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Köszöntelek!
Köszönöm, hogy letöltötted a GYORSTALPALÓT.
Bízom benne, hogy hasznodra lesznek a benne található információk.
Minden szakszervezeti tisztségviselő célja, hogy az őt megválasztó
tagok elvárásainak megfeleljen.
Ehhez azonban nem elég a lelkesedés, hiszen a tisztségviselés szakma,
amit el lehet és kell sajátítania annak, akit egy közösség választ meg.
A szakszervezeti aktivistáknak készült tanfolyamunk célja, hogy
megszerezhesd azokat az ismereteket, amelyek segítenek sikeres
szakszervezeti tisztségviselővé válni.
Vágjunk bele!

Miben segít
Neked a
GYORSTALPALÓ?

Segít másoknak
segíteni.

Jobb és
kezdeményezővé
vezetővé válsz.

Hatékonyabban
fogsz
kommunikálni.

Átlátod a
szakszervezetek
funkcióit.

Könnyebben
szervezel be új
tagokat.

Stratégiai
gondolkodóvá
válsz.

Jobb szervező
leszel.

Elnyered a tagok
bizalmát.

Hatékonyabban
éritek el a
céljaitokat.

Jobb tárgyalóvá
válsz.

Átlátod a
szakszervezeted
gazdálkodását.

Kiérdemled
munkáltatód
tiszteletét.

Megtanulsz
mozgalmat
építeni.

Munkahelyeden emelkednek bérek és
javulnak a munkakörülmények.

Bevezetés
• Amikor 1987 tavaszán megválasztottak szakszervezeti tisztségviselőnek, néhány hónap múlva
elküldtek egy ötnapos tanfolyamra. Ezeket a rövid tanfolyamokat hívta a köznyelv gyorstalpalónak.
• Az ilyen tanfolyamokon rövid ízelítőt kaptunk arról, hogy mi a dolga egy szakszervezeti titkárnak. A
rendszerváltás előtt minden tisztségviselőnek át kellett esnie egy ilyen tanfolyamon. Aki pedig
magasabb tisztségbe került, azt beiskolázták egy hosszabb, akár kétéves tanfolyamra.

• Ez a GYORSTALPALÓ azt a célt szolgálja, hogy előzetesen áttekintést nyújtson tisztségviselő
tanfolyam tartalmáról.
• Mint minden rövid összefoglaló – bár hasznos azok számára, akik komolyan érdeklődnek a
szakszervezetek iránt –, de igazából csak előzetes ismereteket képes nyújtani.

• Ha felkészülten szeretnél segíteni tagjaidnak, akkor végezd el online szakszervezeti Tisztségviselő
tanfolyamunkat.

Jelentkezem a Tisztségviselő tanfolyamra

A GYORSTALPALÓ bemutatja a szakszervezeti tisztségviselőknek
készült tanfolyam témáit. Többek közt…

Miről szól a
GYORSTALPALÓ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a szakszervezetek megalakulását, küldetését,
az egyes szintek funkcióit,
a szakszervezetek működési modelljeit,
a stratégiai tervezés lépéseit,
a tagszervezést,
a munkaharc akciókat,
a hatékonyan kommunikációt,
a szakszervezetek gazdálkodásának alapjait,
a közösségépítést és a szolgáltatásokat,
a tisztségviselők választását és
a nemzetközi mozgalom főbb szereplőit.

Honnan indulunk?
• Ma Magyarországon szinte mindennek világpiaci ára van, kivéve
az elvégzett munka ellenértékét, a béreket.
• A munkavállalók kiszolgáltatottak a munkáltatóknak.

• A munkáltatás szabályait folyamatosan a munkavállalók kárára
módosítják.
• Mindennek egyik legfőbb oka, hogy a munkavállalók egyedül
képtelenek egyenrangú alkura a munkáltatókkal.
• Egyértelmű, hogy a munkavállalók helyzetén csak összefogással
lehet javítani.
• Ennek ellenére a szakszervezetek taglétszáma és befolyása a
rendszerváltás óta folyamatosan csökken.
• Az alacsony szervezettség és a megosztottság miatt keresik
töredékét a magyar munkavállalók a nyugati béreknek.

Mi a megoldás?
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A munkavállalók
több mint száz éve
felismerték, hogy a
helyzetükön csak
összefogással
tudnak változtatni,
ezért létrehozták a
szakszervezeteiket.

Ahhoz, hogy a
bérből élők élet- és
munkakörülményein
javítani tudjunk,
erős és befolyásos
szakszervezetekre
van szükség.

Ha a munkavállalók
a cégvezetéssel
egyenrangú
partnerként akarnak
tárgyalni, olyan
szakszervezetet kell
létrehozniuk,
amelyet nem lehet
megkerülni.

Az embereket meg
kell tanítani arra,
hogy miként tudják
önkéntes alapon
létrehozott
szakszervezetekkel
érdekeiket
érvényesíteni.

Ahhoz, hogy ez a küzdelem sikeres legyen több
dologra is szükség van:

Aktív szakszervezeti
tagnak lenni életérzés.
Az egyenlőségért, a
tisztességes
megélhetésért küzdő
ember életérzése.

1. Annak felismerésére, hogy munkavállalók
együtt tudnak változtatni a
kiszolgáltatottságukon, és nemcsak a
főnököknek lehet igaza.
2. Hitre, hogy a jelenlegi helyzeten valóban
lehet változtatni.
3. Közös célokra, aminek elérésében az
érintett munkavállalók egyetértenek.

4. Stratégiára és tervekre a célok eléréséhez.
5. Felkészült tisztségviselőkre.
6. Képzett és öntudatos tagokra.
7. Magas szervezettségre.
8. SZAKSZERVEZETI AKTIVISTÁKRA.

• Rengeteg tévhit és illúzió lengi körül a szakszervezeteket. Az
utca emberét megkérdezve sokan azt is megkérdőjelezik, hogy
még egyáltalán működnek, vagy legalábbis valamiféle
szocializmusból visszamaradt csökevénynek gondolják.

1.
Mi a
szakszervezet?

• Ennek egyik fő oka, hogy a szakszervezetek éppen akkor voltak
kénytelenek szűkíteni képzési feladataikat, amikor erre a
rendszerváltás idején a legnagyobb szükség lett volna.
• A tapasztalatom szerint, sajnos, még a szakszervezeti tagok
sincsenek teljesen tudatában annak, hogy mi is valójában a
szakszervezet.
• A munkavállalóknak általában felületesek az ismereteik a
szakszervezetekről, mert sem az iskolában sem otthon nem
hallanak róluk.
• A legtöbben olyan szolgáltató szervezetnek tekintik, amelynek
tisztségviselői a tagdíjért cserébe képviselik a tagok érdekeit.

Le kell rombolni a tévhiteket!
• Az első tévhit szerint a szakszervezetek a szocializmusból visszamaradt szervezetek.
Ez nem igaz! Az első szakszervezeteket Magyarországon is több mint száz éve,
kapitalista környezetben hozták létre a kizsákmányolt munkavállalók.
• A szocializmusban a felszámolták szakszervezetek függetlenségét és állam
megbízásából a szociális és jóléti rendszert működtették. Ebből is ered a második
tévhit, miszerint a szakszervezetek olyan szolgáltató szervezetek, ahová a tagok
befizetik a tagdíjat, cserébe segélyeket, és más juttatásokat, illetve magasabb bért
és jobb munkakörülményeket kapnak. Ez sem igaz!
• Valójában a szakszervezet olyan önkéntes munkavállalói egyesülés, amelynek
legfontosabb célja tagjai szellemi és anyagi igényeinek, jólétének javítása. Csak
akkor létezik, ha a munkavállalók azt létrehozzák és működtetik. A szakszervezetek
erejét, befolyását a tagok szolidaritása és aktivitása adja.

A szolidaritás, a közös célok, az aktivitás a szakszervezetek
azon alapértékei, amelyek ma nem érvényesülnek és
amelyekhez vissza kell térni.

A
szakszervezetek
alapértékei

1. A szolidaritás jelentőségét manapság sokan alábecsülik, holott
ma is működik kis közösségekben, például a családokban, baráti
társaságokban, de szinte kiölték a munkahelyi közösségekből.
2. A munkavállalók a munkával megtermelt haszon igazságos
elosztása érdekében hozták létre a szakszervezeteiket. Ez az a
közös cél, ami valóban összeköti a munkavállalókat és amit
egyedül egyikük sem képes elérni.

3. Az aktivitás. A szakszervezet nem szolgáltató intézmény, hanem
a tagok tulajdona. Aki belép egy szakszervezet közösségébe,
maga is felelős lesz azért, hogy az elérjék a közösen
megfogalmazott célokat.

A tagok aktivizálásához szemléletváltásra van szükség.
Nem elég befizetni a tagdíjat és elvárni az eredményeket,
minden tagnak aktívan tenni kell azokért.

A szakszervezetek kétféle modell szerint működhetnek.
• A szolgáltató modell alapkérdése, hogy
"Mit ad a szakszervezet?"

A szolgáltató és
a szervező
modell

Ez az a kérdés, amit rendszeresen feltesznek, és amire nincs
elég jó válasz. Miért? Mert bármit válaszolunk rá, mindig lehet
olyan elvárást támasztani, amit a szakszervezet nem képes
teljesíteni. De mi az alapja ennek a kérdésnek? Egyértelműen a
szakszervezetek szolgáltató modellje, amely azt hirdeti: „légy
tag, és majd a szakszervezet megold helyetted mindent”. Ez nem
igaz, mert a szakszervezet a tagok aktivitása nélkül nem tud
hatékonyan működni.
• A szervező modellben az alapkérdése, hogy
„Mit tudunk magunknak közösen elérni?”
Ez a kérdés egészen más szemléletet sugall, hiszen a tag nem
elvár valamit, hanem céljai vannak és társaival összefogva,
egymást támogatva közösen kívánják elérni azt. Ebben a
modellben a tagok egyenrangúak, egyformán felelősek a célok
kitűzéséért, a döntések meghozataláért és a végrehajtás
sikeréért. A szervező modell érvényesült a szakszervezetek
létrejöttekor, és ehhez kell visszatérni.

• A szakszervezeteket olyan problémák megoldására hoztak létre
a munkavállalók, amelyet egyénileg nem tudnak megoldani.

2.
Szakszervezetek
működése,
döntéshozatal

• A tagok egymásra vannak utalva, együtt kell működniük,
méghozzá magas szinten. Ennek érdekében a szakszervezetre
vonatkozó szabályokkal minden tagnak tisztában kell lennie.
• Tapasztalataim szerint, nemcsak a tagok, de sokszor a
tisztségviselők sincsenek tisztában saját szakszervezetük
működésével, és az azt leíró szabályokkal.
• Minden jelenlegi és új taggal tudatni kell, hogy a taggá válás
önmagában még nem jelent megoldást, de amit összefogással
meg lehet oldani, azt közös erővel megpróbáljuk elérni.
• A tagoknak tudniuk kell, hogy az eredmény alapvetően függ az
aktivitásuktól.

Az egyesülési jog
• A szakszervezetek természetes személyek, azaz a tagok önkéntes
egyesülésével jönnek létre. Magyarországon a 2011. évi CLXXV. az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a
továbbiakban: civil törvény) szabályozza a szakszervezetek
alapításának és működésének feltételeit.
• A törvény az Alaptörvénnyel, valamint az 1976. évi 8. törvényerejű
rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának rendelkezéseivel összhangban áll.
• A civil törvény 3. paragrafusának első bekezdése szerint „Az
egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog,
amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal
szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz
csatlakozzon.” Ha tehát valaki akadályozza egy szakszervezet
létrehozását, az megsérti Magyarország Alaptörvényét, és a
legalapvetőbb, nemzetközileg is elismert emberi jogok egyikét.

A szakszervezetek testületeinek és választott
tisztségviselőinek feladatát, jog- és hatáskörét a
bejegyzett szervezetek alapszabálya, illetve szervezeti és
működési szabályzata (SZMSZ) tartalmazza.
Ezeket a dokumentumokat minden tag számára
elérhetővé kell tenni, hogy megismerhessék a szervezet
működését.

A
szakszervezetek
szabályrendszere

Az alapszabály tartalmazza a tagok jogait és
kötelességeit. Ezek ismerete több szempontból
fontos.
Minden tagnak tudnia kell, hogy miként vehet
részt a döntések előkészítésében,
meghozatalában és azok végrehajtásában.
Minden tagnak ismernie kell, hogy melyek
azok a feladatok, amelyeket a közösség
elvár tőle a hatékony együttműködés
érdekében.

• A tapasztalatok szerint Magyarországon a szakszervezeti
feladatok többségét a munkahelyi szervezetek végzik. Vannak
olyan feladatok, amelyet csak ott lehet ellátni, de nemzetközi
példák mutatják, hogy rengeteg olyan funkció létezik, amely
sokkal hatékonyabban látható el a szakmai, területi, ágazati és
országos szinteken.

3.
Szakszervezetek
funkciói

• Ilyen funkció például a képzés és a kutatás, ami nélkül nincs
hatékony érdekérvényesítés.
• A funkciók megosztásában egyezségre kellene jutni, aminek
legnagyobb akadálya a feladatok ellátásához szükséges
források elaprózottsága. Szemléletváltásra ebben a tekintetben
van leginkább szükség.
• Amíg a szolgáltató modell szerint gondolkodó tagok minél
többet szeretnének közvetlenül visszakapni a tagdíjukból –
addig nem lehet hatékonyabbá tenni a szakszervezeteket.
• A szervező modell célja, hogy segélyek helyett tisztességes
megélhetést nyújtó béreket kell elérni, ezért kell a tagdíjak
nagyobb részét az érdekérvényesítésre költeni.

Szakszervezeti munkamegosztás
• A szakszervezet létrehozásának legfőbb célja az érdekérvényesítés, ami ma
Magyarországon szinte teljes mértékben a munkahelyi szintre szorult vissza. Pedig sokkal
hatékonyabb és igazságosabb az ágazati szinten megkötött bérmegállapodások és
kollektív szerződések rendszere.
• A munkavállalók sorsát nagyban meghatározzák a törvények és kormányrendeletek. Ezek
befolyásolására kizárólag országos szinten van lehetőség. Erős ágazati és országos
szövetségek nélkül a munkahelyi szakszervezetek – bár hasznos megállapodásokat
tudnak kötni –, nem képesek a munkavállalók helyzetét jelentősen javítani.
• A munkahelyeken működő szakszervezetek megpróbálnak megfelelni a szakszervezetekre
háruló minden feladatnak, de ez a dolog természeténél fogva lehetetlen. Ezért együtt kell
működniük más szakszervezetekkel annak érdekében, hogy képesek legyenek magasabb
szintű döntések befolyásolására.

Érdekvédelem helyett érdekérvényesítés
• A köznyelv szerint a szakszervezetek feladata a munkavállalók érdekeinek védelme. Az
érdekvédelem, mint kifejezés nem fedi le teljesen a szakszervezetek érdekekkel
kapcsolatos feladatait, ugyanis védeni azt kell, amit támadás ér.
• Eredetileg a szakszervezetek nem védték a dolgozók érdekeit, hanem kezdeményezőként
léptek fel a magasabb bérekért, a rövidebb munkaidőért. Ezért a szakszervezetek
tevékenységére a helyes kifejezés az érdekérvényesítés, mert ez utal arra, hogy
kezdeményezőként kell fellépniük.
• A szolgáltató modell szerint működő szakszervezetek többnyire érdeket védenek, hiszen a
munkáltató kezdeményezéseit véleményezik és azt kívánják módosítani, míg a szervező
modell szerint működő szakszervezetek többségében kezdeményezőként újabb és újabb
témákat vetnek fel és azokat igyekeznek érvényesíteni. Az utóbbinak számos ma már
természetesnek tartott eredménye született, mint 8 órai munkaidő, vagy a nyugdíjrendszer.

Szakszervezetek funkciói

Érdekérvényesítés,
országos, ágazati és
munkahelyi szinteken

Független működést
biztosító és átlátható
gazdálkodás

Rétegérdekek
érvényesítése

Akcióképesség
megteremtése és
fenntartása

Képzés és kutatás

Rendszeres és
rendezett munkaügyi
kapcsolatok

Munkabiztonság
ellenőrzése és
fejlesztése

Szervezet működtetés
és fejlesztés

Közösségépítés és
szolgáltatások
biztosítása

Kapcsolatok építése
hazai és nemzetközi
szakszervezetekkel és
civil szervezetekkel

4.
Szakszervezeti
stratégia

• Nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint jelenleg
átlagosan a tagok 3-5 százaléka vesz részt aktívan a
szakszervezetek tevékenységében. A szakszervezetek
megerősödése érdekében először ezen kell
változtatni.
• Ha azonban a tagokat kérdezzük meg, hogy miért
nem aktívak, akkor legtöbbször azt a választ kapjuk,
hogy őket senki sem kéri meg, hogy elvégezzenek
bármit is.
• A szolgáltató modell nagyon elkényelmesítette a
tagokat, amiből nem könnyű kimozdítani az
embereket.

Követő és
kezdeményező
stratégia

Ha egy szakszervezet a szolgáltató modell szerint működik,
akkor tevékenységét elősorban a munkáltató döntései
határozzák meg. Lehet, hogy kötnek kollektív szerződést és
évente leülnek tárgyalni a bérfejlesztésről, de a szolgáltató
modellt követő szakszervezetek csak nagyon ritkán vetnek fel
új témát. Ez kényelmes, de nem hatékony álláspont. A
tisztségviselők sokkal ritkábban konfrontálódnak a
munkáltatóval, és a tagokat sem terheli akkora felelősség. Ez
a követő magatartás, ami csak az érdekek védelmére
koncentrál az egyik oka, hogy ilyen keveset keresnek a
magyar munkavállalók.
A szervező modell szerint működő szakszervezetek ezzel
szemben mindig kezdeményeznek. Folyamatosan felvetik a
tagoktól érkező új javaslatokat, és igyekeznek azokat addig
fenntartani, amíg el nem érik a céljukat. Mind a célok
kitűzésében, mind azok megvalósításában aktívan vesznek
részt a tagok is. Ezt viszont csak úgy lehet megvalósítani, ha
van stratégiájuk. Tervek készítésével nemcsak elkerülhetik,
hogy csak sodródjanak a munkáltatók által diktált folyamatok
mentén, hanem folyamatosan mozgásban tartják a
szakszervezetet is, azaz érdekeket érvényesítenek.

A stratégia egy elérni kívánt célhoz vezető út lépéseinek
összessége. Általánosságban mutatja meg az utat és nem
konkrét lépésekre koncentrál. Minden stratégia taktikai
lépésekből áll.

A stratégiai
terv
készítésének
lépései

A stratégiai terv az időtávot tekintve egy, vagy két évre
készül, míg taktikai tervet legfeljebb hat hónapra érdemes
készíteni.
Öt kérdés,
elején:
1.
2.
3.
4.

amit fel kell tenni egy stratégiai terv készítése

Hol vagyunk most?
Hová akarunk eljutni?
Mikorra szeretnénk elérni a célunkat?
Mit teszünk azért, hogy a célunk
megvalósuljon?
5. Ki fogja megfizetni az árát?

Tervezés és végrehajtás folyamata
1. Ha sikerült kitűzni egy célt,
akkor a következő lépésben
össze kell gyűjteni minden
információt, amely
összefüggésben áll a
megoldandó problémával.

2. A szervező modell esetében
a legfontosabb cél, hogy minél
több tagot vonjunk be a
szakszervezet tevékenységébe,
ezért vitassuk meg és
fogadtassuk el velük a tervet.

3. A végleges tervnek
mindenképpen tartalmaznia
kell, hogy miként hat a
szakszervezet éves
költségvetésére és megéri-e a
tagdíjakat a tervre fordítani.

4. Ütemtervet kell készíteni,
ami segít a terv
végrehajtásában és a
haladásának értékelésében.

5. A terv legkritikusabb része a
végrehajtás. Egy jó terv esetén
mindenki tudja mit és mikor
kell megtennie, de ekkor is
szükség van „nyaggatókra”.

6. Ha elértük a célt, ha nem,
mindig értékeljük a terv
szempontjából, hogy mi
történt és miért.

5.
Tagszervezés

• A tagszervezés az egyik legnehezebb
feladatok egyike, de lehet jól csinálni,
hiszen a célja, hogy megszerezzük mások
bizalmát és rávegyük őket, hogy felelős
döntést hozzanak saját sorsuk jobbra
fordítása érdekében.
• Aki azt gondolja, hogy az embereket
nem lehet meggyőzni, nagyon téved. Az
emberek nem merevek, mint a porcelán,
hanem ha nehezen is, de alakíthatók,
mint az agyag.
• Rendkívül sok jó módszer létezik,
amelyek segítségével hatékonyan lehet
tagokat szervezni.

A tagszervezés tudatos tevékenység
• A szakszervezetek erejét kezdetektől az azonos érdekű emberek összefogása adta és ez ma
is így van. Törekednünk kell arra, hogy ezt az erőt újra összekovácsoljuk, mert csak így
fognak jobbra fordulni a bérből élők munka- és az életkörülményei.
• A szakszervezeti munka ritkán hoz gyors eredményt, így van ez a tagszervezéssel is. A siker
érdekében kénytelenek vagyunk a lassabb, de biztosabb utat járni. A gyors eredmények
ígéretén alapuló rábeszélés helyett a hosszú távon sikeres meggyőzést kell választanunk.
• A tagszervezést nem a leendő tagok megszólításával kell kezdeni, hanem a meglévők
kötődésének erősítésével, tudatosításával. A tagok tudatossá tételének leghatékonyabb
eszköze a képzés.
• A tagszervezés tudatos és szervezett tevékenység, ezért erre is érdemes tervet készíteni.

Tagszervezés lépései
1. Fel kell térképezni a
szakszervezet működési
területét, az egyes egységekhez
tartozó taglétszámváltozásokat,
és azok okait is pontosan
ismerni kell.

2. Az elérni kívánt tagszervezési
célt pontosan kell
megfogalmazni és
számszerűsíteni kell a folyamat
ellenőrzése és a szükségessé váló
módosítások érdekében.

3. A tagszervezést hiteles és
elkötelezett tagok (aktivisták)
végezzék, akik kellőképpen
felkészültek az érvelésre, a
kifogások, sőt konfliktusok
kezelésére is.

4. A tagszervezési kampány
terminusokra bontása segít az
értékelésben, és motivációs
lehetőségeket teremt.

5. Lehetőleg nyugodt
körülményeket kell biztosítani a
beszélgetéshez, mert, ha valami
félbeszakítja azt, akkor lényeges
kérdések maradhatnak
megválaszoltalanok.

6. A szakszervezet céljait az
egyének szempontjából kell
megfogalmazni, azaz a tagok és
leendő tagok fejével kell
gondolkodni.

Hogyan szervezzünk?
A saját bizonytalanságunk legyőzésével. Ezt felkészüléssel és erős
elhatározással lehet elérni. Hinni kell abban, hogy a szakszervezetbe való
belépés azoknak fontos, akinek ezt ajánljuk és mindenki számára hasznos.
A közömbösség áttörésével. Ez már nehezebb, mert mint tudjuk az
emberek egyre távolságtartóbbak a külvilággal. Sajnos, kevesen gondolják
végig, hogy a közömbösségük mennyire árt nekik és társaiknak.
A félelmek legyőzésével. Ha valakit azzal fenyegetnek, hogy belépés
esetén elveszíti a munkahelyét, abban erősen dolgozik a félelem. Ez ellen
pedig kizárólag magasszintű szervezettséggel lehet védekezni.
Tudatos gondolkodásra neveléssel. A tudatos gondolkodásmód sokkal
több időt és energiát igényel, ezért nehéz rávenni az embereket, de nem
lehetetlen. Ki kell zökkenteni a munkavállalókat a kitaposott ösvényről.

• Felmérések bizonyítják, hogy a munkavállalók
keveset tudnak a szakszervezetek tevékenységéről.
Ha megkérdezzük a szakszervezeti tagokat és
tisztségviselőket, hogy mivel lehetne erősíteni a
szakszervezetek befolyását, az elsők között szerepel,
hogy hatékonyabb kommunikációval.

6.
Kommunikáció

• A szakszervezeti tisztség ellátása rendkívül összetett
feladat. Magas szakmai felkészültséget és
rátermettséget igényel.
• Több kutatás és tapasztalat is alátámasztja, hogy az
egyén és az általa képviselt szervezet a sikerét
alapvetően a kommunikációjának hatékonysága
határozza meg.
• Azaz, hiába felkészült valaki egy témában, ha nem
tudja megosztani a gondolatait másokkal.

Kommunikációs csatornák
• A szakszervezetek esetében alapvetően két fő kommunikációs csatornát
különböztetünk meg, a belsőt és a külsőt. Mindkettő egyformán fontos, de a
belsőnek sokkal jobban kell működnie, hiszen a szakszervezet közös célok és
érdekek érvényesítéséért összefogott tagokból áll, akik akkor lehetnek közösen
sikeresek, ha ismerik és ezáltal aktívan alakíthatják szervezetük életét.
• A szakszervezet tagjai, tisztségviselői és testületei közötti kommunikáció
hatékonysága alapvetően meghatározza a szervezet demokratikus működését. A
kommunikáció akkor működik jól, ha a szervezeten belüli információáramlásban a
szakszervezet minden tagja aktívan részt vesz.
• Éppen ezért a belső információ csere folyamatos és kétirányú biztosítása
érdekében nem egyszerűen kommunikációs csatornákat, hanem belső
kommunikációs hálózatot kell létrehoznunk.

Szakszervezetek által használt
kommunikációs eszközök
• Számos kommunikációs eszköz áll
a szakszervezetek rendelkezésére
az információk közvetítésére és
fogadására.
• Az úgynevezett „kommunikációs
mix” összeállításakor fel kell mérni
az igényeket és a lehetőségeket.
• Valamennyi eszköz közül a
leghatékonyabb
a
„szemtőlszembe”
módszer,
mert
a
szakszervezeti
aktivisták
által
kezdeményezett
beszélgetés
azonnali kétirányú kommunikációs
lehetőséget biztosít.

Internetes
honlap

Hírlevelek

Képzések,
oktatási
segédletek

Filmek, videók

Szakszervezeti
újság

Egyéb
kiadványok

E-mailek

„Szemtőlszembe”
módszer

Internetes
közösségi
oldalak

Belső kommunikációs hálózat
• Minden szakszervezet működtet hivatalos csatornákat az üzeneteik
eljuttatására és befogadására. Ezek közé soroljuk az újságot, hírlevelet,
szórólapot, a szakszervezet honlapját és internetes közösségi oldalait és
a különböző összejövetelek, bizalmicsoport ülések, taggyűlések is.

• Ezen kívül a tagok számos módon cserélnek információt egymással, azaz
nem formális keretek között, hanem – szakszóval – „informális” módon
beszélnek meg témákat.
• Ezek többsége szóban zajlik a munkahelyi szünetekben, társadalmi
eseményeken, az autóparkolókban, a munkahelyen kívül, vagy az
internetes közösségi médiában.
• Ha a hivatalos belső kommunikációs hálózat nem jól működik, akkor az
informális rendszer kerekedik felül. Az alulinformáltság a pletykák és
téves hiedelmek melegágya.
• Aki szakszervezeti tisztséget vállal, az egyik legfontosabb feladata az
információk gyűjtése, készítése és azok pontos közvetítése. A hivatalos
csatornák használata mellett az informális kommunikációs hálózatban is
részt kell vennie.

• Manapság a szakszervezetek egyik legnagyobb gondja, hogy
még ott sem mindig hallgatják meg az érveiket, ahol elismerik
a létezésüket.
• Mire egy szakszervezet eljut a szerződésképesség szintjére, sok
feltételt kell teljesítenie.

7.
Szerződésképesség

• Rendelkeznie kell elegendő
• aktív taggal,
• demokratikusan működést biztosító szabályrendszerrel
és gyakorlattal,
• megfelelő szakértelemmel,
• nyomásgyakorló képességgel, és
• gazdaságilag függetlennek kell lennie.
• Azt a szakszervezetet hívjuk szerződésképes szakszervezetnek,
amely képes a felsorolt feltételeknek eleget tenni. Nem könnyű
teljesíteni, de minden tagnak és tisztségviselőnek erre kell
törekednie, mert ez adja a szakszervezet valódi alkupozícióját.

Reprezentativitás. Csak az a szakszervezet vagy szakszervezetek
köthetnek – közösen – kollektív szerződést, amelyek az adott
vállalaton, intézményen belül a dolgozók bizonyos százalékának
támogatását élvezik. A legnagyobb erő a teljes egység.

A szerződésképesség
kritériumai

Szakértelem. A szerződésképesség feltétele, hogy a
szakszervezet
kellően
felkészült
szakértőkkel
tudjon
tárgyalóasztalhoz ülni. Az összefogás, azaz a szakszervezet egyik
legnagyobb előnye, hogy általa a tagok biztosítani tudják az
érdekeik érvényesítéséhez szükséges szakértelmet.
Nyomásgyakorló képesség. Csak a nyomásgyakorló eszközöket
hatékonyan alkalmazni tudó szakszervezetek szerződésképesek.
A szakszervezetek által kezdeményezett nyomásgyakorló akciók
— kivétel nélkül — arra irányulnak, hogy a munkáltatói oldalt
rákényszerítsék az érdemi tárgyalásokra.
Gazdasági függetlenség. Minden szakszervezetnek törekednie
kell arra, hogy a tagdíjakból és egyéb bevételekből képes legyen
saját költségeit fedezni. Bármilyen munkáltatótól való függőség
alávetettséghez, az egyenrangúság elvesztéséhez vezet.

A szerződésképes szakszervezet

1. A szerződésképesség
jogi és erkölcsi kategória
is egyben.
Jogi szempontból a
munkáltatók soha nem
kötnek olyan
szakszervezettel
szerződést, amely nincs
bejegyezve.

2. Az erkölcsi helytállás
azonban sokkal több
ennél. Egy szakszervezet
erkölcsileg akkor
szerződésképes, ha a
vezetői által aláírt
megállapodást a tagok is
hajlandók betartani,
ennek érdekében kell
velük előzetesen
elfogadtatni.

3. A szakszervezetek
szervezeti felépítését a
munkáltató döntési
pontjaihoz kell igazítani,
mert minden olyan
szinten jelen kell lenniük,
ahol a tagjaik sorsát
befolyásoló döntések
születhetnek.

Ha egy szakszervezet szerződésképes, akkor a munkáltatóval
rendszeresen
érdemi
tárgyalásokat
folytat.
Ez a szint a partnerkapcsolat. Még ebben az esetben is kész
stratégiával kell érkezni a tárgyalásokra.

Partnerkapcsolat
és tárgyalás

A tárgyalási stratégiát több tényező befolyásolja: a
rendelkezésre álló információ és idő, a felek hatalma,
érdekeltsége. A partnerek hosszú távú kapcsolatok esetén
érdekeltek a rendezett együttműködésben.
A tapasztalatok alapján egy tárgyalás eredménye csak tizenöt
százalékban dől el a tárgyalóteremben, a végeredményt
nyolcvanöt százalékban a felek befolyása határozza meg.
A partnerkapcsolatban a kölcsönös bizalomnak és a
tiszteletnek nagy szerepe van. A tárgyalás légköre
szempontjából fontos, hogy mindig adjuk meg és várjuk is el a
kölcsönös tiszteletet.

• A tagok bármennyire öntudatosak és elkötelezettek lehetnek a
szakszervezet mellett, ha személyesen éri őket sérelem és azt
nem kezeljük megfelelően, akkor többségében egyéni érdekeik
mentén értékelik a helyzetet és döntenek. Ez a döntés akár a
szervezet elhagyását jelentheti. Éppen ezért a szakszervezet fő
célja – a kollektív érdekérvényesítés – után, kiemelt figyelmet
fordítani a tagok egyéni panaszainak kezelésére.

8. Sérelmek,
panaszok
kezelése

• A szakszervezeti tagok sérelmeivel elsőként a munkahelyi
szervezetek foglalkoznak, illetve a panaszok többségét helyi
szinten meg is lehet oldani. Éppen ezért a tisztségviselők közül
azokat kell leginkább felkészíteni a tagok egyéni problémáinak
kezelésére, akik napi szinten közvetlenül kapcsolatban vannak a
tagokkal.
• A bizalmiak a legfontosabb láncszemei a tagok sérelmeit kezelő
rendszernek. Rendkívül sok múlik rajtuk, mert a tag elsőként
hozzájuk fordul a panaszával, sőt ezek egy részét kezelni is
nekik kell.
• Ugyanakkor számos eset bizonyította már, hogy egy egyéni
sérelem vagy nem oldható meg helyi szinten, vagy akár olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amelyből közösségi (vállalati,
intézményi, ágazati, sőt országos) célt lehet és kell generálni.

Mit értünk egyéni sérelem alatt?
• Egyéni sérelemnek azt tekinthetjük, amikor egy munkavállalót a munkavégzésével, vagy a
szakszervezeti tagsági viszonyával összefüggésben hátrányosan megkülönböztetik. Ezt a kétféle
sérelmet érdemes külön választani annak ellenére, hogy a tagok (és nem tagok is) mindkettő
kezelésében a szakszervezethez fordulhatnak problémájuk megoldását remélve.
• A munkavégzéssel összefüggő panaszok esetében a szakszervezet a tagot a munkáltatóval szemben
képviseli, míg a második esetben a tag és a szakszervezet közötti konfliktust kell feloldani.

• A sérelmek hatékony kezelése érdekében az a legfontosabb, hogy a szakszervezet mindig nyitott
legyen annak érdekében, hogy a tagok bizalommal forduljanak a szakszervezeti tisztségviselőkhöz
panaszaikkal. Minél előbb tudomást szereznek egy munkavállaló, vagy egy tag panaszáról, annál
könnyebb kezelni azt.
• Meg kell tudni különböztetni a valós és a vélt sérelmeket egymástól. A vélt sérelmek erős érzelmeket
keltenek, de nem biztos, hogy ténylegesen valamilyen szabály sérült. Szakszervezetként mindkettőt
kezelni kell, de másként. A valós sérelem esetén a sértett szabálynak megfelelően kell eljárni, vélt
sérelem esetében pedig a taggal kell megértetni, hogy miért nem kezelhető a gondja. Bár lehet, hogy
a szabályok rosszak, ekkor pedig kollektív megoldást kell találni.

A munkahelyi panaszokat érdemes nyilvántartani. Ezt általában
nem teszik meg a szakszervezetek, pedig nagyon hasznos.
A nyilvántartással nem csak végig lehet követni az egyéni
sérelmek kezelését és megoldását, hanem elemezni is lehet
azokat és statisztikákat lehet készíteni belőlük. Ezek aztán
felhasználhatók a munkáltatókkal, ágazati és országos szinten
folytatott tárgyalásokon.

Panaszok
bejelentése,
nyilvántartása

A panaszok nyilvántartásának legjobb eszköze, a sérelembejelentő adatlap. Az adatlapot minden bejelentett sérelemről
fel kell venni. A jó adatlapon egységesen szerepelnek a
bejelentő és a panasz adatai, a bejelentés időpontja és minden
olyan esemény, ami az elintézés során lényeges információval
szolgál, valamint az elintézés módja és sikeressége is.
Az adatlapok feldolgozásából létrehozott adatbázis több célt is
szolgál. Segíti a beszámoló készítését, és a tapasztalatok
átadását, illetve a szakszervezeti követelések összeállását. Hiszen
a legtöbb sérelem mögött fellelhető a szabályozó rendszer
valamilyen hibája, amit ha sikerül orvosolni, akkor nem csak egy
tag jár jól vele, hanem meg lehet akadályozni, hogy másnak is
kellemetlensége keletkezzen hasonló esetben.

A munkavállaló pontosan meg tudja határozni a
sérelmét.

A sérelmek
írásba
foglalásának
további
előnyei

Segítségével ki lehet szűrni a nem megalapozott,
vagy vélt sérelmeket.
Az adatlap kitöltése biztosítja, hogy a panasz ne
sikkadjon el.
Segít a határidők betartásában és visszajelzést adni a
sérelmet elszenvedőnek.
A sérelmekről kitöltött adatlapok a szakszervezet
tevékenységének fontos adattáraként is szolgálnak.

Az adatlapok felhasználhatók
stratégák tervezéséhez.

szakszervezeti

• A szakszervezetek függetlenségének alapja a tagdíj, amivel úgy
kell gazdálkodni, hogy az biztosítsa a szervezet hosszú távú
működését.

9.
Szakszervezetek
gazdálkodása

• Ezt a szakszervezetek alakulásának idején felismerték. A
kezdetekben nagyon nehéz volt megteremteni a szükséges
forrásokat, mert a tagok a rendkívül alacsony fizetésükből csak
csekély tagdíjat tudtak fizetni. De az alapítók korán rájöttek,
hogy a céljaik eléréséhez szükséges feltételeket megteremtsék,
áldozatot kell vállalniuk.
• A tagoknak ma is tisztában kell lenniük, hogy a beszedett
tagdíjuk hogyan és mennyire szolgálja az érdekeiket. Sőt, azért
is felelnek, ha ez nem így történik. Erről azonban nem
mindenki tud, vagy nem vesz róla tudomást. Ha jobbá akarjuk
tenni a szakszervezeteket, ezen is változtatni kell.
• A tagdíjjal általában nem az a baj, hogy fizetni kell. Leginkább
akkor működik töréspontként, ha az emberek nem tudják, hogy
mire fordítódik, illetve nem érzik, hogy az érdekeiket szolgálja.

A tagdíj célja

A tagdíj célja, hogy azokat szolgálja leginkább, akik befizetik.
Nézzük meg, hogy ennek tükrében mire kell belőle fordítani.
1. A demokratikus működés, mert ezáltal biztosítható,
hogy
a
tagok
akarata
érvényesülhessen
a
szakszervezeten belül.
2. A szakértelem az érdekérvényesítés egyik legfontosabb
eszköze, ezért kell folyamatosan költeni a tagok és
tisztségviselők képzésére és szakértőkre.
3. A nyomásgyakorló képesség fenntartása szintén az
érdekérvényesítés elválaszthatatlan része.
4. A gazdasági függetlenség feltétele nem szorul
magyarázatra. Pénzügyileg kiszolgáltatott szakszervezet
képtelen egyenrangú félként tárgyalni.
5. A tájékoztatás, azaz a kommunikáció minősége és
formája jelentősen befolyásolja a szakszervezetek
érdekérvényesítő képességét.
6. A felsoroltakon túl a szakszervezetek nagyon fontos
feladata a közösségépítés és szolgáltatások nyújtása.

A tagdíjmegosztás

A tagdíjmegosztásról szóló
döntések meghozatalakor
dől el, hogy a befolyt
tagdíjakból mennyi jut a
hazai és a nemzetközi
szövetségeknek, mennyi az
ágazatoknak, a területi
vagy szakmai
szervezeteknek (ahol van),
és mennyi marad a
munkahelyi
szervezeteknél.

A tagdíjmegosztás egyrészt
bizalmi kérdés, másrészt
ha a szakszervezetek
bármely szintjén lévő
szervezetet elegendő pénz
nélkül hagynak – szinte
csak vegetálni –, akkor
képtelen lesz ellátni
feladatát, s ezért aztán
később még kevesebb
pénzt szokott kapni.

A feladatokat kell
finanszírozni és számon
kérni. Ha nem bízunk az
általunk megválasztott
testületekben, akkor nem
a pénzt kell elvonni a
feladatoktól, hanem a
bizalmat kell helyreállítani.
Ehhez kell az átláthatóság
biztosítása, és az
ellenőrzés következetes
működtetése.

Költségvetés, beszámoló és
ellenőrzés
• A tagdíj felhasználására a tagdíjakkal gazdálkodó civil szervezeteknek,
így a szakszervezeteknek is évente költségvetést és beszámolót kell
készíteniük. A szakszervezeteknek – működésük hosszútávú
fenntarthatósága érdekében – az ésszerű gazdálkodás elve szerint kell
eljárniuk. Az éves költségvetésüket úgy kell megtervezniük, hogy
kiadásaik és bevételeik egyensúlyban legyenek.
• A költségvetés párja az éves beszámoló. Ez alatt a legtöbben a
hatóságok által előírt bevallásokra gondolnak. Igen, ezek elkészítése a
jogszabályok által előírt formában és tartalommal kötelező.
• A hatóságok által megkövetelt tartalmú beszámolót minden tag
számára érthető formában is közre kell adni, mert csak így válhat a
bizalom alapkövévé.

• Mint minden magára adó gazdálkodó szervezetnek, a
szakszervezeteknek is létre kell hozniuk egy olyan ellenőrző testületet,
amely közvetlenül a tulajdonosoktól, azaz a tagoktól kapja a
felhatalmazását és nekik számol be a gazdálkodás végrehajtásáról. Az
ellenőrző testületekben szakmailag felkészült tagokat kell választani.

• A szakszervezeteket a munkavállalók azzal a céllal hozzák
létre, hogy a munkáltatókkal egyenrangú partnerként
megállapodjanak
a
megtermelt
javak
tisztességes
elosztásáról, a foglalkoztatás feltételeiről, azon belül a
bérekről, a munkakörülményekről. Ha nem jönnek létre, vagy
megakadnak a tárgyalások a munkáltatóval, nem marad más,
mint ki kell fejezni a munkavállalók akaratát.

10.
Szakszervezeti
akciók

• A szerződésképesség feltétele, hogy a szakszervezetek
eszköztárában is megtalálhatók legyenek a nyomásgyakorló
eszközök. A valódi szerződés megkötéséhez a szerződő
partnerek közötti szükségszerű egyensúly csak úgy tartható
fenn, ha a szakszervezetek képesek tagjaik akaratát egyesíteni
és azt szükség esetén demonstrálni.
• A nyomásgyakorlás minden eszköze bizonyos fokig kockázattal
jár, hiszen ezek alkalmazása során a tagok személyesen fejezik
ki az akaratukat. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyes
eszközök használata akkor hatékony, ha azok működését,
hatásmechanizmusát minden érintett pontosan ismeri.

Rendezett munkaügyi kapcsolatok esetén egyáltalán nem, vagy
csak nagyon ritkán kerül sor nyomásgyakorló akciókra. Ha az egyik
fél megszegi az együttműködés alapelvét, és olyan döntést hoz,
amely a másik oldal érdekeit sérti, akkor a sértettek joggal
kezdeményezhetik az egyeztetetést.

A
nyomásgyakorló
képesség

A probléma akkor válik konfliktussá, ha nem jön létre a párbeszéd
a két fél között, vagy ha ugyan leülnek tárgyalni, de a változásért
felelős munkáltató, vagy állami intézmény egyáltalán nem
törekszik a megállapodásra.
Ha a szakszervezet tárgyalási kezdeményezései nem vezetnek
eredményre, akkor kénytelen valamilyen más módon elérni, hogy
létrejöjjön az érdemi egyeztetés. A tagok együttes akaratának
kifejezésére a szakszervezetek eszköztárában számos lehetőséget
találunk.
Az a szakszervezet rendelkezik nyomásgyakorló képességgel,
amelynek tagjai tisztában vannak a lehetőségekkel, azokat
érdemben képesek mérlegelni és hajlandók tevőlegesen részt
venni a közösen elhatározott akciókban.
Ahhoz, hogy ennek megfelelhessen egy szakszervezet, a tagjait is
folyamatosan képezni kell, hogy ne akkor kelljen oktatni őket,
amikor már be kell vetni valamelyik akciót.

„Kritikus tömeg”

• Valamennyi nyomásgyakorló eszköznek van egy közös
tulajdonsága: akkor sikeres az alkalmazásuk, ha a
támogatottságuk elér egy bizonyos „kritikus tömeget”.
Azaz a legjobb és a legtöbb embert érintő szakszervezeti
cél érdekében szervezett akció is kudarcba fulladhat, ha
az érintett munkavállalók többsége azt nem támogatja
tevőlegesen.
• A szakszervezet felfogható a munkavállalók akaratának
egyesítőjeként is. Az akarategység az alap, de a sikerhez a
tagok aktivitására is szükség van. Erre azonban csak akkor
számíthatunk, ha a tagok bíznak egymásban és abban,
hogy a közösen elhatározott cél érdekében valamennyien
készek tenni is.
• Az ilyen döntések meghozatalához viszont minden
résztvevőnek tudatában kell lennie, hogy mit kell tennie, s
ez számára mekkora kockázatot jelent, illetve neki
személy szerint „mibe kerül”.
• Ezeket az információkat mindenképpen előre kell közölni
a tagokkal. Ha elmarad a tájékoztatás, akkor lesz, aki
menetközben azért fog „kiszállni” az akcióból, mert nem
jól mérte fel saját kockázattűrő vagy teherbíró
képességét.

Aláírásgyűjtés

Nyilvánosság

A legtöbbször
használt
szakszervezeti
akciók

A szakszervezeti akciók
szervezésére számos
lehetőség áll rendelkezésre.
Mindegyik célja a tagok
akaratának kifejezése.

Demonstrációk

Blokád és bojkott

Sztrájk

• A szakszervezetben hasonló élethelyzetű emberek közösen
elérhető céljaik megvalósítása érdekében tömörülnek. Sokszor
a legnagyobb erő a szolidaritás és az egymás iránti bizalom,
ami csak akkor valósulhat meg, ha az emberek jól ismerik
egymást. A közösségépítés az egyik legfárasztóbb
tisztségviselői feladat, ami azonban sokszorosan megtérül, és
rengeteg pozitív élményt biztosít minden résztvevő számára,
ha jól csinálják.

11.
Közösségépítés

• Az ember társas lény, ezért mindannyiunk természetes igénye,
hogy örömünket és bánatunkat megosszuk a hozzánk közel
állókkal. Ez igaz a munkatársainkra is, hiszen felnőtt korunkban
több időt töltünk velük, mint a családtagjainkkal. Névnapok és
más ünnepek gyakran sarkallnak bennünket a munkahelyen
kívüli összejövetelek megtartására.
• A közösségépítés legjobb módszere, ha a tagok minél több időt
töltenek együtt kellemes és hasznos módon. Egy jó közösségen
belül könnyebb elfogadtatni mások problémáit, és a
megoldásba is könnyebb bevonni a tagokat.

A tagok közös érdekek mentén létrejött önkéntes egyesülése
még
önmagában
nem
biztosítja
a
hatékony
érdekérvényesítéshez szükséges együttműködést. Ehhez
minőségileg többre van szükség.

A
közösségépítés
célja

A szakszervezetek ezért törekednek megalakulásuk óta
tagjaik közösséggé formálására. Egy jó közösség tagjai
nemcsak ismerik egymást, hanem segítik és támogatják a
bajba jutott tagtársaikat. Ez a szolidaritás alapja.
A közösséggé válás egyik kulcsa, hogy a tagok minél több
időt töltsenek együtt, amit különböző rendezvények
szervezésével lehet megvalósítani.
A szakszervezetre sokan csupán, mint a munkaharc
eszközére tekintenek, pedig annál sokkal több: igazi
közösség, amelynek tagjai a hétköznapokban is segítik
egymást.

A közösségépítés formái
Sok munkavállaló csak szakszervezeti rendezvényeken találkozik magával a szakszervezettel. Ezért is nagyon
fontos, hogy legyenek olyan nyitott rendezvények, amelyeken nemcsak a tagok vehetnek részt, hanem
bárki, akit érdekel az esemény.
A kikapcsolódást szolgáló együttlétek mellett fontos, hogy a közösségépítés ne csak a szórakozás, hanem a
hasznos tevékenységekre is adjon lehetőséget. A kulturális jellegű rendezvényeknek két jól elkülöníthető
formája lehet.
Az egyik, amikor valamilyen alkalmat teremtünk a művelődésre. Megszervezhetünk egy felolvasó estet,
meghívhatunk beszélgetésre művészeket, ismert közéleti embereket. Szervezhetünk kiállításokat, ahol a
vendégek nemcsak bemutathatják alkotásaikat, hanem közvetlenül el is lehet velük beszélgetni.
A másik lehetőség, amikor a szakszervezeti tagok alkotó igényeinek adunk keretet és bemutatkozási
lehetőségeket. Nagy hagyományokkal bírnak a zenei közösségek, például a tagok kórust, vagy akár több
műfajban zenekarokat vagy táncegyütteseket alakíthatnak.

Közösségi eseményeket is meg kell tervezni.
Az így készült forgatókönyv tartalmazza…

az esemény
időpontját,

a helyszínét,

az esetleg
szükséges
szállást,

a résztvevők
körét,

a fellépőket és a
közreműködőket,

az érkezést és
a távozást,

a rendezőket és
a biztonságot,

az ellátást,

a
kommunikációt.

• A
tagoknak
nyújtott
szolgáltatások
egyidősek
a
szakszervezettel, és azokra mindig lesz igény. Azonban a
szakszervezet nem egy tagoktól független szolgáltató, ahová az
emberek befizetik a tagdíjukat és szolgáltatásokat kapnak érte
cserébe.

12.
Szolgáltatások

• Ma Magyarországon még mindig nagyon sokan tekintenek
szociális intézményként a szakszervezetekre. Ennek előzménye,
hogy a rendszerváltás előtt a szakszervezetek működtették az
állami szociális és jóléti rendszer jelentős részét.
• A szolgáltatásokra is az összefogás eredményeként kell
tekintenünk. A tagok áldozatvállalásának köszönhetően
adódnak össze azok a források, amelyek segítségével
szolgáltatásokat tud nyújtani a szakszervezet, illetve akkor
tudunk a tagok számára az üzletekben és a szolgáltatóknál
kedvezményeket elérni, ha sokan vagyunk.
• A tisztségviselők egyik fontos feladata a szolgáltatások
működtetése és folyamatos fejlesztése.

A rendszerváltás előtt a szakszervezetek többnyire szolgáltató
jellegű feladatokat láttak el, a tagok viszonya a szervezethez
leginkább egy hivatal és ügyfele között fennálló kapcsolathoz
hasonlított. Ha valakinek intézni valója volt, felkereste a
szakszervezeti irodát, és a szükséges nyomtatvány kitöltése után
várta az illetékes bizottság döntését. Ez így működött 1989-ig.

A
szakszervezeti
szolgáltatások
átalakulása

Ezt követően megszűnt az állam „megrendelése” a jóléti
szolgáltatásainak közvetítésére, így a hozzájuk kapcsolódó források
is elapadtak. A munkavállalók által megszokott szolgáltatások sem
voltak fenntarthatók tovább, ezért vagy megszűntek, vagy jobb
esetben átalakultak, de amelyek megmaradtak, azok is csak
szűkebb formában érhetők el.
Ma szakszervezetek többsége még mindig szolgáltatásokkal
próbálja magához „édesgetni” a munkavállalókat, ezért a
beszedett tagdíjak többségét azokra fordítják. A szolgáltatásokra
természetesen szükség van, és nem is szabad feladni ezt a
lehetőséget, de ideje újra gondolni, hiszen a munkavállalók egyre
kiszolgáltatottabbak.
Számos olyan szolgáltatási forma létezik, amit minden tagnak
biztosítani lehet, hiszen minden tag egyaránt hozzájárul a
szervezet működéséhez. A helyi szintű szolgáltatások esetében ezt
sokkal nehezebb megvalósítani, mint az ágazati vagy országos
szintűeknél.

Mindenki
számára
elérhető
szolgáltatások

• Gondoljunk csak bele, ha valaki egy nagy
taglétszámú cég, vagy intézmény sok taggal
rendelkező szakszervezetéhez tartozik, akkor a
helyben maradó tagdíjból a bajba jutott
kollégájuknak sokkal többet tudnak juttatni, mintha
valaki egy tíz-húsz fős helyi szervezetnek a tagja.
• A munkahelyi szervezetek pontosan azért szoktak
ragaszkodni ahhoz, hogy náluk maradjon a tagdíjak
nagyobb része, hogy abból minél jobb
szolgáltatásokat nyújthassanak a tagjaiknak.

• Azonban ezzel pont az ellenkezőjét érik el, hiszen
annál magasabb szintűek lehetnek a szolgáltatások,
minél nagyobb az azokat finanszírozó taglétszám. Az
elaprózottság helyett minél több tagnak azonos
szolgáltatásokat kellene nyújtani.
• Az egységes szolgáltatások a tagszervezést is
megkönnyítik, hiszen központilag lehetne készíteni
olyan kiadványokat, amelyekben a minden tagnak
járó szolgáltatásokat lehetne bemutatni.

A szolgáltatások egységes igénybevételét nagyban segítheti egy
olyan eszköz, amely nemcsak arra szolgál, hogy a tagok igazolni
tudják, hogy melyik szakszervezethez tartoznak, hanem akár
szolgáltatók is elfogadják kedvezmény igénybe vételekor. Erre
kiválóan megfelel a tagkártya, amit ma már sok szakszervezet
használ.

Tagkártya

Sok üzlet, szolgáltató ad vásárlási kedvezményeket a nagyobb
számú vevő, partner hozzájuk terelése reményében. Akkor
működik jól a rendszer, ha ebben minden fél megtalálja a
számítását. A tagkártya pedig biztosítja, hogy a kereskedőnél,
szolgáltatónál a tagok megkapják a kedvezményt, de csak azok érik
el, akik arra valóban jogosultak.
Minden tagkártya rendszer hátterében egy tagnyilvántartásnak kell
működnie, mert csak ennek segítségével lehet naprakészen
nyilvántartani a jogosultak körét. Az új belépőknek a
tagnyilvántartásba felvétel után szabad kiadni a tagkártyát, ha
pedig valaki kilép, akkor vissza kell kérni tőle azt, vagy ha ez nem
lehetséges, a következő érvényesítéskor nem szabad megújítani.

• Megtalálni a megfelelő tisztségviselőket, az egyik
legnehezebb feladat minden szakszervezet életében. Ki a
legalkalmasabb és miként válhat jelöltté? Nem könnyű
ezekre a kérdésekre választ találni.

13.

TISZTSÉGVISELŐK
KI- ÉS
MEGVÁLASZTÁSA

• Ahhoz, hogy egy tisztségviselő legitim módon
képviselhesse megválasztóit, sok belső és külső szabályt
be kell tartani. Csak ezek alkalmazásával lesz jogszerűen
megválasztott minden tisztségviselő.
• Általában, ha valakit először választanak meg egy
tisztségre, azon kívül, hogy nyilatkozik a tisztség
elfogadásáról,
nem
vesz
részt
a
választás
előkészületeiben.
• Ezért okoz sokszor fejtörést az első alkalommal
megválasztottaknak, hogy miként szervezzék meg
legközelebb a választásokat.

A tisztségviselés szakma
• Sohasem volt könnyű szakszervezeti tisztségekre jelölteket találni, de manapság egyre kevesebben vállalják
a felkérést. Egyrészt a munkáltatóval való tárgyalás sokkal inkább ütközést, nem ritkán hátrányt jelent,
mintsem elismerést. Másrészt tisztséget vállalni komoly felelősség, hiszen egy közösségért vállal
felelősséget, akit megválasztanak. Ezen kívül minden tisztségviselőnek szerteágazó ismeretekkel kell
rendelkeznie. Ezek megszerzése nem kis feladat munka és család mellett.
• A felelősségvállalás jegyében szinte minden munkához szaktudás szükséges. Kis túlzással, ha egy értékes
képet kell felrakni a falra, a megrendelő még a szeg beveréséhez is számonkérheti a szakértelem igazolását.
Ugyanakkor, ha munkavállalók sorsát befolyásoló tárgyalásokon kell megállapodásokat tető alá hozni, azt
nem végezhetik olyanok, akiket csak a lelkesedésük ültetett a tárgyalóasztalhoz. Szakszervezeti tisztséget
csak felkészülten lenne szabad elvállalni, és legfőképp folytatni, mert a tisztségviselés szakma.
• A tisztségviselők megválasztása kiemelten fontos döntés a szakszervezetek életében. A tagok maguk közül
bizalmat adnak egyik társuknak, hogy képviselje őket. Ez önmagában nagy megtiszteltetés és teher is
egyben. A választásnak viszont meg kell felelnie formális feltételeknek, mert a munkáltatók és más
partnerek jogszerűen megválasztott tisztségviselőkkel tárgyalnak és kötnek megállapodásokat. A választások
előkészítésének és lefolytatásának – az esélyegyenlőség biztosításával – átláthatóan és demokratikusan kell
megtörténnie, eleget téve a szakszervezet belső szabályainak. Ezek ismerete elengedhetetlen minden
tisztségviselő számára.

Ki a tisztségviselő?
A tisztségviselő olyan tag, akit felhatalmazunk és megterhelünk a közösség
ügyeinek intézésével. Ahhoz, hogy ezeket a közös terheket elbírja, meg kell
erősítenünk. Ezért kell gondosan kiválasztanunk, képeznünk és megvédenünk.
Ahogy mondani szokták, a tisztségviselő „cintányérok közt a levegő”. Többszörösen
is az. Nemcsak azért, mert a főnök és a tagok közt ő az ütközőpont, hanem mert a
tisztségviselő beosztott és vezető is egyben.
Beosztott, mert a választói akarata szerint jár el, az ő érdekeiket képviseli. Azaz
sohasem dönthet lényeges, tartalmi kérdésben egyedül, ugyanakkor vezető is,
mert speciális ismereteire alapuló iránymutatását sohasem szabad figyelmen kívül
hagyni. Ha pedig le kell vezényelnie például egy munkaharc akciót, akkor be kell
tartani az utasításait. Egy kollektívát képviselni, nevükben szerződéseket
előkészíteni nagy felelősség. Ráadásul azok betartatása során a saját
munkáltatójával kerül szembe a tisztséget vállaló.
A szakszervezeti tisztségek elvállalását a választási eljárás sem teszi vonzóvá. Ha
nem muszáj, az emberek nem keresik azokat a helyzeteket, amelyek kudarccal is
járhatnak. Márpedig többes jelölés esetén valakit megválasztanak, valaki pedig alul
marad. Ez az önbizalom szűrőpróbája is. Csak az nyerheti el társai bizalmát, aki
kitartó. A jó tisztségviselő tudja, hogy komoly eredményeket csak aktív tagokkal
lehet elérni, ezért következetesen ennek érdekében kell velük együtt dolgoznia.

Tisztségviselők kiválasztásának szempontjai

aktivitás

motiváltság

hiteles
személyiség

kritikai és
önkritikai
képesség

példamutató
magatartás

konfliktustűrő
képesség

jó
beszédkészség

szakmai
elismertség

tanulási
szándék

Minden tisztújítás a választási kiírás elkészítésével kezdődik. Azt, hogy
ezt melyik testület köteles megtenni, a szakszervezet alapszabálya vagy
a szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

A választások
előkészítése
és
lebonyolítása

A választási kiírásban kell rögzíteni a választói értekezlet időpontját, és
tervezett helyét, a választói értekezlet javasolt napirendi pontjait is,
amelyet majd maga az értekezlet véglegesít. A választási kiírás
tartalmazza továbbá a választási ütemtervet, valamint a választással
betöltendő tisztségeket.
A tisztségviselők választása során több közreműködő személyre és
bizottságra is szükség van. A legfontosabbak a jelölő-,
mandátumvizsgáló és a szavazatszámláló bizottság. Ezek feladatait a
választási szabályzatnak kell tartalmaznia.
A választói értekezletek sikerének kulcsa az előkészítésen túl a levezető
elnök kezében van. Az értekezletre történő felkészülés a forgatókönyv
elkészítésével kezdődik. A jó forgatókönyv tartalmazza a választó
értekezleten elvégzendő feladatokat: a napirendi pontokat, a közreműködő
bizottságok és személyek neveit és azt, hogy miről kell döntést hozni.
A választói értekezlet után az újonnan megválasztott tisztségviselők nevét
nemcsak a tagoknak kell kihirdetni, hanem soron kívül írásban be kell
jelenteni a munkáltatónak is. A bejelentést nemcsak a korrekt
partnerkapcsolatok érdekében, hanem a tisztségviselők képviseleti
feladatainak és jogainak biztosítása érdekében is mielőbb meg kell tenni.

• A munkavállalóknak világszerte azonosak a problémáik, ezért
támogatniuk kell egymást és tanulhatnak is egymástól.
• A szakszervezeti mozgalom alapítói kezdetek óta arra
törekedtek, hogy megvalósítsák a különböző országokban
hasonló helyzetben lévők egymás iránti szolidaritását.

+1. Nemzetközi
kapcsolatok

• A nemzetközi kapcsolatok a globalizációval még fontosabbá
váltak. Manapság egyre több dolgozót foglalkoztatnak
multinacionális cégek, amelyek tulajdonosai, menedzserei
távoli országokban hoznak róluk döntéseket.
• A nemzetközi egyezmények pedig az állami alkalmazottak
életére is hatással vannak. Éppen ezért minden
tisztségviselőnek tisztában kell lennie szakszervezete
nemzetközi kapcsolataival és azokat köteles ápolni és bővíteni.
• A tagoknak és a tisztségviselőknek túl kell látniuk a saját
intézményük, munkahelyük falain. Nemcsak a hazai
szakszervezeti mozgalom felépítésével kell tisztában lennie
minden tisztségviselőnek, hanem azzal is, hogy szakszervezete
milyen nemzetközi szervezetek tagja és ott milyen munka
folyik.

Szakszervezetek nemzetközi hálózata
• A szakszervezeti tagok sorsát nemcsak a munkáltatójuk, vagy az országaik törvényeit alakítók, hanem
nemzetközi döntések is befolyásolják. A jogalkotás mellett mindannyiukra hatással vannak a gazdasági
döntések. A multinacionális tőke egy-egy döntése hosszú távú hatással lehet egy országban, vagy
régióban élő munkavállalók sorsára. A szakszervezetek nemzetközi szervezetei hivatottak arra, hogy
ezeket a döntéseket befolyásolják.
• A szakszervezetek első nemzetközi szervezetei elsősorban információk gyűjtésével és megosztásával
támogatták a nemzeti szervezeteik munkáját. Amióta Magyarország az Európai Unió tagállama,
számos olyan döntés születik az Unió fórumain, amelyek tagjainkat közvetlenül érintik. Ezeket
természetesen szeretnénk befolyásolni, de ha ez nem lehetséges, akkor pusztán a korrekt információ
megszerzése is sokat segíthet a változásokra történő felkészülésben.
• A szakszervezeti kapcsolatrendszer ismerete nagyon fontos, hiszen, ha egy szakszervezet nemzetközi
szervezet tagja, akkor annak testületeibe tagokat delegálhat. Akkor járunk el helyesen, ha idegen
nyelveket beszélő tisztségviselőket készítünk fel a feladatra.

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC)
Globális ágazati szakszervezeti szövetségek

Szakszervezetek
nemzetközi
szervezetei

• Építőipar: Building and Woodworkers’ International (BWI)
• Oktatás: Education International (EI)
• Ipar: IndustriALL
• Színművészet: International Federation of Actors (FIA)
• Újságírás: International Federation of Jurnalists (IFJ)
• Közlekedés: International Transport Workers Federation (ITF)
• Élelmezés: International Union of Food (IUF)
• Közszolgálat: Public Service International (PSI)
• Szolgáltatások: UNI Global Union

Európia Szakszervezeti Szövetség (ETUC)
• Kutatás és képzés: The European Trade Union Institute (ETUI)

Európai Üzemi Tanácsok (EWC)

• A legtöbb magyar szakszervezet valamilyen ágazati,
vagy országos szövetség tagjaként kapcsolódik a
nemzetközi szakszervezeti mozgalomhoz. Ettől
függetlenül minden szakszervezet előtt ott áll a
lehetőség, hogy határon túli szakszervezetekkel
kétoldalú kapcsolatokat alakítson ki.

Kétoldalú
nemzetközi
kapcsolatok

• Ezekhez sokszor elegendő a személyes kapcsolat, de
azok működnek hosszú távon, amelyek az adott
szakmában, vagy régióban megtalálják az
együttműködés mindenki számára előnyös céljait.
• A kétoldalú kapcsolatok többsége tapasztalatcserére
épít, hiszen minden szakszervezetben rengeteg
ismeret és tapasztalat halmozódik fel, amelyek
megosztva másokkal erősítik a munkavállalói
érdekérvényesítés lehetőségeit. A kapcsolatok egyik
legfontosabb feltétele, hogy legyenek olyan
tisztségviselők, akik segítenek áthidalni a nyelvi
kihívásokat.

• Miután elolvastad a GYORSTALPALÓT, megtetted az első
lépéseket a profi szakszervezeti tisztségviselővé,
aktivistává válás útján, de ez még csak a kezdet.

• Bizonyára sok mindent megtudtál a szakszervezetek
működéséről, és valószínűleg sok további kérdés
fogalmazódott meg benned.

Gratulálunk!

• A tisztségviselés szakma, amelynek elsajátíthatók a
fogásai.
• A teljes tanfolyam a bemutatott témákat részletesen
kibontva segít hozzá, hogy tagtársaiddal közösen sikeressé
tegyétek a szakszervezeteteket és javuljanak élet- és
munkakörülményeitek.

Kattints az alábbi gombra és jelentkezz az online képzésre!

Jelentkezem a Tisztségviselő tanfolyamra

