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Háromoldalú egyeztetés a vegyiparról és a gyógyszeriparról – 

a magyar kormányzat ismét távolról bámul 

 

2011. október 24-én az ENSZ Munkaügyi Szervezete ( ILO ) égisze alatt megkezdte munkáját a világ 

vegyipari, gyógyszeripari munkavállalók, és munkáltatók, valamint 183 nemzet kormányzati 

képviselőiből álló Vegyipari Szociális Párbeszéd Bizottság. A munkavállalókat a Nemzetközi Vegyipari, 

Energiaipari, Bányaipari, és Általános Munkavállalói Szakszervezeti Szövetség (ICEM), a 

munkáltatókat, a világ vegyipari munkáltatók szövetségeinek delegáltjai képviselik. 

Előzmény 

Az ICEM 2010-ben szervezett isztambuli vegyipari konferenciáján fogalmazódott meg a közös 

egyeztetés szükségessége. A világszervezetek között elsősorban az európai munkáltatók és az ICEM 

volt aki az előkészületeknek lendületet adott. A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ICFTU) és az 

ILO részéről 2011 elején megkezdődött a szervezés. 

Résztvevők 

A munkavállalók és a munkáltatók részéről 15-15 fő valamint a kormányok képviselői 

Ezzel párhuzamosan 5-5-5 fő az egyes oldalak részéről munkacsoportot alkot 

 

A bizottság céljai: 

 Tapasztalatcsere az egyes régiók képviselői között 

 A vegyipar és a gyógyszeripar struktúráinak, versenyképességének, és fejlődésének elemzése 

 Az ágazatok átstrukturálódásának tapasztalatai, a munkavállalók veszteségeinek 

csökkentéséhez szükséges keretek meghatározása 

 Az ILO szerepének meghatározása, a szerkezetváltás negatív következményeinek csökkentése 

érdekében 

 A tisztességes munka szabályozása és a szociális párbeszéd értékeinek továbbfejlesztése 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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 A tapasztalatcserét követően megfogalmazott szabályok keretbe foglalása 

 Folyamatos monitoring szerep az ágazatot ért hatások feldolgozása érdekében 

Szakszervezet részéről a bizottság létrehozásának fő célja az volt, hogy az ILO felé nyomatékosítani 

kell a szociális párbeszéd fontosságát. A világon sok olyan terület van, ahol a vállaltok 

szerkezetváltása, a globalizáció további feszültségeket okoz a munkavállalói rétegek sorában. 

A versenyképesség folyamatos hangsúlyozása mellett, a munkáltatók szemérmesen szemet hunynak 

a munkavédelem, a foglalkozás-egészségügy és a bérezési rendszerek fejlesztése felett. 

A gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése érdekében 2009 június 19-én az ILO 

tagszervezetei aláírták a Globális Foglalkoztatási Paktumot ( Global Jobs Pact ) 

Az újabb gazdasági válság előjelei ismét előtérbe hozhatják a megállapodásban lefektetett 

szempontokat. A munkáltatók félnek, hogy a mostani válság hullámai jobban fogják érinteni a 

vegyipart és a gyógyszeripart. 

Székely Tamás a VDSz elnöke szerint a szociális párbeszéd célja világos, sok példát látunk európai 

szinten. A szerkezetátalakítások a szegényebb országokban a kormányzatok szerepvállalása nélkül 

nagyon veszélyes. Ott ahol a munkajog és a dolgozók alapvető jogai nincsenek határozottan védve a 

szakszervezeteknek a kormányokkal közösen kell cselekedniük. Sajnálatos, hogy a mostani tripartit 

érdekegyeztetésen bizonyos kormányok egyáltalán még képviselettel sincsenek jelen. Nekünk, 

szakszervezeteknek a következőkben a félelmeinknek és az elvárásainknak is hangot kell adnunk. A 

szakszervezeteknek stratégiai feladata, hogy ahol nincs ott – ha kell az ILO közreműködésével – ki kell 

alakítani az ágazati és a háromoldalú érdekegyeztetést. A szociális párbeszéd a demokrácia része. 

Megállapodások és fontos célok mutatják, hogy egy-egy nemzetállam mennyire tekinti valóban 

értéknek a szociális egyeztetést. Sok országban nem tudják, vagy nem akarják mit is jelent ez. 

A munkáltatói szövetségek nem tudják igazán a választ arra a kérdésre, hogyan lehet a szociális 

párbeszédet tovább fejleszteni, hiszen már ők mindent megtettek. 

Ezzel szemben a szakszervezetek úgy gondolják, nem lehet ne észre venni, hogy azokban az 

országokban, ahol működik a párbeszéd ott fejleszteni kell, ahol meg nincs ott sürgősen létre kell 

hozni és adott esetben a kormányoknak működtetniük kell. Ebben az ILO-nak fontos koordinációs 

szerepet kell adni. 

Képzés: 

Sok példa van a világon az egyek képzési, szakképzési modellekre. Ebben megoszlanak a szociális 

partnerek véleményei. Az egy „életen át való tanulás” ( long live learning ) modellje a német oktatási, 

szakképzési struktúrából alakult ki. A megoldás (különösen Európában) a jó gyakorlathoz tartozik. A 

nyugdíjkorhatárok kitolódásával felértékelődik a képzés szerepe. 

Az oktatás hosszú távú befektetés. A munkáltatók tudják, hogy ebből rövidtávon nem lesz profit. 

viszont az új technológiák bevezetése megköveteli a folyamatos szakirányú képzést. Ezzel szemben 

viszont nem várható el, hogy a munkavállalók saját költségén képeztesse magát.  
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Flexibilis munkavégzés, kölcsönzött munkaerő: 

A munkáltatóknak elsődleges a versenyképesség, ennek javítására kifejezetten jól használható 

eszközként a flexibilitás és a kölcsönzött munkaerő. A vegyipar és a gyógyszeripar területén egyre 

közkedveltebb az atipikus munkaerő alkalmazása, valamint a kiszervezések. 

A szakszervezetek úgy vélik, hogy az ágazatban alkalmazott speciális technológiáknak köszönhetően a 

kölcsönzött munkaerő illetve a határozott idejű munkaszerződések alkalmazása veszélyt jelenthet. 

Nem engedhető meg, hogy a munkajogok csökkenjenek, a munkavállalók kiszolgáltatottabbá válnak. 

azok a családok akiknél egyedül kereső kölcsönzött státuszban van, ott a családok megélhatése 

nagyon bizonytalan. 

A munkáltatók elismerik, hogy különbséget lehet felfedezni a foglalkoztatási formák között, de a 

kölcsönzött munkaerő alkalmazására az ILO és az Európai Unió szabályozza. Ezeknek a szabályoknak a 

vállalatok eleget is tesznek – állítják a munkáltatók. 

Összefoglaló: 

A szerkezetátalakítás, a globalizáció és a gazdasági válság együttes következménye. A vállalatok 

kényszerlépései mellett sok tendencia ismerhető fel. A munkavállalókat érintő változások rájuk nézve 

negatív hatások. A szakszervezetek feladata – világszerte -, hogy kikényszerítsék a szociális 

párbeszédet a munkáltatókkal és ha kell a kormánnyal. 

A szerkezetváltás hatásait több eszközzel lehet enyhíteni. A foglalkoztatás biztosításához 

hozzájárulhat a képzés és a szakképzés fejlesztése, amelyben a szakszervezetek együttműködnek. Az 

az iparág fenntartásához növelni kell a fiatal munkavállalók alkalmazását, javítani kell a lakosság 

körében a vegyipar megítélését.  

A szociális partnerek mellett a munkavállalók helyzetének javításában az ILO-nak is jelentős szerepet 

kell szánni. 

A szerkezetátalakítás során látható, hogy a munkáltatók igyekeznek a munkavállalókat nehezebb és 

kiszolgáltatottabb helyzetbe hozni. A szakszervezetek nem értenek egyet a kölcsönzött munkaerő 

alkalmazásával. A tisztességes munkáért tisztességes bért, valamint az egyenlő munkáért egyenlő 

bért elve sérül a megnövekedett atipikus munkavállalással. 

A szakszervezetek követelik a szociális partnerek felelősségtudatát. Az ILO tegyen meg mindent 

annak érdekében, hogy ne romoljon a munkavállalók pozíciója. 

Az ICEM is kiveszi a részét tagságának és munkavállalóinak érdekvédelmének megerősítésében. A 

Vegyipari Munkáltatók Szövetsége folyamatos konzultációt ígért az ICEM-mel a világ vegyipari 

szerkezetek átalakításáról. 

 

Összeállította: Székely Tamás 


