és csökkenti a költségeket. Egyes megállapodások lehetővé te-
szik a dolgozók képviselőinek, hogy szakemberek segítsenek nekik.  

A különböző kultúrák kibékítése 

„Állandó kihívást” jelent az ipari kapcsolatok és foglalkoztatási ha-
gyományok eltérő nemzeti gyakorlatának összeegyeztetése és az egyre 
sokfélébb munkaerő megszólítása. Annak biztosítására, hogy az üzemi 
tanácsok pozitív szerepet játsszanak a közös szemléletmód kialakításá-
ban a rohamosan nemzetközivé váló társaságoknál, néhány megállapo-
dást csak az európai ágazati szövetségek tárgyaltak ki és írtak alá. Az 
ágazati szövetségek képviselői társaláírókként vagy szakértőkként vettek 
részt, máshol a menedzsment csak a dolgozók kijelölt képviselőivel tár-
gyalt. 

 



Az üzemi tanácsok tulajdonjogának biztosítása 

Jelentős erőpróbának tekintették annak tényleges értelmezését, 
hogy az üzemi tanácsok a teljes munkaerő-állomány tulajdonát képezik. 
A gyakorlati megoldások vállalatonként eltérőek. 

Nehézségek a dolgozók képviselőinek kijelölésénél  
az új tagállamokban 

Csak azoknak a vállalatoknak nem volt problémájuk a dolgozók 
képviselőinek kijelölésével az új tagországokból, amelyek már korábban 
kibővítették üzemi tanácsaikat. 

A többszintű információk és konzultációk irányítása 

Mind a menedzsmentnek, mind a dolgozók képviselőinek nehézsé-
get okoz a jelentős információk és/vagy konzultációk biztosítása anélkül, 
hogy szükségtelen késlekedést és bizonytalanságot okoznának. A törvé-
nyi és szerződéses keretek tiszteletben tartása, vagy a titkosítási köve-
telmények lassíthatják a folyamatokat. Továbbá feszültségeket okozhat, 
hogy bizonyos stratégiai döntéseket EU-szinten hoznak meg, de azok 
szociális következményeit helyi szinten kell kezelni.  

Kialakulóban levő folyamat  

Minden vizsgált esettanulmány azt mutatta, hogy az üzemi tanácsok 
zökkenőmentes működése „tanulási és kialakulóban levő folyamat, éve-
kig tartó finomhangolás révén”. A jó munkahelyi légkör és az üzemi ta-
nács működésének kialakítása időt, nyitottságot és erőfeszítést igényel 
mindkét fél részéről, különösen az eltérő nemzeti körülményekből és a 
szociális párbeszéd eltérő hagyományaiból eredő esetleges félreértések 
és feszültségek leküzdéséhez. 

A második konzultációs szakasz 

A Bizottság a szociális partnereket az átszervezés fő szereplőinek 
tekinti, ezért felszólította őket, hogy dolgozzák ki a közös közleményük-
ben lefektetett elvek alkalmazásának gyakorlati mechanizmusát. Az első 
konzultáció utáni visszajelzések azt mutatták, hogy a dolgozók képvise-
leti szervei szeretnék az irányelv mielőbbi revízióját, míg a munkáltatók 
szervezetei nem akarják azt. A Bizottság felszólította a szociális partne-



reket, hogy intenzíven folytassák a megkezdett munkát és kezdjenek 
tárgyalásokat, hogy megállapodásra jussanak a következő témákban: 

– foganatosítsák az átszervezési irányelvek alkalmazásának és el-
lenőrzésének mechanizmusát és vitassák meg a további teendő-
ket, 

– vegyék át a bevált legjobb módszereket, 
– segítsék elő az üzemi tanácsok működésének legjobb gyakorlatát, 

hogy hatékonyabbá tegyék közreműködésüket az átszervezés-
ben, 

– dolgozzanak ki közös álláspontot a tréning, a mobilitás, az ágazati 
dimenzió és az átszervezés felgyorsítása kérdéseiben. 

A Bizottság figyelemmel kíséri a szociális partnerek munkáját a kö-
vetkező háromoldalú szociális csúcsig, amelyre 2006. márciusban kerül 
sor. 

Reakciók 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint a következetes EU-
szintű stratégia létfontosságú, mivel egy rosszul irányított átszervezés 
veszélyt jelentene olyan célkitűzésekre, mint a teljes foglalkoztatás, jobb 
munkahelyek, szociális és területi kohézió. A Szövetség hangsúlyozta, 
hogy el kell hárítani a félelmet és bizonytalanságot, amit Európában 
számos dolgozó érez, akik aggódnak megélhetésükért. Az átszervezés 
következtében elbocsátott dolgozók számára a Szövetség személyre 
szabott megoldásokat követel, beleértve a tanácsadást, alternatív foglal-
koztatást, elhelyezést más cégekhez, szakmai átképzést, és hitelhez ju-
tást kis vállalkozás alapításához, a munkanélkülivé vált dolgozóknak pe-
dig megfelelő szociális juttatásokat. Javasolja továbbá az Európában 
működő iparágak hosszú távú kilátásaira vonatkozó kutatások gyarapí-
tását, hogy előre lehessen figyelmeztetni azokat az ágazatokat, ame-
lyeknél veszélybe kerülhetnek a munkahelyek.  

Az Európai Üzemi Tanácsok tíz éve Görögországban 

2005. januárban az Ipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége 
szemináriumot szervezett, amelyen a görög képviselőkkel értékelték az 
üzemi tanácsok tapasztalatait. A szemináriumon különböző üzleti szekto-
rok és társaságok beszámolóit ismertették. A dolgozók képviselői általá-
nos problémaként jelezték, hogy az évi egy összejövetel nem elég haté-
kony, és az egy napos időtartam nagyon rövid. 

 



A görög bankszektor 

A 15 „régi” EU-tagállamból 6 bank üzemi tanácsának van görög 
képviselete. Ciprus csatlakozása után az irányelv kiterjed a görögorszá-
gi, ill. ciprusi székhelyű további 6 bankra is. A banki alkalmazottak szö-
vetsége koordinálja a szektor összes görög üzemi tanácsa képviselőinek 
jelenlétét, részvételét és tevékenységét. A Görög Nemzeti Bank szak-
szervezetének alelnöke kapott megbízást – a görög banki alkalmazottak 
szövetségétől és a ciprusi banki dolgozók szakszervezetétől közösen – a 
banknál az üzemi tanács létrehozására. Megalakították az alkalmazottak 
tárgyaló csoportját, és kérték a menedzsmentet, nevezze ki saját képvi-
selőit, valamint képviselőket Romániából és Bulgáriából, ahol a bank már 
jelen van, tekintettel ezeknek az országoknak 2007-re tervezett EU-
csatlakozására.  

Beierdorf AG (BDF) 

A hamburgi székhelyű társaságnál, amely többek között olyan világ-
szerte elismert termékeket gyárt, mint a Nivea, Elastoplast, Labello, 1995 
óta működik üzemi tanács, és 2004 óta már görög tagja is van. A görög 
képviselő véleménye szerint szükség lenne egy bizottságra, amely az 
évenkénti ülések között figyelemmel kísérné a folyamatokat. Az üzemi 
tanács ülésein a dolgozók képviselői által felvetett kérdések a termelés 
átszervezésére és a különböző EU-tagállamok dolgozói fizetésének ösz-
szehasonlíthatóságára vonatkoztak, de nem lehetett megoldást találni 
ezekre a problémákra, a rendszeres információ hiánya miatt és az EU-
tagországok preferenciái tekintetében kölcsönös egyetértés hiánya miatt. 
A görög képviselő szerint az üzemi tanácsok hatékonysága korlátozott 
marad, hacsak nem lesz nagyobb hatáskörük a menedzsmenttel folyta-
tott tárgyalásoknál, és nagyobb jogosultságuk a dolgozók jogainak vé-
delmére, különösen az átszervezés szabályozása tekintetében. 

Danfoss 

A fűtő–hűtő berendezésekhez alkatrészeket gyártó dán társaság 
üzemi tanácsának görög képviselője pozitívumként említette, hogy a dán 
menedzsmenttel kooperálva sikerült minimálisra csökkenteni a csoportos 
elbocsátásokat a társaság átszervezése és fúziója során. Értékelte, hogy 
a menedzsment tájékoztatást ad a társaság pénzügyi helyzetéről, célki-
tűzéseiről és stratégiai terveiről. Az üzemi tanács ülései a kezdeti egy-
két napról 5 napra hosszabbodtak, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók 



képviselői új kérdéseket vessenek fel, amelyekre vagy azonnal megkap-
ják a szükséges információt, vagy betervezik a szükséges akciókat.  

Heineken 

A holland székhelyű sörgyárnak három üzeme van Görögország-
ban, így három görög képviselő van az üzemi tanácsban. Az üzemi ta-
nács évenkénti ülésein kívül a tagok évente képzési szemináriumon ve-
hetnek részt. Az üzemi tanács működésének legnagyobb sikere, hogy 
időben kapnak információt az átszervezés, fúziók és a termelés áthelye-
zése következtében az egyes országokban felmerülő problémákról, így 
az üzemi tanács képes közbelépni és befolyásolni a munkaügyi problé-
mák rendezését. Például Spanyolországban a társaság átszervezése 
során az üzemi tanács a menedzsmenttel konzultálva elérte, hogy korlá-
tozzák az elbocsátott dolgozók számát, és néhány dolgozót másik 
üzembe helyezzenek át.  

A jövőre vonatkozóan fontos az üzemi tanácsoknak európai szintű 
tárgyalási jogot adni, tekintettel a globalizációra és a gyors társadalmi–
gazdasági fejlődésre.  

Hilton International 

A Hilton szállodalánc üzemi tanácsának görög tagja szerint az évi 
egyszeri, rövid találkozókon a menedzsmenttől kapott információk nem 
elégségesek a hatékony konzultációhoz. Ráadásul nincs elég idő a napi-
renden szereplő kérdések előkészítésére, mivel az információk röviddel 
az ülés előtt érkeznek. Egy példa arra, amikor az üzemi tanácsot be kel-
lett volna vonni: az athéni Hiltont az Olimpia előtt bezárták renoválásra. 
Ezt helyi kérdésként kezelték és nem konzultáltak az üzemi tanáccsal. 

IBM 

Az USA-beli számítógépgyártó csoportnál 1997-ben, az üzemi ta-
nács létrehozását megelőzően felállítottak egy speciális tárgyaló testüle-
tet 15 ország képviselőiből. 1999-ben jött létre megállapodás üzemi ta-
nács létrehozásáról 5 évre szólóan, további 6 évre való meghosszabbí-
tás lehetőségével. A 15 tagú tanács egyharmada nő. Folyamatban van-
nak a tárgyalások a testület kibővítéséről Lengyelország és Magyaror-
szág képviselőivel.  

 



Az egyik alapító tag tapasztalata alapján az üzemi tanács egyik 
gyenge pontja abból fakad, hogy az irányelv a „bizalmas” információra 
homályos rendelkezést tartalmaz, aminek következtében korlátozzák az 
információk eljutását az üzemi tanács tagjaitól az alkalmazottak felé. Bí-
rálta, hogy az dolgozók képviselőinek ülésein nem vesznek részt a me-
nedzsment tagjai, pozitívumként említette viszont, hogy évente két ülé-
sük van, a legtöbb üzemi tanáccsal ellentétben. 

Az IBM üzemi tanácsának ülésein a legfőbb kérdések a fúziókkal és 
felvásárlásokkal kapcsolatos munkahely-változtatások, a tevékenységek 
kihelyezésével összefüggő elbocsátások, és a belső rendszerek, pl. az 
értékelési rendszer átalakítása. 

Az üzemi tanács jövője függ a dolgozók képviselőinek aktív részvé-
telétől, és attól hogy azok választás útján kerüljenek be, szemben a je-
lenlegi gyakorlattal számos országban, ahol a menedzsment nevezi ki 
őket. 

Kodak  
A USA-beli fényképészeti csoportnál 2000 óta működik üzemi ta-

nács, amelyben részt vesz a német IG Metall szakszervezet egyik szak-
értője is, a dolgozók képviselőinek konzultációs partnereként.  

Az üzemi tanács információs és konzultációs irányítása szerepet 
játszott abban, hogy a Kodak csoport átszervezése, amit a technológiai 
innovációk idéztek elő, az alkalmazottakra minimális negatív következ-
ményekkel és állásvesztéssel járt. A digitális fényképezés elterjedése 
telephelyek és üzemek áthelyezését és munkahelyek megszűnését 
eredményezte, de sikeresen alkalmazták az átképzést és az álláskere-
sési tanácsadást. Az üzemi tanács napirendjén szerepelt a telephelyek 
bezárása az Egyesült Királyságban és Spanyolországban.  

A működés gyenge pontja, hogy az ülések csak két napig tartanak. 
Az első napon csak a dolgozók képviselői tartanak megbeszélést, azon-
ban nincs elég idő felkészülni a napirendre, mivel a menedzsmenttől 
csak röviddel az ülés előtt kapnak információt. Pozitív fejlemény azon új 
EU-tagok képviselőinek bevonása, ahol a Kodaknak telephelyei vannak 
(Lengyelország és Magyarország). 

Siemens 
A Siemens multinacionális elektronikai vállalat üzemi tanácsában 

részt vesznek Görögország, Svájc, és Norvégia képviselői is. Az alkal-
mazottak képviselői hivatalos kapcsolatot és összejöveteleket tartanak 
nemzetközi szinten, ami erősíti a nemzeti képviseleti funkciókat.  



Az üzemi tanács működését hátráltatják a tagok közötti nyelvi prob-
lémák, bár a Siemens felkínált megfelelő nyelvi képzést. Az üzemi taná-
csok jövője attól függ, hogy képesek lesznek-e megbirkózni a globalizá-
ióból és a folyamatban levő átszervezésből fakadó kérdésekkel, ame-
lyeknek tükröződnie kell az irányelv revíziójában.  
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