1

Az építőipari munkaadók és
munkavállalók munkaerőpiaci
alkalmazkodóképességének fejlesztése

Munkavállalói interjúk elemzése

GINOP-5.3.5-18-2019-00149

Szerzők:
Ercsey-Orbán Melánia
Galambos László

2

Tartalom
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .............................................................................................................................. 3
2. BEVEZETÉS .................................................................................................................................................... 3
2.1. A KUTATÁS HÁTTERE ......................................................................................................................................... 3
2.2. MINTAVÉTEL ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN................................................................................................................. 4
3. A FIZIKAI DOLGOZÓK INTERJÚINAK ELEMZÉSE ............................................................................................. 5
3.1. SZOCIO-ÖKONOMIAI HÁTTÉR............................................................................................................................... 5
3.2. MUNKAIDŐ ..................................................................................................................................................... 9
3.3. MUNKAVÉDELEM ........................................................................................................................................... 12
3.4. EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ......................................................................................................... 14
3.5. A NYUGDÍJ ÉS A FIZIKAI-SZELLEMI TERHELÉS .......................................................................................................... 15
3.6. BIZTOSÍTÁS .................................................................................................................................................... 17
3.7. ELBOCSÁTÁSOK – SZERZŐDÉSEK ......................................................................................................................... 18
3.8. MUNKAERŐHIÁNY – HIÁNYSZAKMÁK.................................................................................................................. 19
3.9. AZ ÉPÍTŐIPAR KIHÍVÁSA .................................................................................................................................... 22
3.10. SZABADIDŐ – REKREÁCIÓ ............................................................................................................................... 23
3.11. AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI MÓDOK ÉS COVID–19 ......................................................................................... 25
3.12. INGÁZÁS, KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS ............................................................................................................... 25
4. SZELLEMI DOLGOZÓK INTERJÚINAK ELEMZÉSE ........................................................................................... 26
4.1. SZOCIO-ÖKONÓMIAI HÁTTÉR............................................................................................................................. 26
4.2. A MUNKAHELY STABILITÁSA .............................................................................................................................. 27
4.3. HIÁNYSZAKMÁK.............................................................................................................................................. 28
4.4. ÉLETMINŐSÉG-VIZSGÁLAT................................................................................................................................. 29
4.5. SZÜLŐI SZEREP ............................................................................................................................................... 30
4.6. MUNKAHELYI STRESSZ ..................................................................................................................................... 31
4.7. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI MÓDOK .................................................................................................................. 32
5. MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKVÉDELEM – SZAKSZERVEZET ................................................................................ 35
5.1. ÁLTALÁNOS PROBLÉMAFELVETÉS ....................................................................................................................... 35
5.2. A SZAKSZERVEZET FUNKCIÓJA ............................................................................................................................ 36
5.3. A SZAKSZERVEZETI LÉTSZÁM ALAKULÁSA .............................................................................................................. 38
5.4. VÁLLALATI ÉS ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRDEKEGYEZTETÉS................................................................................... 39
6. ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................. 44

3

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A kvalitatív vizsgálat célja az építőiparban dolgozó munkaadók és munkavállalók munkaerő-piaci,
szociális, munkavédelmi jellemzőinek és jogtudatosságának kérdésköreit érintette, mely 2020. június
és szeptember között valósult meg a konzorciumi partner által biztosított 30 interjúalany, építőipari
munkaadó és munkavállaló megkérdezésével. Jelen tanulmány a munkavállalók interjúinak elemzését
tárgyalja.
Kutatásunkban a munkavállalók esetében a szociális helyzetüket és életvitelüket vizsgáltuk. Ezen belül
is főleg azt, hogy a munkavállóknak biztosított munkakörülmények között mennyire van lehetőség a jogi
és a munkavédelmi előírásoknak megfelelni, továbbá azt, hogy ezek a munkakörülmények hogyan
befolyásolják a munkavállalók egészségügyi, mentális és stresszállapotát, családi helyzetét, társas
kapcsolatait és rekreációs lehetőségeit. Megkérdezetteink a kutatás körülményei miatt viszonylag
homogén, az idősebb nagyvállalati szakszervezeti tisztséget betöltők csoportját alkották. A válaszokban
a többműszakos és az egyműszakos munkarend közötti fizikai terhelés és az ebből fakadó életmódbeli
különbségek rajzolódtak ki. Az interjúkban megjelent a fizikai terhelés és az egészségkárosító
munkakörnyezet miatti kifáradás a nyugdíjhoz közeledve, és az igény a korai nyugdíjazásra. Ezen kívül
megjelent a szakadéknyi különbség a nagyvállalati és az alvállalkozói munkakörülmények között.
Például az interjúk alapján kirajzolódott, hogy az alvállalkozók alkalmazása a nagyvállalati munkaadók
számára foglalkoztatási előnyökkel jár, miközben az alvállalkozói csoportok a munkabiztonság
feláldozásával tudnak profithoz jutni.
A szellemi dolgozók interjúi is alátámasztották, hogy az építőipari ágazatban a nagyvállalati környezet
az, ahol van erőforrás a munkavállalói igények figyelembevételére. Esetükben az atipikus
foglalkoztatási módokról érdeklődve az az építőipari ágazati sajátosság rajzolódott ki, mely szerint az
építőipari irodai munkákban a jelenlétalapú munkamorál érvényesül a munkaadók részéről, miközben
van igény a távmunkára. A 2020. március–június közötti kijárási tilalom alatti távmunkák a válaszadók
szerint nem csökkentették a munkahatékonyságot. Ellenkezőleg, több idő jutott az otthoni gondozói
feladatokra (pl. gyerekekkel való foglalkozás, a háztartásban élő, inaktív vagy gondozást igénylő
családtag ellátása), bár az otthoni iskoláztatás teherként merült fel.

2. BEVEZETÉS
2.1. A kutatás háttere
Az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetségének megbízásából a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megvalósításában a
„Szakmai fejlesztési terv – Minden támogatást meg kell adni a magyar építőiparnak” című anyag (16.
oldal) alapján a kvalitatív és kvantitatív adatfelvételen alapuló kutatásnak az alábbiak a céljai:
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„…mindenképp célszerű és szükséges az építőiparban dolgozók általános munkaügyi és
munkajogi ismereteit növelni; fókuszálva az ágazati sajátosságokra” – ennek érdekében érdemes
felmérni a célcsoport ismereteit.”
„Érdemes megemlíteni az ágazatban dolgozók speciális szociológiai hátterét és sajátosságait is;
azon belül is a kivitelező építőiparban dolgozókét.”
A hazai építőipari tartós növekedést akadályozhatja „az ágazatban tapasztalható súlyos munkaerőés szakemberhiány.”
A fentiek mellett fontos, „hogy megvizsgáljuk a munka és magánélet összehangolását segítő,
Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások adaptálását, a rugalmas foglalkoztatás
elterjesztésének kérdését és a szemléletformálás lehetőségeit; kiemelten az építőiparra
vonatkoztatva”.

A kvalitatív vizsgálat célja a munkaerő-piaci, a szociális és a munkajogi ismeretek kérdésköreit érintette.
Az építőipari munkavállalókkal és munkaadókkal (összesen 30 interjúpartner) készült félig strukturált
interjúk alapján a kutatás közvetlen célja egyfajta megoldási javaslat elkészítése az ágazat munkaerőpiaci kihívásaira, közvetett célja pedig a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.

2.2. Mintavétel és kutatásmódszertan
Kvalitatív kutatásunk 2020. június és szeptember között valósult meg a konzorciumi partner által
biztosított 30 interjúalany megkérdezésével. Az interjúalanyokat előzetesen két csoportra osztottuk:
munkaadókra és munkavállalókra. Célunk az volt, hogy a két oldal fele-fele arányban vegyen részt a
kutatásban. A munkaadókat főként az atipikus foglalkoztatás építőiparon belüli lehetőségeiről
kérdeztük, míg a munkavállalókat a szociális és munkakörülményeikről, illetve jogtudatosságot érintő
kérdésekről. A munkaadókkal kapcsolatos eredményeinket külön tanulmányban közöljük; jelen a
tanulmányban a munkavállalókkal készült interjúk elemzését ismertetjük.
Az eredetileg tervezett interjúvázlatokat két célcsoportra terveztük: a munkaadókra és a
munkavállalókra. Az utóbbin belül pedig két alcsoportot különítettünk el: fehér-, illetve kékgalléros
munkavállalókat. Ezt az építőipari szellemi és fizikai tevékenységek eltérő jellege és az egyes
területeket jellemző sajátos munkakörülmények indokolták. Így például a fehérgalléros csoportba az
adminisztratív, beszerzői, műszaki vezetői, mérnöki munkakörben foglalkoztatottak kerültek, a
kékgalléros csoportba pedig a fizikai állományba tartozó, fizikai munkát végző munkavállalók. A
munkaadói csoportba soroljuk az adott cég tulajdonosát, felsővezetőit, valamint HR (személyzeti vagy
humánpolitikai) vezető munkatársát, vagyis esetükben a munkaadói guide-ot alkalmazzuk. A kutatási
folyamatot megelőző pilot tapasztalatai alapján azonban létrehoztunk egy harmadik interjús
vezérfonalat is. Tekintve, hogy több alanyunk is szakszervezeti tisztséget töltött be, úgy döntöttünk,
külön vizsgáljuk azokat, akik függetlenített szakszervezeti tisztséget vagy érdekvédelmi munkát látnak
el, vagy nyugdíjazásuk ellenére ezekben a szervezetekben tevékenykednek. A szakszervezeti
tisztségbetöltőkhöz főleg a jogtudatossági kérdéseket intéztünk.
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3. A FIZIKAI DOLGOZÓK INTERJÚINAK ELEMZÉSE
Kutatásunkban a munkavállalók esetében a szociális helyzetüket és életvitelüket vizsgáltuk. Ezen belül
is főként azt, hogy a munkavállóknak az adott munkakörülmények között mennyire van lehetőségük a
jogi és munkavédelmi előírásoknak megfelelni, továbbá azt, hogy ezek a munkakörülmények hogyan
befolyásolják az egészségügyi, mentális és stresszállapotukat, családi helyzetüket, társas
kapcsolataikat és rekreációs lehetőségeiket.
A munkavállalók csoportján belül külön kérdéssort alkalmaztunk a fizikai (kékgalléros) és a szellemi
beosztásúak (fehérgalléros) eseteire, tekintettel az építőipari fizikai és szellemi tevékenységek eltérő
jellegére és munkakörülményeire. A fizikai munkavállalók esetében 5 témakört határoztunk meg,
amelyek kijelölik az elemzési szempontokat is. Ezek az alábbiak:








A szocio-ökonómiai háttér keretén belül demográfiai jellemzőkre voltunk kíváncsiak: nem,
életkor, a település nagysága, ahol él, jelenlegi életkörülményei, lakhatási és a társas viszonyai.
A jogtudatosság címszó alatt azt vizsgáltuk, mennyire van tisztában a munkavédelmi
előírásokkal: ezeket hogyan értékeli, milyen munkakörülmények között dolgozik, milyen
szerződéses viszonyok jellemzik a foglalkoztatását, mekkora terepe van a nem bejelentett
foglalkoztatásnak, mennyire van kitéve a munkanélküliségnek, és hogy felmondás esetén
milyen munkaadói attitűdöket tapasztalt.
A életminőség-vizsgálat kérdéscsoportban a stresszállapotra, a fizikai és mentális egészségre
voltunk kíváncsiak; ezeket a szabadidő és rekreációs lehetőségek meglétével mértünk fel.
Az atipikus foglalkoztatási módok lehetőségeire inkább a munkaadók esetében voltunk
kíváncsiak, de a Covid–19 hatósági karantén alatti tapasztalatokra és a munkahelyi
gyakorlatokra munkavállalói oldalról is kíváncsiak voltunk. Ebben az esetben arról érdeklődtünk,
megvalósult-e a távfoglalkoztatás vagy a rugalmasabb foglalkoztatás a vírushelyzet miatt,
továbbá hogy a karanténhelyzet lezárultával érdekeltté vált-e a vállalat a rugalmasabb
foglalkoztatási módok alkalmazásában.
Ingázás, külföldi munkavállalás: a fizikai dolgozók esetében fontosnak tartottuk az ingázás
témakörét, mivel ebben a munkatípusban gyakoribb a terephez és szezonhoz kötődő
munkavégzés.

Ahogy már említettük, egy harmadik csoportot is elkülönítettünk az alanyok között: a függetlenített vagy
nem aktív munkavállaló szakszervezeti tisztséget betöltőket. Esetükben a jogtudatosságra vonatkozó
és a szakszervezetiség helyzetét boncoló kérdéseket tettünk fel.

3.1. Szocio-ökonomiai háttér
A kékgalléros interjúpartnerek esetében fontos kiemelni, hogy a mintavételi eljárás miatt (a konzorciumi
partner biztosította az interjúalanyokat) az alanyok nagy része szakszervezeti tisztségviselő volt. Ebből
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következően a legtöbbjük a vállalati szervezeti életbe beágyazott életvitelt folytat; a munkatársak és a
felettesek által elfogadott és elismert személyek és pozíciójúak.
Az általunk megkérdezett fizikai dolgozók mind férfiak; nagy részük 50-60 éves kor közötti. Egy
válaszadót kivéve mindegyikőjük a feleségével élt együtt. Általában egy vagy két gyerekük volt. Sok
esetben a gyerekek már önálló életet éltek a szülői házon kívül; az esetek felében a válaszadónak
unokái is voltak. Csak egy esetben merült fel, hogy a válaszadónak idősebb családtagot kellett
gondoznia, bár ezzel az élethelyzettel a szellemi dolgozók körében is találkoztunk.
Az összes esetben a feleség is kereső tevékenységet látott el. Legtöbbször szellemi munkát végeztek
az állami szektorban (önkormányzatnál, szociális intézménynél); egy esettel találkoztunk, ahol a feleség
is fizikai dolgozó volt.
„Négyen élünk, feleségem két gyerekkel, nagyobbik gyerekem 20 éves, a kicsi középiskolás,
nagyobbik gyerekem albérletben lakik, feleségem három műszakban 12 órázik egy közeli
cégnél, targoncásként dolgozik.” (25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)
Alanyaink többsége vidéki kis- vagy középvárosokban él kertes házban. A település, ahol laknak,
minden esetben maximum félóra autóútra található a munkahelyüktől. Egy interjúpartnert kivéve
mindegyikőjük kertes házban lakik. Sok esetben említették, hogy a kerti munka és egyéb ház körüli
teendők miatt nem jut idő egyéb hobbira.
Területi megoszlás szerint az interjúalanyok a dél-alföldi, a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli régiókat
és a fővárost képviselték. Alanyaink szinte minden esetben említettek másodállást, azonban különböző
motivációkkal. A közös, hogy egyikőjük sem az anyagi bevételt említette elsődleges motivációként. Egy
esetben edzőként dolgozott az elbeszélőnk, míg egy másik esetben a feleség kézműves hobbija nőtte
ki magát a kézművestermékek eladásáig, és a kereskedésbe a válaszadó is bevonódott. Előfordult
olyan is, hogy az interjúpartner a szaktudásával besegít ismerősöknek a háztartási szerelő munkákban
vagy az ismerősök vállalkozásában munkaerőhiány esetén. Annak ellenére, hogy a megkérdezettek
nem a pénzért végeznek fő munkaidőn kívül munkát, az elbeszélésekben megjelenik, hogy korábban,
a pályakezdésük idején vagy a családalapításkor kb. 10 évig vállaltak olyan másodállást, amely
leginkább az alapszakmájukhoz köthető elfoglaltság volt.
„A pályámat autószerelőként kezdtem. Amit 8 órában nem tudtunk megkeresni, azt ott pótoltuk.”
(19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerző-raktáros)
„Igen. Vannak barátaim, akik vállalkozók, és van egy forgácsolóipari cégük, és oda előfordul,
hogy elmegyek besegíteni, akár mint karbantartó, de akár mint gépkezelő. Mert meg voltak
szorulva, nem találtak embert, beálltam hétvégére, mert sok megrendelésük volt, és nem volt
rá emberük. […] Ha nem érzem annyira fontosnak, hogy nekem ezt most muszáj megcsinálni,
akkor nem megyek. Vagy ha itthoni elfoglaltságom van, kertes házban vagyok, itt mindig van
mit tenni. Viszont van olyan, hogy eljövök egy hét szabadságra, és 5 napot elmegyek dolgozni
egy céghez, mert keresek vele. […] Fiatal koromban nem kerestem ennyit, és sokkal jobban
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szórtam a pénzt teljesen fölösleges dolgokra vagy nem fölöslegesekre, mindegy. Ma már ez
ritkán fordul elő, hogy én azért veszek ki szabadságot, hogy elmenjek máshova pénzt keresni.
(24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
Alanyaink elégedettek az anyagi körülményeikkel. Amennyiben van kölcsönük, úgy az maximum havi
10-20 ezer forint közötti törlesztőrészlettel fizethető rövid távú áruhitel vagy személyi kölcsön. A
megkérdezettek állítása szerint a hitelek törlesztése nem okoz nehézséget.
„’73 óta van munkaviszonyom. Sosem éltünk nagy lábon, van egy tartalékunk és van
bevételünk. Azt tudom mondani, hogy ha meg akarok venni egy korsó sört, megveszem,
sportcipőn gondolkozom, mert azok rohadt drágák, de azt is meg tudom venni.” (19.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerző-raktáros)
„Van egy sorházban egy 100 négyzetméter alapterületű tetőtér-beépítésű házam, nagyon jó
körülmények között lakom.” (23. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál karbantartó)
„Négyszázat keresek nettó, plusz mínusz ötven száz, abba biztos beleférek. Van saját autóm,
saját házam, annyira panaszkodni nincs okom. Nyilván el tudok képzelni kétszer ekkora fizetést
is. Jenleg van egy személyi kölcsönöm, ezt jelenleg is törlesztem még 2 évig, ez nem okoz
problémát.” (24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
A nagyvállalatnál dolgozó válaszadókon kívül egy mikrovállalkozást vezető válaszadó is volt. Az ő esete
sok helyen eltér a többi megkérdezettől. A vállalkozó esetében merült fel, hogy a Széchenyi Kártya
Programban hiteltartozása1 van, de ő sem számolt be fizetési nehézségről. Az alanyok mindegyike saját
ingatlanban lakik. Egy esetben merült fel, hogy a 2008 környékén megnövekedett deviza alapú
törlesztőrészlettel nehézségük keletkezett, de végül ki tudták fizetni.
Pénzügyi tudatosság szempontjából egy életciklus ív rajzolható fel: a pályakezdés és a családalapítás
idején nagyobb a pénzszükséglet, ami a nyugdíj felé közelítve, magasabb pozícióba jutva már
fenntartható és kielégítő életvitelt biztosít. Az általunk megkérdezettek kétkeresős háztartásokról adtak
számot, ahol a feleség is főállásban dolgozik. A vállalkozó esetében merült fel, hogy a nyugdíjas éveire
gondolva a feleségével együtt nyitottak egy kiskereskedést mint egy második bevételi forrást.
Egy kivételével az összes válaszadó hazai vagy multinacionális nagyvállalati környezetben dolgozott.
Legalább 10 éve dolgoztak jelenlegi munkahelyükön, de volt, aki még a szocialista rendszerben
helyezkedett el.
„Ez egy multinacionális cég, amerikai telephellyel rendelkezik, a ’90-es évek elején-közepén
vásárolták meg az X nevű gyárat, még a kommunizmusból is ismerős lehet az X nevű gyár
1

Társadalmi partnerek kezdeményezésére a magyar állam biztosította szabad felhasználású folyószámlahitel. Ld. a
programról szóló üzletszabályzatot:
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reklám, a gyárnak nagy múltja van, az amerikai cég is itt van 25 éve van. Megbízható háttere
van, jól fizetnek, stabilnak mondanám.” (25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál
gépkezelő)
A vállalatok építőipari ágazat szerinti megoszlását tekintve a megkérdezettek magas- és mélyépítési
középvállalatnál, saját mikrovállalkozásban, cserépgyártó nagyvállalatnál és öblösüveggyártó
nagyvállalatnál dolgoztak. Az összes alanyunk a végzettségének megfelelő munkakörben, vagy azt is
magában foglaló munkakörben dolgozott. A végzettségek között szerepelt szakmunkásvizsga,
szakmunkás mestervizsga, szakközépiskolai és egyetemi végzettség; végzettség nélküli alanyunk nem
volt. Az interjúpartnerek munkakörét tekintve az alábbi munkakörök kerültek említésre: tetőfedőbádogos munkát végző kisvállalkozóként; nagyvállalati környezetben karbantartó, gondnok, gépkezelő,
valamint jótállási, szavatossági szolgálati vezető. A gépkezelő, a gépkarbantartó és a gondnok
munkakörök esetén jellemző volt, hogy több munkakört is betöltöttek, melyekhez külön végzettségeket
szereztek. Például a karbantartó-gázszerelő pozíciót betöltő interjúalany az ipari gáz- és olajtüzelési
berendezés és karbantartás vizsgán kívül rendelkezik még hegesztő, víz-, gáz, fűtésszerelő és
hidraulika szakvizsgával. A több szakvizsga elvégzése mögötti motivációkra rákérdezve megtudtuk,
hogy ez részben a munkakörrel kapcsolatos vállalati igény volt; emellett a munkavállaló személyes
motivációja is közrejátszott a képzések elvégzésében. A vállalati hierarchiában a pozíciójukat tekintve
többségük középvezető szinten dolgozott: üzemvezető vagy üzemvezető-helyettes, műszaki vezető
pozícióban, de minimum kisebb, 2-4 fős teamek élén álltak.
„Nemcsak gázszerelő vagyok, hanem van 4 szakmám. Hegesztői szakmunkásvizsgám van,
ipari gáz- és olajtüzelő berendezés és karbantartás vizsgám van, víz-, gáz-, fűtésszerelő
vizsgám, és van egy hidraulika szakvizsgám, és van egy harcművészeti szakedzői vizsgám, de
ez nem ide tartozik […].
Karbantartó vagyok, és folyamatosan kellett kiegészítő vizsgákat tenni, és mindig ilyen
vizsgánál tudok tanulni. […] Személyes is, és a cégvezetés is látta benne motivációt.” (23.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál karbantartó)
„48 éves vagyok, 9 szakmunkás bizonyítványom van, de az alap iskolai végzettségem,
gépszerelő és karbantartó, targoncavezető jogosítvány; darura is van jogosítványom,
kazánfűtő, nehézgépkezelő […].”
Kérdező: Személyes motiváció miatt végezte el a plusz képzéseket?
„Egy részét, igen, másrészt a cégnél volt ilyen gépkezelő [tanfolyam], és érdekelt.” (24.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
Fontos kiemelni, hogy alanyaink viszonylag homogén kört képeznek:
-

Korosztály: jellemzően 50-60 éves kor között.

-

Vállalattípus – nagyvállalati környezet.
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-

Szakszervezeti tisztséget betöltők.

-

Pozíció tekintetében általában középvezetők.

3.2. Munkaidő
Kutatásunk fő kérdése volt az építőipari munkavállalók jogtudatosságának felmérése. Az ebbe a
blokkba tartozó témakörök közé soroltuk a „munkavédelem”, a „munkakörülmények”, az „elbocsátás” (a
munkaadók elbocsátási gyakorlatai), a „szakszervezettel való viszony” és a „munkaviszony” altémáit.
A nagyvállalati létből adódik, hogy olyan esetekkel találkoztunk, amikor a munkavállaló bejelentett,
alkalmazott, szerződés szerint és valós munkavégzésben 8 órás, határozatlan idejű munkaviszonyban
állt. Amennyiben túlórázik, azért bejelentett fizetést kap. Voltak olyan munkakörök, amelyek nem
igényelték a túlórát (például a karbantartó). A munkagépek működésének fenntartásához kötődő
munkakörök esetében volt jellemző a hétvégi vagy a plusz műszakban való munkavégzés, mivel e
munkakörök 24 órás, több műszakos, folyamatos beosztást igényelnek. Ebben az esetben a válaszadók
arra is rámutattak, hogy a plusz műszakokra pénzkereseti forrásként tekintenek a dolgozók. Az
elbeszélésekből az is kirajzolódik, hogy a cégek válság esetén a dolgozók elbocsátása helyett a
műszakok csökkentésével próbálják a bérkiadásokat csökkenteni.
„Nálunk folytonos műszakrend van a cementtermelés során, ez három műszak van, és
szombat-vasárnap is. Tehát folyamatosan megy, egy nagy kemencét nem lehet leállítgatni, [...]
3 nap, mire fölmelegszik, és nagyon sok pénz, tehát folyamatosan megy. […] A válságkor, akkor
amikor régebben, aki eljött 3 műszakban dolgozni, az január 1-jéig, december 1-jéig a nagy
javítást kivéve 3 műszakban dolgozott. Nálunk a műszakpótlék nagyon számít. 35%-os a
délutános, és 66%-os az éjszakai pótlék. És gyakorlatilag akkor, amikor egy hónapig dolgozunk,
és egy hónapig nem dolgozunk éjszaka, csak délelőtt, akkor ők ettől a műszakpótléktól elestek.
Azok, akik ügyeletesek voltak a 3 műszak miatt, nekik sem kellett bemenni, ezért csak délelőtt
dolgoztak, és ők is elbukták a műszakpótlék mértékét. Volt nekünk jövedelemcsökkenésünk, de
hál’ istennek nem úgy és nem mindenkinek. Elég nagy feszültségforrás volt. Akinek nincs
műszakpótléka, csak délelőtt dolgozott, annak nem volt jövedelem-csökkenése, aki
műszakokban dolgozott, azoknak nem volt műszakpótlék, azoknak volt jövedelemcsökkenése.
Próbáltuk magyarázni, hogy ha nem is dolgozik éjjel, akkor nem, de ő dolgozna éjjel, tehát ő
szeretne dolgozni. Nem olyat vettek el, amiért megdolgoztál, és elvették, hanem a lehetőség
volt a válság miatt kevesebb.” (16. interjúalany, nagyvállalatnál gondnok)
„Igen, nyári hónapokban van rá lehetőség, általában szombatokon. Erre elég nagy a
jelentkezés. […] Elég nagy bérrel dolgozunk, a hétvégeket kifizeti a tulajdonos 100%-ban, az
segít. Mindenki, aki úgy gondolja, hogy jön. Azért mondom, hogy ez elég népszerű, mert ez
azért megdobja a fizetést. Ha kettőt tud csinálni, pláne.” (19. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál anyagbeszerző-raktáros)
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„Az üveggyártás nem olyan, mint az esztergályosság, hogy megnyomja a piros gombot, és
elmegyünk haza. Az üveg az folyik, van egy 500 tonnás kemencénk, amiben 1400 fokon folyik
az üveg, azt nem lehet megállítani úgy, hogy bezárjuk az ajtót, és elmegyünk haza, mert akkor
új kemencét kéne építeni.” (24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Ebben a műszakban nem lehet kényelmes ritmusban dolgozni. Három műszakban nem igazán
embernek való. Ebben a gyárban nincs megállás, nulla huszonnégyes tevékenység van, nem
lehetett ezt másképp megoldani, ha felvállalja az ember, akkor ezt csinálni. Nem családbarát
dolog az biztos. […] Mert idestova 15 év alatt elég sok karácsonyi ünnepről maradtam le, meg
szilveszterről, vannak árai ennek. […] Este 9:40-től kezdődik a munkaidő, főgépészként
dolgozom, alattam 7-8 ember dolgozik a plombázási területen. […] A termelés az egy ilyen
folyamatos. Az automata gépsor dolgozik, ezeknek a felügyeletét végezzük, a meghibásodását
orvosoljuk […]. [Este] 9:40-től 5:40-ig [tart a munkaidő]. […] Azt nem tudom mondani, hogy 8
órát tudok aludni. Ennyi év után az ember szervezete beáll 5-6 óra alvásra. Hál’ istennek
önállóak a gyerekek, önállóan mennek iskolába, ezzel már nem kell foglalkozni”. (25.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)
„Úgy érintette a válság, hogy sajnos kellett kemény döntéseket hozni. A fizetésekhez nem
engedték, hogy hozzányúljanak. Tehát fizetéscsökkenés nem volt. De voltak dolgok, amitől az
embereknek kevesebb lett a jövedelme. Például kevesebbet termeltünk, akkor a tulajdonos
elvárta, hogy legyen kevesebb túlóra. Sőt, amikor rosszabbul ment, akkor egyáltalán nem volt
túlóra.” (16. interjúalany, nagyvállalatnál gondnok)
A gépekhez csak alkalomadtán kötődő munkakörök 1 műszakban végezhetőek, de itt megjelenik a
havonta egyhetes 0–24 órás készenlétis beosztás (például a karbantartó munkakör esetében).
„Állandó délelőttös vagyok 6-tól 2-ig. Minden hónapban van egy hetem, amikor úgynevezett
készenlétis vagyok, viszont egy hétig 0–24-ben elérhetőek vagyunk. Készenlétis rendszerben
vagyunk karbantartók, ha valamit nem tudnak megoldani, akkor odamegyek.” (24. interjúalany,
multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Állandó délelőttös vagyok. Viszont gyakorlatilag a munkámból, meg az, hogy egy gázszerelő
van, és ipari fogyasztó vagyok, gyakorlatilag bármikor behívhatnak. Ezért nem fizetnek pluszba,
csak ha bejövök. Előfordul, hogy hétvégén behívnak.” (23. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál karbantartó)
A karbantartók esetében merült fel, hogy bár 1 műszakban dolgoznak, nagyon sokrétű a munkakörük.
Ez a sokszínűség bizonyos fokú leterheltséget jelent a dolgozók számára, ugyanakkor az alanyok
elbeszélése szerint ezt jól tudják kezelni. A karbantartók esetében a számos kiegészítő képzés is arra
utal, hogy egy munkavállalótól a lehető legkülönbözőbb tudást várják el. Az egyik interjúban megjelenik,
hogy az automatizáció az oka a multitasking képességek kialakulásának: mivel kevesebb emberi erővel
dolgoznak a vállalatok, a kisebb dolgozói létszámtól többféle tudást várnak el.
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„Nem igazán mondanám megterhelőnek, inkább azt mondanám, hogy változatos, és egy idő
után monoton lesz. De azáltal, hogy változatos, jobban pereg az idő, jobban telik a műszak,
nem csak ott egy helyen. […] De van olyan, hogy egy időszakban 3-4 helyen kell megfordulni,
mert annyi a feladatköre.” (19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerzőraktáros)
„15 éve van ez a készenlétis rendszer. Ez azért már egy kicsit sok. Biztos a korral jár, de már
most is egy kicsit sokat nyűglődök érte. De igazából tisztességesen kifizetik, és a pénz az
nekem is pénz.” (24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Olyan embereket próbálnak itt tartani, aki minél több oldalról hadra fogható, minél több munkája
van, és szó nélkül csinálja. Nemcsak az van, hogy én raktáros vagyok, hanem társul mellé.
Most például van egy üzemanyagtankolási rendszerünk is, és azt is én viszem. És a többiek is
így vannak. Régen úgy volt, hogy dolgoztunk, körülbelül 300-an, oszt vagyunk 70-en. Akkor volt
6-700 ezer tonnás termelés. Most van egymillió kétszázezer. […] A korszerűsítésnek
köszönhető a létszámleépítés. Egy példa: régen dolgozott 12-14 teherautó, most dolgozik 3-4,
ami 45 tonnás. Fölszabadult ettől már 10 ember, a másik oldalon ugyanúgy a szalagsorokat
automatizálták, ez egy gépsor. Van kezelőszemélyzet, de nagyon minimális. Nem adott helyen,
hanem kettő-három helyen a nap különböző szakaszaiban meg kell forduljon rendet rakjon,
vagy éppen elhárítani a hibát.” (9. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerzőraktáros)
Az egyik interjúban az is említésre kerül, hogy bizonyos munkakörök kialakításában van terepe az
egyéni egyezkedésnek. Az általunk vizsgált esetben a munkavállaló hallgatólagos „megegyezéssel”
elvállalta a „készenlétis” feladatkört, ugyanakkor később azt is említi, hogy amikor neki már nem volt
megfelelő az ezzel kapcsolatos működés, azt jelezni tudta, és pozitív irányú változás történt.
Meglehetősen jól tudom kezelni, de volt több olyan összeveszésem, hogy nem volt olyan
hétvége, hogy ne rángattak volna be.” (24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál
gépkarbantartó)
„Állandó délelőttös vagyok. Viszont gyakorlatilag a munkámból, meg az, hogy egy gázszerelő
van, és ipari fogyasztó vagyok, gyakorlatilag bármikor behívhatnak. Ezért nem fizetnek pluszba,
csak ha bejövök. Előfordul, hogy hétvégén behívnak.”
Kérdező: Miért ment bele ebbe a hallgatólagos megegyezésbe?
„Az utóbbi egy évben ez elfogadható lett, előtte volt problémám.” (23. interjúalany,
multinacionális nagyvállalatnál karbantartó)
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3.3. Munkavédelem
Az elbeszélések alapján a nagyvállalati környezetre jellemző a munkavédelmi előírásoknak való
megfelelés, a szabályok szigorú betartatása, ezek rendszeres ellenőrzése. Az összes alany magas
szintűnek értékelte a munkavédelmi előírásoknak való megfelelést. Felmerült, hogy az általános
törvényi szabályozáson felül a vállalatoknak belső munkavédelmi szabályzatuk is van. Minden esetben
felmerült, hogy belső és külső ellenőrök rendszeresen felmérik a vállalatot a munkavédelemmel
kapcsolatban, továbbá hogy a dolgozók is rendszeres vizsgákat tesznek munkavédelmi ismereteikről.
Ennek ellenére az is említésre került, hogy a munkavédelem néhány esetben akadályozza a munkát,
pl. kényelmetlen az előírt védőfelszerelés, ugyanakkor a munkavédelmet minden esetben
szükségszerűnek tartották a megszólalók. Többször említésre került, hogy elvileg van szankcionálása
a szabály megsértésének: szóbeli figyelmeztetés, írásos figyelmeztetés, munkabérmegvonás – de a
megszólalók nem találkoztak olyan esettel, ahol ez valóban érvényesült. A beszámolókban többször
felmerül, hogy a válaszadó megkülönbözteti a nagyvállalati munkavédelmi attitűdöt az alvállalkozói
hozzállástól. A válaszadók szerint az alvállalkozókra inkább jellemző a munkavédelmi előírások
figyelmen kívül hagyása vagy megszegése.
Kérdező: Milyen munkavédelmi előírásoknak kell megfelelni a dolgozóknak?
„Az általános építésügyi munkavédelmen területen túl, a vasúti közlekedéshez kötődően,
előírásoknak, az elsodrás, a magasfeszültségű vezeték, ezek még plusz járulékosok, ehhez
kötődően évente van és évközben oktatás. Amikor a vasút átadja a munkaterületet, ettől
függetlenül nemcsak a munkaterületet ellenőrzik, hanem a
vasúttal kapcsolatos
munkabiztonsági dolgait is pluszba, amellett, hogy a mi saját megbízott kollégáink is megteszik.
Gyakorlatilag dupla ellenőrzés alatt vagyunk.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál gépészművezető)
„Vannak országos előírások, illetve ezek »házi lebontású« utasításai a cégnél. Van
munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatuk, környezetvédelmi szabályzat, a minőségirányítási
rendszer is szabályozza, hogy ezeknek készülnie kell, és ha nem is volna ilyen, akkor az
országos szintű utasítások, jogszabályok, rendeletek szabályoznák. Ezek ki vannak adva,
vizsgázni kell belőle – az elmúlt időszakban online oldották meg. Szokott lenni ellenőrzés,
évente egyszer-kétszer tűzvédelmi riadó, kiürítés. Ha megszólal a sziréna, kirohannak a
menekülési útvonalakon, és mérik az idejét. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság kapja meg az
eredményt, hogy mennyi idő alatt sikerült kiüríteni az irodaházat. Van kolléga, akinek más
feladatköre mellett ez is dolga, ellenőrzi az egyéni védőeszközöket, megvan-e a védőkorlát,
lábdeszka, térdléc, a védőtávolságot betartják-e, viselik-e a sisakot, kesztyűt, acélbetétes,
átszúrásbiztos bakancsot. Nyilvántartja, ki, mikor, milyen védőeszközt kapott, beleértve az
esőkabátot, dzsekit, pólót, nyári és téli munkacipőt, sisakot, mi a lejárati ideje, meddig alkalmas
a feladat ellátására.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti
tisztségviselő)
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„Vannak védőfelszerelések, a meleggel nem tudunk mit kezdeni, az kikerülhetetlen. Túlzásba
is esett a cég a védőfelszereléssel, mert olyan védőfelszereléseink is vannak, ami teljesen
fölösleges. Éjjel-nappal kell például ütésálló sapkát hordani. Itt van 30-40 fok, és ránk sül a
sapka.” (23. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál karbantartó)
„Az első szankció szóbeli figyelmeztetés, és írásos, ha renitenskedik nagyon a dolgozó, akkor
fizetésmegvonás. Elég a szóbeli, az írásoshoz sem szoktunk elkerülni.” (18. interjúalany,
nagyvállalatnál gépész-művezető)
Kérdező: Akadályozza-e a munkavédelem a munkát?
„Azt nem mondom, hogy egyenes arányosságban van a kettő, de ezek szükséges rosszak.
Ezek kellenek, mert azért láttam már én is egy-két balesetet, és pont ezért történnek dolgok,
mert nincsenek leszabályozva ezek a dolgok. (25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál
gépkezelő)
Fontos kiemelni, hogy az interjúalanyok részéről többször felmerült, hogy míg a nagyvállalati környezet
alkalmas a munkavédelmi előírásoknak való megfelelésre, addig az alvállalkozók esetében azt
tapasztalják, hogy ezek nem felelnek meg a munkavédelmi elvárásoknak. Az elbeszélésekből az
derül ki, hogy az alvállalkozók esetében ennek anyagi okai vannak. Úgy tudnak kedvező ajánlatot tenni,
és úgy éri meg az alvállalkozó számára az üzlet, ha nem kell számolnia a munkavédelemre fordított
kiadásokkal. Néhány esetben felmerült, hogy az alacsony építőipari bérek következtében az
alvállalkozó nem számolhatja be költségei közé a munkavédelmi költségeket.
Kínairól is tudok, ukránok, lengyelek, románok. Ez az, amikor nem becsüljük meg a hazai
szakmunkásállományt, azok elmennek külföldre, és igazából ez a bérszínvonal. Az országos
bérszínvonal, a jövedelemviszonyok meg abból adódik, hogy az alvállalkozó az alvállalkozónak
az alvállalkozója. […] Egyéni vállalkozóként dolgoznak, és utána lehet látni, hogy tudatosan
nem fizetik ki az alvállalkozókat, a lánc végén lévők már nem kerülnek kifizetésre, óriási
körbetartozások vannak cégek között, aztán a piaci viszonyok sem működnek. […] Ez [a
munkavédelmi előírások be nem tartása] is abból adódik, hogy az érvényben lévő
munkavédelmi előírások költséget jelenetnek, és az alvállalkozók alvállalkozója nem tudja ezt
az árba beépíteni. […] Már a bérszínvonalba be van kódolva, hogy meg lehet-e csinálni azt a
munkát. Az építőipar az, ahol azok az előírások, amik egy telepíttet üzemnél biztosíthatók,
építési területen nehezebben biztosíthatók.” (12. interjúalany, országos szakszervezeti
tisztségviselő)
De az alvállalkozóknál nehezebb, mert jellemzően nagyon szegény sorból, meg elmaradott
környékekről verbuvált fizikai munkaállományú brigádok vannak, akik kicsit ilyen nomádok, nem
akarom bántani őket, de meg kell velük ismertetni, tanítani, meg sokszor rájuk kényszeríteni.
Külső szankció, már nem jutunk el szerencsére addig. […] Ha külső ellenőrzést kapunk,
jellemzően rendben találnak mindent. […] Nekünk a munkavédelmi statisztikánk nagyon jó. Ahol
be szokott következni [baleset], az alvállalkozók és ők kicsit lazábbak, trehányabbak. De mivel
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az alvállalkozóink, ezért igyekszünk rájuk kényszeríteni a mi plusz szabályainkat. Ami nem plusz
szabály, azt igyekszünk még rigorózusabban betartatni.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál
gépész-művezető)
A kisvállalkozó esetében is pozitív hozzáállással találkoztunk a munkavédelmi szabályokkal
kapcsolatban.
„Hogyne, minden engedélyünk megvan a telephelynek. Öltöző, étkező, pihenőhelység, öltöző,
vizesblokk. Munkajogilag, ÁNTSZ-engedély, tűzoltó engedély, mindenünk megvan, ami előírás
szerint meg kell legyen egy telephelyhez. […] Tűzoltó, füstérzékelő, be volt kötve egy
tűzjelzőrendszer, a gépek munkabiztonságilag ellenőrzöttek, az ANTSZ előírásainak, öltöző,
vizesblokk, étkezőhelyiség létszám alapján megfelel – ezek azok, amik eszembe jutnak.” (20.
interjúalany, ács-tetőfedő mikrovállalkozó)

3.4. Egészségkárosító munkakörülmények
Az előírások betartása ellenére a nagyvállalati környezetben is egyértelműen megjelentek a gépek, a
gyári levegő, a hő, a por okozta egészségkárosító körülmények. Azon kívül, hogy a vállalatok teljesítik
a munkavédelmi elvárásokat, maguk is hoznak belső szabályokat. Az elbeszélésekben megjelenik
egyfajta elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy az intézkedések csak a papíron elvárt
kötelezettségeknek felelnek meg, és kevésbé reagálnak a munkavállalók igényeire. Előkerült, hogy
inkább a felelősségelhárítás okán érvényesül a munkavédelmi elvárásoknak való megfelelés, de a
dolgozói kényelemre, a hosszú távú egészségkárosító körülményekre még nagyvállalati környezetben
is kevés figyelem jut. A munkáltató rövid távú munkavédelmi céloknak való megfelelését erősíti az is,
hogy szinte az összes alanyunk esetében felmerült, hogy a nyugdíj időszakára a munkakörülmények
okozta egészségkárosodásra számítanak. Felmerül az is, hogy bár a munkáltató nagy összegekkel
próbálja a munkahelyi környezetet kevésbé egészségkárosítóvá alakítani, a beszerzett gépek hatásfoka
mégsem kielégítő. Az egyik esetben az interjúpartner arról beszél, milyen nehézségek árán tudta
kiharcolni, hogy az üveggyári 70 °C-os gyári környezetben hűsülő helyiségeket építtessen a munkáltató.
„A kőpor mint olyan, az szervezet által nem feldolgozható valami, és azért itt van bőven. Elvileg
igen. Bár nem nagyon regisztráltak szilikózist vagy ilyen jellegűt, de azt is tudni kell, hogy a
nyugdíjhoz, aki odaér, az vagy elköltözik, vagy megnyomorodik. Sokat fordítottak papíron
mindenféle lekötésekre. Munkabiztonságra gondoltam, porlekötés. […] Működnek.
Szerkezetileg működnek, csak hatásfokilag nem a legjobbak. Ez az én meglátásom. Néha van
olyan, hogy az ember foga között porcog, annyi van a levegőben. […] A por lekötése, ami nem
százas. Minden, ami papíron le van írva, vagy még többet is, azt megkapja [az ember], és az
megvan. […] Amúgy is ez az egész egy veszélyes üzem. Akármerre megy, mindenhol valami
van a feje fölött, valami van a levegőben. Aki 30-40 évet ledolgozott, biztos, hogy van valami a
szervezetében. Erre gondolok.” (19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál
anyagbeszerző-raktáros)
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„Meleg zaj, füst, légszennyezettség. Ezek azért elég komoly befolyásoló tényezők. [...] „zon a
részen dolgozom, ahol készül az üveg, akár 70-80 fok is van. Ilyen körülményen között
dolgozunk. […] A kemencefüstgázt olyan szinten megszűrik, amennyire csak a legmodernebb
technika megengedi, és így környezetvédelmi határokon belül tudunk maradni. Ez borzasztó
pénzekbe kerül, de a cég betartja a magyar és EU-s jogszabályokat, hogy megfeleljen. […] Nem
mondom, hogy az egészség szigete az üveggyár.” (24. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkarbantartó)

3.5. A nyugdíj és a fizikai-szellemi terhelés
A válaszadók részéről az körvonalazódott, hogy az építőpari munka óhatatlanul egészségkárosodással
jár, és ez ellen nem lehet kielégíthetőnek mondható óvintézkedéseket tenni. Az építőipar fizikai
munkaköreire jellemző sokműszakos, egészséget károsító gyári környezet miatt 50 éves kor körül
„kifáradnak” a dolgozók. Az interjúban megjelent, hogy az alanyok úgy látják, az idősebb kollégák rossz
egészségi állapotban mennek nyugdíjba. Az interjúkból kitűnt az életmódbeli és egészségügyi
különbség az egyműszakos és sokműszakos dolgozók között. Többen utaltak a többműszakos
munkarend fizikai és életmódbeli nehézségeire, valamint az egy műszakban dolgozók előnyként
tekintettek arra, hogy (már) nem több műszakban dolgoznak.
„Fizikaiaknál alapvetően a fizikai munka jellegéből fakadóan, úgymond, fizikailag kopnak el,
fáradnak el az emberek. Azért egy nyári időben, július derekán vasbetont szerelni, 60 fokos
betonvasakat fogdosni, vagy a burkolónak, mert elkerülhetetlen, hiába van párnázott
térdvédője, amiben tud térdelni és védi, azért tudomásul kell venni, hogy egy életen át azért
elfáradnak és elkopnak.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető,
szakszervezeti tisztségviselő)
„Azt szokták mondani, hogy amíg bírom [addig dolgozom]. Nincs nagyon más perspektíva
számomra itt a közelben, nem tudom, hogy meddig fogom bírni. Egy 65 éves magyar ember
nem mondhatni, hogy annyira ereje teljében van.” (25. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkezelő)
„65 éves koráig nem biztos, hogy az ember tud vagánykodni 3 műszakban, legalábbis én nem
látok nagyon ilyet. Van, amikor az egészsége az embernek azt mondja, hogy akkor váltsunk.”
(25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)
„Fizikálisan érzem azt, hogy nem 20 éves vagyok. Fizikai munkát végeztem egész életemben,
karbantartó lakatos. Az ízületeim, csontjaim is kopottabbak, mint mindenkinek. […] Bár nem
nagyon regisztráltak szilikózist vagy ilyen jellegűt, de azt is tudni kell, hogy a nyugdíjhoz, aki
odaér, az vagy elköltözik, vagy megnyomorodik.” (24. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkarbantartó)
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„Nem sok ács megy nyugdíjba a szakmából, mert ez a téli-nyári ingadozás és a terhek, ez
nagyon korán megeszi az embert. Én is arra készülök, hogy nem nyugdíjkorhatárig dolgozok,
mert előbb leszek tolószékes, mint nyugdíjas. 60 éves koromig, tovább nem.” (20. interjúalany,
ács-tetőfedő mikrovállalkozó)
„Nem vagyok orvos. Szakszervezeti szempontból többször olvastunk tanulmányokat a folytonos
munkarenddel kapcsolatban. Olyan információnk van, hogy vannak olyan országok, ahol
folytonos munkarendben dolgoznak, korkedvezményesek, tehát elmehetnek korábban
nyugdíjba. Egyértelműen voltak ilyen kutatások, ahol kiderül az, hogy akik folytonos
munkarendben dolgoznak, azok kevesebbet élnek, tehát csökken a várható élettartam. Tehát
biztos, hogy nagyon káros, ugyanakkor fizikailag is nagyon megterhelő. [...] Voltak olyan
kollégáim, akik érezték, hogy nekik nem jó, 20 éve műszakoztak, és kérték, hogy ne kelljen
műszakozni.” (16. interjúalany, nagyvállalatnál gondnok)
A válaszadók szerint a korai nyugdíjazás megoldás lehet a sok éve fizikailag és szellemileg megfáradt
dolgozók számára. Szinte minden esetben felmerült, hogy az építőiparban nagy szükség lenne a 2011ben eltörölt korkedvezményes nyugdíjra.2 Szintén előkerült, hogy a korai nyugdíjazás is hozzájárulhatna
ahhoz, hogy a szakma vonzóbb legyen az utánpótlás számára. Az összes megkérdezett élne a korai
nyugdíjazással, ha tehetné. Az a válaszadó, aki vállalkozóként dolgozott, azért is indított
kiskereskedelmi másodállást a feleségével, hogy 60 éves korában visszavonulhasson a tetőfedő
munkájából.
„Persze, nekem csak 3 év korkedvezményem van. […] 2012-ben szűnt meg a
korkedvezményes munkaviszony, pedig nekem lehetne 4 évem. Így csak 3 van. Ha a 33 évet
számolom, akkor 6 év is lehetne. […] Régen ez tök kelendő volt, hogy a cégnél valakitől odajött
és ledolgozott 30-35 évet [majd elmehetett nyugdíjba], de pont ezért és a rossz
munkakörülmények miatt nagyon nehéz megtartani a fiatalokat.” (24. interjúalany,
multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Régebben az én cégemnél is járt korkedvezmény 2015-ig. 5 évente kaptak 1 év nyugdíj
korkedvezményt, de 2015 után ez már nem jár. És mi is ezt látni foguk, hogy aki nem tud
elmenni nyugdíjba, hogy fogja bírni. Régebben 51 néhány évesen elmentek nyugdíjba.” (25.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)
„Persze, veszélyezteti az egészségünket, amit nehéz kiküszöbölni. Valószínűleg erre is kaptak
annak idején az emberek kedvezményeket, amit a kormány megszüntetett.” (24. interjúalany,
multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)

2

A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj (pl. előrehozott, csökkentett összegű előrehozott
öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, stb.) 2011. december 31-ét követő
kezdő naptól nem állapítható meg. A forrás (Magyar Államkincstár) elérhető itt. (Letöltés: 2020. 10 .27)
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„A kereskedést is azért tartom, hogy kiépüljön a vevői kör, bekerüljön a köztudatba a
kereskedés. Fél fizetést hoz, és akkor a fiamat segítve a géppel, a szabászgéppel, nagyon
régóta foglalkozom tanulóképzéssel. Ezt a vonalat szeretném tovább lépni, mert látom, hogy
nem megy.” (20. interjúalany, ács-tetőfedő mikrovállalkozó)
A fizikai munkavállalókon kívül az elbeszélésekben megjelenik a művezetők mentális és fizikai
leterheltsége is. A kivitelezés felelőssége a művezetőkre hárul, miközben ehhez nem kapcsolódnak
támogató munkakörülmények.
„A mérnökök pedig inkább mentálisan, agyilag fáradnak el. Tehát ott nagyobb a stressz. Ott
azért egy 80 milliárdos, egy 25 milliárdos vagy egy 150 milliárdos, de legyen csak 5 milliárdos,
legyen csak egy 300 milliós projekt, egy kis kutyaól, ha úgy tetszik. Szóval ott embereket
irányítani, a munkát úgy irányítani, hogy megfeleljen mindenféle előírásnak, jogszabálynak,
építési naplót, elektronikus építési naplót vezetni, értekezleteket tartani, ütemtervet tartani,
számlázási ütemezést tartani, közben a szakmai előírásokat betartani, hogy minden egyben
legyen, szóval ez egy nagyon megterhelő, agyilag megterhelő munka. Ha úgy tetszik, eléggé
stresszes.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti
tisztségviselő)

3.6. Biztosítás
Két interjúadó beszélt arról, hogy milyen biztosítások kapcsolódnak a munkájukhoz. A magánvállalkozó
másod- és harmadszemély részére is kiterjesztett kötelező felelősségbiztosítást említett. A műszaki
vezető interjúpartner pedig a műszaki vezetők védelmére érvényes biztosítást, fizikai dolgozókra kötött
élet- és balesetbiztosítást, valamint a szakszervezeti tagoknak járó balesetbiztosítást említett a vagyon
és felelősségbiztosításon kívül. Egy további esetben merült fel, hogy a vállalati kollektív szerződés
rendelkezik baleset és halál esetén kártérítésekről. A többi interjúalanyunk nem említette, hogy
tudomása van a vállalat által a dolgozókra kötött biztosításról.
Kérdező: Kötöttek önnel valamilyen biztosítást?
„Igen, egy építési szerelési felelősségbiztosítást, ami ez a kötelező része, és ami ki van
terjesztve másod- vagy harmadszemély részére, hogy ha bármilyen kárt okoznánk valakinek,
akkor legyen keret erre az esetre.” (20. interjúalany, ács-tetőfedő mikrovállalkozó)
„A biztosítás elég sokrétű az /X/ vállalatnál. Felelős műszaki vezetők védelmére szóló biztosítást
kötött a nagyjából 60 műszaki vezetőre a cég. Minden egyes projektre kötnek építés-szerelési
[CAR] biztosítást. Egyik része a felelősségbiztosítás: vagyon- és felelősségbiztosításból áll egy
ilyen kötvény. Balesetre, baleseti halálra is szól biztosítás konkrét projekt esetén. Fizikai
dolgozókra pedig névre szólóan kötnek élet- és balesetbiztosítást. Aki szakszervezeti tag,
alapból, járandóságként kap balesetbiztosítást. […] A közbeszerzési törvény szerint egy
megnyert, közbeszerzési eljárással meghirdetett és megnyert projekt esetében jogszabály írja
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elő, hogy megfelelő biztosítást kell rá kötni. A többi, az köthető. A jól felfogott érdekeink diktálta
okból megkötöttük ezeket.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető,
szakszervezeti tisztségviselő)
„Régebben kötöttek, de az is inkább megtakarítás volt. Egyénileg köthetnek, de vállalati szinten
nem tudom, hogy lenne-e szervezetten. Kollektív szerződésünk van, az szabályoz mindent. Ami
az Mt-n meg a vonatkozó jogszabályokon túl akár kártérítés, akár egészségkárosodás,
szerencsétlen esetben halál, de extra biztosítást nem tudok, olyan, hogy a cég a dolgozók
nevében megköti, hogy még biztosítva legyen, olyan nincs.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál
gépész-művezető)

3.7. Elbocsátások – szerződések
A jogi környezetet felmérendő, vizsgáltuk a megkérdezettek tapasztalatait a munkahelyi elbocsátással
kapcsolatban. Mivel a vállalkozót kivéve az összes interjúalanyunk nagyvállalatnál dolgozik, a válaszok
arról szóltak, hogy a nagyvállalat csak megalapozott indokokra hivatkozva, a munkavállalóval
előzetesen egyeztetve bocsát el kollégát. Felmerült a beszélgetésekben, hogy a válság alatt történtek
csoportos létszámleépítések. Az interjúalanyok meg voltak elégedve saját munkaadóik foglalkoztatási
stratégiájával, de rámutattak arra, hogy bizonyos munkaadók a piaci kereslethez próbálják szabni a
dolgozók létszámát, és ennek érdekében próbálnak minél flexibilisebb munkaszerződéseket kötni.
Megjelent az elbeszélésekben, hogy vannak vállalatok, melyek 3 éves időszakonként megújított
szerződéssel alkalmaznak munkavállalókat, hogy könnyen felbontható legyen a szerződés,
amennyiben nincs szükség a munkaerőre, vagy nincsenek megelégedve a munkavállalóval. Felmerült,
hogy munkaerő-kölcsönző cégekkel kiközvetített dolgozók munkahelyi stabilitása sincs biztosítva,
továbbá hogy a nem szakmunkát igénylő feladatokra felvett dolgozók helyzete a legbizonytalanabb.
„Mi egy család vagyunk […] Mindenki ismeri a másikat, nagyon jó érzés itt olyanokkal dolgozni,
akikkel az ember körül van véve, mert tudja, hogy számíthatok rá. […] Ha elbocsátásra kerülne
a sor, ami nagyon ritka, nem azonnal válnak meg tőle, hanem érdeklődnek a kollégánál, mi a
gond, és ha lehet, akkor segítenek. Ezt követően, ha kell, figyelmeztetik, ha szükséges, még
egyszer, akkor leül vele a főmérnök beszélni. Az, hogy valakit kirúgunk, az tényleg a végső
eset.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti tisztségviselő)
„Amikor az M6-os autópálya elkészült, akkor kb. 30-40 fő ember közöttit küldtek el. A
szervezetnél van egy szerződéses rendszer mindenhol, hogy 3 hónap próbaidő. És aztán ezt
még mindig nem véglegesítik, hanem 3 évig szerződéssel vannak itt 3–6 hónapra vagy 1 évre,
ilyen ismétlődő megújított szerződésekkel dolgoznak. Aki megfelel, akkor 3 év után
automatikusan véglegesítik. Aki úgy gondolja, hogy nem, persze közös megegyezéssel ő is el
tud menni. Ilyen is van, de általában a másik az igaz.” (19. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál anyagbeszerző-raktáros)
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„Soha nem volt elakadás, a fizetés is mindig rendben volt. A termelés, a gyártott termékeket el
tudják adni, ezzel sem volt fennakadás. /X/ megyében azért 20-30 éves távlatokban voltak
bajok. Munkavállalás szempontjából ez megbízható ez a cég.”
Kérdező: Mik voltak a bajok?
„Létszámleépítések. A termelékenység megvolt, csak a kereslet nem volt meg. Működnek ezek
a kölcsönző cégek, és akkor időlegesen lehet munkát vállalni, mert amikor már nincs szükség
rájuk, akkor elpaterolják őket. Itt viszont, ha valaki megállja a helyét, akkor nem fogják elküldeni,
mert szükség van a munkájára. […] Itt, /X/ megyében főleg olyan cégek vannak, akik
autóiparban érdekeltek, és ők keményen használják a munkavállalókat. Ha nem kell, akkor
rúgnak bele és akkor, amikor meg szükség van, akkor meg vesznek fel. Nem olyan munkák
vannak, amik nagyon nagy szakértelmet igényelnek, hanem tud cserélni a dolog.” (25.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)

3.8. Munkaerőhiány – Hiányszakmák
A kutatás egyik fő célja a szakemberhiány okaira történő rávilágítás, valamint annak a feltárása, hogy
az építőipar mely területét érinti a leginkább a probléma. A legtöbb esetben azt a választ kaptuk, hogy
az építőiparon belül minden fizikai munkára nehéz embert találni, ugyanakkor a mérnöki munkákra
valamennyivel könnyebb. A megkérdezettek saját szakmájukon belül és a magánéletükből is tudtak
olyan szakmákat említeni, amelyeket hiányszakmának gondolnak: kőműves, asztalos, burkoló, hidegés melegburkoló, ács, bádogos, vasúti talpfalerakó-kezelő, gépkezelő, hengeres, faipar, ács, útépítő.
Felmerült az is, hogy az alany nemcsak munkatapasztalat alapján állította, hogy hiányoznak bizonyos
területre jelentkezők, hanem magánemberként is azt tapasztalta, hogy a ház körüli munkák elvégzésére
nehezen talál szakembert.
„Nehézgépkezelőt, főleg olyat, aki vasúton is hivatalos papírral tud dolgozni, tehát adott esteben
egy forgókotró sínkerékkel ellátva vasúton is tevékenykedhet. […] Hiányszakmának számít
szinte minden. Igazándiból jó kezű kőművest, asztalost, burkolót, hideg- és melegburkolót,
ácsot, ne adj’ isten bádogost roppant nehéz szerezni. […] A mérnöki terület, az nem küszködik
ilyen problémával, én úgy látom. Én most csak a saját cégem helyzetéről beszélve mondom
ezt. Hogy más cégek küszködnek-e mérnökhiánnyal, azt nem tudom megítélni, nálunk nincs
ilyen probléma. (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti
tisztségviselő)
A szakemberhiány okaként említésre került, hogy nem vonzó a szakma például az alacsony bérek miatt.
A magasabb bér magasabb munkamotivációt és munkamorált is adhatna, egy munka iránt elkötelezett
dolgozót pedig akár szaktudás nélkül is könnyebb lenne alkalmazni. Említésre került az ország keleti és
nyugati régiói közötti bérkülönbség is.
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„Vasúti talpfalerakó-kezelőt, gépkezelőt nem olyan könnyű leakasztani. Kell vasúti jártasság,
kell gépész jártasság, és kell rutin, rálátás. Ugyanez a hengeres. Sajnos még nem jöttek rá a
vezetők, hogy meg kellene ezeket az embereket fizetni. Mindenki magáénak tudná a munkát,
meg a gépet is. Lenne egy olyan érzés, hogy vigyázok a gépre is, mert ezért engem
megbecsülnek.” (19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerző-raktáros)
Kérdező: Mik a hazai építőipar legfőbb kihívásai?
„A bérszínvonal országon belül is szór. Tehát a keleti határtól, ha elindulunk a nyugatihoz, akkor
már csak nálunk is olyan 30-40% bérdifferencia van csak Záhony és Hegyeshalom között. Aztán
Hegyeshalom után rögtön van 40%-os ugrás. Aztán Nyugat-Európában már nem akkora a
szórás. Például a nyugat-magyarországi kollégák mondják, hogy akit keletről odacsábítanak,
mert vállalja az ingázást, és elmegy Borsod-Abaúj-Zemplénből Győr-Mosonba, akkor a győrmosoni megy ki Burgenlandba, mert ott még 40%-kal többet kap.” (18. interjúalany,
nagyvállalatnál gépész-művezető)
A szakemberhiány egyik fő okaként merült fel a kivándorlás: a minőségi munkát végzők többsége
elhagyta az országot. Aki itthon maradt, könnyebben megteheti, hogy nem végez minőségi munkát.
Akinek a munkája értékes, azt nehéz elérni, mert nagy iránta a kereslet.
„A minőségi szakmai utánpótlás [hiányzik]. Munkaerő-piacon nagyon gyenge fölkészültségűek.
Lehet, hogy bérokai is voltak. Akik minőségi munkát végeztek, azok elmentek NyugatEurópába. […] Olyan kontár szintű munkák vannak, hogy siralmas.” (18. interjúalany,
nagyvállalatnál gépész-művezető)
„Nem így fogalmaznék, hogy hiányszakma, hanem úgy, hogy, mert nem ment el mindenki ebből
az országból, aki jó kezű asztalos, jó kezű bádogos, csak ők annyira lekötöttek. Volt példa, hogy
áccsal próbáltam beszélni: azt mondta, hogy két év múlva októberben van a naptárjában szabad
hely. Tehát most, aki jó, azért kapkodnak, megpróbálják valamilyen módon magukhoz kötni. Aki
meg nem annyira ért hozzá, kókler, hát őket meg nem keresik. Tehát nem azt mondom, hogy
nem lehet találni, csak a jó szakmai tudással bíró szakkivitelezőket nehéz megtalálni és
magunkhoz kötni.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti
tisztségviselő)
Felmerült, hogy amennyiben vannak jelentkezők egy munkakörre, sokszor nem alkalmasak a munkakör
a betöltésére. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szakmunkások hiányoznak az ágazatból. Több
esetben találkoztunk azzal az elégedetlenséggel, hogy mind a szakmunkák, mind a betanított munkák
esetében a szaktudás és a munkamorál hiánya hátráltató tényező. A válaszadók szerint az alacsony
munkamorál mind a munkavállalói, mind a munkaadói hozzáállásból fakad. A munkavállalók nem
tudnak megfelelő minőségű képzéshez és gyakorlathoz jutni, a képzés folytonos átalakítása és rövid
időtartama, valamint az építőipari munka presztízsének alacsony szintje miatt. A munkaadói oldal pedig
azzal csökkenti az építőiparban tapasztalható munkamorált, hogy csökkenti a meglévő dolgozóknak
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jutó vállalati extra juttatásokat/szolgáltatásokat, vagy nem veszi figyelembe a munkavállalók kéréseit,
igényeit, csupán törvényi kötelességét teljesíti.
„Gyakorlatilag ezek a szakmák valahogy felhígultak, és a szakmai tudás, hogy úgy mondjam,
egy kissé lejjebb adta a nívót, mint ahogy ezt jó pár évvel ezelőtt elvártuk és megszoktuk.” (4.
interjúalany, hazai tulajdonú középvállalat üzemvezető, szakszervezeti tisztségviselő)
„Amiben jól állunk, az a munkabiztonság, az nagyon fókuszban van, mindent megelőzve. Amivel
rosszul állunk, az a vállalati kultúra, a mentális jóllét. A munkavállalónak a jólléte van a leghátsó
sorban. […] Régebben 10-15 évvel ezelőtt 2-3 havonta voltak vállalati összejövetelek,
műszakos összejövetelek. Jobban lehetett érezni azt, hogy szükség van az emberre, mint most.
Most ezek úgy el vannak hanyagolva.” (25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál
gépkezelő)
„Régen a cserépgyártásnak egy hagyománya volt, sokszor apa, fia és unoka is dolgozik együtt.
Nem szívből dolgozik az /X/ vállalatnál dolgozó, hanem pénzért. Ha ajánlatot kapok, akkor
megyek. […] Régen 2 hét szabadság után várta az ember, hogy bejöjjön. A munkalégkör
nagyon nagyot változott az elmúlt 10–15 évben. [...] Mindenki nyűgös, és csak annyit csinál,
amennyit feltétlenül muszáj. Főleg hangulatban változott.” (23. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál karbantartó)
„Régebben, 10–15 évvel ezelőtt 2-3 havonta voltak vállalati összejövetelek, műszakos
összejövetelek. Jobban lehetett érezni azt, hogy szükség van az emberre, mint most. Most ezek
úgy el vannak hanyagolva. […] Gondolom, azt ön is látja, hogy a kétkezi munka leértékelődik,
nincs olyan értéke, mint régen. Szerintem ezt érzik a munkavállaók, hogy amikor megkapják a
jussukat, akkor azt érzik, hogy nincsenek megbecsülve. Amikor eljön a Mikulás, régebben
osztottak mikuláscsomagot vagy karácsonykor szaloncukrot, vagy a helyi fürdőbe belépőjegyet
vettek a munkavállalóknak.” (25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)
Az üveggyártás esetén merült fel, hogy üvegipari ágazati sajátosság, hogy rosszak
munkakörülmények, ez a tényező pedig távol tartja a jelentkezőket.
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„Ez egy betanított munka, ezt nem tanítják iskolában, nálunk /X/ településen egyszer létezett,
egy évfolyam végzett. Ez egy betanított munka, elég rossz körülmények között, és a mai fiatalok
nem akarják ezt csinálni, főleg nem hosszú távon.” (24. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkarbantartó)
A mikrovállalkozó említette, hogy maga is betanít dolgozókat, akikkel később együtt dolgozik; jelenleg
is egykori diákjait alkalmazza. Ugyanakkor a válaaszadó azt is megemlíti, hogy belefáradt a folytonos
munkaerő-keresésbe.
„De istenbizony, hogy nem tartom magam öregnek, de belefáradtam a kollégakeresésbe. Már
nem akarok bővíteni. Őket megtartom, mert tanuló koruk óta itt vannak, ismerjük egymást. Ők
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[a tanulók, akik egyben alkalmazottak] is tudják, mire számíthatnak, én is. Nem akarok már más
emberekkel dolgozni, nem. Irdatlan sokan elmentek külföldre. Viszonylag sok tanulóm volt: 46
tanuló közül ketten vannak a pályán, egyik sincs Magyarországon. […] Szinte mindig voltak
tanulóink a vállalkozásban.” (20. interjúalany, ács-tetőfedő mikrovállalkozó)
Egy beszélgetés során előjött egy olyan eset, ahol az interjúpartner úgy értékelte, hogy megbecsülik a
munkáját a vállalatnál. Leírta, hogy melyek azok a vállalati sajátosságok, amik miatt azt érzi, hogy
megbecsült dolgozóként tekintenek rá. Ezek a következő szempontok: rendszeres visszajelzések,
bérkiegészítés, a dolgozók bevonása a vállalati működésbe és a közösségi események. Ez példaértékű
lehet arra, hogy mivel lehet egy munkavállalót a vállalathoz vonzani és megtartani.
„Itt viszont, ha valaki megállja a helyét, akkor nem fogják elküldeni, mert szükség van a
munkájára.”
Kérdező: Miből érzi, hogy megbecsülik a munkáját?
„Amikor bekerül az ember, folyamatosan mérik, hogy mennyire fejlődik a tudása. Én most 15
éve dolgozok itt, 16, és félévente fölmérik az embereket, hogy kinek milyen a képessége. Akinél
fejlődést látnak, emelik a fizetését, hűségjutalmak vannak. Aki eltöltött 15 évet, az már egy 2
havi átlagkeresetnek megfelelő pénzt kap, és ez folyamatosan emelkedik. Év végén vannak
karácsonyi vacsora satöbbik, ott is díjazzák embert. Ott is lehet érezni, hogy szükség van az
ember munkájára. Havonta, kéthavonta vannak fórumok, ahol elmondják, hogy áll a termelés,
mit várnak el, melyik területnek miben kell változnia. Folyamatos kontroll alatt vagyunk,
elmondják, hogy hányadán állunk egymással, és akkor ennek megfelelően tudunk fejlődni.”
Kérdező: Miket kontrollálnak?
„A szaktudást mindenképpen kontrollálják a félévente felmérésekkel. A munkavégzés olyan
jellegű, hogy a termelés is folyamatos kontroll alatt van, ha bárhol hiba csúszik a gépezebe, az
kontroll alatt van, a munkatárs és a munka is kontroll alatt van.” (25. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkezelő)

3.9. Az építőipar kihívása
A megkérdezettek többsége az építőipar legnagyobb kihívásaként a képzési rendszer hiányosságait és
az abból fakadó szakemberhiányt említette. Az elbeszélésekben megjelenik a centrumországok felé
történő vándorlás. Míg a magyar szakemberek Ausztriába, Németországba vagy Egyesült Királyságba
vándorolnak, addig a magyar építőiparba Magyarországhoz képest keletről érkeznek dolgozók:
Ukrajnából vagy Romániából. Az elbeszélésekben megjelenik, hogy a szakma a fizikai nehézsége miatt
valószínűleg nem vonzó a fiatalok számára. Felmerül az automatizáció térnyerése is, ami úgy érinti a
dolgozókat, hogy kevésbé a betanított munkára, mintsem a gépekkel dolgozni tudó szakmunkásokra
lesz szükség.
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„Az építőiparban a legnagyobb probléma, amit én látok, hogy nincs iparos. Az egész
társadalomra jellemző. A jó szakmunkásokat értem iparos alatt. Az, hogy OKJ-s papírja van, az
felejtős, mert látszik, hogy azok megbuknak. Három hónap alatt nem lehet elsajátítani egy
négyéves iskolát. Akkor sem működik, ha elvégez három évet, mert nem tudja alkalmazni. Nincs
szakmai gyakorlat. Ezek az emberek hiányoznak, akár a faipar, ács, útépítő. Mindenféle
betanított munkás nem biztos, hogy el tudja végezni. Van köztük, aki biztos ügyes, és a
bérezéssel kapcsolatban, teljesen mindegy, hogy maszek vagy állami, vagy külföldi
érdekeltségű tulajdonos áll az adott munkahely mögött, szerintem az csak a profitot nézi. És aki
elvégzi a munkát, aki ott van a szalag legvégén, azokat észre sem veszik. Hogy hoppá, ezeknek
a barmoknak köszönhetik, hogy ezek elvégzik a munkát. […] Az elvégzett munka honorálása...
Ezért van az, hogy a jó iparos elmegy az országból. Ezért van az, hogy jól van, csak menjen,
majd a buszmegállóban áll tíz, behozzuk onnan. Most pár év után kezdenek rájönni, mert hiába
hozza be, ha sík ostoba.” (19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerzőraktáros)
„Szakmai utánpótlás. Már most ott vagyunk, hogy ukránok, mongolok, indiaiak dolgoznak a
magyar építkezéseken. […] A szakképzési változtatásokkal lesz esélyünk. Mert értem én, hogy
minden szülő a legjobbat akarja az utódjának, hogy ne vállaljon nehéz fizikai munkát. De a mi
ágazatunkban is megjelent a digitalizáció, e-napló, e-tervek, az /x/ adatkezelő rendszer. A mi
munkánkat nem lehet se mobiltelefonnal, se asztali telefonnal elvégezni, egy bizonyos
rendszert, amit a gép le tud szabni, de a nagy részét nem lehet.” (20. interjúalany, ács-tetőfedő
mikrovállalkozó)
„Nagyon elhiszik azt az emberek, meg persze nagyon működik a vállalati vezetőknek az, hogy
gépesítik a dolgokat, automatizálnak, és egyre kevesebb ember kell. De nem a kevesebb ember
a lényeg, hanem a szakképzett ember a lényeg, hogy minél inkább képezzék az embereket a
saját tanfolyamaikon. Ez lenne a jövő, hogy minél több szakképzett dolgozó legyen.” (25.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)

3.10. Szabadidő – rekreáció
A válaszadók esetében különbség látszott kirajzolódni az egyműszakos, a vállalkozó és a
többműszakos dolgozók között. A többműszakos dolgozó és a vállalkozó válaszadó esetében
kevesebb, vagy egyáltalán nem kínálkozott alkalom arra, hogy munkaidőn túl rekreációs tevékenységet
folytassanak hobbi vagy egyéb időtöltés formájában. Az egyműszakos dolgozóknál a legtöbb esetben
komoly elköteleződést fedeztünk fel szabadidős tevékenységek iránt: például sportedző,
csapatkapitány, rendszeres horgászat. A stresszállapottal kapcsolatban elmondható, hogy
válaszadóink kevésbé a pszichés, mint a fizikai igénybevétel jelentőségét emelték ki. Néhány esetben
megjelent a szakszervezeti érdekérvényesítés mögötti mentális terhelés, a felelősségvállalás
nehézsége is, továbbá hogy a gyártósoron dolgozók szabadságolása nehezebb, mint a karbantartóké,
mivel az ő szabadságukat a gép működésének fenntartása határozza meg. A többműszakos
interjúpartnert és a vállalkozót kivéve a többség meg volt elégedve a szabadidejének mennyiségével,
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ugyanakkor felmerült, hogy a szabadságnapok száma a fiatalabb kollégák esetében nem elégséges.
Az egyműszakban dolgozók esetében szabad időtöltésként megjelent a bel- és külföldi párnapos utazás
havonta, vagy évente kétszer a több napos nyaralás belföldön vagy külföldön, de volt példa az
unokákkal való időtöltésre is. A vállalkozó esetében kirívó volt, hogy a szabadidőt és a hobbit érintő
kérdésre „a munka” volt a válasz. Ez összefüggött azzal, hogy elmondása szerint napi 14 órát dolgozik:
az építkezési munka után megrendelőkkel való kapcsolattartást és vállalkozásvezetési ügyeket végez.
„Fizikálisan érzem azt, hogy nem 20 éves vagyok. Fizikai munkát végeztem egész életemben,
karbantartó lakatos. Az ízületeim, csontjaim is kopottabbak, mint mindenkinek. Fizikálisan kicsit
jobban érzem. Szellemileg meg azért érzem, mert azt gondolom, mert kevés olyan szakember
maradt az üveggyárban, akik a szívükön viselik a dolgot, és emiatt nagyobb teher hárul [rám]
lelkileg. Tehát a vezetőség részéről a teljesítménykényszer azokra hárul, akik ott vannak 1020-30 éve, akik már azért tudják, mi a feladatuk, meg talán egy kicsit a szívükön is viselik ennek
a cégnek a sorsát. […] Régebben a dobolás volt, de az szépen lassan kikopott, most jobbára a
filmnézés maradt és kirándulás a családdal. A dobolás nem egy családbarát dolog, csörömpölés
[…]. Az országban, a megyében elég sűrűn hetente elmegyünk 1-2 napra, vagy a gyerekhez
megyünk át, vagy közeli városba vagy folyóhoz. Nyaralás, az évente egy belefér, vagy még egy
kisebb, maximum kettő. […] Ha százalékot kell mondani, akkor 70%. Nem mondom, hogy a
másfél nap pihenőnap alatt ki lehet pihenni. Általában éjszakánként végzek, és akkor a
pihenőnapon reggel jövök haza és akkor van még egy pihenőnap és akkor kezdődik elölről. […]
Kiegyensúlyozottabb a munkavégzés. A nyári szezonban nehezebb, mert elég sokan elmennek
szabadságra, és akkor néha-néha túlórázni kell.” (25. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkezelő)
Kérdező: Van-e valamilyen káros szenvedélye?
„Nem, azt nem mondanám. A nejem azt mondaná, a munka.”
Kérdező: Ha van szabadideje, akkor azt mivel tölti?
„Munkával, itt a nejem mellettemm és ő mondta.” (20. interjúalany, ács-tetőfedő mikrovállalkozó)
„A hétköznapokkal nagy gond nincsen, 8 órát dolgozom minden nap, nagyon ritkán van, hogy
maradni kell. Tényleg egyszer-kétszer fordul elő, azt gondolom, hogy ez belefér a pakliba.
Szabadság… tényleg elég sok van a mögöttem lévő évek miatt, de a fiataloknak az a 22 nap,
az szerintem kevés. Viszont, ha időarányosan nézem, akkor annak, aki ledolgozott 30 évet,
annak meg kevés a 30. Szerintem kicsit el lehet fogadni, de azért rá lehetne tenni kicsit, de
elfogadom, mert ez van.” (19. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál anyagbeszerzőraktáros)
„Ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk. Vannak a karbantartók és a gyártáson dolgozók.
A gyártáson dolgozók nagyon nehezen tudnak szabadságra menni. Nekünk ez nem szokott
gondot okozni. Tehát ha el akarok menni Franciaországba, akkor el tudok menni szó nélkül.
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Csak arra kell figyelni, hogy 2-3 ember ne menjen együtt szabadságra.” (23. interjúalany,
multinacionális nagyvállalatnál karbantartó)
„Sokkal gyakrabban szeretném, de havonta egy hétvégét vagy kicsit megtoldva 4 napot
tavasztól őszig, egy hosszú hétvégét vagy hétvégét minden hónapban.” […] Vadvízen
horgászunk, a kikapcsolódás az /X/ folyó, /Y/ település, /Z/ település.. De előfordul, hogy baráti
társasággal bérlünk nyaralót, vagy ismerősöknek van nyaralója, és akkor odamegyünk egy
hétvégére, általában társasággal szoktam járni. Legalábbis én annyira társas lénynek tartom
magam. […] Nálunk az év 365 napján üzemelünk, 0–24-ben, nálunk nincs karácsony,
szilveszter, ugyanúgy folyik az élet. Egyébként a nyári időszak egy kicsit nehezebb, mert
olyankor a közvetlen kollégáim, ugyanúgy, ahogy én, szeretnek elmenni szabadságra, és ha ott
előfordul, hogy több embernek esik egybe a szabadsága, akkor ott egy kicsit megterhelőbb, de
ez 1-2 hét az évben. Ezzel nincs probléma, ezt túléljük.” (24. interjúalany, multinacionális
nagyvállalatnál gépkarbantartó)

3.11. Az atipikus foglalkoztatási módok és Covid–19
A fizikai dolgozók esetében egyértelmű, hogy jelenlétet megkívánó pozíciókat töltenek be. Jellemző
megfogalmazás, hogy a „gép nem állhat meg”. Vagyis a gépek működése mint emberi működést diktáló
tényező, a termelés folytonossága mint uralkodó érték. Eszerint az atipikus foglalkoztatás a
megkérdezettek szerint nem alkalmazható azokban a pozíciókban, amelyek jelenlétet igényelnek. Erre
volt példa a Covid–19 miatti hatósági karantén helyzete, amelynek során a vállalat irodai dolgozói home
office-ban végezhették munkájukat. Szemben a fizikai állománnyal, akik esetében nem hozott változást
a karanténidőszak, leszámítva a plusz intézkedések miatti plusz „kényelmetlenséget” (például
maszkviselés). Egy interjúpartnernél merült fel a heti munkaidő csökkentésének ötlete, vagyis hogy a
40 órás munkamennyiséget akár kevesebb óraszámban is el tudná látni az adott munkavállaló.
„Nálunk semmilyen változás nem volt. Eleve nem is tudunk megállni. Az üveggyártás nem olyan,
mint az esztergályosság, hogy megnyomja a piros gombot, és elmegyünk haza. Az üveg az
folyik, van egy 500 tonnás kemencénk, amiben 1400 fokon folyik az üveg. Azt nem lehet
megállítani úgy, hogy bezárjuk az ajtót és elmegyünk haza, mert akkor új kemencét kéne
építeni.” (24. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Mivel élelmiszeriparhoz is kötődő cég vagyunk, nemhogy minket visszavetett volna, hanem
elkezdték őrült módon vinni az üveget, tehát az én munkámat egyáltalán nem érintette.” (25.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)

3.12. Ingázás, külföldi munkavállalás
Alanyaink többsége nyugdíjhoz közeli korú, felnőtt gyerekekkel és unokákkal. Több esetben
szakszervezeti tisztségviselőkről, vagyis a munkahelyi közösségbe jól beágyazott személyekről
beszélhetünk. Ezekből a jellegekből fakadóan – bár néhányuk pár hónapot eltöltött külföldön – nem
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kívánnak idegen országban, kultúrában, a családjuktól, a közösségüktől, a hobbijuktól távol élni.
Felmerült az is, hogy jelen keresetük kielégíti igényeiket, így a külföldi magasabb kereset sem vonzó a
számukra. Jól kirajzolódik az a tényező, hogy kielégítő kereset mellett, elismerő munkahelyi és
közösségi környezetben a hazai életvitelt részesítik előnyben a munkavállalók.
„Ma is mehetnék, nem mondom, hogy nincsenek ajánlataim akár cégen belül, akár
konkurenciától. Én magyar vagyok, szeretek a barátaimmal lenni, magyar emberek között
beszélgetni, horgászni, bográcsozni a barátaimmal, és nem vágyok arra, hogy egy 100.000 Fttal több maradjon meg a hónap végén, és akkor Angliában ülök, és nézem az angol tv-t.” (24.
interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkarbantartó)
„Nem vágyom nagyon, de ha minden kötél szakadna, akkor kimennék. De biztos, hogy lenne
lehetőség rá, hogy ha ez a cég megszűnne, akkor máshol végezni, de nem nagyon szeretnék.”
(25. interjúalany, multinacionális nagyvállalatnál gépkezelő)

4. SZELLEMI DOLGOZÓK INTERJÚINAK ELEMZÉSE
A szellemi munkát végzők alkották a munkavállalói csoport másik részét. A szellemi munkavállalók
esetében az alábbi fő témaköröket határoztuk meg az interjús vezérfonalban.


szocio-ökonómiai háttér;



a munkahely stabilitása;



stresszállapot, mentális egészség – életminőség-vizsgálat;



atipikus foglalkoztatási módok.

A szellemi dolgozók esetében a jogtudatosság kérdéscsoportja helyett a munkahelyi stabilitásra mint a
szellemi munkavállaló egyéni munka- és életkörülményeit meghatározó tényezőre voltunk kíváncsiak;
a fizikai dolgozóknál lekérdezett „ingázás”-kérdéscsoport ebben az esetben nem volt releváns.

4.1. Szocio-ökonómiai háttér
Hét olyan interjút készítettünk, melyek során az építőipari szellemi munkát végzőket kérdeztünk
munkakörülményeikről és az atipikus foglalkoztatás lehetőségeiről.3 A válaszadók között három nő és
négy férfi volt. A nők 40-55 évesek, a férfiak közül ketten 60 év, ketten 40 év körüliek. A megkérdezettek
közepes vagy nagyvárosban dolgoznak, és jellemzően kertes házban laknak. A nők közül ketten
egyedül nevelik gyerekeiket. A férfiak közül az idősebbek házasok, és felnőtt gyerekeik vannak, míg a
fiatalabbak egyedülállók, egyikőjük gondozásra szoruló szüleivel él.
„Nekem sajnos van két betegeskedő szülőm; legalább lehetne egy héten 1-2 napot otthonról
3

A blokk kérdéseire legtöbbször egyszavas választ adtak a válaszadók, ezeket nem idézzük.

27

dolgozni.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)
„Családi házban lakunk, ki tudnak menni, nem ötven négyzetméteren vannak bezárva.” (3.
interjúalany, középvállalatnál gazdasági irodavezető)
„Én 62 éves vagyok, nekem kell még 3 évet dolgoznom. […] Házas vagyok, van két gyerekem,
mind a kettő felnőtt már: egy 31 éves és egy 19 éves. A fiam, neki gépészmérnök végzettsége
van, teljesen jól dolgozik és jól keres, egy órán belül [itt] vannak. A lányom meg OKJ-s képzésen
pénzügyi számviteli ügyintéző. Nagyon humán beállítottságú, de azokat, amiket humán
beállítottsággal lehet végezni, azt ő nem szeretné. Feleségem pedagógus.” (16. interjúalany,
nagyvállalatnál gondnok)
A megkérdezettek az alábbi munkaköröket töltik be: az egyik alany egyszerre integrált minőségirányítási
vezető, valamint környezetvédelmi megbízott és adatvédelmi felelős. A többi válaszadó között szerepel
építésvezető, gondnok, adminisztrátor, gazdasági irodavezető, pályázati előkészítő és gépész
üzemeltető. Egy kivétellel az összes válaszadó felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább 10 éve
dolgoznak jelenlegi munkahelyükön, melyek közepes és nagyvállalatok. Az építőiparon belül a
válaszadók a cementgyártást, a magasépítőipart, valamint a vasútépítést említették konkrétabb
építőipari ágazatként mint jelenlegi munkahelyi profil.
„Körülbelül ilyen a cég, ennek a cementgyártó telephelyén dolgozom én. Gondnok beosztásban
dolgozom, ami azt jelenti, hogy nem mi csináljuk azokat a feladatokat, amiket máshol a
gondnokok csinálnak, hanem ki van minden szervezve. […] Megkeresek egy céget, a céggel
szerződést kötök, és lenyírja az 5000-6000 négyzetméteren.” (16. interjúalany, nagyvállalatnál
gondnok)
„Az /X/ cégcsoportnál dolgozom vasútépítési területen; pályázati előkészítőként több mint 10
éve.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)

4.2. A munkahely stabilitása
A szellemi munkát végző megkérdezettek stabil munkahelyi körülményekről számoltak be. Erre részben
az utal, hogy a megkérdezetteink több mint 10 éve dolgoznak jelenlegi munkahelyükön. Az
elbocsátások gyakoriságára kérdezve merült fel, hogy a vállalat a fizikai állomány részeként
alvállalkozókat foglalkoztat, míg a szellemi gárda foglalkoztatása folytonos. A megkérdezettek
elégedettek a munkahelyük stabilitásával, ugyanakkor jobb munkahelyi ajánlat esetén váltanának.
Felmerült, hogy bizonyos munkakörökben nem az elbocsátás miatt magas a fluktuáció, hanem azért,
mert a fiatalabbak szívesebben váltanak munkahelyet 2-3 év után (az nem derült ki, hogy a munkahelyet
váltók építőiparon belül vagy kívül keresnek-e új állást). Az egyik alanyunk rámutat arra az
összefüggésre, mely szerint a nagyvállalati körülmények biztosította stabilitás jótékony hatással van a
szabadidő tervezésre is. Mivel a nagyvállalati környezet stabil munkakörülményeket és karrierutat
biztosít, ezért megfelelő munkatapasztalattal és a stresszes helyzetek kiismerésével a munkavállaló a
szabadidejét is kiszámíthatóbban tudja tervezni.
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„Nem eszközölnek elbocsátásokat. Alacsony a fizikai állomány a vállalatnál, alvállalkozókkal
dolgoznak. A meglévő szakembergárdára eddig is szükség volt, és ezután is lesz, a
projektirányításon a leépítés egyébként sem oldana meg problémát adott esetben. […] De
megmondom őszintén, én itt ebben a cégben szeretek dolgozni, úgy érzem, elismerik a
munkámat, és kollégákkal is jó a viszonyom, tehát igazából nem panaszkodom.” (1. interjúalany,
középvállalat, minőségirányítási vezető)
„Nagyon ritka. Ahhoz már nyomós ok kell, hogy valakit kirúgjanak. Úgyhogy nem jellemző. […]
Ha valaki elmegy, inkább önként megy el, mert az nagyon ritka, hogy valakit úgy rúgnak ki. Ez
egyáltalán nem jellemző. […] De ha esetleg míg kirepülnek a gyerekek, akkor még bármi
elképzelhető, ha lesz az embernek annyi energiája, affinitása, vagy esetleg kap egy olyan
lehetőséget, ami esetleg vonzóbb.” (2. interjúalany, középvállalatnál adminisztrátor)
„Nem merült fel, én munkavállalói érdekképviseleti oldalon érintett vagyok. Ha ez felmerült
volna, akkor bevonásra kerültem volna. Akik már nyugdíjkorhatár környékén voltak, velük
beszéltek, gondolom, megállapodtak valamilyen előnyugdíjazásban vagy méltányossági alapon
végkielégítésben. Nálunk áprilisról márciusra fordul az üzleti év, és a tervezett éves
bérfejlesztést is megadták mindenkinek. […] Általában közös megegyezésre törekednek,
általában betartják elég szépen a munkajogi előírásokat, ritka az olyan eset, ami továbbmegy
jogi útra. (18. interjúalany, nagyvállalatnál gépész-művezető)

4.3. Hiányszakmák
A megkérdezett szellemi dolgozók építőipari hiányszakmákként a fizikai állomány hiányosságairól
beszéltek (az okokat a 2. fejezetben, a fizikai dolgozók interjúinak elemzésénél tárgyaltujuk). A
válaszokban felmerült még a területi bérkülönbség (például Budapest–Zalaegerszeg viszonylatban a
szellemi munkák esetében, mivel a fővárosban magasabbak a bérek). Megjelenik az egész szegmensre
jellemző munkaerőhiány jelensége is, ami a jelenlegi dolgozók plusz terhelésében csapódik le.
„Meg hát jó szakembereket sem könnyű megcsípni. Vagy ha az ember megcsíp, akkor nagyon
sokat kell nekik fizetni. Például ilyen zalaegerszegi székhelyű cég, akinek van Pesten, Pécsen,
Kaposváron irodája, de Zalaegerszeg, itt például kevesebb a bér, mint a pesti irodákban.
Úgyhogy azért van különbség vidék és Pest között még mindig, és még egy ilyen cég is […] a
pestieket jobban fizetik, sokkal jobban fizetik. […] Akik itt dolgoznak, azok tudják, hogy ott többet
kapnak. Hiába van szakszervezet.” (2. interjúalany, középvállalatnál adminisztrátor)
„Kapacitásproblémák vannak. Ezt minden területre tudom érteni. Lehet, hogy én sem bánnám,
ha lenne egy megfelelő kvalitású kollégám, akivel meg tudom osztani a terheket, de tudomásul
veszi az ember, hogy azért kapja a fizetését, hogy a megfelelő színvonalú munkát elvégezze,
és nem is biztos, hogy mindenki alkalmas.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat,
pályázati előkészítő)
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„Nem szokott tömeges elbocsátás lenni. Az elbocsátás korábban a válsággal függött össze, de
az sem tömeges volt. Elégedett [az ember] a munkahely stabilitásával és a fizetésével is. Nem
sűrűn vált munkahelyet, a stabilitást részesíti előnyben, persze előállhat olyan ajánlat valamikor,
nem zárja ki, ami miatt munkakört, munkahelyet váltana.” (9. interjúalany, multinacionális
nagyvállalat, építésvezető)

4.4. Életminőség-vizsgálat
A megkérdezettek ritkán számoltak be rendszeresen végzett szabadidős tevékenységről. A rendszeres
munka mellett gyerekneveléssel és háztartási feladatokkal foglalkoznak a mindennapokban. Aktív
kulturális vagy sportkikapcsolódás csak mindezek után vagy a hétvégén valósul meg. Alanyaink
ugyanakkor arról számoltak be, hogy hétvégi, valamint nyári és téli üdüléseket rendszeresen beiktatnak.
Sokszor elhangzik a „ha van rá időm” megfogalmazás is. Az a válaszadónk, aki egyedülálló volt, arról
beszélt, hogy a napi munkahelyi terhelés miatt nem jut energiája aktív pihenésre, miközben az ülő irodai
munka miatt erre szüksége lenne (ld. lentebb).
„A hétvégéket most már a család osztja be, kis családi erőforrás-bevonás történik a
gyerekeknél, a nagyszülőket bevonják.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál gépész-művezető)
„Régebben sokat olvastam, rengeteget, meg a gyerekemet neveltem, amikor még kicsi volt.
Most meg, ugye családi házban lakunk, és [ott van] a kert. Torna, hogyha van szabadidőm.” (2.
interjúalany, középvállalatnál adminisztrátor)
Öt-hat körül érek haza. Olvasok, sportolok, hogyha van rá lehetőségem, nyilván ez este
nehezebben megoldható. A természetbe járok, nyilván azt a gyerekekkel, ha megoldható.” (3.
interjúalany, középvállalatnál gazdasági irodavezető)
„… megcsináltunk olyan dolgokat, amiket szerettünk volna. Tehát kitaláltuk, hogy minden évben
szeretünk síelni. Mindenki rajtam kívül nagyon szereti a vizet is, és akkor nyáron is elmegyünk.
Tehát mi télen is elmegyünk egy rövid ideig, és nyáron is elmegyünk, együtt az egész család.
[…] Nyári szünetben nem volt annyi szabadságom, de a többieknek mindig volt. »Apának nincs
annyi szabadsága, menjünk el oda, menjünk el oda.« De ez poénkategória. Ez a törvény, nem
lehet 30 napnál többet, és régen, amikor fiatalabb volt, nem volt 30 nap sem.” (16. interjúalany,
nagyvállalatnál gondnok)
Bár a válaszadók ritkán számoltak be túlóráról, az elbeszélésekből kiderült, hogy rutinnal, ügyes
időmenedzsmenttel és erős elhatározással meg tudják oldani, hogy ne vigyék haza a munkájukat.
„A kötelező munkaidő az 8 óra. De ugye én megpróbálom a munkát nem hazavinni. Tehát én
úgy érzem, hogy elég hatékonyan dolgozom. Próbálom úgy szervezni a munkákat, illetve ugye
az én munkám sok ember munkájától is függ, tehát próbálom időben tervezni a dolgokat,
ösztönözni a munkavállalókat arra, hogy a megfelelő adatokat és dokumentumokat küldjék meg
határidőben. Tehát igazából sokszor előre is dolgozom, hogy az adott pillanatban, amikor van
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a határidő, akkor már ne a kapkodásról szóljon. Előfordul, de nem jellemző, tehát én nem
vagyok az a típus. Úgyhogy így próbálom beosztani az időt. Valamikor előfordul, hogy azért
kénytelen vagyok mégis hazavinni a munkát, de mondom, hogy nem jellemző azért, tehát
megpróbálom, hogy a hétvége azért a családról szóljon.” (1. interjúalany, középvállalat,
minőségirányítási vezető)
Az egyik válaszadónál megjelenik, hogy a kellemetlen belső terű irodai környezet ingerszegénységgel
jár együtt. A válaszadó ezt a helyzetet nem építőipari sajátosságként értékeli, hanem általában az irodai
munka sajátjaként. Felmerül az is, hogy egy munkanap végén az aktív rekreáció már nem megoldható.
„Ülök egy irodában. Volt nekem egypár évvel ezelőtt egy porckorongsérvem, ami jelentős
kiesést jelentett akkor a munkából. Hál’ istennek tudtam állítani, tudatosabban kezdek élni. De
egész nap itt ülök egy sötét irodában. Vagy, hogy mondjam, ez nem egy túl ingergazdag és
egészséges környezet. Ebből adódóan biztosan van túlsúlyom, ebből adódóan a szememet is
néha erőltetem. Ez nem az építőipartól függ, hanem irodai környezettől. Sajnos amikor az
ember elmegy, és befejezi a munkát, és aktívan, sportolással, rekreációval tölti az idejét, hát az
azért nem megy. Nem gondolom, hogy ez csak rám vonatkozik. Azért látom a kollégákat.
Valamit muszáj lenne tennünk, hogy egészségesek legyünk.” (8. interjúalany, multinacionális
nagyvállalat, pályázati előkészítő)
Az építőipar sajátossága, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban nagyobb a munkaterhelés az év más
időszakához képest. Megjelenik az az igény, hogy a munkahelyi szabadság szinkronban legyen az
iskolai vakációval, annak érdekében, hogy a dolgozó szülő együtt lehessen a családjával. Ugyanitt szó
van arról is, hogy a sokéves munkatapasztalattal, nyugdíj felé közelítő válaszadó olyan munkakört
részesítene előnyben, amelyben a szolgálati nyugdíj igénybe vehető.
„Feszültség nem volt [a munka és a magánélet összeegyeztetésében], de énnekem a
lelkemnek, hogy a többiek otthon vannak, és ez így van két és fél, közel három hónapig, nyáron.
Annyit gondolkoztam, hogy rossz szakmát választottam, hogy a gyerekekkel elmehettem volna
a kirándulni, de nem tudtam volna elmenni. Azóta kitaláltam, hogy sokszorosan rossz szakmát
választottam, mert katona vagy tanár kellett volna lennem. Mert 20 év szolgálati munkaviszony
után nyugdíjba [mehettem volna], és nyáron nem kellett volna dolgozni.” (16. interjúalany,
nagyvállalatnál gondnok)

4.5. Szülői szerep
Válaszadóink között két egyedülálló 50 év körüli nő szerepelt. Ők voltak azok, akik a gyermeknevelés
nehézségeit is kiemelték. Megjelenik az, hogy az egyedülálló dolgozó szülőnek egyéb segítséget is be
kell vonnia a gyerekneveléshez a nagymama személyében, valamint az is, hogy a válaszadók szerint
az egyedülálló gyerekes családok számára kevésbé hatékony az állami támogatások rendszere. Az
egyik interjúalany hiányosságként említette, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülőt nem illetik állami
kedvezmények, illetve hogy egy gyerek után nem részesült állami juttatásban. Az interjúból nem derült
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ki, hogy a középkorú interjúalany gyerekei mennyi idősek, így nem világos, hogy melyik
társadalompolitikai időszakra vonatkozik a tapasztalata.
„Három kamaszlány mellett nagyon kevés szabadidőm van. Leginkább a gyerekeimmel töltöm,
sportolok [pingpong, kosárlabda, biciklizés], de például nyelvet [angol] is tanulok.” (1.
interjúalany, középvállalat, minőségirányítási vezető)
„Kisgyerekeim vannak, általános iskolások. Az otthon töltött időt, azt tanulással töltjük. Hát aztán
a regenerálódás utána következik. Olvasok, sportolok, hogyha van rá lehetőségem, nyilván ez
este nehezebben megoldható. A természetbe járok, nyilván azt a gyerekekkel, ha megoldható.”
(3. interjúalany, középvállalatnál gazdasági irodavezető)
„Úgyhogy három évet én otthon voltam vele. Utána meg óvoda volt, de én nem maradtam otthon
vele jóformán, mert a mama nagyon jó karban volt, úgyhogy ő nevelte a gyereket, mármint,
amíg én dolgoztam.
Kérdező: Igénybe vesznek-e a gyerekek után járó támogatást?
„Nem, mert egy gyerek az nem számít, és az egyedülálló szülő, az nulla. Ez nem magyar
családmodell. Úgyhogy nem, mert nekem mindent ki kellett fizetni ugyanúgy, mint hogyha két
gyerekem lett volna és férjjel, úgyhogy nem. A kaját, hogyha kellett fizetni, azt ugyanúgy
egészben kellett kifizetni, úgyhogy ott nem volt kedvezmény.” (2. interjúalany, középvállalatnál
adminisztrátor)

4.6. Munkahelyi stressz
Az egyik alany esetében merült fel, hogy leadási határidőkhöz kötődik a terhelés mennyisége. A leadási
határidők közelében nő a munkamennyiség és a munkahelyi stressz. A válaszadó arról számolt be,
hogy az ilyen időszakokban szabadidőben is nehéz ellátnia a munkán kívüli feladatait, valamint
hétvégéken is nehéz megfeledkeznie a munkájáról. Elbeszélésében előjön, hogy általánosnak tartja a
munka és a magánélet szétválasztásának a nehézségét.
„Inkább úgy különíteném el, hogy valójában ez egy átlagos irodai tevékenység. 5–10 perc alatt
a lakóhelyemről beérek, és akkor jellemzően egy íróasztalnál végzem a feladataimat
számítógép előtt. Az elmúlt időszakban három közbeszerzés futott egyszerre. Ez azt jelenti,
hogy fél évig folyamatosan párhuzamos terhelésben dolgozunk. És ehhez jönnek hozzá egyéb,
ajánlatkéréssel kapcsolatos dolgok vagy egyéb adminisztratív követelmények. Az építőiparról
beszélek, látjuk, hogy itt nagyon sok feltételnek kell megfelelni: mind az ajánlatkérői oldalról,
mind a jogszabályi, mind pedig a belső szervezeti oldalról.” (8. interjúalany, multinacionális
nagyvállalat, pályázati előkészítő)
„Eleve nehezebben tervezhető valamilyen hétvégi tevékenység. Most a hétvégi tevékenység
lehet egy takarítás is. De nyilván egy olyan hétvégi program, ami a kikapcsolódást használja,
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ilyenkor az ember a túlélésre törekszik, és óhatatlanul nagyon nehéz kiszorítani a fejéből a
munkával kapcsolatos dolgokat. Tudom, hogy utolsó héten nagyon össze fognak sűrűsödni a
tevékenységek, ott egyszerre kell 2-3 dolgot párhuzamosan csinálni, leginkább az a
megterhelő.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)
„Nagyon személytől függ. Ezt lehet, hogy tanítani kéne, hogy hogyan válassza szét, hogyan
kezelje a munkahelyi stresszt. Az elmúlt 10 évben itt eltöltött időben megtanultam, hogyan
kezeljem a kihívásokat, hogy feleljek meg az elvárásoknak. De ez nem egy könnyű kérdés, az
én munkámban van egyfajta kötetlenség. Ami azt jelenti, hogy az ilyen időszakban kevesebb
idő jut a családra. Ez a munkakörnyezet azt jelenti, hogy tipikusan periodikusan dolgozom, tehát
amikor vannak pályázatok, akkor együtt élek ezzel, és akkor beszűkülnek az időbeli
lehetőségeim.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)
Az egyik szakszervezeti tisztséget betöltő válaszadó említette,
érdekérvényesítéssel járó felelősség komoly szellemi terhelést jelent.

hogy

a

szakszervezeti

„Amíg én a saját lelkiismeretemmel el tudtam számolni, addig jó volt. […] ... nem túl
sikerélményes szakma, de az ember megpróbált mindent, hogy megtegye. […] ... legutóbb már
bántott az, ha nem tudtam elvégezni. Azt kell tudni, hogy minimálbér nem volt, garantált bér
sem volt. Nálunk magasabb bérek voltak ennél. Amikor voltak ezek a minimálbér-emelések,
akkor tőlem is elvárták, hogy 15–20%-os emelést érjek el, és amikor nem tudtam elérni, akkor
engem ez bántott. Nem voltam megelégedve magammal. És akkor jött a betegség.” (16.
interjúalany, nagyvállalatnál gondnok)
Az egyik nyugdíjkorhatárhoz közelítő válaszadó úgy érzékeli, hogy a munkáját sokszor feleslegesen
végzi, mert például olyan elszámolásokat kell elkészítenie, amelyeket később nem használnak fel. Ez a
céltalannak érzékelt munkavégzés fárasztóan hat a válaszadóra.
„Lehet, hogy már túl sok. Azt gondolom, hogy nagyon sok fölösleges munkát kell végeznem.
Kitalálnak valamit, és dolgoztatják az embert. Hogy találd ki, hogy ha a szállítás épületét
átköltöztethetnénk ide, akkor az mennyibe, hogyan kerül. Ha felújítjuk a fürdőt, akkor az
mennyibe kerül. Számold ki, rajzold le, kérjél árajánlatot. És 8-10 ilyen van évente, ami egy
komoly munka még egy tervezőnek is. És akkor a végén ebből készülnek anyagok, amik
bekerülnek a következő évi tervbe, aminek 99%-át kihúzzák.” (16. interjúalany, nagyvállalatnál
gondnok)

4.7. Atipikus foglalkoztatási módok
A válaszadók által említett vállalatok esetében az atipikus foglalkoztatás nem volt bevett gyakorlat a
Covid–19 miatti hatósági kijárási tilalom előtt. Pár esetben felmerült a részmunkaidős foglalkoztatás (6
órában) és ad hoc esetben a munka alóli időleges felmentés. Bár aktuális a téma a vállalati életben, a
munkaadói oldalról elvárt munkamorál része a jelenlét alapú munkavégzés, annak ellenére, hogy a
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megkérdezett sokkal hatékonyabbnak tartotta az otthoni munkavégzést. A jelenlét alapú szemléletet a
válaszadó építőipari sajátosságként említi.
„Kötött a munkaidő, bizonyos esetekben. Tehát kivételes esetekben lehet ilyenről szó vagy
bizonyos alkalmakkor. Tehát valakinek olyan problémája van, lehet egy kis rugalmasságot
belevinni azért a dolgokba. De nem jellemző. De belemennek, ha olyan, ebből a szempontból
figyelembe veszik az embernek akár a családi körülményeit, akár egyéb olyan gondjait, tehát
emberbarát, családbarát igazából ez a cég.” (1. interjúalany, középvállalat, minőségirányítási
vezető)
„Most a vírus alatt volt home office, de igazából nálunk nincs rugalmas munkaidő, mert azért a
fél nyolctól negyed ötig. Esetleg akinek... olyan van mondjuk, aki GYES-ről visszajött, hogy 6
órás, de nem jellemző ez se.” (2. interjúalany, középvállalatnál adminisztrátor)
„Eddig nem volt olyan, aki home office-ból dolgozik. […] A home office rendszer működött a
rendkívüli időszakban. A vezetés részéről is rugalmasan kezelik, hogyha valakinek valamilyen
problémája van, akkor azt meg tudja oldani. Ez nem feltétlenül jelent otthoni munkavégzést, de
a szabadságokat rugalmasan kezelik.” (3. interjúalany, középvállalatnál gazdasági irodavezető)
„Ismerek olyan kolléganőt, aki 6 órában van. Ebben az irodai környezetben folyamatosan téma
a home office-nak az igénybevétele. Most a koronavírussal kapcsolatban erre lehetőség nyílt,
viszont abban a pillanatban, amikor a lazítások megtörténtek, elvárás lett abszolút az irodába
történő visszatérés. Ez egy munkáltatói attitűd, hogy jobban szereti a munkáltató, ha az
emberekre ránézhetnek. A magam részéről ezzel nem értek egyet. Ugyanúgy el tudja végezni
a munkát otthonról. Nekem sajnos van két betegeskedő szülőm, legalább lehetne egy héten 12 napot otthonról dolgozni. Mivel ez egyelőre nem olyan fontos kérdés, ezért ezt nem
feszegetem. De ha ezt előadnám, akkor azt gondolom, [az igazgató] ehhez hozzájárulna. Ennyi
rugalmasság van benne. Nálunk másról nem tudok. Megvan ez merevség. Építőipar.” (8.
interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)
A kijárási tilalom alatt szinte az összes esetben az atipikus foglalkoztatás távmunka jellege valósult meg,
mivel megvolt a technológiai infrastruktúra ahhoz, hogy a szellemi dolgozók otthonról végezhessék a
munkát.
„A home office volt az atipikus.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál gépész-művezető)
„Igen, el is volt rendelve idézőjelben a home office [a járvány alatt], bizonyos munkakörökben
ugye lehetőség volt. Tehát ugye biztosított, megfelelő technikai feltétel áll rendelkezésre, tehát
így akár laptopokra gondoltam, illetve ezek is kerültek beszerzésre pluszban még ugye a home
office biztosítása érdekében. Illetve ugye van egy hálózat, amin dolgozunk, illetve a többség
dolgozik, ahhoz a hozzáférés biztosítva volt. Tehát a munka igazából adott volt ahhoz, hogy
akár otthonról is lehessen végezni a dolgot.” (1. interjúalany, középvállalat, minőségirányítási
vezető)

34

Egy eset került említésre, amikor az iratkezelés, a nem digitalizált dokumentumok, valamint az irodai
infrastruktúra elérése miatt nem valósulhatott meg az otthonról történő munkavégzés, tehát az alany a
hatósági kijárási tilalom alatt is irodában dolgozott. Egy további példa pedig azt mutatta, hogy a csak az
irodában elérhető dokumentumok is követelnek részleges irodai jelenlétet.
„Én nem tudtam otthonról dolgozni. Én a többieknek segítettem, amíg ők otthon home officeoztak, mert különben ők nem tudtak volna dolgozni. Ha én nem segítek nekik itt a számítógépen,
vagy a technikai dolgokat én kénytelen voltam itt megcsinálni, meg segítettem nekik, úgyhogy
én nem voltam home office-ban. Mert ugye én terveket másolok, vagy sokszorosítom a
dolgaikat meg belső számlákat, meg minden. Úgyhogy énnekem nem kellett, vagyis én nem is
akartam volna home office-ban lenni. Nem is ajánlották föl, mivel nem tudtam volna otthonról
mit csinálni, akkor én otthon lettem volna fizetés nélkül. De nem is lehetett volna.” (2.
interjúalany, középvállalatnál adminisztrátor)
„Persze ez nem zárta ki, hogy én mondjuk hetente egyszer ugye bejöttem, mert azért vannak
olyan papírok, amik ugye egyrészt itt vannak. Másrészt ugye le kell fűzni, illetve nyomtatni,
szkennelni igazából csak onnan, itt bent tudtam. Egyébként home office volt.” (1. interjúalany,
középvállalat, minőségirányítási vezető)
A home office hatékonyságával kapcsolatban megoszlottak a vélemények, de általában mindenki úgy
értékelte, hogy a távmunka nem okozott nagyobb fennakadásokat.
„Az én esetemben marhára lehetőség nyílt arra, hogy dolgozzon az ember este 6-ig vagy 8-ig.
Tehát a munkát el lehetett végezni. Egyéb zavaró körülmény az egészségügyi problémámon
kívül nem volt.” (8. interjúalany, multinacionális nagyvállalat, pályázati előkészítő)
Volt olyan, aki megemlítette, hogy a home office hátránya volt az ingerszegény környezet, valamint a
személyes kommunikációt igénylő feladatok esetén is nehezebb volt a munkavégzés.
„Azt gondolom, vannak előnyei és hátrányai. Aki ahhoz szokott, hogy közösségben végezzen
munkát, annak pszichésen megterhelő. Legalábbis érkezett ilyen visszajelzés. Van olyan
feladat, amit hatékonyabban el tudnak látni; volt olyan munkafolyamat, ahol jobban igényelték
volna a személyes kontaktust. De az volt a visszajelzés, hogy egy idő után sok volt, ahol valaki
ingerszegény környezetben volt bezárva.” (3. interjúalany, középvállalatnál gazdasági
irodavezető)
Elsősorban a női válaszadók részéről merült fel, hogy a home office hátránya, hogyha az egész család
otthon van, így pedig nehéz megoldani az otthoni munkavégzést.
„Ez egy jó próba volt arra vonatkozólag, hogy így is lehetne csinálni. […] Azt nem mondom,
hogy folyamatosan jó lenne ez a home office, de egy adott szituációban időszakosan nem rossz.
De most, hogy így az iskolások is ugye home office-ban voltak időzőjelben, tehát az én
szempontomból rosszabb volt, mintha dolgoztam volna bent a munkahelyemen, mert az, hogy
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az ember koncentrál a munkára is otthon, koncentrál a családra is, koncentrál a gyerekek
tanulmányára is, főzök-mosok… Nem tudom, az, hogy reggel fölkeltem, és este beestem az
ágyba – körülbelül erről szólt a home office. Most nem tudom, hogy mások hogyan ítélték meg,
mondjuk, ahol például nincsen család, tehát nincsenek gyerekek, vagy akár kirepültek a
gyerekek, ott valószínűsítem, lazább volt egy kicsit a home office. De én ezt jó megoldásnak
tartom, tehát hogyha bármilyen eshetőség adódik, akkor énszerintem ez egy jó, ez a home
office dolog, csak ebben a helyzetben ez most igazából egy kényszer dolog volt.” (1.
interjúalany, középvállalat, minőségirányítási vezető)
Az általunk megkérdezett építőipari vállalatoknál dolgozó szellemi munkát végzők közül többen is
kiemelték, hogy az atipikus munkavégzés munkaterületfüggő, a fizikai munkaállomány esetében pedig
nem merülhet fel az atipikus foglalkoztatás, ez csak a szellemi munkát végzők esetében opció.
„Egyébként home office volt. Ahol ugye lehetett, mert mondjuk egy építésvezetőnek annyira
nem volt célszerű a home office, mert kint dolgozik a kivitelezésen, tehát neki ugye az irányítás
a feladata. Tehát most az, hogy az építési naplót meg tudja írni, mert azt ugye eleve online is
meg lehet, elektronikus építési napló van, azt bárhol, bármikor megírhatja, vagy meg tudja írni,
de hát ott irányítani az alvállalkozókat csak a helyszínen lehet, tehát azt nem lehet home
officeból csinálni.” (1. interjúalany, középvállalat, minőségirányítási vezető)
„A fizikai állománynál tömeges probléma nem volt, azt deklarálták, hogy a kivitelezési
határidőket tartani kell. És ez nem is romlott. Vannak csúszások, de ezt a külső körülmények
okozták.” (18. interjúalany, nagyvállalatnál gépész-művezető)

5. MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKVÉDELEM – SZAKSZERVEZET
5.1. Általános problémafelvetés
A jogtudatosság, a munkavállalói érdekvédelem témakörében a vállalati és az országos szakszervezeti
tisztségviselőket láttuk indokoltnak megkérdezni. Azt a szakszervezetis interjúalanyok is megerősítik,
hogy a munkavállalók nincsenek tisztában a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.)
rendelkezéseivel. Ez azért is különösen nagy probléma, mert adott esetben a munkáltató ezt ki tudja
velük szemben használni. Az alanyok a szakszervezeti tagság jelentőségét a hatékonyabb
munkavállalói érdekérvényesítés céljából ezért is hangsúlyozzák, különösen hogy az interjúpartnerek
szerint az Mt. a munkáltatót hozta előnyösebb helyzetbe. A tagság, a vállalati kollektív szerződés
megléte védőhálót biztosíthat a munkavállalók számára. Megjegyzik azonban, hogy szakszervezeti
létszám hosszú évek óta csökken. A dolgozók nem érdeklődnek a szakszervezeti tagság és a
tevékenység iránt, miközben a fiatalabb munkavállalók jellemzően nem terveznek hosszabb távon egy
vállalatnál dolgozni. Tehát a növekvő munkahelyi fluktuáció is hozzájárul a szakszervezeti létszám
csökkenéséhez. Problémát jelenthet az is, hogy mivel a szakszervezet az összes vállalati dolgozót
képviseli, nem pusztán a tagokat, megjelenik a „potyautas probléma”. Kellő létszám híján azonban nem
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működhet szakszervezet, így már a „potyautasok” is érdekeltek lennének a szükséges létszám
biztosításában. A szakszervezet mindemellett támogathatja a munkavállalót, ha jogi segítségnyújtásra
van szüksége, valamint a legális foglalkoztatás kiharcolásában és a nyugdíjjogosultság
megszerzésében is. Több szakszervezeti alany panaszolja, hogy gyakorlatilag megszűnt az ágazati
érdekegyeztetés és a tényleges párbeszéd támogatása a kormányzat részéről a munkaadók és a
munkavállalók között.
A munkavállalói érdekvédelem témakörét
-

a szakszervezet funkciója;

-

a létszám alakulása;

-

valamint a vállalati és az ágazati együttműködés, érdekegyeztetés témái szerint dolgoztuk fel.

5.2. A szakszervezet funkciója
A szakszervezet mint a dolgozók érdekvédelmi szervezete munkajogi kérdéseket illetően segítséget
nyújthat a munkavállók számára vitás kérdésekben. A kollektív szerződés megkötésével pedig a
munkavállalók számára kedvezőbb feltételekben állapodhatnak meg a munkáltatóval, az általános
törvényi szabályozáson túl. A szakszervezetek élenjárók a fekete foglalkoztatás elleni küzdelemben –
lásd a munkaadói tanulmány vonatkozó fejezetét –, valamint a nyugdíjjogosultság biztosításában a
munkavállalók számára. Komoly szerepük van abban is, hogy kiemelt figyelmet kap a munkavédelmi
előírások betartatása. A szakszervezeti tagság előnyeivel, valamint azzal, hogy mit tud kiharcolni
számukra, a munkavállalók sajnos kevésbé vannak tisztában.
„Mivel ott vagyok a munkajogban, és a cég jogásza is nagyon jó volt ebben, tudtunk tanácsolni
a kollégáknak, hogy egy erkölcstelen, etikátlan igazgató ne tudja becsapni a munkavállalót.
Belátható, hogy ma már egy ilyen gyenge, nagyon puha és a munkáltatói érdekeket képviselő
Munka törvénykönyvét is nagyon kevesen ismerik. A segédmunkától a szakmunkásig, a
technikuson át a mérnökökig, saját beosztásában topon van, de a munkajogra nincs rálátása.
És amikor a kollégák megértik, hogy a kollektív szerződés nemcsak a szakszervezeti tagokra
vonatkozik, hanem az összes munkavállalóra, akkor ez olyan, mint az elsüllyeszthetetlen
óceánjáró Titanic, az összes mentőcsónak dísz, de ha jéghegynek ütközik, akkor életmentő.
Addig nincs semmi baj, amíg bekövetkezik egy gazdasági leállás vagy válság, és akkor a cég
kénytelen megválni a dolgozóktól, és akkor fizetett vagy fizetetlen szabadságra küldi a
dolgozókat. Ott sem mindegy, hogy az Mt. törvényei vonatkoznak egy munkavállaóra, aki azzal
sincs tisztában, hogy hogyan lehet megszüntetni a munkaviszonyát. Ha meg kell válni egy
munkavállalótól, a vállalatvezető szakembert, egy HR-est alkalmaz, és a munkavállaló egy
egyszerű fizikai dolgozó vagy mérnök […] nincs tisztában a jogaival.” (12. interjúalany, országos
szakszervezeti tisztségviselő)
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„2006–2008 magasságában ágazati szinten fölvetettük azt, hogy mi lesz azokkal a
munkavállalókkal, akik nem szerzik meg a jogosultságot a nyugdíjhoz. Rengetegen vannak. Ma
15–20 év kell a minimális nyugdíjhoz, ha ez nem lesz meg, erre nagyon nagy esély van. […] A
szakszervezet […] nemcsak az, hogy szociális támogatást, üdülőt kapok a szakszervezettől,
hanem a tagdíj azért fontos, hogy autonóm szervezet legyen, de ezenkívül még oda is kell tenni
az arcát, demonstrációra menni, neadj'isten sztrájkolni, tehát ki kell kényszeríteni azokat a
juttatásokat, amik normál módon megilletnék [a munkavállalót].” (14. interjúalany, országos
szakszervezeti tisztségviselő)
„Az érdekképviseletnek van szerepe, illetve az üzemi tanácsnak és a szakszervezetnek állandó
jelenléte. Folyamatosan jeleztük a munkáltató felé, hogy ez nem oké, elsősorban mindig anyagi
részre lehet visszavezetni ezt a problémát. Nekünk a kollektív szerződésben vannak
meghatározva a munkaruhák, a munkavédelmi eszközök.” (10. interjúalany, multinacionális
nagyvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára)
Általános szakszervezeti probléma emellett a „potyautas” jelenség, hogy azoknak a dolgozóknak az
érdekeit is védi a szakszervezet, akik nem tagjai, tehát tagság nélkül élvezik a szakszervezeti
tevékenység előnyeit. Az effajta munkavállalói passzivitásnak köszönhetően alacsony és egyre
csökkenő a taglétszám, ami már a szakszervezetek létét veszélyezteti.
„A legfontosabb tevékenység ugye a munkavállalók képviselete, leginkább azáltal, hogy van
kollektív szerződése a cégnél, cégcsoportnál, és hát az ugye jelentős energiaráfordítást igényel,
hogy az mindig, lehetőség szerint mindkét félnek megnyugtatóan legyen éppen aktualizálva.
[…] Sajnálatosan az a mai napig úgy működik, hogy nem is tudják javarészt, én a saját
kollégáimon is látom, hogy nincsenek tisztában a saját jogaikkal. És számtalanszor fordul elő
olyan egyébként, hogy már megtörtént események után kerülnek hozzám kollégák azzal, hogy
jaj, ez történt, az történt, és hát, hogyha ő tudta volna, hogy van szakszervezet – amit nem
tudom, miért nem tud, hiszen a kollektív szerződés léte már eleve ugye preferálja, hogy van
szakszervezet –, de hogy neki ugye segítség kellett volna. Hát igen, mondtam, hogy nagyon
sajnálom, és tényleg ugye a szakszervezet tudna segíteni, az egy más kérdés, hogy én, amit
nem tartok jónak, az a szakszervezet, illetve a kollektív szerződés esetében is a potyautasszindróma, hogy egy-egy bértárgyalás alkalmával a szakszervezet csak minden dolgozóra
tárgyalhat. Tehát nem mondhatom azt, hogy bértárgyalok csak a szakszervezeti tagokra. Tehát
ezt a jogszabály nem engedi. A jogszabály azt mondja, hogy csak munkáltatottak teljes
egészére vonatkozhat. Ezért ugye sajnálatos módon ugye az embereknél, aki mondjuk egy
kicsit nyitottabb itt a dolgokra, az azt fogja mondani, hogy én fizessek azért szakszervezeti
tagdíjat, amit egyébként ingyen is meg fogok kapni? Mert hogyha ugye a másik, aki ugye eddig
nem volt szakszervezeti tag, ő is megkapja azt az átalány béremelést, amit én megkapok akkor,
hogyha szakszervezeti tag vagyok, akkor miért fizessek én tagdíjat? És hiába mondogatom,
hogy ezt meg lehet oldani egészen addig, ameddig le nem csökken olyan szintre a létszám,
hogy már ne lehessen kollektív szerződést kötni, és akkor már nem is lesz kihez fordulni. Hiszen
onnantól kezdve ugye már a munkáltatónak még csak jogszabályi kötelezettsége sem lenne
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egy bértárgyaláson bárkihez fordulni egy tárgyalási felhívással. Tehát ez az, amit többek között
a fiatalok sem akarnak megérteni. Mondta [egy itt dolgozó fiatal], hogy nem izgatja ez a dolog,
ő addigra már rég nincs itt a cégnél.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális
nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke)
Bár európai szinten lényegesen nagyobb befolyással rendelkeznek a szakszervezetek, a
szakszervezeti mozgalomnak nincsen valódi perspektívája arról, hogy milyen feladatokat kellene
vállalniuk.
„Most a szakszervezeteknél azt hiányolom állami és európai szinten, hogy nincs megalapozva,
hogy milyen funkciót adunk a szakszervezeteknek. Kell ez? Mit akarunk csinálni, milyen
hatásköröket bízzunk rájuk? Ha ez lenne, lennének munkavállalók is, akik nyitnának a
szervezetre, és akkor többeket is tudnék ösztönözni. […] Tehát ha nincs érdeklődés, és
magukból sem tudnak mit kiizzadni, akkor nagyon borúsan látom a jövőt. Ha adódik egy olyan
kormány, ami mindent maga szeret eldönteni, a minimálbért, a bérfelzárkóztatást, a
munkavédelmet, mindent, akkor ilyen szempontból elfogy a levegő a szakszervezetek között.
[…] A támogató jogszabályi háttér hiányzik, a felhatalmazás, munkavállalókkal foglalkozni kell,
apparátus kell hozzá. Kicsit beleszürkültek, hogy ha nincs sok tag, nincs sok munka.
Harmadrészt a munkavállalók nem látják, hogy a szakszervezet tagdíjért tudna olyan
szolgáltatást kapni, ami megérné, pláne biztosításként tagdíjat fizetni. A negyedik, hogy az
értelmiségi csoportoknak az a része, amelyik baloldali vagy keresztényszocialista, nem ártana
összedugni a fejét és megalapozni azt, hogy a szakszervezetnél mi az a pálya, ami […]
szocdem típusú vagy keresztényszocialista típusú, mi az a munka világát érintő pálya, ami
megalapozza, hogy a szakszervezetnek mi a feladata.” (14. interjúalany, országos
szakszervezeti tisztségviselő)

5.3. A szakszervezeti létszám alakulása
A rendszerváltást követően drasztikus zuhanás következett be a szakszervezeti létszámban –
értelemszerűen, hiszen a szakszervezeti tagság is politikai és ideológiai hátterű volt. Az azt követő
években is folyamatos csökkenést lehetett megfigyelni, az utóbbi években pedig már a maradék létszám
is fogyatkozik. Ennek az az egyik oka, hogy sok közép- és nagyvállalat alvállalkozói körrel dolgozik, így
nincs fizikai állomány, amelyből szakszervezet verbuválódhatna. A szakszervezet melletti elköteleződés
ellen hat a nagyobb vállalatokon belüli magas dolgozói fluktuáció is; főként a fiatalabb dolgozók nem
terveznek hosszabb távon egy munkahelyen maradni. Azáltal pedig, hogy nincs érdeklődés a
szakszervezeti tagság iránt és magas a fluktuáció, a régi szakszervezeti tagok nyugdíjba vonulásával
nincs utánpótlás. Emellett számolni kell a kis- és mikrovállalkozások gyarapodásával is, ahol szintén
nem lehet szakszervezettel számolni. Az interjúpartnerek beszámolói alapján kritikus a szakszervezeti
létszám. Az ÉFÉDOSZSZ tagszervezeteiben a 3000 főt sem éri el tagok száma, miközben hazánkban
kb. 300 ezren dolgoznak az építőiparban.
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„A rendszerváltás környékén kb. 70-80%-os szervezettség volt. Akkor a szakszervezeteknek
lett volna szava, ha egy olyan szolgáltatással állnak oda, hogy jogvédelem stb. A
szakszervezetek ezt nem tették meg, az emberek leszoktak a szakszervezetről. A mai embert
csak az érdekli, hogy ő egy munkavállaló. Arra nem lát példát, hogy közösségileg érjenek el
valamit. Rossznak látom a kilátásokat. […] A meglévő létszám lassú apadását követjük
szemmel. De új belépők, új szolgáltatásunk nincs. A nemzetközi vagy európai uniós
megalapozást sem látom. […] Úgy gondolom, hogy most, mikor olyan kihívások vannak, mint a
globalizáció, őrült nagy építőipari cégek jönnek létre, koncentráció az egyik oldalon, másik
oldalon meg az atomizálás. Egy-két fős vállalkozások, ahol megint csak nincs terepe a
szakszervezetnek. […] Az ÉFÉDOSZSZ szintjén, ideértve az anyagipart, a faipart, a magas- és
mélyépítőt, 3000 főt nem éri el az összes tag. Magyarországon 300 ezren lehetnek az építőipari
dolgozók, 103 ezer cég működik, azaz átlagosan három munkavállaló jut egy cégre. Ilyen
közegben vagyunk, azt mutatja mindez, hogy rosszul megy a szakszervezet szekere.” (14.
interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő)
„Az emberek se nagyon igénylik [a szakszervezetet] . Ez a legnagyobb probléma […] Volt olyan
cég, […] Magyarországon volt, […] ahol a vezetés mondta, hogy csináljunk szakszervezetet, és
nem volt tíz ember, hogy csináljunk. Nagy cég. Szóval én úgy gondolom, fel kellene nőni egy
kicsit, mármint az embereknek. Lehet, hogy nekünk is többet kellene tenni, de elég kevesen
vagyunk. […] Sajnos a rendszerváltásnál volt egy törés, nagy törés, amikor a taglétszám
hihetetlenül lement, a tizedére lement. Ezt próbáljuk egy kicsit föltornázni, nagyon, de nagyon
keservesen.” (15. interjúalany, a közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője)
„Természetesen folyamatosan csökken [a szakszervezeti tagok száma], mert ahogy az
életkorral ugye a dolgozók mennek el nyugdíjba, így gyakorlatilag a fiatalokat szinte mondhatom
azt, hogy nem lehet megszólítani. […] Ő nem tervez azzal, hogy ő 20-30 évig egy munkahelyen
dolgozzon. Szemben ugye, speciel én lassan 40 éve vagyok itt a cégnél. Én még ugye úgy
szocializálódtam, hogyha elhelyezkedem valahol, és ott mindenben megfelel mind a két félnek
a jelenlétünk, akkor az úgy marad, és akkor az ember azt csinálja ott, mint a szüleimtől is ezt
láttam, de ugye ez manapság egyrészt azért is, mert valamiért a piac is azt mondja, hogy 5
évente lépj és válts, és mindig képezd magad és nézzél mást. Így gyakorlatilag a fiatalok ezt
abszolút magukénak érzik, és egyrészt ők sokkal könnyebben is mozdulnak. Tehát hogyha neki
bármi olyan van, ami nem tetszik, akkor már gyakorlatilag holnap nem jön, és közli, hogy ő
tovább is lépett. És ugye ez mondjuk 40-50 éves emberekkel már nem igazán szokott
megtörténni, és hát éppen ezért gyakorlatilag ugye ez így működik, hogy a fiatalt, azt nem lehet
már elérni, mert mire elérném, addigra lehet, hogy már nincs is itt a cégnél. (17. interjúalany,
külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke)

5.4. Vállalati és ágazati együttműködés, érdekegyeztetés
A vállalati szakszervezeti tisztségviselők általában harmonikus kapcsolatról számolnak be a vállalat és
a szakszervezet között. Az országos szakszervezeti vezetők már sokkal negatívabban értékelik a
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munkáltatói és a szakszervezeti együttműködést, mivel hazánkban az ágazati érdekegyeztetés
gyakorlatilag megszűnt. Ez jól érzékelhető abban is, hogy a jogszabály nem részletezi, hogy a
szakszervezetnek és a munkáltatónak mire kell jutniuk a közösen lefolytatott tárgyalásokon, ezért utóbbi
egyoldalú döntést is hozhat.
„Mondhatnám, hogy remek kapcsolatunk van. De komolyan. […] Bértárgyalások rendesen
lezajlanak. Bármi olyan, a munkavállalókat érintő kérdés merül fel, nem egyes esetek, hanem
több embert érintő, és többen megszólítanak, megkeresnek egy üggyel kapcsolatban, akkor, és
ez tolmácsolom, bejelentkezek, fogadnak, megtárgyaljuk, megbeszéljük teljesen normális
mederben folyó tárgyalás keretében. Mondhatom, tényleg jó a kapcsolatunk.” (4. interjúalany,
hazai tulajdonú vidéki középvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára)
„Magyarországon még mindig van egy olyan probléma, bár a jogszabály azt mondja, hogy
amennyiben van szakszervezet, akkor a szakszervezettel le kell ülni a bértárgyalásokat
folytatni. De eddig tart a jogszabály. És ugye mit történik, akkor, ha ezek eredménytelenek?
Semmi. Sajnálatos módon ugye jó pár évvel ezelőtt, ott 2007 környékén az előző problémásabb
időszakban volt olyan, amikor ugye nem sikerült egy bértárgyaláson megállapodásra jutni, és
akkor az adott vezető nézett is rám szegény ilyen bociszemekkel, hogy jaj, de hát most hát mi
van akkor, hogyha nem állapodunk meg. Hát, mondtam, hogy tulajdonképpen nagyon semmi.
Merthogy, azon kívül, hogy nekünk mint szakszervezetnek lenne a lehetőségünk az, hogy
kezdjünk el sztrájkra felhívni, ami nem biztos, hogy egyébként érdemes lenne, vagy egyáltalán
ki tudnánk belőle valamit hozni. Egyébként megteheti azt a munkáltató, hogy azt mondja, nem
sikerült megegyezésre jutni, tehát akkor én döntöm el, hogy mi lesz, meg mennyi lesz a
béremelés.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és
szakszervezeti elnöke)
A szakszervezet tevékenységét a kollektív szerződés ellenére megnehezíti, ha átláthatatlan a
foglalkoztatói háttér és a foglalkoztatás módja, illetve az is, hogy a munkáltatói jogosítvány és
érdekérvényesítő képesség erősebb a szakszervezetekével szemben. A tagság vagy a befolyás
növelése érdekében uniós szintű támogatásra kevésbé számíthatnak a szakszervezetek, legfeljebb
disszeminációs tevékenységre lehet forrásokat elnyerni.
„Egy toronydaru-kezelő a legnagyobb toronydaru-kölcsönző cég, […] szeretnének
szakszervezet csinálni, mert a munkáltató nem fizeti ki a túlórapénzt. Azt mondja, havi 300
túlórájuk van, 174 óra volt a havi munkaidő, mondtam neki, hogy az lehetetlen, nem szabad.
Érdekes módon tényleg létrejött ott egy szakszervezet, de kollektív szerződést nem tudunk
kötni. A munkáltató szeretett volna kollektív szerződést kötni, de nemcsak az iparban dolgozó
munkavállalók voltak, hanem kikölcsönözték. Tehát egy cégszövevénnyel szembesültünk, így
pedig nem tudtuk ezt megoldani. Úgyhogy lényegében ott sem jött létre a szakszervezeti
szerveződés. […] Ha munkáltató nem akar kollektív szerződést, nem köt; ha megkötötte is, és
a szakszervezet rosszul viselkedik, bármikor fölmondhatja. […] Cégvezetővel való beszélgetés
során a cégvezető elmondja, hogy akkor osztja meg a döntési jogkörét másokkal, ha
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jogszabályban van kötelezve, vagy ha előnye származik abból. […] Az Európai Unió sem ad
forrásokat a szakszervezeteknek, hogy növeljék a tagságukat, hogy a befolyásukat erősítsék.
Erre soha egyetlen pályázati forrást nem lehetett találni, hogy tisztségviselőket kapjanak,
toborozzanak. Viszont tanulmányokat írni bármiről, előadást szervezni, szemináriumot tartani,
kiadványt megjelentetni, azt ezerrel lehet.” (14. interjúalany, országos szakszervezeti
tisztségviselő)
A külföldi gyakorlatban jóval erősebb, ágazati szintű és hátterű a szakszervezetek pozíciója. Ennek
megfelelően a bértárgyalásokat is ágazati szinten, szakszervezeti együttműködéssel rendezik, ami
ennek köszönhetően kiegyensúlyozottabb bérezési viszonyokat eredményez. A hazai vállalati
szakszervezetekéhez hasonló funkciót nyugaton az üzemi tanácsok látják el. 4
„Külföldön ugye a leginkább minket érintő osztrák cégeinknél, illetve a németeknél, ugye ott
nem ilyen jellegű szakszervezet van, hanem ágazati szakszervezet van, és ott az üzemi
tanácsoknak van sokkal nagyobb jogosultsága, mint ami ugye itt nálunk. Nálunk itt kollektív
szerződést csak szakszervezet köthet, míg ugye kint az üzemi tanácsokkal üzemi
megállapodások kötődnek. Ez egy elég lényeges különbség, illetve leginkább a
béremeléseknél, hogyha ágazati szinten meghatározzák az éves minimális béremeléseket,
akkor ugye, aki abban az ágazatban dolgozik, az kötelezően érvényes. Tehát többet lehet adni,
kevesebbet nem. Magyarországon ugye ez azért működik egy kicsit furcsán, mert ugye itt, akire
vonatkozik a kollektív szerződés, ugye arra tárgyal az ember. […] Azért működik jobban
[külföldön], merthogy ugye azáltal, hogy ott az ágazatba besorolódnak a cégek, és ott az ágazati
döntés alapján vannak olyan dolgok, amiket nem tud átlépni. […] Akkor ugye azt minden egyes,
abba a tevékenységbe tartozó cég meg fogja adni. Tehát valahol ugye itt tud egy olyan dolog
érvényesülni, hogy nem tudnak ugye a cégek egymástól nagyon-nagyon nagy különbségeket
kihozni. Tehát nem tudja egy cég megcsinálni azt, hogy ő éveken keresztül, mondjuk, nem ad
béremelést, míg a másik viszont állandóan ad, és ugye baromi nagy különbség lesz a kettő
között. Mert ugye az alapbéremeléseket mindenkinek meg kell adni, aki abban az ágazatban
van. Tehát így ez, úgy vélem, hogy ezáltal például a vállalási árakon sem tud akkora különbség
mutatkozni, hiszen ugye mindenkinek van egy legalább X eurós órabére, tehát biztos, hogy nem
lehet alatta keresni. Hát ez ugye Magyarországon teljesen más rendszerrel alakult ki. És hát
ugye ezért van egy ilyen szituáció. (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális
nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke)
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„Külföldön, […] osztrák cégeinknél, illetve a németeknél, ugye ott nem ilyen jellegű szakszervezet van, hanem ágazati
szakszervezet van, és ott az üzemi tanácsoknak van sokkal nagyobb jogosultsága. […] Nálunk itt kollektív szerződést csak
szakszervezet köthet, míg ugye kint az üzemi tanácsokkal üzemi megállapodások kötődnek. Ez egy elég lényeges különbség.
Illetve leginkább a béremeléseknél, hogyha ágazati szinten meghatározzák az éves minimális béremeléseket, akkor ugye, aki
abban az ágazatban dolgozik, az kötelezően érvényes. […] Tudok egy-két országot, ahol az üzemi tanács kezelésében van a
munkanélküli segély.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke)
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A külföldi „jó gyakorlat” csak annyiban gyűrűzik be hazánkba, hogy a külföldi nagyvállalatok partneri
viszonyt alakítanak ki a szakszervezettel, legalább a tárgyalás erejéig. Ez azonban sok hazai tulajdonú
nagyvállalat esetében nem zajlik gördülékenyen, vagy egyáltalán nincs is jelen náluk szakszervezet.
„Külföldi cégek vannak döntő többségében, különösen az útépítésnél, ugye német, francia, […]
osztrák, van magyar cég is. A külföldi cégeknél a szakszervezetet elismerik, dolgoznak vele,
ugyanis tudja, hogy a munkabéke érdekében, ugyan nem kell adni semmit a szakszervezetnek,
de legalább meghallgatják. Ez inkább a külföldi befolyás eredménye. A magyar cégnél, ott, hát
szóval minden magyar vezetésnél probléma van, ezt érzékelem.” (15. interjúalany, a
közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője)
Az interjúalanyok többsége szerint az ágazati szintű érdekegyeztetés gyakorlatilag megszűnt
Magyarországon, az ágazati párbeszédbizottságokat pedig nem ítélik hatékonynak. A háromoldalú
(tripartit) egyeztetések mellőzése miatt a szakszervezetek részéről megjelenik a „hangos kritika” a
kormányzati intézkedésekkel szemben.
„Míg korábban ágazati érdekegyeztetésről lehetett beszélni, és függetlenül attól, hogy én baloldali
érzelmű, beállítottságú ember vagyok a léthelyzetemből fakadóan, úgy gondolom, hogy az EUcsatlakozástól 2010-ig egy felzárkózó, felívelő időszaknak éltem meg. Egyrészt léteztek az ágazati
párbeszédi bizottságok, 19 ágazatban európai mintára, és akkor az építőipari ágazatnak is volt
párbeszédbizottsága saját költségvetéssel. Volt egy társadalmi párbeszédközpont. Ott ezek a
párbeszédbizottságok költségvetést kaptak ahhoz, hogy ott a legnagyobb ágazatnak legyen
független személyzete, egyvalaki, titkár és egy adminisztrátor, és ők munkavállaló és munkaadó
közötti ügyekhez asztalt biztosítottak, munkavállalási ügyekhez, bérmegállapodás, asztalt
biztosítottak, helyszínt is, és ha szükség volt költségfelhasználásra, tanulmányokra, szakértői
közreműködésre, tanulmányutakra, segítették ezt a munkát. Ez eljutott odáig, hogy az építőiparban
kiterjesztett ágazati kollektív szerződés van, […] és 2006-ban talán lett ez miniszteri kiterjesztés, és
onnan kezdve nem nagyon van […] érdemi kollektív szerződés, bármi olyan az ágazatra ható
dolgokban valami megállapodásfélét fel tudnánk mutatni, ilyen nincs. Nagyjából leépültek ezek az
apparátusok. Formálisan lehet, hogy léteznek, de érdemi munkáról nem tudok, nem látok egyetlen
dokumentumot kikerülni. (14. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő)
„Ágazati érdekegyeztetés szinte nincsen. Van egy úgynevezett párbeszédbizottság, ahol régen
működött. Ágazati érdekegyeztetés nagyon, de nagyon kevés, és tulajdonképpen ilyen helyen
szinte semmit nem lehet elérni. Meg se hallgatják az embereket, mármint a vezetőket. […] Korábbi
években sokkal hatékonyabb [volt], igen. Ott is probléma volt annak ellenére, hogy ugye MSZP-s
vezetés volt, annak ellenére probléma volt. Szóval akkor is sokkal többet kellett volna a pártoknak
a szakszervezetek felé fordulnia.” (15. interjúalany, a közlekedés- és mélyépítő szakszervezet
tisztségviselője)
Másfelől nézve – az egyik interjúpartner beszámolója alapján – eltérő gyakorlatot is lehet folytatni, és
szakmai alapú egyeztetésre törekedni szakszervezeti részről a kormányzati szereplőkkel folytatott
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tárgyalásokon. Ennek eredményessége feltehetően az adott témától függ. A szakképzést illetően
ugyanakkor – ahogy azt a munkaadói tanulmány szakképzést taglaló fejezetében láthatjuk – mind a
munkáltatói oldal, mind a szakszervezetek szerint komoly átalakításra volt szükség.
„A klasszikus értelemben vett feladaton túl én egy másfajta gyakorlatot alkalmazok. És úgy néz ki,
hogy bejön. […] Én azt a filozófiát alkalmazom, hogy a kormányzati szervekkel való tárgyalás során
nem a »nem«-et helyezem első helyre, hogy bármit mondanak, énnekem könnyű kimondani, hogy
az úgy nem jó. Hanem meghallgatom a véleményt, és talán még a hibákra is fel tudom hívni a
figyelmet, és teszek javaslatot bizonyos megoldásokra vagy bizonyos területekre. És 2015 óta egy
új együttműködést tudtam kialakítani a kormányzati oldalon, természetesen nem a miniszterrel,
hanem államtitkári, helyettes államtitkári szinten, tehát akik a különböző szabályozásokat
előkészítik. És azt látom, hogy nagyon sok javaslatom befogadást nyert. […] Tehát a jelenlegi
politikai környezetben tulajdonképpen egy kiskapu a normális együttműködéshez, […] hogy mindent
szakmai alapon közelítek meg. […] És tök mindegy, hogy ki van kormányon, ha a szakmai dolog
passzol a koncepcióhoz, akkor az tud javítani a helyzeten. És ez jelen pillanatban egy járható útnak
tűnik. […] Én első perctől kezdve azt mondtam, hogy a szakképzés átalakítása, az oktatók és a
rendszerben működő kollégáknak a megbecsülése nélkül elképzelhetetlen. És ezzel egyetértés volt
közöttünk. És megtették. És most, hát azért a szakképzés területén van olyan oktatóm, aki félmillió
forintot keres, bruttó félmillió forint. Van olyan is, aki 400-at, és középfokú végzettséggel, vagy
érettségi nélkül 350-et. Azért erre nemet mondani, az nem egy tisztességes szakszervezeti
hozzáállás. És én ezen a fronton nem szálltam bele a partnerszervezeteknek a hangos kritikájába,
mert én másképp láttam a végeredményt. De azért, mert volt is javaslatom, meg megtiszteltem a
partneremet azzal, hogy hiteles ember, ha nem, akkor úgyis megbukik, ha nem viszi végig a
folyamatot. Végigvittem, és ezt most nem kell nagyon hangsúlyozni, de 46 éves kor fölött minden
munkavállalónak az éves szabadsága öt nappal több, mint a korábbi rendszerben, tehát a
jogállásváltozás előtti rendszerben. És dolgozik még 20 évet, száz napnyi szabadsággal többje lesz,
ha megmarad a rendszer. […] Tehát, ha egy kicsit összegezni szeretném a szakszervezetnek a
szerepét, sokkal felkészültebben kellene az összefogást megvalósítani, és a »nem« helyett a
javaslatoknak az értékét, a javaslatoknak a kidolgozottságát sokkal erőteljesebben kellene
hangoztatni. […] Rossz a terminológiája jelenleg a szakszervezetnek, ehhez még hozzá kell tenni
a politikai megosztottságot is. Ketté van osztva, hogy egyik ide, másik oda, és az egyik fél mindig
akkor szólal meg, amikor a másik hallgat. És ez nem jó.” (21. interjúalany, a közoktatási és
szakképzési szakszervezet tisztségviselője)
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6. ÖSSZEGZÉS
Kutatásunkban a munkavállalók szociális helyzetét és életvitelét vizsgáltuk; ezen belül is főként azt,
hogy a munkavállóknak az adott munkakörülmények között mennyire van lehetőségük a munkavédelmi
elvárásokank megfelelni, továbbá azt, hogy ezek a munkakörülmények hogyan befolyásolják az
egészségügyi, a mentális és stresszállapotukat, a családi helyzetüket, a társas kapcsolataikat és a
rekreációs lehetőségeiket.
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A megkérdezett fizikai dolgozók szocio-ökonómiai hátterére jellemző, hogy az elemzésben
megjelenő 8 interjúalany közül 7 szakszervezeti tisztséget tölt be.
Többségük nyugdíjhoz közeli életkorú, nagyvállalati környezetben dolgozó, minimum középvezető
pozíciójú. Egy eltérő eset szerepel a megkérdezettek csoportjában, a mikrovállalkozást vezető
válaszadó.
Területi megoszlást tekintve a válaszadók az ország eltérő pontjain élnek és dolgoznak, és szinte
mindannyiuk családban jelen van egy vagy két gyerek, vagy már a családot elhagyó gyerekekkel
és unokákkal rendelkeznek.
Kirajzolódott az a folyamat, hogy a megkérdezettek a pályájuk elején, a családalapításkor vállaltak
szakmájuk szerinti másodállást. Amennyiben pedig jelenleg van másodállásuk, azt hobbiból vagy
szívességből végzik, a pénzkereseti motiváció már nem elsődleges. A megkérdezettek az
életkörülményeikkel meg voltak elégedve.
Bizonyos munkaköröknél kirajzolódott, hogy nem elég egy szakmunkásvizsga a munkakör
betöltéséhez, hanem vállalati igény és munkavállalói személyes érdeklődés volt az alapszakmán
kívül egyéb szakvizsgák megszerzése.
A jogtudatosság kérdéskörén belül szerettünk volna rálátni arra, hogy munkaidő tekintetében
milyen viszonyok jellemzik a megkérdezettek munkakörülményeit.
A gépekhez csak alkalomadtán kötődő munkakörök egy műszakban végezhetők.
A gépek fenntartásához és folyamatos üzemben tartásához kötődő munkakörök esetén merült fel
a 0–24 órát igénylő beosztásokat biztosító, többműszakos munkarend. Ebben az esetben
merülhetett fel a túlórázás lehetősége, amit a nagyvállalati környezetben, bejelentett
munkaviszonyokkal rendelkező válaszadóink keresetkiegészítésként fogtak fel.
A fizetett túlóralehetőségének megvonása ugyanakkor a válság alatt a vállalati bérkiadások
lefaragásának az eszköze volt.
A munkavédelemmel kapcsolatos jellemzők esetében is figyelembe kell vennünk, hogy
dominánsan nagyvállalati válaszadók tapasztalati jelennek meg az interjúkban.
Eszerint a vállalatok nem kockáztathatják sem anyagilag, sem presztízsben a büntetéssel járó
terheket, miközben vannak erőforrásaik a munkavédelmi előírások betartására, belső
ellenőrzésére és oktatására.
A válaszadók több esetben kiemelték, hogy a nagyvállalati munkavédelmi attitűdtől jelentősen eltér
az alvállalkozók esete, akik korlátozott anyagi forrásaik miatt nem tehetik meg, hogy megfelelő
ruházat és munkakörülmények biztosításával feleljenek meg az előírásoknak.
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Az interjúkban sok utalás van a nagyvállalati és az alvállalkozói foglalkoztatás közötti
különbségekre.
Az alvállalkozásra gyakrabban jellemzők a fekete és/vagy szürke foglalkoztatás, a rossz
munkakörülmények, a munkavédelem és jogtudatosság alacsony szintje.
Az ezeknek a feltételeknek való megfelelés olyan költségekkel jár, ami ellehetetleníti a
kisvállalkozói létet.
Az interjúkban megjelenik az a tendencia, hogy a nagyvállalatok a bérköltségek lefaragása és a
foglalkoztatás rugalmassága miatt, a piaci helyzethez való rugalmas alkalmazkodás okán veszik
igénybe időlegesen, periodikusan az alvállalkozók munkáját. Ezzel bérköltséget és a folyamatos
foglalkoztatással járó költségeket spórolnak meg.
A munkaadó számára előnyös rugalmas foglalkoztatási gyakorlatként merült fel, hogy a
munkavállalókkal csak több év munkaviszony után köt határozatlan szerződést.
Az ágazati foglalkoztatásra jellemző, hogy a munkaadók a rugalmasság nevében alvállalkozókat
alkalmaznak periodikusan.
Ennek következtében az alvállalkozói lét bizonytalanabb, kiszolgáltatottabb, a munkavédelmi
előírásokat kielégíteni nem tudó vállalkozási formává válik.
A munkakörülmények egészségkárosító jellegével kapcsolatban elégedetlenek voltak a
válaszadók.
Az elbeszélések szerint a vállalatok főként külső, állami, jogi, PR -yomás miatt fektetnek hangsúlyt
a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentésére, miközben a munkaterületen lévők valós
igényeit kevésbé veszik számításba.
Felmerült, hogy a korai nyugdíjazás és az egyműszakos munkarend könnyítések lehetnek az
idősebb fizikai munkavállalók számára.
Ugyanakkor az interjúkban megjelent az a munkaadói trend, hogy az egyműszakos munkarendben
dolgozóktól plusz szakmai vizsgákat, több munkakör ellátását, valamint készenlétis műszakokat
várnak el, ami végeredményben hasonló terhelést jelent, mint a több műszak.
Az építőipari ágazatra jellemző nyári csúcsidőszak munka-magánélet ütközést okoz, tekintve
hogy a munkavállaló a nyári szezonban, a gyermekellátó intézmények szabadságolási időszaka
alatt van kiemelten leterhelve.
Ágazati sajátosság a többműszakos munkarend és az ehhez alkalmazkodó életmód; ez a
munkarend azonban csak akkor tartható fenn, ha a dolgozó magánélete is alkalmazkodni tud
hozzá.
Az interjús tapasztalat az, hogy ez nehezen megoldható; az ideálisabb megoldás az egyműszakos
munkarend.
A nehéz munkafeltételek és az egészségkárosító munkakörülmények a korai nyugdíjazás iránti
erős igényt vetik fel.
Mindegyik válaszadó több olyan szakmát is tudott említeni a saját munkaterületén belül, amelyek
hiányszakmákként merülnek fel; többen említették, hogy minden területen hiányzik a munkaerő.
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Felmerült az a logika, ami szerint az alacsony bérek miatt az értékesebb munkaerő Nyugat-Európa
felé vándorol, őket pedig a Magyarországtól keletebbre lévő országokból érkező munkások
pótolják.
Az értékesebb munkaerő elvándorlása, az alacsony bérek, az ezt kísérő rövid és nem alapos
szakmai képzés, továbbá az ezzel járó fizikai munka presztízscsökkenése miatt az ágazatba kerülő
dolgozók képzetlenek, alacsonyobb munkamorállal és elköteleződéssel rendelkeznek.
A megkérdezettek életminőségét erősen befolyásolta, hogy egy műszakban vagy több
műszakban dolgoznak.
Az egy műszakban dolgozók esetében merült fel rendszeresen végzett hobbi, főleg sport
formájában.
Válaszadóink kiegyensúlyozott családi életről és nyugdíjaskori kilátásokról adtak számot.
Rendezett anyagi háttérrel, lakáskörülményekkel, és megállapodott vagy a családból éppen kilépő,
jellemzően felsőfokú végzettségű gyerekekkel.
A fizikai munkát végző válaszadók mindegyike férfi: egyikőjük kivételével házasok, és a feleségük
teljes munkaidőben dolgozik.
Feltételezhetően a megállapodott és kiegyensúlyozott életvitelnek, a stabil munkaerő-piaci
pozíciónak, valamint a válaszadók idősebb korcsoportjának tudható be, hogy az ingázás és a
külföldi munkavállalás nem volt jellemző a megkérdezettek között, továbbá nem vágytak a
külföldi munkavállalásból fakadó előnyökre.
Az általunk megkérdezett építőipari szellemi dolgozók szocio-ökonómiai hátterére jellemző,
hogy mindannyiuk legalább 10 éve dolgozott jelenlegi munkahelyén. A megkérdezettek majdnem
fele nő volt, közülük ketten egyedül nevelték a gyerekeiket.
Ezekben az interjúkban megjelentek a gondozói tevékenységet ellátók nehézségei (gyereket
nevelők, a hétköznapokban segítségre szoruló családtag ellátása), mivel az ő esetükben a
munkaidő utáni családi élet kevésbé a kikapcsolódás terepe.
A szellemi dolgozók esetei is közép- és nagyvállalati környezetet írnak le.
A szellemi foglalkozásúak esetében kevésbé jelent meg a rendszeresen végzett hobbi, a
válaszadók szabadidejükben háztartási vagy gondozói tevékenységet láttak el.
A válaszok alapján elmondható, hogy az építőipari irodai munkák esetén a munkaadókat a jelenlét
alapú foglalkoztatás attitűdje tántorítja el attól, hogy rugalmasabb foglalkoztatási módokat
vezessenek be.
A távmunka az összes esetben a COVID–19 miatti hatósági kijárási tilalom alatt (2020. március–
június) valósult meg, azonban a kijárási tilalom megszűnésével a válaszadók szerint visszaálltak a
régi viszonyok. Az alanyok részéről elhangzott, hogy a munkahelyükön sokszor felmerült a
rugalmas foglalkoztatás bevezetésének munkaadói ötlete, de ez végül sajnos nem valósult meg.

