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gyűjtőnevű sorozatában 1996 januárjától jelenik meg a 
HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT 

című információs folyóirat. 
 

Szerkesztőségünk igyekszik széles körű tájékoztatást nyújtani a trendekről, a külföldi 
szakirodalom alapján. Havonta jelenik meg folyóiratunk a nemzetközi munkaügyi 
szakirodalom legértékesebb cikkeiből válogatva, a kérdésekkel közvetlenül foglalko-
zó szakemberek számára (1995 decemberéig Munkaügy címmel jelent meg). 
A szerkesztés során különös figyelmet fordítunk az átalakuló közép-kelet-európai 
térség, ezen belül Magyarország szempontjából fontos, érdekes írásoknak, elemzé-
seknek. Hangsúlyt helyezünk az európai jelenségekre, az EU-tagállamok aktuális 
problémafelvetéseire. 
Jelen összeállítás a munkajogi kérdésekkel kapcsolatos, eddig megjelent cikkeinket 
idézi fel. 

Munkajog 

A német munkajog egységesítése 
A keletnémet tartományokban is alkalmazzák az egész ország egé-
szére hatályos munkajogi rendelkezéseket, bár az egykori tervgaz-
daságétól nagymértékben különbözik ez a joganyag. 

Tárgyszavak: munkajog; szakszervezet; üzemi tanács; szociális 
terv; munkafelvétel; bíráskodás; munkavédelem;  
Németország. 



A munkajog hatálya 

Négy év elteltével 1994-ben már egységessé vált a német munka-
jog, megszüntették az egykori NDK-ban alkalmazott előírásokat. Megle-
pően rövid idő alatt lezajlott az áttérés, amit elősegített a szakszerveze-
tek, a munkaadók szövetségei és a tanintézetek részvételével szervezett 
felvilágosító kampány. A felvilágosításban nagy szerepet vállalt az illeté-
kes szövetségi minisztérium is. Az érintettek elfogadták az új joganyagot 
a keletnémet tartományokban is, amit 1990. július és 1994. szeptember 
között 63 M DEM központi költségvetési támogatással szervezett infor-
mációs és képzési programokkal készítettek elő. A négy év során össze-
sen 6123 rendezvényt tartottak, ezeken 155 000 ember vett részt. 
 

Munkaügy, 1995. 4. sz. p. 32–37. 

A munkavállalói résztulajdonlás jogi 
szabályozása Franciaországban 

De Gaulle tábornok már 1947-ben hangoztatta, hogy az alkalmazot-
takat különböző formában, például részvényesként stb. érdekeltté 
kell tenni vállalatuk eredményeiben és kockázataiban. Franciaor-
szágban az e kérdést szabályozó rendeletek 1958-ban, 1967-ben, 
majd 1986-ban születtek meg. Az alábbiak az elmúlt 50 év e témá-
val kapcsolatos mérlegét vonják meg. 

 
Tárgyszavak: munkavállalói érdekeltség; járulék; alkalmazott;  

Franciaország. 

Új törvények 1990-ben és 1994-ben: az érdekeltség  
a valóság tükrében 

Az 1990. november 7-i törvény szűkítette az 1960. októberi rendelet 
joghézagaival való visszaélés lehetőségeit. Egyezséget most csak akkor 
lehet kötni, ha a vállalat eleget tett a személyzet képviseleti jogait illető 
kötelezettségének. A járulékfizetés alól való mentesítés csak az egyez-
ség megkötését követő félévben lép életbe és csak bizonyos (globális és 
egyéni) határértékig érvényes. Ez a törvény védi az alkalmazottakat, kor-
látozza a munkaadók lehetőségeit a kedvezményekkel való visszaélések 
terén és a társadalombiztosításnak is nagyobb biztonságot nyújt. 
 

Munkaügy, 1995. 9. sz. p. 3–6. 

 



A feketemunka jogi vonatkozásai 
Németországban 

Németországban heves támadás indult a feketemunka ellen, amiről 
a munkahivatalok és a vámhatóságok szövetségi szintű összehan-
golt akciói és a tartományi kormányok eljárásai tanúskodnak. Az 
alábbi cikk a feketemunkára vonatkozó német törvény módosított 
előírásaival, a hatóságok együttműködésére vonatkozó szabályozá-
sokkal, az illegális foglalkoztatás feltárása esetén az adók és a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulások elszámoltatásával és a fekete-
munkát végző munkaviszonyával kapcsolatban adódó jogi követel-
ményekkel foglalkozik. 

 
Tárgyszavak: feketemunka; adó; társadalombiztosítás;  

munkaviszony; vállalkozó; Németország; 

A feketemunka értelmezése jogi  
szempontból 

A feketemunka fogalmát sem a jogalkotás, sem az általános szó-
használat nem határozza meg pontosan. Maga a feketemunkára vonat-
kozó német törvény (az 1982. január 29-i „Törvény a feketemunka le-
küzdésére” legutoljára 1994. július 26-án módosítva, a továbbiakban 
SchwArbG-ként rövidítve) sem tartalmaz semmiféle jogi meghatározást, 
hanem csak egyes – mindenesetre nagyon jelentős – pénzbírságot kilá-
tásba helyező előírásokat, a közérdek védelme érdekében. 

Ha a feketemunka jelenségét jogi szempontból valamennyire ponto-
san körül akarják írni, akkor úgy lehet fogalmazni, hogy itt a fizetett szol-
gáltatások és termelés piacán való olyan részvételről van szó, amikor 
nem történik meg a jog által előírt összes pénzbeli és egyéb kötelezett-
ség kielégítése. 

 
Munkaügy, 1995. 10. sz. p.3–10. 
 
 
 
 
 
 



Az Európai Unió munkajogi szabályainak 
honosítása Németországban 

A német törvényhozás sürgős feladatai közé tartozik az Európai Kö-
zösség munkajogi irányelveit érvényesítő nemzeti törvények megal-
kotása. 
 
Tárgyszavak: munkaidő; munkásvédelem; egészségvédelem;  

munkaviszony. 

A becikkelyezés és a honosítás folyamata 

Az Európai Unió irányelveinek megfelelő munkajogi törvények kidol-
gozására kötelezték magukat a tagországok, közöttük Németország is. 
Mindenkor az állam a címzettje az EU elfogadott irányelveinek, és mér-
legelni kell az azokban foglaltak érvényesítésének módját. Egyes irány-
elveket elég becikkelyezni, azaz változatlan szöveggel kihirdetni, és 
vannak olyan jogtárgyak, amelyekre saját nemzeti törvényt kell alkotni az 
irányelveket érvényesítve. 

Nem egyértelmű viszont, hogy az EU rendeleteit, illetve irányelveit a 
nemzeti jogban nem érvényesítő államokat milyen jogkövetkezmények 
érik a mulasztás feltárásakor. 

 
Munkaügy, 1995. 11. sz. p. 13–18. 

A rugalmas munkaidő körüli viták 
Ausztriában 

A munkaadók és munkavállalók sajátos és egymással ütköző érde-
keit elemezve összeállítható a rugalmas munkaidő modellje és vá-
zolhatók várható fejlődési alapvonalai. 

 
Tárgyszavak: munkaidő; érdekvédelem; 

Jogszabályi alapok 

A hatályos osztrák munkaügyi jogszabályok közül a munkaidőről 
szóló törvény (4. cikk 8. bekezdés) határozza meg a rugalmas munkaidő 
normáit. Ez összhangban van a maximális törvényes munkaidő szabá-

 



lyozásával: a kollektív szerződésekben legfeljebb heti 50 óra rögzíthető, 
ugyanakkor a munkaidőnek nincs alsó korlátja. 
 
Munkaügy, 1995. 11. sz. 19–30. 

Elbocsátások körüli munkaügyi viták 
és bírósági döntések Franciaországban 

Az utóbbi években a termelés kitelepítése Franciaországból a politi-
kusok és a „szociális partnerek” közötti hatalmas ellentétek tárgya. 
Ezt demonstrálta az az izgalom, amely a Hoover termelése nagy ré-
szének áthelyezését övezte Dijonból a skóciai Cambuslag-be 1993-
ban. 

 
Tárgyszavak: áthelyezés; elbocsátás; munkaszerződés;  

versenyképesség. 

„Megalapozott és komoly” okok? 

A munkaügyi törvény L.321-1-1 cikkelye szerint a munkaadó mun-
kaszerződést csak megalapozott és komoly ok esetén bonthat fel, és 
gazdasági alapon nyugvó felmondás esetén egy vagy több, nem az al-
kalmazott személyével összefüggő, a foglalkoztatás csökkentéséből 
vagy átalakításából, illetve az alkalmazási szerződés lényeges módosí-
tásából fakadó oknak kell fennállnia, különös tekintettel gazdasági ne-
hézségekre vagy technológiai változásokra. 
 
Munkaügy, 1995. 12. sz. p. 47–48. 

A munkaügyi kapcsolatok rendszere 
Írországban 

Az írországi munkaügyi–gazdasági kapcsolatok rendszerének szá-
mos vonása – érthető okokból – az Egyesült Királyságból szárma-
zik. Az évek során azonban egyre több önálló vonást lehet megfi-
gyelni, pl. a központi bértárgyalások gyakorlatát. 

 
Tárgyszavak: szakszervezet; béregyeztetés; mentesség; munkajog. 



Jogi keretek 

Az érdekegyeztetés folyamatát voluntarizmus jellemzi. A „szociális 
partnereknek” nincs jogi kötelezettségük kollektív egyeztetésre, és az 
egyezményeknek nincs törvényerejük. A kollektív szerződések jogilag 
nem kötelezőek, tartalmuk azonban beépíthető az egyéni munkaszerző-
désekbe. A munkaügyi bíróságnak és a munkaügyi viszonyok bizottsá-
gának kell biztosítania, hogy a szakszervezetek és a munkaadók egyen-
lő alapon tárgyaljanak. 
 
Munkaügy, 1995. 12. sz. p. 49–53. 
 

Mennyire ismerik a lengyel dolgozók az új 
munkatörvénykönyvet? 

A lengyelek több mint fele nem tudja, mit is tartalmaz a június 2-a 
óta érvényben levő új munkatörvénykönyv. Bár a munkatörvény-
könyv módosítását többhónapos vita előzte meg, és az állami Mun-
kaügyi Felügyelőség kötelezte magát, hogy tájékoztató akciót folytat 
a munkaadók körében az új jogi szabályozásról, mindez nem járt 
kellő eredménnyel. Valamennyi foglalkoztatási csoportra jellemző, 
hogy nem ismerik eléggé az új jogi szabályozást. 

 
Tárgyszavak: jogi szabályozás; munkatörvénykönyv;  

Lengyelország. 

Bevezetés 

Azt gondolhatnánk tehát, hogy legalább azok, akiket közvetlenül is 
érint az új jogi szabályozás (azaz a dolgozók), tudják, hogy miről is van 
szó az új munkatörvénykönyv rendelkezéseiben. Kiderült azonban, hogy 
a költségvetési intézményeknél, állami vállalatoknál és magáncégeknél 
dolgozók több mint 30%-a nem ismeri a törvénymódosítás lényegét. 
 
Munkaügy, 1996. 12. sz. p. 55–59. 
 
 
 

 



A szerződéskötés szabadsága 
a piacgazdaságban 

A társadalmi és gazdasági rendszerváltás időszakában nagy jelen-
tőségre tesznek szert a dolgozók foglalkoztatásának, munkavállalá-
sának különböző formái. Háttérbe szorulnak a merev formák, példá-
ul az etatista gazdaságban annak idején domináló, meghatározott 
időre szóló munkaszerződések. Reneszánszát éli a szabad szerző-
déskötés annak az axiómának a szellemében, hogy minden megen-
gedett, ami nem tilos. Azaz dominálnak a polgári jogi szerződések. 
Ezek sok esetben jobban szolgálják a kitűzött gazdasági célt, mint a 
hagyományos munkaszerződések (főleg a meghatározatlan időre 
kötött szerződések, amelyek megvannak ugyan, de gyakran módo-
sulnak). 

 
Tárgyszavak: munkaszerződés; polgári jogi szerződés; kinevezés;  

leváltás, próbaidő; Lengyelország. 

Tulajdonátalakítás és foglalkoztatási formák 

A tulajdonátalakítás különböző jogi természetű kérdéseket vet fel a 
foglalkoztatással kapcsolatban. A kereskedelmi törvény jogszabályai, 
amelyek az átalakított vagy újonnan létrejövő cégekre érvényesek, lehe-
tővé teszik a társaság vezetőségi tagjai foglalkoztatásának különböző 
formáit: munkaszerződés, kinevezés, polgári jogi szerződés, megbízás, 
menedzserszerződés. 
 
Munkaügy, 1997. 3. sz. p. 5–9. 

Az új lengyel munkatörvénykönyv 
és a munkaszerződések záradékai 

A munkaszerződés többnyire kötelező, a munka törvénykönyvében 
rögzített szabályokból adódó rendelkezéseket tartalmaz. E rendel-
kezések megszabják az adott munkaszerződés jellegét, a szerződő 
feleket, a szerződés megkötésének időpontját, a végzett munka faj-
táját, a munkavégzés helyét, a munka megkezdésének időpontját, 
valamint a bérezés elveit. Kötelező rendelkezéseken kívül azonban 
a munkaszerződés más – a felek által fontosnak tartott – rendelke-



zéseket is tartalmazhat. Ezek az ún. önálló záradékok. A munka-
szerződés záradékai gyakorlatilag a legkülönbözőbb kérdésekre vo-
natkozhatnak. 

 

Tárgyszó: munkatörvénykönyv; záradék, kereskedelmi titok;  
külön munka; Lengyelország. 

Kötelező záradékok 

Az új lengyel munkatörvénykönyv feltételezi a munkaviszony meg-
létét. A munka törvénykönyve 22. cikke kimondja, hogy minden felügye-
let alatt és megfelelő díjazás ellenében végzett munka a munkaviszony 
alapján foglalkoztatásnak minősül – függetlenül attól, vajon a felek által 
megkötött szerződésnek megbízási vagy munkaszerződés a neve. 
 

Munkaügy, 1997. 3. sz. p. 37–41. 

Az Európai Bizottság Zöld Könyve  
a vállalatok szociális felelősségéről  

A vállalatok dolgozóik iránti felelőssége és az alapvető munkaügyi 
követelmények szavatolása európai szinten is fontos kérdés lett, 
amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az Európai Bizottság a kö- 
zelmúltban külön könyvet szentelt ennek a két témakörnek.  
 
Tárgyszavak: munkaügy; szociális felelősség; Zöld Könyv;  

Fehér Könyv; EU. 

Az alapvető munkaügyi követelmények és a vállalatok  
szociális felelőssége az EU érdeklődésének előterében 

Az Európai Bizottság 2001 nyarán Zöld Könyvet állított össze és je-
lentetett meg a munkával kapcsolatos alapkövetelményekről és a vállala-
tok szociális felelősségéről. Felismerve, hogy ezen a területen az utóbbi 
időkben élénk tevékenység és heves viták zajlanak, a Bizottság igyek-
szik megismerni az összes érintett fél véleményét a kérdésben, az így 
összegyűjtött anyagot pedig a jövőre tervezett Fehér Könyvben fogják 
hasznosítani. A Zöld Könyv jól illeszkedik az alapvető munkaügyi köve-
telményekre és a vállalatok szociális eljárásaira vonatkozó stratégiába. 
 

Humánerőforrás-menedzsment, 2001. 12. sz. p. 38–40. 

 



Széles körű tiltakozás az olasz kormány  
munkaügyi reformja ellen 

A közelmúltban súlyos munkaügyi konfliktus bontakozott ki Olaszor-
szágban a kormány munkaerő-piaci reformelképzelései miatt. A re-
formok legvitatottabb része az a tervezet, amely a munkavállalók bi-
zonyos csoportjaival szemben eltörölné a munkaadóknak azt a köte-
lezettségét, hogy a „méltánytalanul” elbocsátott alkalmazottakat 
vissza kell venni. A szakszervezetek ellenzik a kormány nyugdíjre-
form-elképzeléseit is. 

 
Tárgyszavak: elbocsátás; nyugdíjreform; munkaügy; Fehér Könyv; 

munkajogi törvény; szakszervezet; Olaszország. 

A kormány munkaerő-piaci reformtervei 

2001 végén sztrájkhullám söpört végig Olaszországon, amelyet az 
ország három legnagyobb szakszervezeti szövetsége, a CGIL, a CISL 
és az UIL szervezett. A szakszervezetek a nyugdíjrendszer, a társada-
lombiztosítás és egyes munkaügyi előírások reformja ellen tiltakoznak. 
Ezeket a reformtervezeteket a kormány 2001 decemberében fogadta el.  

A munkaerő-piaci reform ügyében a szociális partnerek a kormány 
által 2001 októberében kiadott ún. fehér könyv alapján, 2001 végén pár-
beszédet folytattak. A fehér könyv a munkaerő-piaci szabályozás több 
módosítását is tartalmazza, olyan területeket érintve, mint a munkaügyi 
viták és a sztrájkjog, a munkaszerződések, a részmunkaidős foglalkozta-
tás és a bérkülönbségek. A legvitatottabb változtatás azonban a jogsza-
bálytervezet 10 cikke, amelynek célja az 1970-es munkajogi törvény 18. 
cikkének módosítása.  
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2002. 5. sz. p. 41–45. 

A német üzemi tanácsok reformja 
Németországban az üzemi tanácsok rendszere már évtizedek óta 
meghatározó a munkavállalói érdekvédelemben. Az eddig érvényes 
előírásokat a szociális partnerek részéről sok kritika érte. A kormány 
2001-ben a parlament elé vitte az „üzemi alkotmány” (Betriebs-
verfassung) reformtervezetét. Szinte természetes, hogy az új válto-



zat sem nyerte el mindenki tetszését. Mindenesetre a szakszerveze-
tek üdvözölték a törvény korszerűsítését, azonban a munkaadói ol-
dal számos szempontból hibásnak tartja a változtatásokat. 
 
Tárgyszavak: üzemi tanács; üzemi alkotmány;  

szabadság; munkavállalói képviselet;  
nemek aránya; Németország. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

üzemi tanács 

beleszólási  
és kezdeményezési jog: 

• minden magatartási és 
rendészeti szabály 

• túlóra vagy rövidített mun-
kaidő 

• akkord- vagy prémiumtéte-
lek 

• szabadságok kezelése 
• a csoportmunka végre-

hajtásának alapelvei stb. 

tájékozódás és tanácsadás: 

• személyzeti tervezés 
• foglalkoztatás biztosítása 
• felmondás 
• munkahelyek 
• munkamódszerek 
• munkafolyamatok 
• új és bővítő építkezések, 

átépítés 
• gazdasági és pénzügyi 

helyzet 
• termelési és forgalmazási 

helyzet 
• beruházási programok stb. 

az üzemi tanács hozzájárulása pl.
az alábbi esetekben: 

• kiválasztási irányelvek 
• személyzeti kérdőívek 
• megítélési irányelvek 
• a szakképzés létesítményei és 

rendszabályai 
•  
• új munkába állítás 
• csoportosítás 
• átcsoportosítás 
• áthelyezés 

20 
munka-
vállaló 
fölött 

munkaadó 

 
1. ábra Az üzemi tanács közreműködési és beleszólási jogai 

 
Humánerőforrás-menedzsment, 2003. 3. sz. p. 20–28. 

A kollektív szerződés szerepe a jelenlegi  
rugalmasabb bérezési irányzatokban 

A bérezés rugalmatlanságát a munkajog és a kollektív szerződések 
merev rendszeréből adódó következménynek tartják Németország-
ban. A jelen tanulmány egy tapasztalati felmérés alapján elemzi a 
munkajog és a kollektív szerződések hatását a bérrendszer rugal-
masságára a német ipari kapcsolatok rendszerén belül. Az adatok 

 



azt mutatják, hogy a kollektív szerződést alkalmazó vállalatok mere-
vebb bérezési rendszert és kevesebb teljesítményfüggő bérelemet 
használnak. A központi kollektív szerződéseket a tanulmány a ru-
galmasabb bérrendszer fő akadályának tekinti, de sok vállalat még a 
létező kollektív szerződések és foglalkoztatásra vonatkozó rendele-
tek által biztosított összes lehetőséget sem használja ki.  
 
Tárgyszavak: kollektív szerződés; rugalmas bérezés; bérrendszer;  

munkajog; prémium; munkaidő. 

Kihasználatlan jogi lehetőségek 

A fennálló kollektív szerződések megreformálásának igénye mellett 
azonban megállapítható, hogy legalábbis jogi szempontból a bérezési 
rendszerek rugalmassá tételének még tág, kihasználatlan mozgástere 
van. A vállalati alkufolyamatokban még nem teljesen használják ki a fe-
lek a részükre biztosított jogi eszközöket. Egyrészt arra kell itt utalni, 
hogy a kollektív szerződést alkalmazó vállalatok több mint egynegyede 
ezt önkéntes alapon teszi, azaz egyedi szerződésekben rögzített hivat-
kozási záradékkal, vagy kifejezett jogi alap nélküli egyszerű alkalmazás-
sal. Ezekre a vállalatokra nézve tehát a törvény szerint a kollektív szer-
ződés nem kötelező. Ezenkívül azt a lehetőséget, hogy a szakszerveze-
tekhez nem tartozó dolgozókat a bérmegállapodástól eltérő feltételekkel 
foglalkoztassák, csak nagyon kevés vállalatnál veszik igénybe.  

A rugalmassági záradék alkalmazása is csekély mértékűnek tekint-
hető jelenleg, a vállalatok nem használják ki a jogi lehetőségeket. A 
meglévő rugalmassági záradékok nagy része a bérköltségek csökkenté-
sét célozza bizonyos feltételek mellett. 
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2003. 3. sz. p. 31–39. 

A „hamis” online álláshirdetések  
jogi következményei 

Egyre több vállalat alkalmazza az elektronikus toborzás módszereit, 
elsősorban az internetet a munkaerő-keresésben és -felvételben. Az 
interneten elhelyezett álláshirdetések előnyei azonban sok céget az 
ún. hamis (fake) álláshirdetések kétes gyakorlatára csábítanak. En-
nek lényege az, hogy az álláshirdetéseket akkor sem veszik le az in-



ternetről, amikor az állásokat már rég betöltötték vagy már nem is 
léteznek. Ennek a gyakorlatnak az az oka, hogy az új ágazatok di-
namikusan növekedő vállalatainak állandóan új munkatársakra van 
szükségük, ezért ezeknél a cégeknél a munkaerő-felvétel szinte fo-
lyamatos. Az állandó munkaerő-keresés ezért a növekedő, jól menő 
cégek egyik fontos ismérve lett, aminek következtében sokan úgy 
gondolják, hogy problémák és nehézségek beismerésével lenne 
egyenlő, ha nem írnának ki betöltendő állásokat. Ezért nem veszik 
le az internetről az álláshirdetéseket, annak ellenére, hogy a cégnél 
mér régóta nincs felvétel. Az alábbi cikk ennek a gyakorlatnak a jogi 
következményeit taglalja a német jogviszonyok alapján.  
 
Tárgyszavak: on-line álláshirdetés; reklám; elbocsátás;  

törvény; toborzás; felmondás; Németország. 

Polgári jogi megítélés 

Az álláshirdetés jogilag nem kötelező érvényű ajánlat. Külső pályázó 
ezért akkor sem emelhet panaszt állás betöltésével kapcsolatos döntés 
ellen, ha megfelel az álláshirdetésben ismertetett követelményeknek be-
töltésére. Polgári jogilag ezért egy álláskiírás invitatio ad offerendumnak, 
ajánlatkérésnek minősül. Az állást kiíró vállalatnál hiányzik a jogi elköte-
leződés iránti szándék. A „következő betöltendő állásaink vannak” formu-
la csak annyit jelent, hogy a vállalat tájékoztatja lehetséges szerződéses 
partnereit állásajánlatairól, jelzi hajlamát a szerződéskötésre, és behatá-
rolja a pályázóknak azt a körét, amelyen belül a pályázóknak esélyük 
van szerződés létrejöttére.  
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2003. 10. sz. p. 28–31. 

A munkaviszonyban felmerült vitás kérdések 
megoldásának alternatív módjai 

A munkavállalók és a vállalat közötti egyéni vagy kollektív munka-
ügyi vitás kérdések megoldhatók peren kívül, közvetítés, békéltetés 
és egyéb alternatív eljárások útján. 
 
Tárgyszavak: munkaügyi viták; mediáció; békéltetés;  

alternatív eljárások; Franciaország; USA. 

 



Előnyben kell részesíteni a békés  
rendezést 

Egy munkahelyen több helyzetben merülhetnek fel vitás kérdések: 
– a munkaszerződés megkötésétől kezdve, 
– az előléptetésen,  
– fizetésemelésen,  
– természetbeni juttatáson,  
– továbbképzésen át, 
– egészen a megegyezéses kilépésig. 
A perek elkerülésére és a vitás kérdések rendezésére ősi és általá-

nos eszköz az egyezkedés, már a Biblia is utal a békés megoldás gya-
korlatára. A bírósági eljárások lassúak, és gyakran kudarccal végződnek, 
a joggal versenyez a gazdasági, stratégiai és gyorsasági szükségszerű-
ség. 
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2003. 11. sz. p. 41–44. 

Nemzetközi részvényopciós programok 
Németországban a részvényopciós programok 1998 óta terjedtek el. 
A tőzsdén jegyzett részvénytársaságok többsége alkalmazza ezt a 
dolgozói részesedési modellt a dolgozók motiválása és vállalathoz 
kötése érdekében. Azonban a nemzetközi programok megvalósítá-
sa során számos probléma merülhet fel, elsősorban az adózással 
kapcsolatban.  
 
Tárgyszavak: részvényopciós program; jogi kérdések;  

nemzetközi kiküldetés; nyereségadózás. 

Munkajogi kérdések 

Alkalmazandó jog: A német vállalatok minden esetben kikötik, hogy 
a nemzetközi részvényopciós programokban a német jog alkalmazandó, 
azonban ez a kikötés több ország törvényei szerint érvénytelen vagy kor-
látozottan érvényesíthető.  
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2003. 12. sz. p. 45–48. 
 
 



A Nagy Testvér – néhány gondolat 
Néhány „hétfő reggeli gondolat” arról, hogy manapság milyen jogok 
illetik meg a munkáltatót, hogy alkalmazottai munkahelyi tevékeny-
ségébe bepillantást nyerjen. 
 
Tárgyszavak: munkáltatói jog; Adatvédelmi Törvény (DPA); 

Emberi Jogi Törvény (HRA);  
Ellenőrző Szervek Szabályozásáról Szóló Törvény 
(RIPA); EU. 

A jogi összefüggés 

Manapság, sokkal inkább mint valaha, a munkaadónak meg kell 
győződnie arról, hogy alkalmazottai megfelelően viselkednek a munka-
helyen. Ez nem csak azt jelenti, hogy az alkalmazottak munkahelyi tevé-
kenységét ellenőrzi, hanem arra is kiterjed, hogy „meg kell ismernie” al-
kalmazottját. 

Másfelől viszont az alkalmazottat is megilleti az a jog, hogy magán-
szféráját bizonyos fokig tiszteletben tartsák valamint, hogy a munkahe-
lyén autonómiát élvezzen. 

Ha figyelembe vesszük az Adatvédelmi Törvény (DPA) által a mun-
kavállalóknak biztosított jogokat, és az 1998-as Emberi Jogi Törvény 
(HRA) az előbb említett törvény, illetve a „bizalmasság” homályos kifeje-
zésének értelmezésére kifejtett hatását, egyértelműen arra a következte-
tésre juthatunk, hogy a munkaadót a legkevésbé sem kívánatos jogok 
illetik meg az alkalmazottak ellenőrzésére.  

A jogi keret ebben a kérdéskörben az ellenőrzők és az ellenőrzöttek 
egymással versengő érdekeit és céljait tükrözi. 

 
Humánerőforrás-menedzsment, 2004. 2. sz. p. 49–59. 

Válasz a Legfelsőbb Bíróságnak: Alkalmazási 
gyakorlatok és az ADA 

A Legfelsőbb Bíróság által hozott legutóbbi döntések csökkentik az 
ADA (Mozgássérült Amerikaiakat érintő törvény = Americans with 
Disabilities Act) hatáskörét, mivel leszűkítik az ADA meghatározását 
a testi fogyatékos státusz fogalmáról. A Bíróság szerint az ADA ha-

 



táskörén belül mérséklő intézkedéseket kell hozni a testi fogyatékos 
státusz meghatározását illetően. Azt vallja, hogy csak az a személy 
minősül az ADA szerint mozgássérültnek, akinek az állapota „jelen-
tős mértékben korlátozza” az alapvető tevékenységeket. Mindazo-
náltal a Bíróság korlátozásait, valamint az Egyenlő Munkalehetősé-
gekért Küzdő Bizottságnak (Equal Employment Opportunity 
Commission = EEOC), a kérdéshez kapcsolódó igencsak militáns 
álláspontját mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy a munkáltatók 
eldönthessék, hogy mely személyekre (jelentkezőkre vagy alkalma-
zottakra) vonatkoznak az ADA rendelkezései.  
 
Tárgyszavak: foglalkoztatás; érdekvédelem; diszkrimináció;  

fogyatékosság; USA. 

A korrekciót is figyelembe kell venni 

Az ADA nem az egyetlen olyan törvény, amely tiltja a fogyatékos-
sággal kapcsolatos diszkriminációt. Az ADA nem korlátozza az államok 
törvényeinek létezését, hatályát, azok is meghatározhatják a fogyatékos-
ságra vonatkozó irányvonalakat, illetve leírhatják, hogy mit értenek a fo-
gyatékosság korrekciója alatt. 

2001. január elsejével olyan törvények léptek életbe, amelyek telje-
sen új rendelkezéseket hoztak a fogyatékos személyek védelmében. 
Annak ellenére, hogy pl. a kaliforniai törvényhozás eddig követte az ADA 
törvényt, egy testi fogyatékosság csak akkor számít az új törvény szerint 
testi fogyatékosságnak, ha pusztán korlátozza (és nem „alapjaiban” kor-
látozza) a fő tevékenységeket. A „korlátozott” jelző alatt azt érti a tör-
vény, hogy egy életfolyamat, a munkavégzés „nehézzé” válik, de nem 
lehetetlenné. 

A kaliforniai törvényhozás elutasította a Legfelsőbb Bíróság dönté-
seit, és kijelentette, hogy a munkáltatóknak a korrekció nélkül kell figye-
lembe venniük egy adott személy fogyatékosságát. Ezért tehát, még ak-
kor is, ha gyógymód vagy gyógyszerek által kezelhető egy egészségügyi 
probléma, az adott személy fogyatékosnak számít.  

A Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntései szűkítik az ADA hatályát, 
és a döntések révén nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyatékosság korrekció-
jának tényét is figyelembe kell venni. Mint minden esetben, ajánlatos jogi 
tanácsadó segítségét kérni.  
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2004. 5. sz. p. 50–61. 



Az Európai Közösség hírei 
2004 februárjában az osztrák kormány átmeneti intézkedéseket fo-
gadott el a munkaerőpiac védelmére az EU május 1-jei bővítését 
követően. 
 
Tárgyszavak: munkaerőpiac; munkajog; vendégmunkás;  

Ausztria; EU. 

A vendégmunkásokra vonatkozó jogszabályok 

Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos jogszabályok egy 7 éves 
átmeneti időszakot vezetnek be, mielőtt Ausztria teljesen megnyitná 
munkaerőpiacát az újonnan csatlakozók közül 8 ország (Cseh Köztársa-
ság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Szlovákia és Szlovénia) munkavállalói előtt. Jelenleg ezen országok ál-
lampolgárai csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak munkát Auszt-
riában. Ez alól csak azok a vendégmunkások kivételek, akik a bővítés 
időpontjában már több mint 12 hónapja dolgoztak legálisan Ausztriában 
(házastársuk és gyermekeik pedig 18 hónapja tartózkodnak az ország-
ban). Ciprus és Málta állampolgárai előtt viszont azonnal megnyitják a 
munkaerőpiacot. 

 
Humánerőforrás-menedzsment, 2004. 11. sz. p. 3–22. 

Munkakörülmények a görög  
vendéglátóiparban 

A vendéglátóipar a görög gazdaság egyik legfontosabb ágazata. A 
szállodákban, éttermekben és kávézókban általánosságban jellem-
ző a nagy arányú, nem hivatalos foglalkoztatás. Ez a jelenség a 
munkavállalókat két táborra osztja: az egyikbe azok tartoznak, akik-
nek foglalkoztatási feltételeit és munkakörülményeit az ágazati kol-
lektív szerződés szabályozza, a másikba pedig azok, akikre ilyen 
szabályozás nem vonatkozik. A munkaadók és a szakszervezetek 
között jelenleg legélesebb vita a rugalmas munkaidő kérdése körül 
zajlik, mivel a felek véleménye élesen eltér egymástól. Az alábbiak-
ban a fő társadalmi partnerek képviselőivel készült interjúk alapján, 
a görög vendéglátóipar helyzetéről készült áttekintést ismertetjük.  
 

 



Tárgyszavak: vendéglátóipar; turizmus; kollektív szerződés;  
feketemunka; szakszervezet; rugalmas munkaidő; 
túlóra; munkavédelem; foglalkozás–egészségügy;  
munkajog;Görögország. 

A jogszabályi háttér 

A vendéglátóiparban dolgozókat a Vendéglátóipari Dolgozók és a 
Turizmusban Foglalkoztatottak Szakszervezeteinek Pánhellén Szövet-
sége (POEE-YTE) képviseli. A szövetségnek 28 000 tagja van, amely az 
ágazat hivatalos munkaerejének 20%-át jelenti. A munkaadókat a Szál-
lodatulajdonosok Pánhellén Szövetsége (POX) és az Étteremtulajdono-
sok és Kapcsolódó Vállalkozások Görög Szövetsége (POESE) képviseli. 
A munkaadói szövetségek és a szakszervezet által megkötött ágazati 
kollektív szerződésben a minimálbérrel és a foglalkoztatás feltételeivel 
kapcsolatos rendelkezések az egész szektorra kötelező érvénnyel bír-
nak, bár bizonyos eltérésekre a helyi feltételek figyelembe vételével lehe-
tőség van. 
 

Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 3. sz. p. 13–20. 

A munkavállalók alapvető jogainak deklarációja  
a Renault-nál 

A Renault francia autógyár vezetése és a szakszervezet képviselői 
nyilatkozatot írtak alá az alkalmazottak alapvető jogairól – az első 
ilyen nyilatkozat Franciaország fémfeldolgozó iparában –, amely a 
vállalatcsoport minden dolgozójára vonatkozik. A megállapodás 
olyan területeket foglal magába, mint a dolgozók egészsége és a 
munkavédelem, a gyermek- és kényszermunka tilalma, a képviseleti 
és kollektív szerződési jog, a foglalkoztatási biztonság, a képzéshez 
való jog és az esélyegyenlőség. 
 
Tárgyszavak: munkavállalói jog; vállalatirányítás; szakszervezet;  

keretmegállapodás; Franciaország. 

Az összes egységre azonnali hatállyal alkalmazandó 

2004. október 12-én a Renault székhelyén írták alá a nyilatkozatot, 
amely az egész, világszerte 130 000 főt foglalkoztató vállalatcsoportra 



érvényes. Az aláírók a Renault-csoport elnöke és ügyvezető igazgatója, 
a Nemzetközi Fémfeldolgozó Szövetség (IMF) főtitkára, az üzemi tanács 
elnöke és a szakszervezetek képviselői. A Renault az első fémfeldolgozó 
ipari vállalat Franciaországban, amely elfogadott egy nyilatkozatot az al-
kalmazottak jogairól. A deklaráció a csoport minden egységére vonatko-
zik szerte a világon, így a Dacia-ra Romániában, és a Renault Samsung 
Motors-ra Koreában, és kiterjed a csoportok beszállítóira is 
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 6. sz. p. 55–59. 
 

A kötelező nyugdíjkorhatár diszkriminációnak  
minősül 

A brit kormány és a munkáltatók között heves vita tárgyát képezik 
azok az új törvények, amelyek tiltják a foglalkoztatottak között élet-
koruk szerinti különbségtételt. E nézeteltérés azt követően robbant 
ki, hogy a kormány aláírásával erősítette meg e történelmi jelentő-
ségű EU-irányelvet.  

 
Tárgyszavak: diszkrimináció; nyugdíjkorhatár; munkajog;  

Egyesült Királyság; USA; EU. 

AZ új joszabályok gyakorlati  
következményei 

Az USA-ban, ahol 1967-ben megtiltották az életkor alapján történő 
hátrányos megkülönböztetést és 1986-ban a legtöbb munkavállaló ese-
tében eltörölték a kötelező nyugdíjkorhatárt. Az amerikai munkáltatók 
megtanultak együtt élni a jogszabállyal és egyértelműen úgy tűnik: ezál-
tal növekedett az idősebb dolgozók foglalkoztatási rátája.  
 
Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 11. sz. p. 3–14. 
 
 
 
 
 
 

 



Jogesetek az Európai Bíróság előtt 
2004. január 13-án, az „Allonby versus Accrington and Rossendale 
College and others” ügyben az ECJ (European Court of Justice = 
Európai Bíróság) meghatározta a „dolgozó” fogalmát az egyenlő 
bérre vonatkozó európai közösségi egyezmény 141. cikkelyének 
céljaira. E szerint egy közvetített ügynökségi dolgozó nem hasonlít-
hatja a bérét egy teljes munkaidejű, ugyanannál az intézménynél 
dolgozó alkalmazottéhoz, mert nincs olyan egyetlen forrás, amely 
felelős lenne az egyenlőtlenségért.  
 
Tárgyszavak: bér; munkaközvetítés; munkaszerződés;  

diszkrimináció; nyugdíjrendszer; munkaidő;  
információ; munkajog; EU. 

 
– Jogosítja-e a 141. cikkely a közvetített dolgozót arra, hogy a teljes 

munkaidejű alkalmazottéval egyenlő bért igényeljen? 
– Jogosítja-e őt a nyugdíjalaphoz való hozzáférésre, ugyanolyan 

előadóhoz hasonlítva vagy statisztikailag kimutatva, hogy a felté-
teleket egyébként kielégítő tanárnők közül kevesebbet alkalmaz-
nak munkaszerződéssel, mint a férfiak közül? 

– Az egész anyasági szabadságot figyelembe kell venni a fizetési 
osztályhoz való minősítéskor? 

– A nemzeti bíróság az ECJ-nek kérdéseket tett fel arról, hogy a di-
rektíva 3(1) cikkelye – a munkaszerződésből vagy alkalmazási 
kapcsolatból eredő összes jogok és kötelezettségek átvitele az al-
kalmazottra – vonatkozik-e a korengedményes nyugdíjazási ked-
vezményekre? 

– A mentőszolgálati dolgozók a munkaidőre vonatkozó direktíva ha-
tálya alá esnek-e, és az úgynevezett „ügyeleti időt” a heti munka-
idejük részének kell-e számítani? 

– A nemzeti eljárás során a német bíróság két kérdést tett fel az 
ECJ-nek: az európai szintű vállalatcsoport központi vezetősége 
kötelezhető-e arra, hogy információt adjon egy általa irányított vál-
lalatnak? 

 
Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 11. sz. 47–53. 
 
 
 



Két új, globális egyezmény a vállalati szociális 
felelősségről és a munkaügyi normákról 

2005 szeptemberében két új, globális keretegyezményt kötöttek a 
vállalati szociális felelősségi és munkaügyi normákról a franciaor-
szági központú, Lafarge építőanyag-gyártó csoporttal és a luxem-
burgi központú Arcelor acélgyártó csoporttal. 
 
Tárgyszavak: multinacionálisvállalat; szakszervezet,  

globális egyezmény; munkakörülmény; jog,  
diszkrimináció; egészségügyi ellátás; biztonság;  
továbbképzés; szociálpolitika; Franciaország. 

Keretegyezmény a munkakörülmények és -jog terén 
A multinacionális társaságok és nemzetközi szakszervezetek két új, 

globális egyezményt írtak alá. Az aláírók kötelezték magukat számos 
ILO konvenció és más nemzetközi okmány tiszteletben tartására a mun-
kakörülmények, a szakszervezeti jogok és az egyéni jogok terén: 

– Alapelvek – A Lafarge kötelezettséget vállal az ILO (Nemzetköz 
Munkaügyi Szervezet), az ENSZ és az OECD vonatkozó alap- és 
irányelveinek a betartására: A kényszermunka tilalma; A diszkri-
mináció kiküszöbölése a foglalkoztatásban; A gyermekmunka ti-
lalma; A társulás szabadsága; Élő bérek; A munkaidő; Az egész-
ség, a biztonság és a munkakörülmények; Képzés, oktatás. 

Az Arcelor-egyezmény 
Az alapvető jogok: A foglalkoztatás; A gyermekmunka kizárása; A 

társulás szabadsága és a kollektív szerződéskötés joga. 

Egészség és biztonság 
Az egyezmény 2005. szept. 12-én lépett érvénybe, és három évig 

érvényes. A nyelvi változatai közötti eltérések esetén a francia tekinten-
dő autentikusnak. A keletkező viták esetén a luxemburgi bíróságok dön-
tenek. 

Már jelentős számú globális keretszerződés jött létre a multinacioná-
lis társaságok, valamint a nemzetközi és a nemzeti szakszervezetek kö-
zött a munkaügyi jogokról és vállalati szociális felelősségről. 

 
Humánerőforrás-menedzsment, 2006. 5. sz. p. 57–63. 

 


