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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A munkáltatói interjúk alapján készült tanulmány hat fejezetet ölel fel:  

1. szakemberhiány, hiányszakmák;  

2. elbocsátás, fluktuáció, rekrutáció;  

3. a hazai építőipar legfőbb kihívásai, problémái;  

4. képzés, utánpótlás;  

5. munkavédelem, biztosítás;  

6. atipikus foglalkoztatás az építőiparban.  

Munkáltatóként kezeltük a kutatásban a vállalatok tulajdonosait, cégmérettől függően ügyvezetőit, 

vezérigazgatóit, HR-igazgatóit, illetve az országos vállalkozói érdekvédelmi szervezetek tisztségviselőit. 

Tíz interjú készült ezen szempontok szerint a munkáltatói oldal képviselőivel (kis, közepes és 

nagyvállalatok részéről egyaránt). Az elemzést azonban tematikusan készítettük, tehát nemcsak a 

munkáltatók beszámolóiból dolgoztunk, hanem a – hasonló interjús vezérfonal szerint kérdezett – 

vállalati és országos szakszervezeti tisztségviselőkkel készített interjúkat is felhasználtuk a releváns 

kérdéseket illetően. 

A munkáltatói oldalt képviselő és a szakszervezeti tisztségviselő alanyok elmondása alapján 

gyakorlatilag – olykor ki-ki a saját szakterületét említve – minden építőipari szakma hiányszakmának 

tekinthető. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs olyan személy, aki elvégezné az adott munkát, de 

a kvalifikált és magas színvonalon teljesítő szakmunkásokból hiány jelentkezik. A többségük – az 

alanyok elmondása szerint – már elhagyta Magyarországot és külföldön vállal(t) munkát. A problémát 

sok (nagy)vállalat céges, belső továbbképzésekkel igyekszik orvosolni. A mérnöki munkakörök 

tekintetében jobb a helyzet, de az idegen nyelveket tárgyalási szinten beszélő, önálló munkavégzésre 

alkalmas fiatal szakemberekből hiány mutatkozik.  

A munkáltatói oldalt képviselő alanyok, illetve vállalati szakszervezeti tisztségviselők elmondása alapján 

a vizsgált cégek hirtelen lecsökkent megrendelésállomány esetén nem eszközölnek tömeges 

elbocsátásokat, de csoportos elbocsátások sem igen jellemzők. Kivételt jelent ez alól, amikor például 

állami vállalatnál komolyabb strukturális átszervezés zajlik, amely létszámleépítéssel járhat, vagy  

súlyos válsághelyzet (mint a 2008-as gazdasági krízis után). Azonban válsághelyzet esetén is lehet a 

leépítés alternatívája például a munkaidőcsökkentés. Közép- és nagyvállalatok komoly tartalékokat is 

fel tudnak halmozni arra az esetre, hogy csökkenő megrendelésállomány esetén ne kerüljön sor 

tömeges elbocsátásra. A Covid-járvány miatt nem történt tömeges leépítés egyik vizsgált vállalatnál 

sem, noha elbocsátásokra – az ezt közlő alanyok beszámolója szerint – országos szinten volt példa. 

Tehát a vizsgált vállalatok között bár nem történt komoly létszámleépítés az elmúlt hónapokban, ez nem 

reprezentálja a hazai cégek sokaságát. Kimaradhattak kutatásunkból olyan vállalatok tisztségviselői, 

akik cégénél erre sor került.   
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Az alanyokat arról is kérdeztük, mit tekintenek a hazai építőipar legfőbb kihívásainak, esetleg 

problémáinak. A kapott válaszok meglehetősen szerteágazóak voltak, ezért az egyes problémaköröket 

csoportosítani igyekeztünk az alábbi tematikák szerint:  

1. alvállalkozón keresztül történő munkavégzés;  

2. rossz munkakörülmények;  

3. fekete foglalkoztatás;  

4. hektikus megrendelésállomány;  

5. nemzetközi versenyhátrány;  

6. hatékonytalanság – korrupció, túlzott bürokrácia és digitalizációs elmaradottság;  

7. az emberi tényező.  

A tanulmány érinti az utánpótlás és a képzések (szak- és mérnökképzés) problémáját is, tárgyalva azt, 

hogy miként jelenik meg a szakképzésben a maradványelv (amikor már csak a leggyengébb képességű 

tanulókat tudják felvenni az intézmények); mik a problémák a (szak)képzésben és az oktatási 

rendszerben; milyen várakozások élnek az új szakképzési szisztémával kapcsolatban; mi az alapvetően 

hibás szemlélet az építőipari szakmunkákat illetően; milyen további lehetséges irányai lehetnek a 

szakképzés átalakításának; mi lehet az építőipari szakképzés jövője, és ennek milyen hátráltató 

tényezői vannak; milyen hazai nagyvállalati és nemzetközi képzési gyakorlatokkal találkozhatunk; és 

végül kitérünk a mérnökképzés problémáira is.  

A munkavédelem kérdése egy olyan terület, amelynek megítélése az interjúk alapján ellentmondásos 

lehet. A munkáltatókat  kérdezve arról győződhettünk meg, hogy a vállalatok maradéktalanul 

igyekeznek megfelelni a törvényi szabályozásnak, sőt adott esetben az ennél szigorúbb és 

szofisztikáltabb céges munkavédelmi előírásoknak is. A legtöbb vállalatnál foglalkoztatnak, egyes 

esetben részmunkaidőben munkavédelmi felelős munkatársat, akinek feladata a szabályozás 

betartatása. A vállalatok többségénél vezetői ellenőrzés is történik a munkavédelmi előírások 

betartatását illetően az építési helyszínek megtekintésekor. Közepes és nagyobb cégek rendelkeznek 

munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályzattal. Olykor a minőségirányítási rendszer is 

szabályozza, hogy ezeknek el kell készülniük, a dolgozóknak pedig vizsgázniuk kell belőlük. Jellemzően 

évente egy-egy alkalommal van tűzvédelmi riadó, kiürítés. A vállalati és az országos szakszervezeti 

vezetők azonban többször a munkahelyi balesetek, adott esetben a halálesetek magas számáról adtak 

számot. További problémát jelent a hatósági ellenőrzés hatékonysága, ugyanis a megkérdezettek 

szerint nem a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, hanem elsősorban a büntetés kiszabását helyezik 

kilátásba. A beszélgetések során az is szóba került, milyen típusú biztosítást kötnek a cégek a 

munkavállalókra, illetve az építési projektekre.  

A kutatás kiemelt célja volt az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazási lehetőségeit felmérni az 

építőipar keretei között. Bár e gyakorlatok egyre elterjedtebbé válnak a vállalati gyakorlatban, az 

építőipar első pillantásra nem tűnik azon szektornak, ahol széles körben alkalmazhatóak lennének. 

Ennek ellenére, bár a vizsgált vállalatok többsége hagyományos, heti 40 órás munkaidőben és kötött 

munkarendben foglalkoztatja a dolgozóit, találkoztunk adaptált és adaptálható jó gyakorlatokkal is. A 

különböző atipikus gyakorlatokat legszélesebb körben jellemzően nagyvállalati, illetve multinacionális 
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nagyvállalatok esetében alkalmazzák. Az atipikus foglalkoztatási formák európai szintű elterjedtségének 

ismertetése után bemutatjuk azokat a vállalati gyakorlatokat, melyeket az interjúpartnerek beszámolói 

alapján a vállalataik alkalmaznak.   

2. ELEMZÉS 

Kutatásunk építőipari munkaadókat érintő részében 10 interjút készítettünk a munkáltatói oldal 

képviselőivel (ezek a 30 fős minta harmadát teszik ki): kis, közepes és nagyvállalatok munkatársait 

egyaránt kérdeztük. Munkáltatóként kategorizáltuk a vállalatok tulajdonosait, cégmérettől függően az 

ügyvezetőit, vezérigazgatóit, HR-igazgatóit, illetve az országos vállalkozói érdekvédelmi szervezetek 

tisztségviselőit. Az elemzést azonban tematikusan készítettük, vagyis nemcsak a munkáltatók 

beszámolóit, hanem a – hasonló interjús vezérfonal alapján kérdezett – vállalati és országos 

szakszervezeti tisztségviselőkkel készített interjúkat is felhasználtuk a releváns kérdéseket illetően.  

A tanulmányt hat fejezetre bontottuk. Elsőként a szakemberhiány okait és az építőipari hiányszakmákat 

tárgyaljuk. Ezt követően a cégek elbocsátási gyakorlatát, fluktuációs trendjeit, rekrutációs stratégiáit 

vizsgáljuk. Majd rátérünk arra, hogy az interjúpartnerek szerint melyek a hazai építőipar legfőbb 

kihívásai és problémái. Tárgyaljuk továbbá az építőipari képzés és utánpótlás kérdését; a 

munkavédelem problémáját és a vállalatok biztosításkötési gyakorlatát; valamint kiemelten foglalkozunk 

az atipikus foglalkoztatás európai sajátosságaival és az atipikus foglakoztatási formák alkalmazásával 

a hazai  építőipari vállalatok gyakorlatában. 

2.1. Szakemberhiány, hiányszakmák 

Problémafelvetés 

A munkáltatói oldalt képviselő és a szakszervezeti tisztségviselő alanyok elmondása alapján 

gyakorlatilag – olykor ki-ki a saját szakterületét említve – minden építőipari szakma hiányszakmának 

tekinthető. Ez nem feltétlenül azt jelenti , hogy nincs olyan személy, aki elvégezné az adott munkát, de 

a kvalifikált és magas színvonalon teljesítő szakmunkásokból hiány jelentkezik. A többségük – az 

alanyok elmondása szerint – már elhagyta Magyarországot és külföldön vállal(t) munkát. A problémát 

sok (nagy)vállalat céges, belső továbbképzésekkel igyekszik orvosolni (lásd a szakképzést tárgyaló 

alfejezetet). 

A mérnöki munkakörök tekintetében jobb a helyzet, de az idegen nyelveket tárgyalási szinten beszélő, 

önálló munkavégzésre alkalmas fiatal szakemberekből hiány mutatkozik.  

Szakmunkások 

A kis- és közepes vállalatok jellemzően alvállalkozókkal dolgoznak. Fizikai állományuk nincs, vagy csak 

kis létszámú. A nagy hazai, illetve a multinacionális építőipari vállalatok saját fizikai állományt 

alkalmaznak. Az alvállalkozói foglalkoztatás számos problémát foglal magában (rossz 

munkakörülmények, fekete foglalkoztatás – lásd az építőipar kihívásait tárgyaló alfejezetet).  
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Nagyon alacsony a szakképzésben tanuló diákok száma, csupán néhány gyerek végez 

évfolyamonként. Vagyis kisebb a merítés, és eleve a kevéssé szorgalmas, tehetséges gyerekek jutnak 

el a szakképzésbe. Az oktatók jelentős része középkorú vagy a nyugdíjkorhatárhoz áll közel. 

„Az építőipari szakmák közül mind hiányszakmának tekinthető. […] 2-3 gyerek végez egy-egy 

évfolyamban, egy-egy városban. Tehát ez olyan minimális létszám, hogyha azt vesszük 

figyelembe, a korfát, ha figyelembe vesszük, az építőipari dolgozók jó része, nem beszélve a 

tanárok jó része mind 50 vagy inkább a 60 fölött van. De az építőiparban is hát a munkások jó 

része, az 40 fölötti. A szakember-utánpótlást jól képzett tanulókkal, meg fiatalokkal nagyon 

nehéz lesz így követni.” (11. interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet 

szakképzésért felelős tisztségviselője) 

A jobb képességű munkavállalók már főként külföldön dolgoznak. A fizikai dolgozókat sokszor csak 

külföldi munkavállalókból lehet pótolni.  

„Kínairól is tudok, ukránok, lengyelek, románok. Ez az, amikor nem becsüljük meg a hazai 

szakmunkásállományt; azok elmennek külföldre, és igazából ez a bérszínvonalból, az országos 

bérszínvonalból, a jövedelemviszonyokból meg abból adódik, hogy az alvállalkozó az 

alvállalkozónak az alvállalkozója.” (12. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

Az egyik alany elmondása szerint már a környező országok munkavállalói is inkább a nyugati 

munkavállalást választják a magyarországival szemben.  

„Nem tudok olyat mondani, ami nem lenne hiányszakma. Ami várható volt, mert a 

rendszerváltás óta a szakszervezet folyamatosan jelzi ezt a problémát. […] A rendszerváltást 

követően elég sok fórum és konferencia zajlott a szakmai utánképzésről. Most már 27-30 éve 

vagyok szakszervezeti tisztségviselő – országos konferenciák voltak, volt, amit a szakszervezet 

szervezett, volt, amit egyetem szervezett. Lényeg az volt, hogy mire odáig jutunk, hogy EU-s 

forrásból építsünk megfelelő utakat, addigra már nem lesz megfelelő szakemberbázis. Egy 

része külföldre ment, a jó szakemberek egy része külföldön vállal munkát. Illetve most már 

Romániából sem hozzánk jönnek, hanem nálunk nyugatabbra. Tehát szerintem ez már 20 éve 

téma.” (10. interjúalany, multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti 

titkára) 

Az egyik megkérdezett munkaadó említi, hogy nagyon nehezen talál munkavállalót, az 

álláshirdetéseikre nincsenek jelentkezők. Ha pedig vannak, nagyon magas a bérigényük, amit szintén 

a külföldi munkavállalással hoz kapcsolatba.  

„Az ismert, hogy rengeteg dolgozó elment külföldre dolgozni, és a privát véleményem, hogy 

nagyon sokan nem akarnak kötöttségben dolgozni. […] Elég erősen felnyomta a fizikai dolgozók 

bérigényét, időnként csillagászati összegeket lehet hallani.” (7. interjúalany, hazai kisvállalat 

ügyvezetője) 
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Általános probléma, hogy „felhígultak” az építőipari szakmák, és drasztikusan csökkent a munkavégzés 

színvonala. Ezért amikor hiányszakmáról beszélünk, leginkább a kvalifikált munkaerő hiányát, a 

minőségi munkavégzés képességének hiányát említik az interjúalanyok.  

„Hiányszakmának számít szinte minden. Igazándiból jókezű kőművest, asztalost, burkolót, 

hideg- és melegburkolót, ácsot, ne adj’ isten bádogost roppant nehéz szerezni, 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. […] Nem így 

fogalmaznék, hogy hiányszakma, hanem úgy, hogy mert nem ment el mindenki ebből az 

országból, aki jókezű asztalos, jókezű 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 vidéki középvállalat üzemi tanácsi elnöke és 

szakszervezeti titkára) 

„Azt gondolom, hogy szinte az összes annak tekinthető. A fizikai munkakörökre gondolok 

elsősorban. Tehát a burkoló, az ács, a vasbetonszerelő, villanyszerelő, kőműves, festő. Ezek 

mind nagyon nagy probléma nekünk pótolni az elmenőket és a nyugdíjba menőket.” (6. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat humánpolitikai vezetője) 

„Egy-kettőt még most is felvennék. Embert fölvenni képtelenség. Mert nincs munkaerő. 

Kvalifikáltban nincs.” (7. interjúalany, hazai kisvállalat ügyvezetője) 

„Nincsen szakember Magyarországon, normális szakember nincs. Most az, hogy én fogadok 

valakit, alvállalkozót, és ő azt mondja, hogy ő burkoló vagy festő, vagy akármicsoda, és a 

szakmát körülbelül ugatja, az nem szakember. Tehát jó szakemberek nincsenek, vagy 

nagyítóval lehet őket keresni. Nem mondom, hogy abszolút nincs, de nagyon-nagyon kevés 

van, aki tényleg szakember, és tényleg normális emberekkel normálisan, határidőre, 

szakmailag megfelelő minőségben tud dolgozni. Az, hogy összefogunk öt embert a faluban, azt 

kinevezzük magunkat kőművesbrigádnak vagy festőnek, vagy gipszkartonosnak, az nem 

játszik. És ebbe nagyon könnyen bele lehet futni, ha az ember kimegy abból az ismerős 

alvállalkozói körből, amit ismer.” (27. interjúalany, hazai vidéki kisvállalat ügyvezetője) 

„Azt gondolom, hogy a szaktudást igénylő szakmák, és itt gondolok a bádogos, asztalos, 

műemlék-felújítást végző, műemlék-jogosultsággal rendelkező szakmákra leginkább. Ezek 

azok, amik hiányszakmák. De azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban szinte minden területen 

létszámhiány volt, amíg mondjuk, egy fél éve azt látom, ez elkezdett visszafordulni. Tehát most 

kevesebb a feladat, kevesebb a munka. De az előbb említett szakmák, ezek szigetelő… 

mondjuk, a szigetelő szaktudást igénylő szakma, az mindenképpen hiányszakma.” (28. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója)  



 
 
 
9 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Ha az építőipart tekintem, akkor a fizikai munkaerő vonatkozásában a nagyon jól képzett 

lakatos, szerkezetlakatos, ez hiány ma Magyarországon, a villanyszerelő és mondjuk, a jó 

gépész, mondjuk úgy, hogy a gépésztechnikusok vagy épületgépészek, mondjuk akár így. Ez 

mind hiánynak minősül a fizikai oldalon.” (29. interjúalany, hazai tulajdonú nemzetközi 

nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

A munkaerőhiány különösen problémás, ha olyan speciális szakmáról van szó, mint az útépítés vagy 

az útkarbantartás, melyeket kevés helyen lehet iskolarendszerű képzésben tanulni.  

„Ha a mi cégünkből indulunk ki, akkor igazándiból ez az útépítő, útfenntartó képzés, ez nagyon 

kevés az országban. Székesfehérváron és Békéscsabán van inkább építőipari jellegű képzés, 

illetve útépítő képzés, de az üzemeltetés-fenntartásra, arra nincs, talán a jövő évtől kezdve. A 

2020-as felvételiztetéseknél talán már ez megjelenhetett, de nem nagyon kaptunk erre 

visszajelzést, hogy itt nagyon bővítették volna, vagy bővült volna itt az új OKJ kapcsán az ezekre 

való jelentkezéseknek a száma. Ez nálunk egy hiányszakma volt eddig, próbáltunk különböző 

lépéseket tenni annak érdekében, hogy a közutas szakma is kerüljön be az új szakmák közé. 

Hát, folyamatban vannak ezzel kapcsolatos elképzelések meg tervek. Úgyhogy várjuk a 

lehetőségeket.” (30. interjúalany, hazai nagyvállalat HR-osztályvezetője) 

A mélyépítésben sincs tehát igazán utánpótlás, a munkavállalók jellemzően középkorúak. Ráadásul, ha 

valaki útépítésen dolgozik, ki van téve az időjárás viszontagságainak is.  

„50 fokban a 200 fokos aszfaltot teríteni kell, szóval ehhez fiatalok nem jönnek. Jelenleg a 

középkor az, ami dominál. […] Bizony, 40-50 fokban kint teríteni az aszfaltot, 150 fokos, 200 

fokos aszfaltot. Hát, hogy mondjam, mondjam azt, hogy embertelen? (15. interjúalany, 

közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője) 

Mérnöki munkakörök 

A mérnöki terület megítélése nem egységes. Egyes munkaadók elégedettek a mérnökeik, illetve az 

utánpótlást illetően a fiatal mérnökeik teljesítményével, míg más munkáltató kimondottan lesújtó képet 

fest a témáról. Munkaerőhiányról tehát kevéssé, ebben az esetben inkább a minőségi munkaerő 

hiányáról, illetve bizonyos hiányosságokról (pl. tárgyalóképes idegennyelv-ismeret) beszélhetünk a 

(fiatal) mérnökök esetében.  

„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 vidéki 

középvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 

„Tapasztalatom szerint a menedzser-utánpótlás, ezen belül a mérnökhallgatók közül a 

gyakornokok közül elég sokat foglalkoztatunk, akikből kinevelődtek elég jó vezetők is.” (10. 

interjúalany, multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 
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„Nekünk van saját oldalunk, és megnéztem, hogy jelen pillanatban nekünk 39 nyilvános 

álláshirdetésünk van, aminek egyébként számomra is meglepő módon körülbelül 90%-a, az 

nem fizikai munkavállaló, hanem építésvezetők, művezetők, gazdaságisok, azok mondjuk, jóval 

kevesebben, de kifejezetten ez a középvezetői műszaki szint, előkészítő mérnökök, tehát 

kifejezetten ilyenek kerestetnek. (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat 

üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

„A tervezőkkel ugyanez a helyzet körülbelül. Gondolom, a generálkivitelezőkkel is körülbelül 

ugyanez a helyzet. Csak én mondjuk, elég régen dolgozom ebben a szakmában ahhoz, hogy 

én még, én még az átkos szocializmusban kezdtem a pályafutásomat, és azért a tervezői 

munka terén is az a tervdokumentáció meg ez, amit most kinevezünk tervdokumentációnak, 

ezek azért körülbelül köszönőviszonyban sincsenek egymással. Ez vonatkozik a közbeszerzési 

dokumentációra és sajnos vonatkozik arra is, amiért én fizetek. És hiába adom vissza, tehát 

gyakorlatilag, mikor a tervező azt mondja, hogy akkor, mikor nem tudtam belőle a tervet 

kicsikarni, és mondtam, hogy már megcsináltuk, hát, azt mondta, jó, majd akkor kimegyek és 

lerajzolom, és még azután is eltelt két hónap, mire én kaptam egy tervet róla, arról, amit én már 

megcsináltam. Tehát ez azért körülbelül nonszensz.” (27. interjúalany, hazai vidéki kisvállalat 

ügyvezetője)  

A minőségi munkaerőhiány sok esetben abban mutatkozik meg, hogy a mérnökök mennyire tudnak, 

vagy nem tudnak idegen nyelven beszélni, illetve külföldi megrendelőkkel tárgyalni. Idegen nyelveket 

magas szinten beszélő mérnökökből jellemzően hiány van az építőiparban. 

„Ha pedig szellemi munkaerőt nézek, akkor az igazán magasan kvalifikált, műszaki végzettségű 

és nyelvet beszélő szakemberekből van hiány. Tehát itt az »és« kapcsolaton fontos rugóznom, 

mert jól kvalifikált, tapasztalt, mondjuk, építésvezető, projektvezető, műszaki előkészítő, 

tervezőmérnök van, de aki nyelvet beszél, készségszinten tud külföldi megrendelőkkel tárgyalni, 

az Magyarországon hiányzik. Úgyhogy ezek azok a szakmai specifikációk. Mi úgy szoktuk 

egyébként házon belül mondani, meg amikor nyilatkozunk kifelé, hogy minőségi és mennyiségi 

munkaerőhiányról beszélünk, amit mi tapasztalunk, és számunkra a minőségi munkaerőhiány 

sokkal inkább problémát jelent, mint a mennyiségi. Tehát olyan még sose volt, hogy azért ne 

tudnánk befejezni egy projektet, mert nincs elég ember, akit oda lehet küldeni. Mert van, nekünk 

van, egyrészt saját erőforrásból is, másrészt mondjuk, közreműködői erőforrásból is. Az, hogy 

az a projekt hogyan lesz eredményes, hogyan lehet elkerülni a kötbéreket, a veszélyes, rizikós 

szituációkat, hogy a megrendelőnek is simult legyen az arca, és a miénk is jó legyen, az meg a 

minőségi munkaerőn múlik, és abból ilyen konstellációk állnak föl, például a nyelvismeret. […] 

Azt kell hogy mondjam, hogy a minőségi munkaerő, az nálunk nagyobb hiány, a külföldi 

megrendelésekből, tehát magyarországi beruházásokból sok van nálunk, ahol külföldi a 

megrendelő és az igazán komoly szolgáltatói attitűdre meg a megrendelői igények 

kielégítésére, vevői elégedettségre is oda kell figyelni, miközben határidőn és büdzsén belül 

vagyunk, és még pénzt is keresünk, az a minőségi munkaerőn fog múlni.” (29. interjúalany, 

hazai tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője)  
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Területi eltérések 

Az ország egyes régióiban nehézkesebb a generálkivitelezésben szakembert találni. A jelentősebb 

fizikai létszámot foglalkoztató nagyvállalatok leányvállalatukon keresztül, illetve a vállalatcsoporton belül 

is meg tudják oldani a problémát.  

„Biztos, hogy van eltérés, mert ugye az egész országot lefedő tevékenységi körrel bírunk. Tehát 

Budapest, Pest megye és a Dunántúl szinte minden régiójában volt, van, és remélem, lesz is 

munkánk. Azt tudni kell, hogy a költségek tekintetében nekünk egyszerűbb, olcsóbb, és 

törekszünk is erre, hogy az adott projekt kivitelezési helyszínén vagy ahhoz közel lévő 

vállalkozókat vonjunk be a generálkivitelezésbe, és hát vannak olyan régiók, ahol hát ez egy 

kicsit nehézkesebb.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat üzemi tanácsi elnöke 

és szakszervezeti titkára) 

Területi eltérés Kelet- és Nyugat-Magyarország mentén mutatkozik a Nyugat javára a magasabb 

bérezés miatt, de a munkavállalókat erős, országon belüli migráció is jellemzi. 

„A Kelet és Nyugat között. De ezt sem lehet egyébként mondani, mert az emberek vándorolnak. 

Nyíregyházáról följön Pestre dolgozni. Hol munkásszállón lakik egy része, szerintem kevés 

része, de állandóan hazautaznak, a fenekük alatt kocsi van, és a brigád, a 6-8 fős brigád, az 

kocsival mászkál. Keleten sokkal kevesebb és kevesebb a bér is.” (15. interjúalany, közlekedés- 

és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője) 

2.2. Elbocsátás, fluktuáció, rekrutáció  

Elbocsátás, fluktuáció 

A munkáltatói oldalt képviselő alanyok, illetve vállalati szakszervezeti tisztségviselők elmondása alapján 

a vizsgált cégek hirtelen lecsökkent megrendelésállomány esetén nem eszközölnek tömeges 

elbocsátásokat, illetve a csoportos elbocsátások sem nagyon jellemzők. Kivételt jelent ez alól, amikor 

például egy állami vállalatnál komolyabb strukturális átszervezés zajlik, ami létszámleépítéssel járhat, 

vagy súlyos válsághelyzet (mint a 2008-as gazdasági krízis után). Válsághelyzet esetén a leépítés 

alternatívája lehet például a munkaidőcsökkentés. Közép- és nagyvállalatok komoly tartalékokat is fel 

tudnak halmozni arra az esetre, hogy csökkenő megrendelésállomány esetén ne kerüljön sor tömeges 

elbocsátásra. A Covid-járvány miatt nem történt tömeges leépítés egyik vizsgált vállalatnál sem, noha 

elbocsátásokra – az ezt közlő alanyok beszámolója szerint – országos szinten volt példa. Tehát a 

vizsgált vállalatok között bár nem történt komoly létszámleépítés az elmúlt hónapokban, ez nem 

reprezentálja a hazai cégek sokaságát. Kimaradhattak kutatásunkból olyan vállalatok tisztségviselői, 

akik cégénél erre sor került.   

Sok megkérdezett beszámolója alapján eleve ritka az elbocsátás; a fluktuáció legfeljebb a dolgozók 

felmondásának köszönhető. Ha elégedetlenek a dolgozó teljesítményével, akkor is csak legvégső 

esetben kerül sor elbocsátásra, ezt pedig különféle beszélgetések előzik meg. Nagyvállalatoknál pedig 

bevett gyakorlat a munkavállalói teljesítménymérés, ami eredményezhet elbocsátást is.   
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„Elbocsátásokra nem nagyon emlékszem. 12 éve vagyok itt. Előtte is itt dolgoztam ezen a 

területen, csak nem ezen a poszton. Amikor voltak ilyen gondjaink, a válságra vezethető vissza, 

akkor munkaidőt csökkentettek. Tömeges leépítésre nem emlékszem.” (6. interjúalany, hazai 

tulajdonú vidéki középvállalat humánpolitikai vezetője) 

„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, s ha lehet, akkor segítenek. Ezt követően, ha kell, figyelmeztetik, ha szükséges, még 

egyszer, és akkor leül vele a főmérnök beszélni. Az, hogy valakit kirúgunk, az tényleg a végső 

eset.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat üzemi tanácsi elnöke és 

szakszervezeti titkára) 

„Most a fizikai létszámban elég erőteljes változás volt, és volt a nem fizikai állományban egy 

becsületes csökkenés. 2-3 ember az utóbbi 3 évben elment a nem fizikai dolgozók közül, a 

fizikai dolgozóknál meg a gépészet, az megszűnt nálunk, a villanyszerelés kicsit fejlődött, és az 

asztalosüzem fejlődött. Tehát gyakorlatilag a létszámi változás ezt jelentette. […] A koronavírus 

miatt nem küldtünk el senkit. Küldtem el embereket a nem megfelelő munkavégzés miatt. Vagy 

pedig a munkahelyi fegyelem be nem tartása miatt.” (27. interjúalany, hazai vidéki kisvállalat 

ügyvezetője)  

Az egyik interjúpartner elmondása alapján a járványhelyzet alatt ugyan csökkent a 

megrendelésállomány, azonban a munkáik ütemezésére az a jellemző, hogy a jelenlegi 

megrendelésekből hónapok múlva lesz csak munka, így a járványhelyzet miatti visszaesést 

szeptembertől fogják érzékelni. Arra a kérdésre, hogy hogyan oldják meg a talpon maradást, azt 

mondja, hogy a költségeket próbálja meg hatékonyabban csoportosítani. 

„Ha elfelejtjük a 2009-es leépítést, akkor két embert rúgtam ki az elmúlt évek során, erkölcsi 

problémák miatt. Ezt a két embert leszámítva nem vagyok híve az elbocsátásoknak. […] De a 

mi megrendeléseink hosszú távúak. Ott kezdődik a probléma – ezt már érezzük –, hogy eltelt 

három hónap, és a kutya nem szólt hozzánk új munkák ügyében. Most egy hete kezdődtek az 

ajánlatkérések, de azt ne kérdezze, hogy szeptemberben miből adok a fiúknak munkát. Amit 

megnyerek a jövő héten munkát most, az nem szeptemberi munka, hanem decemberben lesz 

vagy jövőre.” (7. interjúalany, hazai kisvállalat ügyvezetője) 

Az egyik interjúalany kifejti, hogy két elbocsátási hullámot érdemes megkülönböztetni: a 2008-as válság 

körüli visszaesést és a 2020-as Covid miatti leállásokat. Mindkettő esetében – bár más mértékben – 

gyárlezárások vagy műszakcsökkentés miatt kénytelenek voltak csoportos leépítéshez folyamodni. 

Ismertette, hogy a multik megtehetik, hogy az egyes dolgozók személyes hátterét, anyagi körülményeit, 

a háztartásban keresők számát figyelembe véve átképzéseket és/vagy végkielégítéseket alkalmazva 

bocsássák el a dolgozókat. 
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„Attól függ, melyik időszakról beszélünk. Mert sajnos mint érdekképviseleti vezető és mint egy 

multi cég szakszervezetise a [2008-as] válság kezdetén és az azt követő 2-3 évben százával 

felmondtunk csoportos leépítéssel, pontosan azért, mert visszaesett a termelés. Annyira 

lecsökkent a kereslet az építésanyag iránt, hogy tömegével küldtek el embereket. De egyébként 

a jelenlegi covidos helyzet miatt is történtek elbocsátások. […] Az építőanyag-iparban 

visszaesés történt, ez várható volt az áfatörvény módosításával kapcsolatban, de a vírus még 

nehezítette a helyzetet. Több olyan cégről tudok – de ahol én dolgozom, ott is a fizikai 

munkavállalók 10%-át bocsátották el – országos szinten, több telephelyről beszélünk, hogy 

mindenhol műszakszám-csökkenés lett, átálltak 1 műszakra vagy 2 műszakra, és a felszabadult 

munkavállalóknak felmondtak. […] Van egy időszak, amit lezártunk 2014-15-ben, amikor 

elkezdett az építőipar fejlődni, és kerestük a szakembereket és beindultak a műszakok. És 

megint én az építőanyag-iparról tudok beszélni, de akkor megduplázódott a kereslet, fel kellett 

venni sok embert, ezekből az emberekből lett most úgy elbocsátva. Ahol teljes gyárbezárás 

történt, ott nem volt szelektálási lehetőség, talán megmaradt 4-5 ember, aki még rendbe teszi 

a gyárat, esetleg árukiadás még folyamatban van. Ott, ahol egy részét kellett elküldeni [mondjuk 

a 3 műszakból egy műszakot], ott figyelembe veszik a munkához való hozzáállását, a szakmai 

hozzáállását. A jó szakember, aki jól dolgozik, mindegy hogy 3 éve dolgozik vagy 25 éve, az 

megtartásra kerül, ugyanakkor bocsátottak el olyan kollégát is, aki 30 éve dolgozott itt, csak 

olyan volt a munkahellyel a viszonya, hogy elbocsátásra került. Gyakorlatilag minden 

szempontot figyelembe vesznek.” (10. interjúalany, multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi 

elnöke és szakszervezeti titkára) 

Egyes közép- vagy nagyvállalatok nem bocsátanak el munkaerőt, inkább munkaerő-felvételben 

gondolkodnak. Az elbocsátás speciális működésmód esetén és a betanítással kapcsolatos ráfordítás 

miatt pedig sokszor nagyobb költséget jelent. Emellett válságtervvel is rendelkeznek, ha krízis idején 

elbocsátásra kellene sort keríteni, illetve tartalékot is fel tudnak halmozni ilyen esetekre.    

„Mi nem elbocsátunk, hanem folyamatosan keresünk. Tehát az elmúlt 10 évben 160 főről – 

tehát 160 fő volt, mondjuk, a cégcsoportban 10 évvel ezelőtt – felment a létszám 1185 főre. […] 

Évről-évre 100-120 fővel növeljük a létszámot. […] Tehát nem elbocsátásról beszélünk, hanem 

munkaerőfelvételről, létszámbővítésről. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez így is marad. Nem 

szeretünk elküldeni. Tehát nagyon sok energiát fordítunk a betanításra, eléggé, speciálisan, 

egyedi módon működtetjük a cégcsoportot, a belső folyamatainkat is sajátos módon 

szabályozzuk, tehát nem szokványos módon alakítottuk ki a munkaköröket, a specializációt. És 

amit itt megtanulnak a kollégák, azt szeretjük betartani, betartatni. Tehát arra törekszünk, hogy 

elégedett munkavállalóink legyenek, és nagyon nehezen válnánk meg bárkitől is. 

Természetesen van válságtervünk, mint minden cégnek. Tehát felelősen gondolkodó cég arra 

is gondol, hogy mi történik, ha valamilyen válság következtében mégis elbocsátásra kerülne 

sor. Akkor arra is van tervünk. Első sörben, aki nyugdíjas munkavállalónk, biztos, hogy szóba 

kerülne, vagy a gyakornokok. Tehát akkor sem ahhoz a stabil stábhoz nyúlunk, akire hosszú 

távon számítunk. Azoknak, akiknek már van, mondjuk, valamilyen jövedelmük, valamilyen 

bevételük, nem maradnak jövedelem nélkül. Tehát első körben azokra fókuszálnánk, a 
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távmunka, a munkaerőkölcsönzöttek, tehát van egy ilyen prioritás, amit alkalmaznánk, de nem 

volt szükség rá, és remélem, hogy nem is lesz.” (26. interjúalany, hazai tulajdonú nagyvállalat 

HR-igazgatója) 

„Ha igazából valakiről úgy gondoljuk, hogy meg kell váljunk tőle, akkor annak objektív okai, vagy 

szakmai alkalmatlanság kérdései lehetnek, és nem is igazán jellemző. Próbaidő alatt jellemzően 

kiforrja magát, vagy mondjuk az első évben, és hogyha valaki alkalmatlan arra a pozícióra, 

akkor válunk meg tőle. De a cég elég komoly tartalékokat szán arra, hogy esetleges 

megrendelésállomány-visszaesésnél is meg tudja tartani a munkavállalóit.” (28. interjúalany, 

hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

Nagyvállalati, teljesítményelvű kultúra mellett fluktuációt jellemzően inkább a gyenge munkateljesítmény 

generálhat. A minőségi munkavégzés biztosítását a vállalati teljesítménymérés- és értékelés jelentheti.  

„Alacsony, tehát kifejezetten azt kell mondjam, hogy 3 évvel ezelőtthöz képest csökkent, 

egyszámjegyű a fluktuáció, […] ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon egy olyan 15%-os 

fluktuációt normálisnak mondanak. […] Amit mi szeretnénk elérni, hogy ez az egyszámjegyű 

fluktuáció úgy alakuljon át, hogy nálunk kifejezetten fontos a munkaerő megtartása, de hogy 

talán a teljesítménykultúra, az jobban tükröződjön majd a /vállalat/-csoport működésében, hogy 

a munkáltatói oldalú csere több legyen, mint a munkavállalói felmondási oldal. […] Nincs ezzel 

gond, meg nem is tabutéma. Tehát a mi alapítónk azt mondja mindig, hogy […] minden nap 

rajtvonalhoz kell állni. Ez a teljesítménykultúránknak a mottója, ami azt jelenti, hogy nem elég 

ráülni a ma eredményeire, hanem minden nap meg kell mérettetni magunkat, hogy méltók 

legyünk ahhoz, hogy a fizetésünket fölvegyük. Minden nap valami teljesítményt kell leadni. És 

ez generálja egyébként a fluktuációt. Tehát a Covid alatt mi két dolgot állítottunk: azt tartottuk 

továbbra is, hogy a /vállalat/-csoport egy gondoskodó vállalat, amelynek különösen fontos, hogy 

jó környezetben, jó közegben, jó hangulatban történjen a munkavégzés, és hogy mi nem fogunk 

azért elküldeni kollégát, mert beütött egy vírus, hacsak egyébként a gazdasági 

szükségszerűség ezt nem érintette. Tehát nálunk minden projekt ment, működött, zajlott, a 

háttértevékenységeinket el tudtuk látni. Tehát nem álltunk le. Épp ezért mi nem is tartottuk 

indokoltnak, hogy bárkit emiatt elküldjünk. Ettől függetlenül volt elküldés, tehát voltak fluktuációs 

események, ez pedig a teljesítménykultúrára vezethető vissza. Minden évben van egy 

teljesítménymérésünk, teljesítményértékelésünk, és azt gondoljuk, hogy a tartósan rossz 

teljesítményű kollégákat, hogyha már megtettünk mindent annak érdekében, hogy a 

teljesítményüket helyre rakjuk, egyéni fejlesztésekkel, visszajelző beszélgetésekkel, 

támogatással, de hogyha ebből nem tudtunk változást elérni, akkor nekünk ott váltanunk kell. 

És ahogy az előbb említettem, ennek az arányát szeretnénk tovább növelni. A teljesítményre 

visszavezethető fluktuáció az, ami nálunk előfordul, ha a munkáltató kezdeményez. (29. 

interjúalany, hazai tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

A kutatásban rákérdeztünk a gondoskodó elbocsátás (outplacement] gyakorlatára is. Az effajta 

létszámleépítés olyan szolgáltatások nyújtását jelenti a vállalat részéről, melyek segítik az elbocsátás 

okozta érzelmi hatás feldolgozását és a dolgozó további elhelyezkedését (DOBÁK–ANTAL 2009). Az 
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outplacement gyakorlata – intézményesített formában – a nagyvállalatok körében alkalmazott 

elsősorban.  

„Van […] a cégcsoporton belül olyan kolléga az én hatáskörömben, ugye egy pszichológus 

kolléga, munkapszichológiával, szervezetpszichológiával is foglalkozik, humánbiznisz-

partnerek, HR-bizniszpartnerek működnek. Tehát mi kísérjük. Onnan kezdődik, hogy amikor 

megszületik egy döntés, azt nézzük meg, azt mérlegeljük, hogy miért születik meg az döntés, 

hogy ott el kell bocsátani valakit. Nyilván ott vagyunk mint HR-oldal, aki ebben a döntésben 

közreműködik, ezt a döntést magát challangeljük, hogy tényleg indokolt-e, tényleg fönnállnak-e 

a teljesítményproblémák. Ha egyébként fönnállnak, mi azt gondoljuk, hogy az exit folyamán is 

úgy kell eljárni, hogy bármikor bárkinek egyenes gerinccel meg tudjunk állni, meg a szemébe 

tudjunk nézni. Éppen ezért fontos, hogy egy méltó és igazságos eljáráson menjen keresztül az 

emberünk. És ez nemcsak azt jelenti, hogy megkap mindent, ami jár neki, hogy normális 

kivezetési folyamat van, ahol aztán exit interjú történik vele, hanem azt is, hogy felajánlunk neki 

további segítséget, a szervezetpszichológust, kiajánljuk fejvadászpartnernek, hogyha úgy van, 

összekötjük akár a munkaügyi központtal, a foglalkoztatási hivatallal. Vagy az alvállalkozói, 

beszállítói láncban is volt már arra példa, hogy kiajánlottuk a kollégát, mert mondjuk, nálunk 

adott pozícióban nem vált be, de úgy gondoljuk, hogy az adott vezetővel nem volt meg az a 

megfelelő kémia. S ezért vagy házon belül munkakörátalakítással, vagy munkakör- vagy 

szervezetváltással történik meg az exit, s akkor az egyik területről a másikra megy, vagy ha 

szervezeten kívülre, akkor utánkövetjük és próbálunk gondoskodni róla.” (29. interjúalany, hazai 

tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

Rekrutáció 

A vállalatok különböző módszereket használnak az új munkaerő felvétele céljából: álláshirdetéseket 

adnak fel, egyetemi nyílt napokon, állásbörzéken vesznek részt, vagy különösen fizikai munkavállalók 

esetén a munkavállalói ajánlás alapján úgynevezett hólabdamódszert is alkalmaznak.  

„A hirdetésekkel szoktuk leginkább pótolni a munkaerőhiányt, újságokban vagy portálokon, 

főleg ha Budapesten keresünk munkaerőt, akkor vannak portálok, akiket meg szoktunk keresni, 

ismerősökön keresztül.” (6. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat humánpolitikai 

vezetője) 

„A munkavállalói ajánlás, ez a legelterjedtebb a fizikai állomány körében. A szellemi 

munkaköröknél, ott vagy belső álláshirdetéssel, vagy szükség szerint külső állásportálon, 

elsősorban Professionon, vagy pedig helyi lapokban szeretnek hirdetni még így a vidéki 

kollégák, mert ugye mi országos nagyvállalat vagyunk. Budapesti központtal az összes 

megyében ott vagyunk 94 mérnökségen, 23 mérőállomáson, egész országot behálózzuk.” (30. 

interjúalany, hazai nagyvállalat HR-osztályvezetője) 
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A munkavállalói ajánlási programnak nagyvállalatok esetében intézményesített formája is működik. A 

munkavállaló, aki ajánl, azért lehet érdekelt új munkatárs felvételében, mert ajánlási prémium illeti meg, 

ha az új kolléga meghatározott időt eltölt a vállalat kötelékében.  

„Igen, bár most már egy-két éve a /vállalat/-nál is bevezetik a munkavállalói ajánlási programot 

is. […] Ez gyakorlatilag azt takarja, hogy ha nekem van javaslatom, vagy az ismeretségi 

körömben van olyan, akit szívesen ajánlanék itt bizonyos pozícióra, akkor én ezt megtehetem, 

és amennyiben őt fölveszi a cég, és legalább hat hónapig ő itt folyamatos munkavállaló, akkor 

az ajánlási prémium – ezt tegyük azért idézőjelbe, ezt a prémium szót –, de akkor ugye jár egy 

ilyen egyszeri juttatás az ajánlónak. Ez gyakorlatilag arra is jó, hogy az ember egy kicsit 

nyitottabb szemmel közlekedjen. […] Amikor kimegy egy álláshirdetés, akkor itt a belső 

állásbörzénken ugyanúgy megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy nyilvánosan megtalálható, a 

kollégák bent is látják, hogy milyen állásokra keres a cégünk kollégát, és ha neki abban az 

esetben van javaslata, akkor ő ezt megteheti. És amennyiben mindenben meg fog felelni a 

későbbiekben a jelentkező, és fölveszik és hat hónapot legalább itt van, akkor hat hónap 

elteltével jogosulttá válik az ajánló az ajánlási prémiumra.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú 

multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke)  

Egyes vállalatok bevett gyakorlatként alkalmaznak pályakezdő mérnököket is, aminek az lehet a 

hátánya, hogy a kolléga a betanulás után egy jobb ajánlat reményében hamar munkahelyet válthat.  

„Mi eddig is a pályakezdő mérnökök gyakorlatkezdésének a támogatására helyeztük a 

hangsúlyt. Tehát ennek isszuk a levét, hogy 2-3-4 év után elviszik tőlünk a kollégákat. Mi 

vagyunk a kiképzőhely, a kiképző műhely. Ráadásul azt látom, hogy az új generáció fiataljai 

nem is annyira helyhez, céghez kötöttek-lojálisak. Nem is saját hibájukból, hanem valahogy ez 

a világ, meg a generációs sajátosságok ezt hozzák. Úgyhogy, hát erre kellene valamilyen 

megoldást találnunk, valamit, ami mégis 2-3 év tapasztalatszerzés után itt tartja a kollégákat.” 

(28. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója)  

2.3. A hazai építőipar legfőbb kihívásai, problémái 

Problémafelvetés 

Az alanyokat arról is kérdeztük, miket tekintenek a hazai építőipar legfőbb kihívásainak, esetleg 

problémáinak. A kapott válaszok meglehetősen szerteágazók voltak, ezért az egyes problémaköröket 

csoportosítani igyekeztünk. 

Alvállalkozón keresztül történő munkavégzés 

Sok vállalatnál jellemző, hogy fizikai állománnyal nem rendelkeznek, és alvállalkozókkal dolgoznak az 

építkezéseken. A vállalatoknak így az alvállalkozó által történő foglalkoztatás körülményeire kevéssé 

van befolyása, például a munkakultúrát vagy a foglalkoztatás legális mivoltát illetően, továbbá ez a 

munkavállaló számára sem jelent biztos egzisztenciát. A fizikai munkavállalókat illetően ennek 
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következménye többek között – melyeket külön is tárgyalunk – a rossz munkakörülmények és a fekete 

foglalkoztatás fenntartása.  

„A nagy cégek többségénél meg nincs önálló munkaerő, vagy nem volt idáig, inkább 

alvállalkozókat alkalmaznak.” (11. interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet 

szakképzésért felelős tisztségviselője) 

„A magasépítésnél inkább menedzserek vannak, vállalkozók. Vállalják a munkát, és 

alvállalkozókat foglalkoztatnak.” (15. interjúalany, közlekedés- és mélyépítő szakszervezet 

tisztségviselője) 

Az alvállalkozói foglalkoztatás fent említett problémája kevéssé jelenik meg azoknál a nagyvállalatoknál, 

ahol a cégcsoporthoz tartozó leányvállalatok biztosítják a fizikai létszámot.  

„A leányvállalataink egyben alvállalkozóink is. Ez a teljesítés biztonsága miatt volt fontos. Tehát 

hogyha elvállalunk egy megbízást, egy projektet, akkor nekünk fontos, hogy határidőre a 

szerződés szerint teljesítsünk, ezért így éreztük biztosítottnak, hogy van saját szakiparos 

leányvállalatunk, akik bármikor oda tudnak menni egy építkezésre.” (26. interjúalany, hazai 

tulajdonú nagyvállalat HR-igazgatója) 

Rossz munkakörülmények 

A rossz munkakörülmények egyfelől a higiéniai, öltözködési, étkezési problémákat takarják, melyek 

jelenlétéről és meg nem oldott voltáról egyetértés van az országos vállalkozói érdekképviseleti vezetők 

és az országos szakszervezeti vezetők között is. Az ingázó dolgozók miatt például több munkásszállóra 

lenne szükség. Másfelől nem megfelelő a munkavédelem sem, ami miatt a munkahelyi balesetek is 

gyakoribbak. Amint a munkavédelmi kérdéseket érintő alfejezetben tárgyaljuk, a kérdezett 

vállalatvezetők és vállalati szakszervezeti vezetők mindannyian szigorú törvényi és munkahelyi 

szabályozásról és azok betartásáról számolnak be. Az országos szakszervezeti vezetők a baleseti 

statisztikák alapján mégis borúsabb képet festenek a helyzetről. Látszólag komoly ellentmondás van 

tehát a vállalati munkavédelmi precizitás és a balesetek országos száma között. Erre magyarázatként 

szolgál, hogy alanyaink zömében közép- és nagyvállalatokat képviseltek, míg a végzetes balesetek 

száma a mikrovállalkozások esetében a legmagasabb.1 

A munkakörülmények javítása és a balesetek számának csökkentése ágazati szintű beavatkozást 

követelne. A kérdezett országos szakszervezeti vezetők önkritikusan a szakszervezetek felelősségét is 

hangsúlyozzák a fennálló szituációért.  

                                                      

1 Budai Dávid: Több a munkahelyi baleset – Az építőiparban dolgozó férfiakat érte különösen sok tragédia. 
VAOL, 2020. 03. 15. https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-

ferfiakat-erte-kulonosen-sok-tragedia-3841458/ (Letöltve: 2020. 10. 25.) 

https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-ferfiakat-erte-kulonosen-sok-tragedia-3841458/
https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-ferfiakat-erte-kulonosen-sok-tragedia-3841458/
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„Ágazati szinten ilyen dolgokat is megérné rendezni. Nem beszélve a balesetekről. Hogy az 

építőipar a halálos munkabalesetek listájának első helyén […] áll. 2005-6 körül 50-40 körül volt, 

most megnéztem a statisztikát, hogy lemegy 26-ra. Minden második héten elbúcsúzunk egy 

embertől. Ennek számtalan kihatása van. Amikor szakmát választ egy fiatal, nem közömbös 

[…]. Amit most tapasztalnak, hogy fölszállnak a metróra, és festékes ruhában szerszámosládát 

cipelve, ez nem feltétlenül egy jó ajánlólevél. […] Aki ma zsákkal hordja a szemetet, az harminc 

év múlva nem fog tudni felkelni, mert az ízületei szétmentek. Tehát a mai építőipar embervédő 

szabályai teljes egészében hiányoznak, csak a gazdasági érdekeknek vannak alárendelve. […] 

Azok, akik mások jólétért dolgoznak, hogy mások kényelmes úton lakjanak, eljussanak A-ból B 

pontba, akik ezt megcsinálják, méltatlanul rosszul bánunk ezekkel az emberekkel. Elszörnyedve 

látom, hogy útépítő munkások felhajtott csomagtartóban fogyasztják el az ebédjüket. […] 

[Dániában] részletesen oktatják, hogyan dolgozzanak úgy, hogy óvják az egészségüket, 

hogyan hajoljanak le, hogyan emeljenek, hogyan guggoljanak. Vagy Ausztriában napvédő 

krémről oktatják őket, hogy ne legyenek bőrrákosok. […] Magyarországon az építőmunkások – 

ki merem jelenteni – nomád körülmények között vannak dolgoztatva. Az, hogy festékes ruhában 

járnak dolgozni, hogy nem látok olyat, hogy valaki egy konténerből úgy jön ki, hogy civil ruhába 

átöltözve megy egy fiatalember a barátnőjével, és […] festékes, mocskos ruhában jönnek ki – 

azt gondolom, hogy ezt látom a legnagyobb kihívásnak, hogy a szakmának az embervédő arcát 

kéne megvalósítani.” (14. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

„Aminél problémát látok, az a tisztálkodás […]. Ugye úgy mennek el a munkahelyekről, ahogy 

egész nap dolgoztak. Beülnek a kocsiba és mennek haza. Nagyon nehéz megoldani, de ebben 

azért valamivel többet lehetne tenni. [A korábbi éveket tekintve] jobban megoldott volt, igen. 

Sokkal többen voltak munkásszállón. Annak ellenére, hogy a munkásszállóknak a színvonala 

sem volt régebben azért kedvező […]. Ugye lakókocsik mindenhol vannak, tehát a lakókocsikat 

kiviszik, hogy az emberek tudjanak enni, vagy esetleg a kézfertőtlenítést, különösen most, ugye 

meg tudják oldani. […] Sokkal több munkásszálló kellene. Szerintem ez a helyzet nagyon 

nehéz, szinte megoldhatatlan, ugye ez egy olyan munkahely, ahol vándorolnak az emberek, 

ugye ott, ahol munka van, oda kell menni. Odavinni mindent szinte lehetetlen. A 

munkásszállókon megoldható lenne. Ott ugye hétfőn jönnek, és általában pénteken mennek 

haza az emberek. Ott megoldott. Azért valahogy régebben emberségesebb volt az egész […]. 

Jobban odafigyeltek az emberekre. Ma már azért talán nem annyira, és ebben mi is hibásak 

vagyunk, a szakszervezet. […] Jobb odafigyelés, és oda kellett volna egyszer-egyszer ütni […]. 

A vezetésnek, a szakszervezetnek, a vezetés felé többet kellett volna morogni. Ebben a 

szakszervezet biztos, hogy problémás.” (15. interjúalany, közlekedés- és mélyépítő 

szakszervezet tisztségviselője) 

A mikrovállalkozások és a brigádszerű munkavégzés helyett szerencsésebb lenne 10-20 fős 

kisvállalkozások működése, ami kevéssé tenné kiszolgáltatottá a fizikai dolgozókat – pl. alvállalkozók 

alkalmi munkavállalójaként. A meglévő helyzetnek köszönhetően kialakult alacsony szintű építőipari 

kultúra és igénytelenség, ami az interjúpartnerek szerint az építőipar ezen szegmensét jellemzi, külföldi 

mércével mérve példátlan, és nem válik vonzóvá a fiatalok számára. 
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„A másik meg szerintem a munkafeltételek, tehát számtalanszor lát az ember itt a környékünkön 

is felújításokat, semmilyen szociális feltétel nincs biztosítva, vagy hát rongyos ruhákban jönnek-

mennek az emberek. Tehát hogy átöltözési lehetőség vagy étkezés, ezek azért nagyon sok 

cégnél nem biztosítottak. Természetesen hát van egy csomó nagyobb cég. És hát, amit 

problémának látok, ez a szétaprózottság, amíg nálunk, egy tízmillió lakosú [országban] 

százezer fölötti a vállalkozások száma, Ausztriában ez egyötöde, és pontosan ez a kisebb, 10-

15-20 fős cégcsoport hiányzik azért az itthoni palettáról. Hát itt ugye általában az alvállalkozói 

hálózat vagy rendszer miatt a végén egy autónyi kis csapat vesz részt a munkában, azokat 

alkalmazzák vagy fogadják fel. És hát ugye, ott nem biztosíthatók ezek a feltételek. És valahogy 

a munkásoknak sincs arra igényük. Sokszor látom, hogy mikor megyek haza villamoson, 

buszon, ócska ruhákban, festékesen, piszkosan mennek az emberek. Azért ilyet külföldön nem 

lát az ember. Valahogy azt úgy kivetné a társadalom.” (11. interjúalany, országos vállalkozói 

érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

„Az építőipari tevékenységnek a kultúrája, tehát a kivitelezésben működő kultúrája vagy 

kulturáltsága, az nem igazán volt pályakép. Tehát kocsiban öltözni, aztán gyakorlatilag se 

tisztálkodási lehetőség, aztán a WC-nek a problémája, mind-mind odáig fajult, hogy inkább más 

irányba orientálódtak a fiatalok.” (21. interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet 

tisztségviselője) 

Fekete foglalkoztatás 

A fekete foglalkoztatásnak az interjúalanyok elmondása alapján számos káros következménye van 

mind a munkavállalókra, mind pedig a dolgozókat legálisan foglalkoztató vállalatokra nézve. Az 

interjúpartnerek szerint a problémára ágazati (bértarifarendszer) és jogalkotói szintű (áfa 

visszaigénylése) megoldás is születhetne.  

Az alvállalkozók foglalkoztatásával a tisztességtelen munkáltató a felelősségtől is igyekszik mentesülni, 

mind a munkavégzést, mind a bér kifizetését illetően. A korrupciót illetően pedig az interjúpartner 

elmondása alapján egyértelmű a különbség a hazai és a külföldi foglalkoztatók között, méghozzá az 

utóbbiak javára. 

„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. Az európai tulajdonos gyomorforgatónak 

tartotta, mondta, hogy a saját hazájában is van korrupció, de ott nem haladja meg a 20%-ot. 

Tudja, hogy feketén pénzt kell adni, ahhoz hogy előre jusson, de ő a százalékot nagynak 

tartotta. Nem a piaci körülmények működnek. Munkát szerezni nem úgy lehet. Kapcsolatok 

révén. […] Panaszkodott az igazgatóm, hogy merte tartani az ajánlatát, és mivel ragaszkodott 

hozzá, megnyerte, és megfenyegették, és az valóra vált. Tehát az összes hatóság kijárt arra a 

munkára utána, a munkavédelmi ellenőr, műszaki, minden ilyen. […] 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. […] Nincs 
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tartva a napi nyolc óra. Olyan túlóráztatások vannak. Kétféle nyilvántartás van. Az egyik a 

hivatalos, a másik, amit zsebbe fizetnek, ami csak részben felel meg a törvényi előírásoknak. A 

munkavállaló csak részben kapja meg azt a pénzt, ami járna neki. […] Ahol nem jelenik meg az 

adózás, […] veszít mindenki. A munkás nem kapja meg a nyugdíját, alacsonyabb lesz a 

nyugdíja, az állam is veszít, a tulaj extraprofitot vág zsebre. Ezért jó alvállalkozókat alkalmazni: 

»Nem az én embereim voltak«. Az ostor a végén csattan. […] A szürke és fekete zóna, az 

nagyon jól jövedelmez. Aki élni akar, boldogulni akar, az elfogadja ezeket a játékszabályokat. 

[…] A magyar igazgató egyáltalán nem akart bérrendezést. És akkor a magyart kirúgták, és a 

külföldi egyből megadta a magasabb bért. Sokkal jobban kijöttem a külföldivel, mint a 

honfitársammal.” (12. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

Munkaszerződés híján a dolgozók teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, és az érdekérvényesítési 

képességük minimálisra csökken az őket foglalkoztatóval szemben. 

„Tömegével vannak azok, akik a ’90-es évek óta dolgoznak, és például a 16 év 

munkaviszonyból csak 8 volt bejelentve. […] Azért nem tud megnősülni, mert nincs elég pénze. 

És a nem bejelentett munkával éppen csak kifizetik, de erre nem lehet családot alapítani. Nem 

akar vállalkozó lenni, hanem egy jó burkoló szeretne lenni. […] Megkeresett egy fiatalember, 

hogy fél éve nem fizették ki nekik a járandóságait. Kértük, hogy hozza be a munkaszerződést. 

Munkaszerződés? Az neki nincsen. Úgy megy manapság – felvilágosított minket –, hogy szóban 

vagy írásbeli hirdetésben megtudják, hogy indul valamilyen építkezés, és ők jelentkeznek. És 

azt mondja valamilyen munkairányító, hogy rendben van, napi 10 ezer Ft, minden szombat vagy 

vasárnap van a kifizetés, és ez így zajlik. Ez általában így ment, de egy idő után fölgyűlt sok 

kintlévőség […]. De semmilyen dokumentuma nincs, a főnökét sem tudta, hogy ki alkalmazza. 

[…] Ilyen közegben a szakszervezetnek meglehetősen nehéz föllépni a munkáltató ellen, és 

mondtuk, hogy nem tudunk segíteni.” (14. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

Az alvállalkozókon keresztül történő fekete foglalkoztatás beépül a kivitelező vállalási áraiba, ezért 

amelyik cég legálisan foglalkoztatott fizikai állománnyal dolgozik, komoly versenyhátrányba kerül. A 

feketemunka tehát intézményesítetté és versenyt torzító jelenséggé vált. 

„Sokkal-sokkal fehérebbre kéne hozni ezt a dolgot. Hiszen ugye látjuk azt, hogy pont […] nálunk 

egyértelműen nincsenek minimálbéres foglalkoztatások. Teljesen tisztességesen bértáblázat 

alapján besorolási bérekkel, juttatásokkal foglalkoztatunk. Mindenki első pillanattól kezdve 

bejelentett munkahelyen van, minden be van utána fizetve. Éppen ezért ugye nem tudunk 

sokszor piacképes vagy versenyképes ajánlatot adni olyan pályázatokra, amiken esetleg 

lényegesen kisebb cégek döbbenetes árképzéssel tudnak nyerni. Aminek vélhetően, nem 

tudunk másra gondolni, csak arra, hogy hát bizonyos dolgokban ő valamit nagyon másképp 

csinál, mint ahogy azt a nagyok csinálják, hogy nagyon-nagyon szépen fejezzem ki magam. De 

nem értjük, hogy hogy tud az megtörténni, és ugyanakkor meg, amikor ne adj’ isten egy olyan 

nagyobb lélegzetvételű projekten tudom, hogy mondták már a kollégák, hogy futottak össze a 

konkurenciából egyéb más munkát végző emberekkel, és hát ugye, az emberek beszélgetnek 

egymással, tetszik, nem tetszik. És egy négyszemközti beszélgetésnél ugye rögtön valahol a 
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harmadik mondatnál már valahogy a bérrel kapcsolatban biztos, hogy feljönnek kérdések, és 

azért elég sokszor kiderül, hogy valamiért mi is közel annyit… Vagy lehet, többet is keresnek a 

konkurenciánál, amit ugye nem tudunk megérteni, hogyha olyan béreket fizet, akkor hogy tudott 

egy sokkal olcsóbb árért munkát szerezni, amikor az nekünk nem sikerül. Pedig ma már 

gyakorlatilag mindenben önellátóak vagyunk, mert saját gépparkkal rendelkezünk. Saját 

laborunk van, saját bányáink vannak. Tehát mindenben próbálunk a saját lábunkon állni, saját 

aszfaltkeverőink, saját betonkeverőink az egész országban mindenhol, tehát hogy még ebben 

se legyünk kiszolgáltatatottak ugye valahol, és nagyon sokszor mégsem tudunk ötről a hatra 

jutni, mert valahol valami az árképzésünkkel, úgy látszik, nem stimmel.” (17. interjúalany, 

külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

Az alanyok elmondása szerint a fekete foglalkoztatás az alvállalkozókkal dolgozó magyar tulajdonú 

cégek sajátja, ugyanis a saját fizikai állományt foglalkoztató hazai és nemzetközi nagycégek legálisan 

alkalmazzák a munkavállalóikat. 

„A nagy cégeknél az emberek be vannak jelentve, […] minden forintra be vannak jelentve. […] 

[A kis cégeknél] ott van a fekete foglalkoztatás, igen, ami kimondottan nem jó az embereknek 

[…]. TB vagy egyéb ilyen, biztos, hogy be vannak jelentve az emberek.” (15. interjúalany, 

közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője) 

A feketemunka és a nyugdíjjárulék meg nem fizetése a jövőbeli nyugdíjától is megfosztja a 

munkavállalókat, amit jelen pillanatban még nem éreznek problémának. Az interjúalany beszámolója 

alapján ágazati szintű megoldás is születne, adott esetben a külföldi példákat lehetne tekintetbe venni, 

például a bértarifarendszert.2 

„Franciaországban 37,5 órát kell dolgozni, és bejelentve ugye, és így keresik meg 

minimálbérként azt az összeget, amiből kint meg lehet élni. Ugye ott a bértarifarendszer szerint 

ugye gyakorlattól függően emelkedik a bér. Viszont itt meg […] az építőiparra nem jellemző az. 

[…] Egyrészt a többség feketén dolgozik vagy szürkén, és ugye ez még mindig egy problémát 

jelent, amit ugye sokan nem éreznek most problémának, de azért eljön az idő, amikor 

nyugdíjkorúak lennének, és kiderül, hogy egész életében minimálbérre volt bejelentve, az meg 

annyira nem biztosít egy nyugodt jövőt.” (11. interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi 

szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

A feketemunka kifehérítése ellen hat az állampolgári mentalitás is, amikor a megrendelő nem kér 

számlát az elvégzett munkáról. A jogalkotó oldaláról nézve éppen emiatt a lakossági szolgáltatások 

                                                      

2 „A különböző munkakörök rangsorának kialakítására, az egyes munkakörök azonos fokozatokba való 
állítására, majd ezen fokozatokhoz megfelelő bértételek hozzárendelésével foglalkozik a besorolási rendszer.” 
Lásd: Pénzügy Sziget. 
https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1579:14atetel&catid=254&Itemid=101 
(Letöltve: 2020. 10. 25.) 

https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1579:14atetel&catid=254&Itemid=101
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esetén az áfa visszaigénylésének a lehetőségét volna érdemes megteremteni, így a feketemunkát 

finanszírozó állampolgár és a munkát végző szakember is érdekeltté válhatna a munkavégzés 

kifehérítésében. 

„A másik az állampolgári magatartás. Ez a tipikus, hogy nem kell számla gondolkodás. A munka, 

az kell, csináld meg, de én igazából az áfát nem is akarom hallani, és így tovább. Viszont, 

hogyha a politikai oldalról a foglalkoztatás kifehérítése irányába gondolkodnának, és 

dinamikusan, akkor a különböző lakossági szolgáltatások esetében az áfát vissza lehetne adni 

a munkát megteremtőnek, tehát azzal lehetne támogatni, mondjuk, csinál egy belső felújítást, 

jön egy kisvállalkozó 2-3 fővel, kiállítja a számlát, mert most már ki kell állítani, és ebben az 

állampolgár is érdekelt lenne, mert ő visszakapja az áfát. Természetesen, hogy ebben van-e 

csalás, meg nincsen csalás, meg lehet-e, magyarok vagyunk, mi mindent ki tudunk találni, meg 

túlszámlázni, de alapvetően, hogyha úgy az árak vonatkozásában, meg az úgynevezett 

szövetségeknek, érdekvédelmi szövetségeknek, szakszövetségeknek a működése is mondjuk, 

szakmai tartalommal telített lenne, akkor ennek az áron alul meg áron felül történő 

számlázásnak a lehetőségét ki lehetne szűrni. Én azt gondolom, hogy a foglalkoztatás oldaláról 

a politikának és a lakosság bevonásának lenne fontos szerepe.”  (21. interjúalany, a közoktatási 

és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

Hektikus megrendelésállomány 

A megrendelések és a munkavégzés hektikus mivolta megnehezíti a kivitelezők számára a hosszú távú 

tervezést. Ennek az eredménye gyakran a határidők be nem tartása lesz. A mélyépítésnél a csökkenő 

munkavállalói létszám és a szezonális munkavégzés miatt különösen fontossá válik a munkaerő 

megtartása egy cégnél. 

„Rettenetesen rapszodikus a munka. A csúcsidőket emberekkel, utánpótlással nem lehet 

megoldani, ezért csúsznak a határidők magasépítésben meg mélyépítésben. Szóval, néha 

akkora csúcsok vannak, akkora megrendelések vannak, hogy ezeket képtelen, hiába vállalkozik 

határidőre, csúsznak a határidők. És ez különösen magasépítésnél a szakmunkásokra 

vonatkozik. Nem tudják megoldani azt, hogy megfelelő ács vagy burkoló szakmunkások 

legyenek. Ez egy óriási kihívás. […] Az útépítésnél más a helyzet, ott saját embert kell 

foglalkoztatni. Alvállalkozó is jöhet, aki ilyennel foglalkozik, de kölcsönmunkaerőt nem igazán 

lehet alkalmazni. […] A mélyépítésnél is vannak alvállalkozók, különösen, amikor csúcsidő van, 

tehát olyan értelemben, hogy rengeteg a munka. Akkor próbálnak alvállalkozót is foglalkoztatni 

[…] sokszor nem sok sikerrel.” (15. interjúalany, közlekedés- és mélyépítő szakszervezet 

tisztségviselője) 

A koronavírus-járvány miatt idén nem állt fenn ez a probléma, mert csökkent a magas- és a 

mélyépítésben a megrendelések száma, a kevesebb munkára pedig elegendő ember állt 

rendelkezésre. Míg a magasépítésnél több megrendelés volt, a mélyépítésnél egyre kevesebb, mert 

gazdasági visszaesés esetén azon igyekeznek főként spórolni. A recesszió azonban várhatóan 

hamarosan eléri az ingatlanpiacot is.  
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„Az önkormányzatoknak kevesebb a pénzük, ugye, hol lehet megspórolni, csak az útépítésnél. 

És ezeket lehet halasztani. A vasútépítés, az megy ugye, a kormány nagyon ráfekszik a 

vasútépítésre, ott a megrendeléssel semmi gond nincsen. Inkább ez a ciklikuság, hogy hirtelen 

sok a munka, és ezt ugyan elvállalják, […] de a határidőben nagyon-nagyon csúsznak. […] 

Különösen az útépítésnél, nem egy olyan szakma, ahova szívesen jönnek az emberek. […] 

Pontosan ezért, hogy még vannak emberek, van téli leállás, de már nem küldik el az embereket 

a cégek. Megpróbálják megtartani, téli időszakban is átvészelik, mert ha elengedik, máshova 

megy.” (15. interjúalany, közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője) 

„Legfőbb probléma talán a kiegyensúlyozatlan megrendelésállomány. Tehát mikor 

fejlesztésekben gondolkodunk, akár létszám, bármilyen tekintetben, vagy a következő éveinket 

tervezzük, akkor teljes bizonytalanság van. Ez nagyrészt az állami megrendeléseknek a 

hektikusságából adódik. Tehát ez egy óriási probléma. Ha ez kiegyensúlyozott lenne, és erre a 

cégek építhetnének. És ezt aztán még meg kellene versenyben nyerni ugye, ezeket a 

projekteket, de látnánk azt, hogy mi vár az építőiparra, akkor ezzel jobban lehetne sáfárkodni, 

gazdálkodni, és meglehetne mindenkinek a számítása. Ez egy nagy probléma.” (28. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

„Gyakorlatilag megint elértük, mint 2008-ban voltunk, hogy a lakáspiac, ingatlanpiac le fog állni, 

nincs lakásépítés, vagy ha van, nagyon minimális, és az uniós pénzek most mennek megint ki 

[az Uniós költségvetési ciklus végén]. Ennek a kettőnek sikerült megint összejönnie. Tehát én 

nem látom biztosítottnak az építőipari ágazatnak a piacát. […] Nem kellett volna ezt a két 

intézkedést egyszerre meghozni. Legalább három eltolást kellene, és akkor egy egyenletes 

piacot tudtunk volna kialakítani. Mert mikor az egyik kifúj, a másik tud indulni. Most vagy a 

lakásáfát szüntetem meg 3 év múlva, és addig megy a lakáspiac, még mindig lesz uniós pénz. 

Azzal nehezebb játszani, az uniós pénzzel, mert ciklusok vannak, amire kapunk X mennyiségű 

pénzt.” (27. interjúalany, hazai vidéki kisvállalat ügyvezetője) 

Nemzetközi versenyhátrány 

Az alanyok elmondása alapján a magyarországi építőipar a cégek megoszlását tekintve egyértelműen 

multinacionális dominanciájú. A külföldi vállalatokkal folytatott versenyben a magyar cégeknek 

kihívásokkal kell számolniuk, és sokszor alul is maradnak a külföldi vállalatokkal szemben. 

„A hazai építőipar már nem hazai építőipar, hanem ez egy nemzetközi placc. Bármennyire is 

úgy gondoljuk, hogy itt magyar vállalkozások építenek magyar létesítményeket, ez nem igaz. 

[…] A versenyszektorban ez nem igaz. Tehát itt török, lengyel, szlovák, kínai vállalkozások ezen 

a placcon versenyeznek a munkákért, és sokszor alul is maradunk a saját placcunkon. […] A 

nemzetköziesedés, a külföldi versenytársak megjelenése a magyar kivitelezésben.” (29. 

interjúalany, hazai tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

Tovább növeli a hátrányukat, amikor a külföldi cégeket a magyar állam is dotálja. 
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 „Aztán a hazai fejlesztőknek, hazai vállalatoknak az adótámogatása vagy bármiféle 

támogatása, az, ami a külföldről ide települő cégek esetében nagyon sokszor tapasztalható, 

megjelenik, az egy jelentős versenyhátrányt jelent azoknak, akik ilyenekkel nem tudnak élni. 

Tehát amikor egy több milliárdos gyárfejlesztéshez 1-2 milliárdot kap egy külföldről ide települő 

cég, akkor a hazai, aki ezt nem tudja elérni, önerőből épít, gazdálkodik, az jelentős hátrányba 

kerül, úgyhogy ez azért valahol a végén az építőiparban is megjelenik problémaként.” (28. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

Hatékonytalanság – korrupció, túlzott bürokrácia és digitalizációs elmaradottság 

A szakszervezeti és a munkáltatói oldalt képviselő interjúpartnerek szerint a hazai építőipar nem 

hatékony mivolta tovább rontja a nemzetközi versenyképességet. Az elvégzett munka sokszor túlárazott 

és silány minőségű, ami a korrupció gyanúját veti fel.  

„Össze kell hasonlítani, hogy Magyarországon mennyibe kerül egy útépítés és mennyibe kerül 

az Unióban. Nagyon drágák vagyunk, és nagyon rossz minőséget állítunk elő. […] Átveszi a 

műszaki ellenőr a bicikliutat, és nem tudták megoldani a járda és az út találkozását, akkora 

döccenők vannak, hogy nem igaz. Ezzel találkozik bárki, gyerektől a nyugdíjasig. […] Ugyanazt 

az anyagot úgy is fel lehet használni, hogy mindenki elégedett legyen vele, és úgy is, hogy az 

bosszantó. Tehát a munkát végző, az azt átvevő, tehát mindenki benne van ebben. Nem úgy 

készül el valami, hogy az egyén közmegelégedettségét szolgálja, de ki van fizetve.” (12. 

interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

Emellett kiváltképp a közbeszerzési tenderek esetén kell komoly adminisztrációs teherrel és hosszú 

átfutási idővel számolni.  

„Túlzott bürokrácia is, azt gondolom, jellemzi az építőipart, és célszerű lenne átgondolni, azon 

észszerűsíteni, gondolok itt az építési eljárásokra, az adminisztrációra. Tehát ez elég 

bürokratikus.” (28. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

„A pályázatos munkáknál, ami közbeszerzéses munka, nagyon hosszúnak tartom az átfutási 

időket. Énszerintem indokolatlanul hosszú. Hát, gyakorlatilag ugye aláírunk egy szerződést, 

azzal több idő telik el, mint ami kivitelezésre van összesen.” (27. interjúalany, hazai vidéki 

kisvállalat ügyvezetője )  

A hatékonyságot rontó másik tényező az építőipar elmaradottsága a digitalizáció terén és a gyenge 

innovációs teljesítmény. 

„Sokszor alul is maradunk a saját placcunkon. És ez a második kihívás miatt van, ez pedig az 

építőiparnak a hatékonytalansága. Tehát ha két kihívást tudnék mondani, akkor az egyik a 

nemzetköziesedés, a külföldi versenytársak megjelenése a magyar kivitelezésben és az 

építőipar hatékonyságnövelése – ami egyébként összefügg a digitalizációs 

elmaradottságunkkal is. […] Digitalizáció, innováció.” (29. interjúalany, hazai tulajdonú 

nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 
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Az emberi tényező 

A fiatalok számára hiányzik a perspektíva, hogy hosszú távon jutni hova szeretnének az építőipari 

szakmában. Pedig a minőségi munkavégzés, a teljesítmény eredménye a magasabb bérezés, ami kellő 

motivációs erőt is jelenthet. Különösen problémás tehát az utánpótlás kérdése, hiszen a minőségi 

munkát jellemzően még mindig a középkorosztályba tartozó munkavállalók tudják felmutatni.  

„Az oktatás-képzésből és hát a diákoknak a […] hozzáállásából […] még azt is elmondhatnám, 

hogy nem jelenik meg erős perspektíva a diákok fejében. Tehát, hogy mi akarok én lenni hosszú 

távon? […] Magyarul, az emberi tényező a legnagyobb kihívása az építőiparnak. Miközben azért 

azt lehet látni, hogy ahol megvannak a perspektívák, a gondolkodásnak a jegyei, ott a kezük 

nyomán nagyon szép megoldások születnek. Mostanában erre fókuszálok, hogyan építkeznek, 

milyen minőség jelenik meg a sor végén, de ezek az emberek a 40 fölötti korosztályt képviselik, 

akik ezt a kimagaslóan jó minőséget megjelenítő produkciót létrehozzák. De találkoztam olyan 

roma csapattal is, ami felülmúlta jó néhány fehér ember gondolkodását is, és Nógrádból hét 

órára ők voltak az építkezésnek a helyszínén, és olyan megjelenési kultúrát vonultattak fel, ami 

számomra példaértékű volt. Valószínű, hogy ott a csoportnak volt egy jó szervezője. És miután 

a teljesítményük révén jó bért is kaptak, megvolt hozzá a motiváció és az úgynevezett 

autodidakta módon történő tanulásnak is a fontossága.” (21. interjúalany, a közoktatási és 

szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

Egyes alanyok kritikát fogalmaznak meg a vállalkozói, munkáltatói szemlélettel és magatartással 

szemben is; szintén a rátermettséget és a hosszú távú gondolkodást hiányolva. 

„Piaci szereplőkkel beszélve, azt mondták, hogy a rendszerváltás előtt olyan vezetők voltak, 

akik önállóak voltak. Ma egy vezető mellé fel kell venni egy jogászt és egy pszichológust. 

Jogászt azért kell, mert olyan károkat csinál kifele, befele, a pszichológus pedig megmondja, 

hogyan bánjon az emberekkel, mert rombol mindenfele. A szakma prostituálódott, nincs 

erkölcsi, etikai értéke. […] Mert kikerül az iskolából, és nem azt látja, amit ott tanult. És látja, 

hogy lehet boldogulni, és rövid távú célok érvényesülnek, nagyon kevesen gondolkoznak 

hosszú távon.” (12. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

2.4. Képzés, utánpótlás 

Problémafelvetés 

Az alanyok külön kitértek az építőipari képzések helyzetére, az azokkal kapcsolatos anomáliákra, a 

közoktatás (alapfokú oktatás) elégtelen színvonalára, valamint ennek következményeire és megoldási 

lehetőségeire, alternatíváira (például saját képzések, nagyobb cégek esetén együttműködés szakképző 

intézményekkel, egyetemekkel). 

A vizsgált vállalatok közül a fizikai állománnyal is rendelkező legtöbb cég alkalmaz szakképzésben részt 

vevő tanulókat. A kisebb vállalatok fogadnak tanulókat, míg a legalább közepes vállalatok 

tanműhelyeket is működtetnek. A nagyvállalatoknak saját, akkreditált képzést végző iskoláik is vannak, 
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illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményekkel is kialakítottak szinergiákat; utóbbiakkal a 

mérnökképzéseket illetően. 

A legtöbb interjúalany negatívan vélekedik a szakképzés színvonaláról és a fiatal szakmunkások 

felkészültségéről, de hasonlóan vélekednek a frissen végzett mérnökök alkalmasságáról is. Nagyobb 

vállalatok úgy kívánnak javítani ezen a helyzeten, hogy maguk működtetnek „házi” továbbképzéseket, 

finanszíroznak akkreditált képzéseket, képző intézményeket (iskolákat), amelyek ennek köszönhetően 

a vállalat igényeinek megfelelő színvonalat lesznek képesek nyújtani.  

Szakképzés – a maradványelv 

Az alanyok elmondása alapján az építőipari szakmákat tanulók létszáma minimálisra zsugorodott. A 

szülők nem szánják a gyereküket erre a pályára, más típusú középiskolába küldik őket. A szakképző 

iskolák számára így már csak a gyengébb képességű tanulók maradnak, akiket más középfokú 

intézménybe nem vettek fel. Tehát gyakorlatilag egyfajta „maradványelv” alapján veszik fel a tanulókat.  

„Az építőipari szakma […] nullpontra zsugorodott. […] A valóság az az oktatás képzési 

szerkezetében keresendő. […] 98–2002-ben, vagy talán korábban is, elindult az egyháznak a 

nyomulása az iskola irányába, akkor a 8+4-es rendszer helyett már 6+6-os, aztán 4+8-as 

rendszerek jöttek létre, amiben a szülők sokkal nagyobb biztonságot láttak a gyermekük 

számára. […] Tehát a szakképzésnek a feltöltődése egy maradványelv alapján […] töltődött fel. 

[…] És ehhez párosítani kellett az építőiparnak a darálós, mostoha körülményeit, ami odáig 

fajult, hogy bizonyos szakmák vonatkozásában beiskolázási problémák adódtak.” (21. 

interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

„A szakképzés az, amire támaszkodunk. /X/ és /Y/ településen vannak tanműhelyeink, és itt 

képezzük ki építőipari munkára a gyerekeket. Itt csurrannak, cseppennek gyerekek, leginkább 

még innen tudjuk őket pótolni.” (6. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat 

humánpolitikai vezetője) 

Az egyik szakszervezeti alany tisztában van a kormány szakiskolai fejlesztési programjával, ugyanakkor 

szerinte egy jó szakembergeneráció lassan fog kitermelődni, mert a 4–6 éves képzés után még 

gyakorlatot is kell szereznie a diákoknak. 

„A szakképzés […] olyan szintre jutott, hogy nem tudja kitermelni azokat a szakembereket, 

akikre szükség lenne. Az én időmben, amikor én végeztem, akkor azok a képességű gyerekek 

mentek ipari iskolába, akinek nem volt szándéka gimnáziumba menni, onnan viszont nagyon jó 

szakemberek lettek belőlük. […] Tavaly döntött erről a kormány, hogy a szakképzést megint 

előtérbe kívánja helyezni, illetve felújítja az ipari iskolákat, korszerűsítenek, igyekeznek. A 

legrövidebb idő is 4–6 év, amíg szakmunkás lesz, és akkor a gyakorlati részről nem is 

beszéltünk, nagyon el vagyunk maradva.” (10. interjúalany, multinacionális nagyvállalat üzemi 

tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 
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Problémák a (szak)képzésben, az oktatási rendszerben 

Az alanyok elmondása szerint a nem kellően átgondolt tervezés, ahol pusztán az elnevezését 

módosítják a képzési szisztémának és az intézményeknek, nem javított a képzések színvonalán. Az 

elmúlt évtizedekben ráadásul drasztikusan csökkent a gyakorlati foglalkozások száma. Súlyos 

problémát jelent, hogy az alapfokú oktatás színvonala is alacsony, amelyben a későbbi szakmunkás 

tanulók sokszor az alapvető készségeket sem sajátítják el.  

„Ugyanez mondható el a technikumi képzésről is, ugye most egypár évig szakgimnázium néven 

futott, most megint technikum lesz. Ezek ilyen fantasztikus változások a szakképzés minősége 

szempontjából. (11. interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért 

felelős tisztségviselője) 

Ezeket a képzési ágakat jelentős arányú lemorzsolódás jellemzi, s emiatt a végzős diákok száma 

alacsony a cégek létszámbeli elvárásaihoz képest. 

„Aztán adódik még a probléma a lemorzsolódásból. Amikor is a diákok az általános iskolából 

nem megfelelő előképzettséggel érkeznek a középfokú intézménybe, ahol megjelenik a 

kudarcélménynek a sorozata, tehát nincs mire építeni. Mire észreveszik, hogy mi minden 

hiányzik a gyermek fejéből középszinten, függetlenül attól, hogy vannak bemeneti mérések, 

addigra már egy őskáosz jelenik meg a diáknak a fejében. […] És mi itthon gyakorlatilag ilyen 

időzónákban élünk, vizsgaidőszak, és akkor el kell menni vizsgázni. Tudjuk, hogy egyébként, 

amilyen végeredménye lesz a vizsgának, az semmire se jó, mert becsaptuk a diákot, hiszen ha 

rossz fej, akkor is azt mondtuk, hogy jó. Tehát a kettes, a hármas gyakorlatilag olyan minőségi 

hiányokkal rendelkezik, ami a piacon nem eladható. És valami ilyesmi szemlélet hiányzik a 

rendszerből meg a társadalmi tudatból is. […] Tehát ha most mi kiengedünk az építőiparból 

országos szinten isten tudja mennyi diákot, nem olyan sok éves szinten, az ezret sem haladja 

meg, és az ezerből nem tudjuk, mennyien tudnak elhelyezkedni. Tehát hogy van-e mögöttük 

tudás. És azért nincs mögöttük tudás, mert az általános iskolában bizonyos készségeket nem 

tudnak elsajátítani, aztán nincs, aki megtanítsa, már ez a probléma is felmerül a tanárhiány 

révén. Aztán mindenki egy kicsit lemond a más gyerekéről, mert mit idegesítsem magam, hát 

úgyse az enyém. És akkor ez szépen begyűrűzik egészen a felsőoktatásig. Tehát a mi oktatási 

rendszerünkben a pénzen kívül a felelősségtudat is jelentős mértékben egy hiánycikk.” (21. 

interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

A maradványelv alapján bekerülő szakmunkás tanulók sokszor az alapvető számolási készségeknek is 

híján vannak, tehát nagyon gyenge az alapfokú iskolai oktatás szűrője. Az interjúpartner elmondása 

szerint ha ez a tendencia folytatódik, nem lesz jövője az építőiparnak. 

„Mi foglalkozunk különben tanulóképzéssel is, borzalmasan gyenge az anyag. Úgy kerülnek be 

a szakmunkásképzőbe a gyerekek, hogy írni, olvasni, számolni nem tudnak. Ha nem tud értően 

olvasni 14 éves korában, akkor hogy akarunk belőle normális szakmunkást csinálni? A másik 

az, hogy én elhiszem, hogy kell a gyerek mindenütt, mert az után kapnak pénzt, de az, hogyha 
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nem jár be, nem csinálja ezt, nem csinálja azt, és az iskola engedi tovább, én ezzel 

messzemenőleg nem értek egyet. Nem jön be nyári gyakorlatra, kőműves volt nálunk a nyári 

gyakorlaton, hatból kettő méltóztatta a 140 órát ledolgozni. Függetlenül attól, az iskola biztos, 

hogy minimum még kettőt tovább fog engedni. Onnantól kezdve jövőre ez a kettő se fog jönni, 

mert azt mondja, ha a többi is ugyanúgy megkapta az évet, minek jöjjek. Tehát gyakorlatilag 

elrontjuk a gyerekeket. És addig nem is lesz normális szakember ebben az országban, míg nem 

lesz normális szakmunkásképzésünk. […] Egész egyszerűen, ha jelentkezik 100 gyerek, és azt 

mondom, a 100-ból 10 alkalmas, akkor annak a 10-nek kéne papírt adni, és azt a 10-et kéne 

megbecsülni, és nem 90-et kéne átnyomni a rostán. Tehát a szakmát elé kéne helyezni annak, 

hogy az iskola életben maradjon. Mert most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy […] megkapja a 

pedagógus a fizetését, meg az oktató, teljesen mindegy, hogy ki. Az, hogy nem lehet gyereket 

első, másodikban megbuktatni, mikor írni meg olvasni kéne neki megtanulni? Akár tud, akár 

nem, engedjük tovább? Ez vicc. […] Különben itt van, szakmunkásképző iskolába jár, és akkor 

azt mondom, a 2-t meg a 3-at adja össze, már veszi elő a telefont és azzal adja össze.  De 

sajnos itt tartunk, és ez nem egyedi eset. Sajnos itt tartunk, és itt fogunk tartani, amíg ebben az 

országban nem lesz a munkának becsülete. Nem becsülik meg a dolgozókat, nem becsülik meg 

azt, hogy értéket teremt, és lassan nem lesz mit megbecsülni.” (27. interjúalany, hazai vidéki 

kisvállalat ügyvezetője)  

Nagyon alacsony a bérezése a szakoktatóknak. Egy jól kereső szakember alacsony fizetésért nem 

megy el oktatónak, ezért kontraszelekció alakult ki az oktatói gárdában. Ezért inkább érdemesebb lenne 

kevesebb képzőhelyen folytatni az oktatást, de magasabb színvonalat biztosítva.  

„Tehát rettentő nagy a lemorzsolódás az iskolákban, nagyon szétaprózódott az iskola, több mint 

80 helyen képeznek építőipari szakmában tanulót, és 3-4 gyereket képeznek, nincs oktató, mert 

ugye ezért a pénzért, amit keresnek, nem megy el egy normális szakember, mert 160 ezer Ft-

ot nem fog keresni egy jó kőműves nyilván egy iskolában, tehát nem megy el ezért a pénzért 

egy ács vagy bármilyen más szakmabeli. Akkor itt egy kontraszelektált csapat alakult ki 

gyakorlati oktatóként. Most ugyan megemelték a béreket, de hát indítványoztuk azt, hogy 

kevesebb helyen, de nagyon jól legyen megfizetve, de akkor kontrolláltan számon lehetne kérni 

a gyakorlati oktatón, hogy mit tanít. Most ez nincs.” (11. interjúalany, országos vállalkozói 

érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

A céges típusú képzéseket az egyik, vállalkozói érdekvédelmi szervezetben tisztséget viselő alany nem 

tartja megfelelőnek, mert a tanulóknak előbb az alapkészségeket kellene elsajátítaniuk, melyek a 

legtöbb munkahelyen, munkakörben alkalmazhatók. A céges képzőhelyen nincs valódi lehetőség 

szakoktatásra, inkább csak betanításra. 

„Ahogy én látom, nem csökkentik az oktatási intézmények számát, hanem inkább növelik. 

Tehát, ha itt négy cég összeáll, az már oktatási központnak számít. Szóval áttekinthetetlen 

egyelőre számomra. Nem jó ennyi ember számára ez az új szisztéma. A külföldi építőipari 

képzés főleg… Az építőiparban jellemzően mikrocégek vannak. Mindig a minisztérium az 

autógyárakkal példálózkodik, most más egy Mercedes infrastruktúrája, meg más egy pár fős 
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építőipari kft-jé. Nem beszélve arról, hogy ugye hát az építőipari munka, az mindig más helyen 

történik. Ezért lenne szükség egy olyan jól felszerelt és jó oktatókkal ellátott gyakorlati 

képzőhelyre, központra, ahol az alapképességek, alapkompetenciák elsajátíthatók. Egy cégnél 

erre nincs mód, hogy a vállalkozó elkezdje magyarázni, hogy kell fűrészelni, vagy hogy kell egy 

téglakötést megépíteni. Na, most majd meglátjuk, mi fog kisülni ebből az új szisztémából.” (11. 

interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős 

tisztségviselője)  

Több alany is beszámolt róla, hogy ami a leginkább hiányzik a végzett tanulókból: az önálló 

munkavégzésre való képesség. Ez különösen a szakipari területen problémás, ahol az önálló 

munkavégzésre való készség – gondolkodás, kreativitás, megoldóképesség – a hangsúlyos. Ez a 

nemzetközi porondon, szakmunkásversenyeken is megmutatkozott: a hazai tanulók legjobbjai sem érik 

el a nemzetközi színvonalat. A tanulóknak nincs motivációja sem a továbbképzésre, sem a külföldi 

képzésben való részvételre és munkavégzésre, miközben pályázati források és helyek is lennének 

számukra.  

„A kihívás […] a szakipari részen jelenik meg. A […] szerkezetépítésben olyan technológiai 

rendszerek vannak, amiben megfelelő irányítás mellett mindenki el tudja látni a feladatát. Tehát 

amikor az /X stadion/ épült, ott diákokkal voltam kint, és azt láttam, hogy ezt a hatalmas, 

monumentális beruházást jó irányítás mellett, meg megfelelő eszközparknak a használatával 

erre a szintre lehetett felhozni, mint ami látszik. A szakipari rész, ami a festés, a tapétázás, a 

burkolás, villanyszerelés, gépészet, ahol már a kreativitás, a gondolkodás és a 

megoldóképesség kell hogy jelentse a minőséget, ott az előbb említett problémából adódóan űr 

jelenik meg. […] Na, most ez az építőipar vonatkozásában egy óriási kihívás azokon a 

területeken, amiket említettem, ahol a gondolkodás és a kreativitás kell hogy előtérbe kerüljön. 

A szerkezetépítésnél a technikus, mérnök megfelelő irányítása mellett azokat a részeket, ami 

nem igényel gondolkodást, azt sikeresen meg tudják oldani az emberek. […] A nem gondolkodó 

embernek a cselekvése majdnem a szívességi kategória.” (21. interjúalany, a közoktatási és 

szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

„Az önálló munkavégzésre való képesség, tehát a gyakorlati tudás. Ennek jellemző példája volt, 

hogy több mint 10 évig, az építőipari szakmák közül mindig változó mértékben, de a kőműves 

szakmát végig mi szponzoráltuk a nemzetközi versenyeken, és hát elég siralmas eredmények 

születtek. Aztán ugye a kamara úgy döntött, hogy akkor rontjuk az országátlagot […]. Ebből a 

40-50 végzős gyerekből nagyon nehéz olyat választani, aki ilyen nemzetközi szintű 

követelményekre is felkészíthető, viszont nem biztos, hogy az a megoldás, ha homokba dugjuk 

a fejünket, és azt mondjuk, hogy töröljük a szakmát a versenyből, mert rontja az átlagot, hanem 

esetleg a képzés minőségén kellene változtatni valamelyest, de hát ez bonyolultabb. […] 

Emlékszem, amikor ’91-ben az első ilyen tanulócsoportot kivittük Németországba, az 50 

gyerekből 10 volt tanuló, azokat ott rögtön ott szerették volna fogni, mert ugye azok értelemesek 

voltak, és jól tudtak dolgozni. Hát olyan szinten megszűnt a gyakorlati oktatás a technikumokban 

az elmúlt időben, hogy ez most már nem fordulhatna elő. […] Az, hogy a végzősök nem tudnak 
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önállóan dolgozni, az egy tragédia. Nem is akarnak, ahogy látjuk. […] Jellemző, hogy van ez az 

Erasmus pályázatunk, hogy Franciaországba lehet menni egy olyan képzési programba, ahol 

tanulni is kell, tehát továbbtanulási lehetőség, elméleti, gyakorlati képzés, és ezért kinti 

minimálbér mellett még havi ezer Euro támogatást kapnak, tehát összesen több mint 700 ezer 

Ft nettó jönne ki, és nem sikerült olyan gyereket találni az országban, akit ez érdekelne. […] Azt 

mondták, mondom, a tanárok, van egy-két gyerek, de hát ezek alkalmatlanok erre, és nem is 

motiváltak. Csak azért én megjegyzem, hogy 25 éve szervezünk ilyen programokat, hát akkor 

kezdtük ezt el, és akkor négy-ötszörös túljelentkezés volt a 12 helyre, most erre az öt helyre 

még nem sikerült találni jelentkezőt. Azért elég szomorú ez a tendencia. (11. interjúalany, 

országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

Várakozások az új szakképzési szisztémával kapcsolatban   

Az alanyok arról számoltak be, hogy a különféle szakmát nyújtó OKJ-s képzések alacsony színvonalúak 

voltak az elmúlt években, nem készítették fel megfelelően a tanulókat. Az új szisztémában ez 

megszűnik. Az új szakképzési törvény szerint ugyanis alapszakmákat csak iskolarendszerben, 

középfokú oktatási intézményben (3 éves szakképző iskolában vagy 5 éves technikumban) lehet majd 

tanulni. A szakképzéssel foglalkozó interjúpartnereink szerint ez ugyan egyfelől számszerűen 

visszavetheti a képzettséget szerzők számát, másfelől azonban a minőségi képzés irányába történő 

elmozdulást is jelenthet.  

„Persze vannak ugye mindenféle ilyen gyorstalpalók, és ezek talán megszűnnek az új 

szakképzési szisztémában, mert ami OKJ-s, megszűnik. Az OKJ-snek számító képzést ugye 

csak iskolarendszerben lehet majd ezentúl megvalósítani, tehát az, ami eddig volt, hogy itt pár 

hónap alatt szakmát tudjanak szerezni az emberek, ez így megszűnik. A szakember-utánpótlás 

számszerű értékében ez problémát jelent, a másik oldalon meg azért a legtöbb esetben ezek 

csak papírt adtak, tudást kevésbé, a minőség elég kérdőjeles volt.” (11. interjúalany, országos 

vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

„A jelenlegi szakképzési szerkezetnek az átalakítása, hogy a 400 akárhány szakmából, meg 

ennek a leágazása, meg részszakképesítése összességéből csináltak 174 ügynevezett 

alapszakmát, és ez az alapszakma iskolai környezetben tanulható 2020. szeptember 1-jétől, és 

a jelenlegi választékból az építőipari iskolák számára is a kevés, tehát a demográfiai kevés 

létszámból is sokkal több jut egy-egy szakmára. […] Most, hogy ezt jól csinálták-e, majd [az idő] 

meg fogja válaszolni, de ezzel az átalakítással az építőipar számára jelentkező diákok száma 

jelen pillanatban megduplázódott. […] Tehát 60-70 helyett 130-150 diáknak a felvételére kerül 

sor. És most itt a 3 éves képzésről beszéltem, és a technikummá válással, tehát azzal, hogy 

nem szakgimnázium, tehát az elnevezése visszakerült a régi hiteles elnevezésre, a 

technikumra, ami 5 éves, ennek is megnőtt a prioritása, és már ezen a területen is az egy 

osztálynyi férőhelyhez képest már másfél, kétosztálynyi diák jelentkezik. Tehát számít a szakma 

tartalmi állandósága, a szakmának a széles körű tartalma is a szülők számára is, meg a diák 

számára is. Nem beszélve arról, hogy 5 éves képzés, és az 5 év alatt komoly szakmát kap a 

diák, érettségit; ha nagyon akar, még nyelvvizsgát is megteheti, és gyakorlatilag érett fejjel 
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jelenik meg a munkaerő-piacon, a munka világában. […] Elég sok évet eltöltöttem a 

szakképzésben, hogy meg tudjam állapítani ennek a pozitív jövőképét. […] Tehát vannak olyan 

szakterületek, amihez nem biztos, hogy kell három év, hanem elég csak egy modult rövidebb 

idő alatt megtanulni és beapplikálni egy korszerűbb digitális környezetbe és könnyen 

alkalmazhatóvá enni. Tehát magyarul egy kicsit az üresjáratok ki lettek gyomlálva.”  (21. 

interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

Hibás szemlélet – „lapátnyélmozgató kell” 

Bár a szakképzési struktúra követni látszik a szakmai trendet, a szakemberek feladatairól még mindig 

hibás kép él a közfelfogásban és az építőiparban. Ez a hibás szemlélet megjelenik a szakipari 

megrendelések kapcsán is. Az építéstechnológia megváltozott, ehhez viszont a társadalmi szemlélet 

és a piac még nem alkalmazkodott. 

„A társadalmi szemlélet, az még nem tart ezen a szinten, mert mindenki még a régi 

terminológiában gondolkodik. Nekem festő kell, nekem ács kell, és így tovább, nem pedig egy 

összetett, jól képzett, gondolkodni tudó, kreatív és gyorsan váltani tudó munkaerőt szeretne 

vagy fogalmaz meg magának, hanem tulajdonképpen egy ilyen lapátnyélkezelőben 

gondolkodik. Tehát nem egy mobilizálható embert keres, hanem egy lapátnyélmozgatót. […] És 

az építőipar vonatkozásában az átalakítás igaz, hogy nem a SZIT-nek3 a kompetenciája volt, 

hanem az ágazati készségtanácsoknak a kompetenciája, az úttörő emberek meg még a 

hagyományos terminológiában gondolkodtak. Hogy festőnek kötelező festeni három évig, 

miközben olyan technológiák vannak, ami három óra hossza alatt megtanulható, mondjuk 

technikákat, ami nem egyenlő azzal, mint régen, hogy nekiáll a falnak egy spaklival, azt túrja le 

a festéket, majd glettel, és ráviszi a végső felületi megoldást. Tehát maga az építéstechnológia 

is egészen másfajta szakembert, másfajta gondolkodó embert igényel. És ehhez van most 

átalakítva kicsit a szakképzés, de még egyszer mondom, hogy az építőiparban megmarad 

minden a régiben, miközben azt látjuk, hogy már nagyon nem is vakolnak. Hiszen a téglát, meg 

a szerkezeti részt megépítik, kívülről hőszigetelik, belülről gépi technológiával vagy 

gipszvakolatot vagy szárazépítés-technikával gipszkartonragasztással csinálnak egy gyors 

belsőtér-kialakítást, és erre a kőműveseket egyáltalán nem képezik. És hogyha megmaradt 

volna egy ilyen szerkezetépítő szakipari konstrukció az építőiparban iskolai szinten, ez mondjuk 

egy széles körű fejművelést eredményezett volna, és amikor végzett, rövid idő alatt lehet akár 

kőműves, vakoló kőműves, falazó kőműves, tehát, amit a piac igényel, arra gyorsan rááll, 

lehetett volna ráállni. Hát most mindent ugyanúgy csinálunk, mint 50 évvel ezelőtt, csak a világ 

megváltozott. Tehát itt még korszerűsítésre van szükség.” (21. interjúalany, a közoktatási és 

szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

                                                      

3 Szakképzési Innovációs Tanács. 
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Lehetséges irányok 

A szakképzést tovább is érdemes specifikálni különböző területek szerint, ahol egy szakmacsoportba 

tartozó szakmai ismereteket sajátíthatnának el a tanulók, például szerkezetépítés vagy szakipari, 

díszítőipari kivitelezés szerint.  

„Gyakorlatilag a jelenlegi képzési szerkezetnek, az építőipari képzésnek, minden szakmának 

van egy ágazati alapozó képzése, és egy évig mindenki ugyanazt tanulja, ami jó dolog. És 10–

11. évfolyamban van a szakma-specifikáció, tehát lesz belőle kőműves, ács és így tovább, de 

én gondolkodásomban gyakorlatilag a kőművest, az ácsot, a betontechnológiát, a korszerű 

zsaluzatoknak a szerelését, a korszerű szerelhető házaknak a megépítését egy tartalmi 

csomagba rendeztem volna, és lett volna egy másik tartalmi csomag, ami a szakipari rész, a 

festő, a burkoló, a szárazépítő, és akkor lehetett volna egy díszítőipari technológiát is 

megfogalmazni, ebbe tartozott volna bele a kő, a gipsz, a műkő, a műemlék-felújítás, a 

díszítőfestészet stb. stb. És ezt három év alatt, ha a három év kevés, akkor érdemes lenne a 

négy évben gondolkodni, egy széleskörű szakmai tartalmat kapna, és azon belül az élet mit 

kíván, meg szórja szét az embereket, valaki szakosodik csak a díszítő festőre, szakosodik csak 

a szárazépítőre és így tovább, de nem esik pánikba, hogyha mondjuk a specializációjától eltérő 

más feladat is megjelenik a környezetében, mert meg tudja oldani. Ez jelentené egy korszerű 

szakképzésnek a lényegét.” (21. interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet 

tisztségviselője) 

Az építőipari szakképzés jövője 

A digitalizáció és a hozzá kapcsolódó információfeldolgozási igény és kényszer okán a képzési anyag 

összeállításakor fontos lenne, hogy a diákok a (társadalmi, gazdasági) környezetre és a felmerülő 

igényekre reflektálva nyújtsanak majd megfelelő teljesítményt: tehát egyfajta portfóliós tanulásra van 

szükség. Ez egyelőre hiányzik az oktatási metódusok közül.   

„A digitális forradalom […] olyan mértékben áthangolta az információ befogadását, amire a 

jelenlegi iskolai metódusok nem nyújtanak pozitív hozzáadott értéket. És ez az új képzési 

tartalom meg képzésfeldolgozás bevonja a tanulót a tanulás folyamatába. A kérdés az, hogy a 

tanárok, az iskolai emberek és a gazdaság képviselői kellőképpen tudják kezelni, hogy átadom 

neked a területet, tehát az irányítás oldaláról, hogy építsd fel magad szakmailag az én 

segítségemmel. De nem parancsszóra, hanem legyél benne a tanulásban, végezd el a 

feladatod, gyűjtsd össze az információt, reflektáljál arra, ami pozitív hatásként ért a napi 

teljesítményedben. Ezt úgy nevezik, hogy portfóliós tanulás, tehát egy portfólió-rendszerű 

tartalom összerendezésről van szó, ehhez kell a tanári segítség.  […] Akkor nekem az ő 

tudástartalmáról vagy a tanulási eredményéről egy irányított beszámolást kell adjanak, ami 

egyébként ő neki is megmarad a felületén, és abból lehet látni, hogy a gazdasági környezetben 

milyen feladatot kapott, milyen mértékben vonták be a tanulás folyamatába, milyen mértékben 

tartották embernek, milyen mértékben tartják őt fontosnak a környezetben, és hogy maga a 

gazdaság hogyan fogja őt felépíteni gyakorlatilag versenyképes munkaerővé.” (21. interjúalany, 

a közoktatási és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 
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Hátráltató tényezők 

A vállalkozói érdekképviselet sokszor a kamara ellenállásába is ütközik, amikor olyan szakmák 

akkreditálásáról lenne szó, amelyekre nemzetközi külföldi megrendelők részéről kereslet is volna (ipari 

bádogos, hőszigetelő, betonszerkezet-építő, szárazépítő szakmák). A képzési struktúrát illetően az 

építőipari szakmai képviselet véleménye sokszor háttérbe szorul a politikai döntéshozatal során. A 

látszattevékenységgel szemben azonban strukturális átalakulásra és a szakmai, valamint a nemzetközi 

piaci igényekre történő reagálásra lenne szükség.   

„Mindenki, főleg a németek, de az ácsszövetség is, Európai Ácsszövetség állandóan felajánlja 

a segítséget, az ember már restell odamenni, mert mi ugyanolyan hülyék szeretnénk maradni, 

tehát, hogy egyszerűen nem sikerül átvenni. Állandóan – most ez az ITM4 –, hogy a vállalkozói 

igények kiselégítése… Jellemző például, hogy volt egy cégcsoport, akik ilyen ipari bádogos és 

hőszigetelő munkákkal foglalkoznak, tehát magyarul az erőműveknél van ennek jelentősége, 

ahol csővezetékeket kell szigetelni, tehát ez egy spéci munka. És dolgoztak kint 

Németországban is, és az európai szövetséggel – van ilyen iparon belül, hogy hőszigetelő 

szövetség – versenyeket szerveznek, tehát ők ott nyüzsögtek, és a szakmának a magyarországi 

bevezetéséért, OKJ-ba való felkerülésért harcoltak, és a kamara állandóan lesöpörte őket. Most 

már […] aki eddig ezzel foglalkozott, nyugdíjba ment, mindig arra hivatkozott, majd ha jön a 

Paks, lesz itt munkaerő, lenne erre igény, és persze mindig kiszórták az OKJ-ből, hogy nem kell 

ilyen. A másik ugyanilyen volt a betonszerkezet-építő, szintén a német partnereink állandóan 

csesztettek minket, hogy miért nem indulunk a versenyen, mert nincsen szakma nálunk, hát 

ezért. És most írtak múltkor az oroszok, hogy a Roszatom, kinyomozták itt a nemzetközi 

kapcsolatokban, hogy van ez a képzés nálunk? Hát sehogy. Merthogy Paksra kellene az orosz 

vállalkozóknak ilyen típusú szakember […] És ez tényleg olyan, hogy hiába, vagy tíz évig 

harcoltunk a szárazépítő szakmáért. Gipszkarton válaszfalak a mai világban már mindenütt ez 

van, kereskedelmi épületekben vagy az irodaházakban is. Ezt is, emlékszem, amikor sikerült 

felvetetni az OKJ-ba, az első adandó alkalommal összevonták […], és akkor kikerült az OKJ-

ből, aztán most visszakerült, de mire visszakerült, már ember nem jelentkezik, most annyira 

kevés gyerek megy építőipari szakmát tanulni. Tehát egyszerűen ez a szomorú, hogy nem 

kíváncsi a szakma véleményére az ezzel a területtel foglalkozó grémium, és hiába mondjuk, 

hogy vannak ötleteink, pénz, az elszórva. […] A nemzetközi versenyekkel kapcsolatban mindig 

mondták, hogy miért nem, az látszattevékenység, hogy egy-két gyereket kiválasztunk, és azt 

milliókért felkészítjük a versenyre, és akkor azt mondjuk, hogy hurrá, de jó, milyen jó eredményt 

értünk el, mert attól a többi ugyanolyan sötét marad, az nem a valós képet mutatja a 

szakképzésről.” (11. interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért 

felelős tisztségviselője) 

                                                      

4 Innovációs és Technológiai Minisztérium. 
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Hazai nagyvállalati gyakorlatok 

A nagyvállalatok úgy igyekeznek javítani a szakképzés hiányosságain, hogy saját, akkreditált képzést 

nyújtó iskolákat működtetnek és finanszíroznak, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményekkel 

is kialakítanak szakmai kapcsolatokat; az előbbiekkel a szak-, az utóbbiakkal a mérnökképzéseket 

illetően.  

„Nagyon kevés olyan céget ismerek, ahol anyagipari előállítás folyik – hozzám tartozik az üveg, 

a kerámia, a cementipar, a betonipar –, ahol igazából úgy foglalkoznának az 

utánpótlásképzéssel, mint régen az ipariban, hogy szakmai gyakorlatokon egy üzemben már 

ott dolgoztak, és majdnem hogy már kész szakembereket kaptak a cégek. A multik, tehát az 

autógyártó üzemek, a kecskeméti Mercedes, ők már taníttatják a saját szakembereiket. Itt a 

meglevő piacról lehet embereket toborozni, de nagyon nehéz jó szakembereket találni.” (10. 

interjúalany, multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 

A nagyvállalati interjúpartnerek szerint azért is éri meg számukra beruházni a középfokú oktatásba, mert 

a maguk által fenntartott szakképző intézményekből kikerülő fiatal szakemberek várhatóan magasabb 

minőséget képviselnek majd a munkaerő-piacon és az építőiparban. Továbbá a nagyvállalatoknak elég 

erős a piaci és a társadalmi jelenlétük ahhoz, hogy konzultatív jelleggel részt vegyenek a szakképzési 

szisztéma alakításában. 

„Mi beálltunk 2-3 évvel ezelőtt – egyébként egyedülálló módon – a szakképzésbe, illetve az 

utánpótlás-nevelésbe. Több egyetemi együttműködésünk van, illetve a szakképzési 

szerepvállalásunk, az elég komoly. Ma már a /vállalat/-csoporton belül azért 180 diák tanul, ez 

szakképzést jelent, vagyis 180 olyan gyerekünk van, 14 éves és 18 éves korosztály, aki a 

/vállalat/-csoport számára releváns szakmát tanul a közoktatásban, és egyébként nálunk tölti a 

szakmai gyakorlatát. De ezen túlmentünk, mert egy saját iskolát is alapítottunk, ami egy elég 

izgalmas működtetésben van, a fenntartója a /név/ Egyetem Szegeden, ők a köznevelési részt 

biztosítják, és ennek az intézménynek a működtetésében sokkal nagyobb szerepet vállalunk, 

mint az összes többiben. Ezekben az iskolákban villanyszerelőket, gépésztechnikusokat, 

épületgépészeket, szerkezetlakatosokat, hegesztőket képzünk, de már nemcsak a saját 

munkaerő-szükségletünknek megfelelően, hanem egy picit az építőipari szakma beszállítólánc 

részére is. Tehát ugye, ez az egyik, a szakképzésben való részvétel, illetve hát mi magunk is 

saját arculattal, saját elképzeléssel ott vagyunk a munkaerőpiac olyan meghatározó 

rendezvényein, eseményein, akár kifejezetten toborzás céljából rendezett állásbörzék ezek, 

egyetemi nyílt napok, valamilyen más események, vagy pedig kifejezetten olyan 

mérnökesemények, ahol a /vállalat/-csoport megjelenése, a hírének, kompetenciájának az 

öregbítése fontos és bevonzó erővel lehet. Tehát kb. ez, beálltunk az utánpótlás-nevelésbe és 

aktív toborzási tevékenységet folytatunk. […] Most így röviden, tömören azt tudom mondani, 

hogy ez a szakképzés átalakítása, ami most zajlik, ebben mi magunk is részt vettünk, abban a 

fajta társadalmi és vállalati egyeztetési folyamatban, amit itt a […] szakképzési államtitkárság 

végzett. […] Benne vagyunk az ágazati készségtanácsban, KKT-ban. Mi üdvözüljük ezt a 

szakképzési átalakítást, ami most zajlik, ennek meg az eredményeit nem most fogjuk látni, 
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hanem évek múlva. Mi azt látjuk egyébként, hogy azáltal, hogy mi már 3 évvel ezelőtt állást 

foglaltunk ebben a kérdésben, és a saját sorsunkat a saját kezünkbe vettük azzal, hogy 

Szegeden megcsináltuk ezt az iskolát, idén fog végezni az első évfolyamunk, tehát kijön a 

munkaerő-piacra, és azt látjuk a tanműhelyes gyakorlaton meg a projektgyakorlatokon, hogy 

egy más minőséget képviselnek, mint az állami oktatásból kijövő gyerekek. Úgyhogy mi azt 

gondoljuk, hogy a szakképzésben, hogyha a vállalat szorosabban együttműködik a 

közneveléssel, akkor annak nagyon jó hozadéka van. Úgyhogy inkább csak azt mondom, hogy 

ami most átalakul – mert ugye erről szól ez a szakképzési rendszer, szorosabb együttműködés 

az ipar és a köznevelés között –, ez pozitív hatásokkal fog járni, de ma még nem látjuk, hogy 

ez tényleg így van-e. Mi a saját iskolánkon keresztül látjuk.” (29. interjúalany, hazai tulajdonú 

nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője)  

Olyan szakmák esetében pedig, ahol speciális tudásra van szükség, de a szakma a képzési 

struktúrában nem szerepel – mint például az útépítés –, a vállalatoknak saját vállalati, illetve 

felnőttképzéseket szükséges tartaniuk, vagyis egyfajta képzőintézményekké is alakulniuk.  

„Ez a speciális, tehát egy útnak az építése, üzemeltetése, karbantartása, az speciális területe 

az építőiparnak. Ha nincs erre ilyen jellegű szakképzés, akkor a többi építőipari szakmából 

tudunk erre fölvenni embereket. De hát itt nálunk a kőművesektől kezdve bármilyen építőipari 

szakmában végzett embert az föl tudunk venni. Vagy gépipari területről, mert gépkezeléseket 

is kell végezni az embereknek. De hát ezeket a hiányosságokat próbáljuk úgy megoldani, hogy 

van nálunk képzés. Felnőttképzési intézmény is vagyunk, és annak megfelelően próbáltuk itt 

ezt a hiányosságot fölszámolni belső képzések keretében, hogy megfelelő szakismereteik 

legyenek az embereknek. És erre van is nekünk egy útfenntartó… jelenleg még ilyen 

elnevezéssel felnőttképzés keretében útfenntartó szakmunkásképzésünk, OKJ-képzésünk. De 

hát most már az idei évvel ennek vége, és akkor át kell állni az új OKJ-rendszerre, ami ugye 

egy kicsit még kérdőjeleket vont maga után, hogy azt hogyan fogjuk tudni megoldani, de erre is 

megvannak már a tervek, elképzelések, úgyhogy valószínű, hogy ez is gördülékenyen menni 

fog tovább. […] Hát ugye újra kell pályáznunk, vagy kérelmeznünk ugye ezeket, hogy mi az új 

szakképzésnek megfelelően fölvehessük a palettánkra ezeket a képzéseket belső képzésként, 

vagy kapcsolatot kell létesíteni különböző középfokú intézményekkel, akiknél ezt a képzést meg 

lehet valósítani, vagy duális képzésbe bele kell fognunk ezekkel az intézményekkel. Tehát 

nagyon sok irányba próbálunk, de elsősorban ez, hogy új OKJ-nak megfelelően legyen az új 

felnőttképzési rendszerünkben ennek a megfelelő engedélyeztetése, és mehessenek tovább a 

képzések, lehet, hogy egy picivel más néven, mert most összevonásra kerültek szakmák az új 

OKJ-ban. Aztán akkor annak megfelelően új programokat meg mindent ki kell dolgozni, és akkor 

azt engedélyeztetni kell.” (30. interjúalany, hazai nagyvállalat HR-osztályvezetője)  

Nemzetközi gyakorlatok 

A nemzetközi oktatási gyakorlatban számtalan eltérés tapasztalható a magyar szakképzési rendszerhez 

képest. Észak-Európában egyfelől a szabályozott, órarend szerinti oktatáshoz képest feladatorientált 
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beosztás folyik (Dánia), másfelől a hagyományos vizsgatípusú személethez képest minden egyes 

tudáselem elsajátításán van a hangsúly (Finnország).  

Nyugat-Európában regionális képzőközpontok jellemzőek, de nagyvállalatok által fenntartott szakképző 

központok is megtalálhatóak, ahol iskolarendszerű képzés folyik.  

„Voltam a szakszervezet kapcsán a ’80-as évek végén Dániában tanulmányúton 

harmincadmagammal, és ámultam, hogy mi a szakmunkásképzés. Négy napon keresztül a 

szakmát tanulják, két nap elmélet. Megkeveri magának a maltert, odakészíti a téglát, fölrakja a 

sort, mindent beszintez, és összetakarít maga után. Nem az volt, hogy ha csöngetnek, megyünk 

az udvarra.” (13. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

„Azt propagáltuk, hogy a külföldi példához hasonlóan, említettem, német, osztrák, belga, 

francia, svájci okleveles intézményekkel van már 30 éve kapcsolatunk, és mindenütt ugyanaz 

a szisztéma van, ami itt nálunk a rendszerváltás előtt is volt. A gyakorlati képzés hiánya az, ami 

a legnagyobb problémát jelenti, ezt mi hasonlóan, mint Nyugat-Európában van, ilyen regionális 

gyakorlati képzőközpontok létrehozásával gondoltuk volna megoldani, de nem fogadták meg 

ezt az elvárásunkat, elképzelésünket a minisztériumban.” (11. interjúalany, országos vállalkozói 

érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője)  

„Nálunk egyértelműen úgy működik, hogy a cégnek vannak […] saját szakképző központjai. 

Tehát van, voltam én Bécs mellett is, meg kint Németországban is voltam több helyen is, ahol 

csodaszép szakképző intézeteink vannak, ahol ugye a jövő […] szakmunkásait képzik, és ugye 

azok első pillanattól kezdve már ilyen ösztöndíjjal, tehát ilyen havi pénzekkel rendelkeznek, és 

ők fognak majd ugye a következő generációként megjelenni az […] építkezéseken. […]  Bécs 

mellett van egy nagyon klassz, ahol kifejezetten egy ilyen 6-8 féle építőipari szakmunkára 

képeznek. […] De olyan, hogy folyamatosan elméleti és gyakorlati képzést is kapnak. Ott láttam 

betonacél-szerelőket, kőműveseket, faipari dolgokkal foglalkozókat, tehát többféle szakmát. És 

egyértelműen az a cégé. Az nem külsős meg nem valami az állammal karöltve történik. 

Németországban viszont tudom határozottan, az meg Debrában van a /vállalat/-nak ez a nagy 

képzőközpontja. Amibe ugye nem csak egyébként, tehát ez azért is jó, mert ez sokszor 

nemcsak ezeknek a fiataloknak, hanem idősebbeknek átképzésre vállalkoznak, nekik is 

tökéletes lehetőség arra, hogy ott tanulják meg a szakma csínját-bínját. […] Ezek tizenévesek, 

[…] tehát ezek abszolút a Grundschule után rögtön ide kerülnek, és ez egy teljesen normális, 

szerintem államilag elismert végzettséget ad számukra. Végig, első pillanattól kezdve a /cég/ 

finanszíroz olyan szinten, hogy mondom, még ilyen ösztöndíjat is kapnak. Tehát havi ösztöndíjat 

kapnak. Láttam, mer’ az osztrák bértáblát is láttam, ahol ott van, hogy az első évesek mennyit 

kapnak, másodévesek, […] harmadévesek, hároméves […] ez az iskola.” (17. interjúalany, 

külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

További érdekesség a nemi szerepekről való felfogás az építőiparban és az építőipari képzésben. Míg 

hazánkban tipikusan férfi szakmának tekintik az építőipart, az interjúalanyok elmondása alapján Észak- 
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és Nyugat-Európában lényegesen több lány tanul és végez építőipari szakképzésben, főként szakipari, 

díszítőipari területen.  

„Ami meglepett, hogy nagyon sok nő végez a szakiskolában kint, lány, bocsánat, akár ácslány. 

Egyszer volt, egyik évben kint voltunk Németországban. A nemzeti bajnokságon egy lány lett a 

győztes, ugye ennek meg az az oka többek között, dolgoznak is kőfaragó lánytól kezdve ács 

lányig mindenfélét láttunk már, de ott a másik érdekesség az, hogy csak az lehet építési 

vállalkozó, akinek megvan a mestervizsgája. És ha egy családi vállalkozást egy hölgy akar 

megörökölni a szüleitől, csak akkor tudja ezt megtenni, ha neki megvan a szakirányú 

végzettsége. […] Emlékszem, hogy például az Európai Ácsversenyen is a luxemburgi zsűritag 

egy hölgy volt, aki ács végzettséggel bírt, cégvezető volt akkor, amikor mi találkoztunk, tehát 

megvolt a szakmai képzettsége. Ezt fontos dolognak tartom azért külföldön, tehát ott nem úgy 

van, hogy nyitok egy céget, és akkor én vagyok a vállalkozó, hanem ott ennek nagyon komoly 

szakmai követelményei vannak, és kint egy mestertanfolyam, az tényleg egy nagyon magas 

követelményeket támaszt az emberekkel szemben. Viszont utána meg, ha önálló vállalkozó lett, 

akkor jobban megéri neki, érdemes ebbe befektetni.” (11. interjúalany, országos vállalkozói 

érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős tisztségviselője) 

„A finn modellt ismerem, nagyon messze előttünk járnak. És ők már ezt a több szakmát, tehát 

az egy helyben lévő feladatokat gyakorlatilag egy tudáskörnyezetbe rendezték át. Tehát 

példaként említsem, hogy mondjuk az épület, lakás belső terében meg tudja csinálni a 

tapétázást, a festést, a festés-előkészítést, a padlóburkolat elkészítését, legyen az fából vagy 

kerámiából. Meg tudja csinálni a szárazépítést. És ráadásul lányok, zömmel lányok tanulják ezt 

a szakmát. És nagyon jó a filozófiájuk a tanulás területén, hogy csak a tudást értékeljük, a tudás 

a minőségben jelenik meg. Mindegy, hogy meddig csinálja, de csak azt adhatja át, ami a 

tudásnak a legmagasabb szintjét képviseli. És akkor, ha nem sikerül neki a képzési időn belül 

teljesíteni minden tudáselemet, addig nem kap bizonyítványt. […] Nem azért kell elmenni 

kőművesnek vagy festőnek, mert tulajdonképpen csinálsz valamit, mert bármit tanulsz, azt a 

legmagasabb szinten kell képviselni, és ezt hívják a finnek tudásnak. Kollégám elmondta, hogy 

élete végéig járhat iskolába, tehát nem zárják ki, majd amikor teljesítette, akkor bejelentkezik a 

vizsgára. […] A tanárnak a felelőssége, az nagyon erős. Tehát a tanár nem adhatja ki a diákot 

a keze közül úgy, hogy nem tud. Hiszen még a finanszírozás is aszerint van náluk, hogy a tanári 

teljesítmény az milyen. Tehát hogy a diák a munkaerő-piacon el tud-e helyezkedni.” (21. 

interjúalany, a közoktatási és szakképzési szakszervezet tisztségviselője) 

Mérnökképzés 

A szakképzés mellett a mérnökképzés is mutat hiányosságokat az alanyok elmondása alapján, hiszen 

a képzés általános színvonala csökken. A graduális képzést túlságosan elméletinek ítélik, mert évekbe 

telhet egy cégnél, mire betanítják a dolgozót és önálló munkavégzésre alkalmassá válik. A vállalati-

egyetemi együttműködések megkötése, ösztöndíjak biztosítása ezeben az esetekben is fontosak, hogy 

a szakmai utánpótlást biztosítani tudják.   
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„Erre panaszkodnak a vállalkozások, hogy túl elméleti a képzés. Egy kivitelező cégnél még 

évekbe telik, mire a jó részét a frissen végzetteknek önálló munkavégzésre tudják fogni. Tehát 

meg kell tanítani még azokat a gyakorlati dolgokat, hogy tapasztalatot szerezzenek.” (11. 

interjúalany, országos vállalkozói érdekvédelmi szervezet szakképzésért felelős 

tisztségviselője) 

„Hát, ez nagyon vegyes. Azt látom, hogy a képzés színvonala, az csökken. Ugye mindenki 

eggyel nagyobb kabátot próbál felvenni, eggyel magasabb szinten próbálja magát a képzésben, 

és ez nem mindig sikeres, a képzést végzőknek pedig az a célja, hogy rendszerből kikerüljenek 

a diákok. Tehát felhígult nagyon, felhígult a képzés. De egyébként az oktatás képviselőivel is 

beszélgetve, ebben egyetértünk. Sajnos ez jellemző.” (28. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki 

középvállalat vezérigazgatója)  

„Mérnöki területet is, igen, vannak hiányaink, de most már, hát a legtöbb olyan egyetemmel 

kötöttünk már együttműködési megállapodást, ahol van építőmérnök, közlekedésmérnök, 

gépészmérnök. Ösztöndíjprogramok már működnek 2016 óta. Onnan próbáljuk az utánpótlást 

biztosítani. Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy kevesebb az itt jelentkező hiány, de vannak 

konkurens cégek, akik rövid idő után elcsábítják a fiatal embereinket.” (30. interjúalany, hazai 

nagyvállalat HR-osztályvezetője)  

2.5. Munkavédelem, biztosítás 

Problémafelvetés 

A munkavédelem kérdése egy olyan terület, amelynek megítélése ellentmondásos lehet az interjúk 

alapján. A munkáltatókat kérdezve arról győződhetünk meg, hogy a vállalatok maradéktalanul 

igyekeznek megfelelni a törvényi szabályozásnak, adott esetben az ennél szigorúbb és szofisztikáltabb 

céges munkavédelmi előírásoknak is. A legtöbb vállalatnál foglalkoztatnak, egyes esetben 

részmunkaidőben munkavédelmi felelős munkatársat, akinek a feladata a szabályozás betartatása. A 

legtöbb vállalatnál vezetői ellenőrzés is történik a munkavédelmi előírások betartatását illetően az 

építési helyszínek megtekintésekor. Közepes és nagyobb cégek rendelkeznek munkavédelmi, 

tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályzattal. Olykor a minőségirányítási rendszer is szabályozza, 

hogy ezeknek készülnie kell, amelyekből aztán vizsgáznia kell a dolgozóknak. Jellemző, hogy évente 

egy-egy alkalommal tűzvédelmi riadó, kiürítés is van. A vállalati és az országos szakszervezeti vezetők 

azonban többször a munkahelyi balesetek, adott esetben a halálesetek magas számáról informáltak 

bennünket. Ezek előfordulása azonban a kis cégek esetében a legmagasabb a statisztikák alapján.5 Az 

                                                      

5 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi főosztálya által készített, 2019-es 
munkabalesetekről szóló tájékoztató alapján a legtöbb munkabaleset a középvállalkozásoknál történt a 
gépiparban, a tragédiával végződő esetek száma azonban az építőiparban és a legkisebb cégeknél volt a 
legmagasabb. A munkabalesetek száma (24.055) 1,3, a halálos kimenetelű munkabalesetek száma (83) 5,1, a 
súlyos, csonkulásos kimenetelű munkabalesetek száma (47) 11,9, az egyéb súlyos kimenetelű munkabalesetek 
száma (71) 24,6, az összes súlyos kimenetelű munkabaleset száma (201) pedig 12,9%-kal nőtt. Lásd: Budai Dávid: 
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alanyok elmondása szerint további problémát jelent a hatósági ellenőrzés hatékonysága, mert szerintük 

nem a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, hanem inkább a büntetést kiszabását helyezik kilátásba.  

A beszélgetések során az is szóba került, milyen típusú biztosítást kötnek a cégek a munkavállalókra, 

illetve az építési projektekre. E témakör fontosabb jellemzőit külön tárgyaljuk. 

Munkavédelmi szabályok és kihágások 

Egyes alanyok elmondták, hogy a jogszabályi kötelezettséget maradéktalanul betartják, és a rendszeres 

ellenőrzéseknek köszönhetően soha, semmilyen probléma nem történik. Más interjúpartnerek viszont 

arról számolnak be, hogy a munkavédelmi előírások betartása náluk is problémát okoz, és ez szerintük 

a legtöbb cégre jellemző. A dolgozókat sokszor nehéz rávenni arra, hogy betartsák az előírást, mivel az 

kényelmetlenségekkel jár együtt.  

„A 4/2002-est,6 azt minden körülmények között tartani kell, illetve hát van egy munkavédelmi 

tanácsadói rendszer, illetve egy olyan központi munkavédelmi szervezet, ami a projekteken 

ellenőrzi az előírások betartását. Tudomásom szerint szigorúbb előírások vannak, mint ami 

standard a munkavédelmi törvényben, meg a 4/2002-esben.”  

Kérdező: Vezetői ellenőrzés is van a vállalatnál? 

„Szokott persze, rendszeres és ad hoc projektlátogatások vannak.” (29. interjúalany, hazai 

tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

„Szerintem az mindig gondot okoz minden építőipari cégnél. Nem győzzük ezt sulykolni a 

kollégámmal. Mindig történnek balesetek, de rajta vagyunk és nagyon komolyan vesszük. Az 

oktatást is, az ellenőrzést is. […] Éves oktatásokon vesznek részt, minden új belépő évente 

többször esik át ilyenen a kollégák részéről. […] A munka- és tűzvédelmi főelőadó, ő 

rendszeresen jár ki, és úgy tudom, hogy vannak megbízással is ilyen dolgozók, akik ezt 

felügyelik. […] Mondják ezt – hogy a hatékonyságot rontják a munkavédelmi előírások – a 

dolgozók. Sokszor kényelmetlen kikötni azt a sisakot meg kikötni a hevedert, de ha az kell, hogy 

ne essen az állványról, akkor ezt kell. […] Néha a kollégám szokta mondani, hogy hiába mondja 

el százszor is, akkor is úgy csinálja, mintha a falnak beszélne. Alapvető szinten ezt nehéz 

betartani. Biztos azt gondolja, hogy énvelem ez nem történhet meg.” (6. interjúalany, hazai 

tulajdonú vidéki középvállalat humánpolitikai vezetője) 

„Ez egy nagyon veszélyes üzem, az építkezés. Tehát nagyon kell vigyázni a munkavédelmi 

előírásokra, vagyis hát szigorúan be kell tartani. Tehát alap, hogy mindenki védőcipővel, -

                                                      

Több a munkahelyi baleset – Az építőiparban dolgozó férfiakat érte különösen sok tragédia. VAOL, 2020. 03. 15. 
https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-ferfiakat-erte-

kulonosen-sok-tragedia-3841458/ (Letöltve: 2020. 10. 25.) 
6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-ferfiakat-erte-kulonosen-sok-tragedia-3841458/
https://www.vaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-a-munkahelyi-baleset-az-epitoiparban-dolgozo-ferfiakat-erte-kulonosen-sok-tragedia-3841458/
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bakanccsal mehet be az építkezésre, láthatósági mellénnyel és kobakkal a fején. Tehát anélkül 

ki se mozdulhat a konténerirodából az építéshelyszínre. Ez az alap. És hát természetesen mi 

erre nagyon-nagyon odafigyelünk, nekünk ez nagyon fontos, hogy a legjobb minőségű 

védőfelszerelést kapják meg a kollégák. És nem csak a betartás, a betartatáson is fókusz van, 

hiszen az alvállalkozóink, akik velünk dolgoznak, ők azért hajlamosak elfelejteni, meg nyáron a 

fizikai dolgozó, aki fönt van, mondjuk, betonvasat szerel össze, vagy bármilyen kőműves 

munkát csinál, és meleg van, és tűző napon van, hát nem szeretik a kobakot a fejükön, mert 

melegíti őket. Tehát oda kell figyelni, hogy igenis fontos használni, tehát ezeket be kell tartatni, 

és erre nagyon-nagyon figyelünk. […] Van munkavédelmi vezető, akinek a feladata teljeskörűen 

a munkavédelmi szabályozás és a kontrollja, és hát minden építkezésen van munkavédelmi 

referens, aki kint van, és folyamatosan figyeli azt, hogy betartsák a szabályokat a kollégák. […] 

Felsővezető szinten heti rendszereséggel, műszaki vezetőink, akik a projekteket viszik, 

menedzselik, ők azok, akik a menedzsment team tagjai, felsővezetők, és szintén járnak ki 

építkezésekre, és tartják a kooperációkat, ellenőriztetik a munkavédelmi előírások betartását. 

Tehát a munkavédelmi szakreferensek riportálnak folyamatosan, és hát vezérigazgatói, 

tulajdonosi szinten is heti rendszerességgel érkezik heti jelentés, riport a munkavédelemmel 

kapcsolatban.” (26. interjúalany, hazai tulajdonú nagyvállalat HR-igazgatója) 

Az interjúpartner elmondja, hogy komolyan veszi a munkavédelmet. Részben azért, hogy ne veszítsem 

munkaerőt, részben pedig a büntetés elkerülése miatt. Külsős munkavédelmi szakértő évente tart 

képzést a vállalat dolgozóinak, ezen kívül az elmúlt évben levizsgáztak munkavédelemből. Az alany 

véleménye szerint a munkavédelem sok esetben a hatékonyság rovására megy azokban az esetekben, 

amikor a valós szakmai működéstől életidegen elvárásokat fogalmaznak meg. 

„Nagyon komolyan veszem [a munkavédelmet], mert van felelősségérzetem a kollégáimmal 

szemben, másrészt nem akarok börtönbe menni. […] Kis cégekre nem jellemzően nálunk van 

munkavédelmi felelős, külsős. Folyamatosan az oktatásokat megtartja. […] Ha nincs balhé, 

akkor félévente. […] ISO-minősített cég vagyunk, és mindig február végén van az ISO-auditunk, 

és az egy sarkalatos pont, hogy a munkavédelmi tudás legyen naprakész és friss, és azt mondta 

a munkavédelmi kollégánk, hogy vegyük egy kicsit komolyabban, és levizsgáztatott minket. 

Egyikünk sem bukott meg, még én sem. […] Ilyet nem szabad bemondani, de igen, csökken a 

hatékonyság a munkavédelmi előírások miatt. Vaskalaposan vannak bizonyos dolgok, amik 

azért finomulnak és idomulnak az élethez, de időnként még nagyon irodaszagú. Szoktuk 

mondani, hogy aki ezt írta, az se dolgozott még építkezésen.” (7. interjúalany, hazai kisvállalat 

ügyvezetője) 

Az interjúalany elégedett a munkahelyi kezdeményezésekkel, amelyek keretében cégük az utóbbi 

években oktatással és vizsgáztatással próbálja megelőzni a munkahelyi baleseteket. Szerinte a 

munkavállalók hozzáállásában van szükség változtatásra. Ennek ellenére kisebb balesetek továbbra is 

előfordulnak, melyek akár súlyosabbak is lehettek volna. Az elmúlt 30 évben 6 halállal végződő baleset 

történt a cégnél. Ezek megelőzhetők lehettek volna a munkavédelmi előírások betartásával. A 

válaszadó elmondta, hogy a munkavédelemre való odafigyelés az érdekképviselet és a szakszervezet 
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tevékenységének köszönhető. Kiemelte, hogy bár voltak előírások a munkavédelmi ruházatra, ezeknek 

a minősége nem volt meghatározva. A rossz minőségű felszerelés használatát a dolgozók több esetben 

kifogásolták. Elmondta, hogy a munkahelyi balesetek okai között a stressz és a fáradtság erős tényezők. 

Úgy véli, 10-12 órában, több műszakban nagyon megterhelő koncentrálni. Ezen kívül a ki nem mondott 

termeléskényszer és a magasabb fizetés, bónusz iránti vágy sokszor a munkavédelmi előírások 

megszegését okozzák. 

„Az elmúlt évben sajnálatos módon nagyon sok volt a munkahelyi baleset. Az építőiparban 

majdhogynem a legmagasabb a halálozással végződő munkabalesetek száma. Bár volt olyan 

is, hogy ez csökkent, na de a válság ideje alatt harmadával kevesebb munkavállaló volt 

foglalkoztatva, kevesebb volt az építkezés, tehát logikus, hogy kevesebb volt a baleset. De az 

anyagipar, ahol én dolgozom, az automatizálás, illetve a létszámcsökkentések egyenes 

következménye, hogy stresszesebbek az emberek, fáradtabbak, nem működik a tizenkét órás 

munkarend – ami törvényes, nem úgy vannak foglalkoztatva, hogy a törvényt be nem tartva 

foglalkoztatják őket. Tíz-tizenkét órát egy adott területre koncentrálni, az elég problémás. A mi 

cégünknél az elmúlt három évben kiemelt szerepet kap a munkavédelem, gyakorlatilag 17 ezer 

munkavállaló egy helyről kapja a szemüveget, a munkaruhát, a sisakot. Itt inkább az volt a 

probléma, hogy a munkavállalók fejében kellett egy kicsit rendet tenni, mert nem az van, hogy 

»velem úgysem történik semmi, de kényelmetlen a szemüveg, kényelmetlen a sisak, meleg a 

munkavédelmi ruha« – adott esetben, mindig vannak kifogások. Ezzel mint szakszervezeti 

vezető, teljesen egyetértek a munkáltatóval, hogy »inkább izzadjál, minthogy súlyos balesetet 

szenvedjél«. Én úgy látom, hogy ebben is előreléptünk, bár az optimális az lenne, ha nem lenne 

munkahelyi baleset, de nagyon sok olyan balesetünk van, ami kisebb sérüléssel jár – bár 

lehetne komolyabb következménye is. […] A figyelmetlenség, nemtörődömség, a »velem 

úgysem történhet meg, úgyis megúszom«. »Inkább addig elmegyek takarítani, hogy nem állítom 

le a gépet, úgysem fog elindulni.« Volt olyan, hogy gép alá ment be a kolléga, ott semmi 

keresnivalója nem lett volna, betuszkolta magát, és halálos balesetet szenvedett. Volt olyan, 

hogy targoncával úgy kanyarodott valaki, hogy nekiszorította a terméknek a kollégáját. Ez a 

stresszes, túlhajszolt, »nem állítom le a gépet, addig javítom, addig kiszedem a szemetet«. A 

minimalizált létszám, a robotizálás... a téglagyárba is robotok dolgoznak, egy kolléga felügyeli, 

és azok nem gondolkoznak, tehát ha menni kell, akkor megy, és a kolléga rendelkezik arról, 

hogy bár mindenféle biztonsági rácsok, oktatások fotocellák vannak, én azt szoktam mondani, 

hogy – elnézést, hogy így fogalmazok – az emberi hülyeség ellen nem lehet védekezni. Tehát 

ha tudatosan megsérti a szabályokat, azzal nincs mit tenni.” (10. interjúalany, multinacionális 

nagyvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 

Az interjúpartner elmondása szerint a munkavédelmet illetően a magyar (hatósági) mentalitás a 

büntetésre helyezi a hangsúlyt a megelőzés helyett, míg egy külföldi tulajdonos sokkal etikusabban és 

körültekintőbben jár el.   

„Én találkoztam olyan munkavédelmi ellenőrrel, akinek ki volt adva, hogy csak figyelmeztessen, 

és meg volt adva, hogy ne büntessen. […] Nem nagyon tartják be. A külföldi tulajdonos sokkal 
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etikusabban közelíti meg ezt a kérdést, mint a magyar hatóság. Büntetés és nem megelőzés. 

Más a filozófia. A multinál fontos azt megtudni, hogy miért történt egy baleset, és erősen 

hangsúlyozzák, hogy mikor megvizsgálnak egy esetet, akkor a résztvevői véletlenül se érezzék, 

hogy felelőst keresnek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy megtudjuk, hogyan történt a baleset, 

hogy többé ne forduljon elő. Ilyen egy profitorientált. Ezzel szemben a magyar mindent büntet. 

Büntet, büntet. […] 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. […] Ha nem tudja 8 óra alatt megkeresni azt a pénzt, akkor 

belemennek ebbe. Jómagam is tartottam képzéseket veszélyes gépekkel dolgozó 

szakembereknek, és mondtam, hogy mindig a saját felelőssége felfüggeszteni ezt. A 

munkáltató úgyis rajta fogja elverni a port. Amikor felfüggesztem a biztonsági előírásokat, akkor 

a saját felelősségem jelenik meg azonnal. Nem kell sztrájkolni, nem kell a munkát beszüntetni, 

csak a munkavédelmi előírásokat betartani. És akkor minden leáll. Dokumentálok mindent, 

bizonyítok mindent. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a jogszabályi háttér sem tökéletes. 

Van a fehér zóna, van a szürke zóna és van a fekete zóna. Ez az építőiparban jelen van, és 

nem minegy hogy ki mennyire csúszik a szürke zónába, és mennyire megy a fekete zónába.” 

(12. interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

A szakszervezeti alanyok szerint a munkavédelem jellemzően a (külföldi) nagy cégeknél működik, 

amelyeknek a megjelenése a piacon ezért egyértelműen pozitív. Komoly problémaként említik még a 

hatékony (külső, hatósági) ellenőrzés hiányát is. 

„Hát nekem látványosan romlott az én szememben. Kizárólag a nagy cégeknél [működik]. Az, 

hogy munkavédelem […]. A korlátokon látszik, csak hogy lekerítik, de hogy majdnem hogy utcai 

ruhában az […] állványon dolgozik a 8. emelet magaságában, semmi nincs alatta, alatta az 

ember, aki adogatja neki az eszközöket. Egyiknek sincs védőruhája, védősisakja. Az én 

időmben komolyan megbüntették a céget, legalábbis jegyzőkönyvezték, hogy mulasztást 

tapasztaltak az építkezéseken. Erre adott a cég, áldozott, és meg is követelték.” (13. 

interjúalany, országos szakszervezeti tisztségviselő) 

„A problémát abban látom, hogy nincs ellenőrzés. […] Régebben volt a Munkaügyi 

Felügyelőség. Nem érzékelem a működését. […] Négy-öt évvel ezelőtt még kint voltak, 

megnézték, büntettek, de mintha átalakult volna az egész, és eltűntek ezek az emberek. Nem 

is érzékelem, hogy van-e […] munkavédelmi ellenőrzés. Annak ellenére, hogy a cégek 

munkaruhát, munkavédelmi felszereléseket […] adják. Tehát a cégeknek, a nagy cégeknek a 

megjelenése, az fontos, emberek vonatkozásában fontos. Hát a kis cégeknél szedett-vedett, 

nagyon sok helyen. (15. interjúalany, közlekedés- és mélyépítő szakszervezet tisztségviselője) 

 „Önálló munkavédelmi csoporttal rendelkezünk. Mi területileg régiókra osztjuk Magyarországot, 

ezért öt régió van a /cég/ szempontjából, így van 5 régiófelelős munkavédelmisünk, illetve van 

egy vezetője is ennek a csapatnak. Akik teljes mértékben az összes előírást, merem remélni, 

hogy folyamatosan figyelve és betartva ténykednek. Ezenkívül ami fontos, hogy az üzemi 

tanácsok mellett meg vannak választva ugyanúgy a munkavédelmi képviselők is. Úgyhogy így 
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gyakorlatilag ez a két társaság együtt, egymást kiegészítve abszolút hibátlanul teszik a 

munkavédelemben a dolgukat. A kollektív szerződés mellé ugye mi össze tudtunk így a 

munkavédelmisekkel, munkavédelmi képviselővel együtt hozni munkaruha-szabályzatot is. 

Tehát függetlenül attól, hogy az új MT már nem tartalmaz erre vonatkozóan semmilyen 

kötelezettséget, a /cég/-nál továbbra is létezik munkaruha-szabályzat, kihordási idővel, etc.” 

(17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti 

elnöke). 

Biztosítási formák 

A következőkben azt ismertetjük, hogy egyes vállalatok milyen biztosítást kötnek a munkavállalóikra és 

a kivitelezési projektekre.  

Az interjúalany beszámol róla, hogy a vállalatnál többféle biztosítást kötnek: a felelős műszaki vezetők 

védelmére szóló biztosítást; építés-szerelési (CAR) biztosítást (aminek része a vagyon- és 

felelősségbiztosítás, ami balesetre, baleseti halálra is szól konkrét projekt esetén); a fizikai dolgozókra 

névre szólóan élet- és balesetbiztosítást; illetve a szakszervezeti tagok járandóságként kapnak 

balesetbiztosítást.  

„A közbeszerzési törvény szerint egy megnyert, közbeszerzési eljárással meghirdetett és 

megnyert projekt esetében jogszabály írja elő, hogy megfelelő biztosítást kell rá kötni. A többi, 

az köthető. A jól felfogott érdekeink diktálta okból megkötöttük ezeket. […] Az emberi életnél 

meg a testi épségnél nincsen fontosabb.” (4. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat 

üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 

A nagyvállalatok által kötött különféle baleset-, kockázat-, élet- és magánegészség-biztosítások és a 

cég által biztosított egészségügyi szolgáltatások igen széles körűek, s ezekre évente komoly 

összegeket fordítanak, illetve adott esetben külön csoport (üzemegészség-menedzsment) is foglalkozik 

a vállalaton belül az egészségvédelem kérdésével. 

„Konkrétan nem a dolgozókra kötjük, hanem a kivitelezési projektekre, de van mindig biztosítás 

kötve. Ott ugye teljes körű biztosítás van. […] Most már egy 4-5 éve működik üzemegészség-

menedzsment, körülbelül ez lehet a jó magyar fordítása. Minden országban van erre egy 

csoport, amiben általában egy-egy képviselője van a HR-nek, a munkavédelemnek, a 

munkavállalói képviseletnek, ugye attól függ, hogy üzemi tanács vagy szakszervezet, az 

üzemorvos képviseli, illetve általában egy vagy két cégvezető is képviselteti magát, és ez egy 

olyan grémium, ami a kötelező munkavédelmi juttatásokon felül szeretne jobbítani a 

dolgozóknak a mindennapjaiban. Úgyhogy például most nekünk évek óta nagyon bevált az, 

hogy minden dolgozónknak juttatunk nyáron – tehát aki nyáron a munkáját döntően a 

szabadban végzi – naptejet vagy napkrémet, hűsítőkendőt, amiben ilyen apró szilikonszerű 

golyócskák – nem tudom, nem értek hozzá – vannak, amit hideg vízbe be kell áztatni, megszívja 

magát és megnő, tehát hogyha a nyakába köti, mint egy sálat, akkor az nagyon sokáig hűvösen 

tartja az ő testét. Illetve a nagy mennyiségű izzadáskori sóveszteségre pezsgőtabletta. Ezt 
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például szinte az irodán kívül dolgozó valamennyi kolléga megkapja. Gyakorlatilag évek óta 

most már sikeresen pályázunk, szűrőkamionos vizsgálatokat csinálunk, a Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogramja, tehát ilyen megelőzés módjában. Ezt igyekszünk mindig így 

a régióközpontokra kiélezetten… jön egy szűrőkamion, ahova önkéntes jelentkezés alapján, 

semmilyen kötelezettséggel nem jár, munkaidő alatt a kollégák elmehetnek, és ott, nem tudom, 

38-féle különböző vizsgálaton pikk-pakk át tudnak menni. Ezek mind olyanok, amiket ugye 

semmilyen jogszabály nem ír elő kötelezettségnek, ezek mind-mind afölötti juttatásaink. (17. 

interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti 

elnöke) 

„Két dolgot tudok itt megemlíteni: gondoskodó vállalat, ezt az előbb említettem, nálunk minden 

egyes munkavállalóra kötünk egy kockázati és életbiztosítást, szervezeti szinttől függ ennek az 

értéke. De azt hiszem, hogy az alsó kategóriában is legalább 5 millió Ft a biztosítási érték. 

Emellett pedig minden munkavállalónk számára próbaidőt követően az /X/ egészségbiztosítást 

biztosítunk. Nekünk különösen fontos, hogy a munkavállalóink egészségével is foglalkozzunk. 

Nyilván ez egy jól felfogott érdek, tehát a táppénzes állomány is csökken, hogyha egészséges 

kollégák vannak. Úgyhogy mi nagyjából évente egy olyan 160-70 millió Ft-ot költünk arra, hogy 

a munkatársaink számára az /X/ csomagját biztosítjuk. Nem tudom, ismeri-e ezt a csomagot, 

de ez egy komplex egészségbiztosítási szolgáltatás a járóbeteg-ellátástól a fekvőbetegig.” (29. 

interjúalany, hazai tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

2.6. Atipikus foglalkoztatás az építőiparban 

Problémafelvetés 

A kutatás kiemelt célja volt az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazási lehetőségeit felmérni építőipari 

keretek között. Bár e gyakorlatok egyre elterjedtebbé válnak a vállalati gyakorlatban, az építőipar első 

pillantásra nem tűnik azon szektornak, ahol széles körben alkalmazhatóak lennének. Ugyan a vizsgált 

vállalatok többsége hagyományos, heti 40 órás munkaidőben és kötött munkarendben foglalkoztatja a 

dolgozóit, találkoztunk adaptált és adaptálható jó gyakorlatokkal is. Legszélesebb körben jellemzően 

nagyvállalati, illetve multinacionális vállalatok esetében alkalmazzák a különböző atipikus gyakorlatokat. 

Az atipikus foglalkoztatási formák európai szintű elterjedtségének ismertetése után bemutatjuk azokat 

a vállalati gyakorlatokat, melyeket az interjúpartnerek beszámolói alapján vállalataik alkalmaznak.   

Európai gyakorlatok az atipikus és újfajta foglalkoztatási módokra 

Mindenekelőtt a rugalmasság elvét szem előtt tartó foglalkoztatási gyakorlatokról kell számot adnunk, 

amelyek Európa-szerte alkalmazottak. A szakirodalom egyformán említ „atipikus”, „rugalmas”, „új” és 

„családbarát” foglalkoztatást. Az eltérő megnevezések definícióit vizsgálva arra a következtetésre 

jutottunk, hogy csak enyhe különbségek fedezhetők fel a fogalmak között, a rugalmas foglalkoztatás 

igényét ugyanakkor mindegyik hordozza. Hárs (2010) szerint ez a fogalmi sokszínűség másfelől 

nehezíti a nemzetközi gyakorlatok összehasonlítását, illetve felhívja a figyelmet arra is, hogy az eltérő 

jelentések földrajzi régiótól, munkaerő-piaci hagyománytól, szerkezettől és szabályozási rendszerektől 

is függnek. Az egyszerűség kedvéért és a fogalmi hasonlóság miatt e foglalkoztatási formákat illetően 
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az atipikus jelzőt alkalmazzuk. Hárs meghatározása szerint „atipikusnak tekintjük a munkavégzésnek 

mindazokat a formáit, amelyek eltérnek a szokásostól. Szokásosnak a teljes munkaidős, határozatlan 

időre szóló munkaviszonyban történő alkalmazást tekintik az ezzel foglalkozó leírások, miközben úgy 

tűnik, az atipikus foglalkoztatás szerepe, aránya és formája folyamatosan változik és alakul” (HÁRS 

2010, 3). 

Európa-szerte tapasztalható, hogy megnőtt az érdeklődés az atipikus foglalkoztatási formák iránt, ami 

a társadalmi és a gazdasági fejlődés eredményeként fellépő munkaadói és munkavállalói rugalmas 

foglalkoztatás iránti igénynek a következménye (EUROFUND 2015).  Az Eurofund 2013 és 2014 között 

az Európai Unió tagországai körében vizsgálta, hogy melyek a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási 

formák, illetve hogy ezek hogyan hatnak a munkafeltételekre és a munkaerő-piacra. Ilyen foglalkoztatási 

formának számított, ami eltért a hagyományos foglalkoztatástól aszerint, hogy nem egy munkaadó 

alkalmazott egy munkavállalót (hanem több megbízó; vagy munkavállalók csoportját alkalmazza egy 

vagy több munkaadó), illetve nem fixen meghatározott időben és helyen valósul meg a munkavégzés. 

A tanulmány 9 fő kategóriát különít el, amelyek atipikus foglalkoztatási gyakorlatnak tekinthetők: 

● Több munkáltató által létesített munkaviszony: egy munkavállalót több munkaadó közösen 

alkalmaz. 

● Munkakörmegosztás: egy munkáltató egy teljes munkaidős munkakörre egy vagy két 

munkavállalót alkalmaz. 

● Interim menedzsment: magasan képzett munkavállalók időszakosan vannak alkalmazva 

bizonyos projektekre, bizonyos problémák megoldására, külső menedzsment kapacitásokat 

integrálva ezáltal a szervezetbe. 

● Alkalmi munka: a munkaadó nem biztosít folyamatos foglalkoztatást a munkavállalónak, csak 

abban az esetben alkalmazza, amikor szükség van rá. 

● Távmunka: a munkavállaló helytől és időtől függetlenül végezheti a munkáját 

telekommunikációs eszközök segítségével. 

● Utalvány alapú foglalkoztatás: a foglalkoztatás alapja, hogy az elvégzett munkáért járó bért 

egy igazolt szervezet által kibocsátott, a társadalombiztosítást is fedező utalvány formájában 

kompenzálják. 

● Portfólió munka: az egyéni vállalkozó több megrendelőnek dolgozik, kis léptékű munkákat 

végezve. 

● Tömeges foglalkoztatás: ahol egy online platform rendel munkavállalót a munkaadóhoz, 

aminek során egy nagyobb munkát osztanak szét virtuális felhőben a munkavállalók között 

● Együttműködő foglalkoztatás: ennek során szabadúszók, egyéni vállalkozók és kisebb 

vállalkozások együttműködnek annak érdekében, hogy a méretbeli és a szakmai izoláció 

hátrányán felülkerekedjenek. 

Az atipikusnak tekinthető munkaformák az alábbi módon hatnak a munkafeltételekre és a munkaerő-

piacra: 
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● A több munkáltató által létesített munkaviszony, munkakörmegosztás, interim menedzsment 

előnyös munkakörülményeket biztosítanak, melyben a munkavállaló számára a rugalmasság 

és a munkabiztonság is megvalósul. 

● A távmunka rugalmasságot és autonómiát biztosít, miközben a munkamennyiség és munkaidő 

nőhet, valamint elhalványulhat a határ a munka és magánélet között. Jellemző, hogy az 

egészségügyi és szociális biztosítások sok esetben a munkavállalót terhelik.  

● A szabadúszó, az egyéni vállalkozó, a portfólió munka, a tömeges foglalkoztatás és az 

együttműködő foglalkoztatás során nőhet az elvégzett munka minősége azáltal, hogy 

különböző munkavállalók végzik el a munkát.  

● Az utalvány alapú foglalkoztatással felmerülhet munkabizonytalanság, illetve szociális és 

szakmai izoláció, valamint korlátozott szakmai előrelépés. Lehetőség van ugyanakkor arra, 

hogy a munkavállaló bejelentett munkaviszonyban dolgozzon jobb szociális védelemért és jobb 

fizetésért. 

● Az alkalmi munka jellegzetessége, hogy alacsony a bevétel, alacsony a munka- és a szociális 

biztonság, kevés vagy semmilyen hozzáférés nem merül fel a szakmai előrelépéshez. Bizonyos 

munkavállalóknak előnyös lehet a rugalmasság, ám a munkavállalók általában folyamatos 

foglalkoztatásra és stabil munkakörülményekre vágynak. 

A munkaerőpiac számára előnyös foglalkoztatási formának tekinthető a több munkáltató által létesített 

munkaviszony, a munkakörmegosztás és az interim menedzsment, miközben az alkalmi munka 

tekinthető a leginkább hátrányosnak. Jellemzően az összes atipikus foglalkoztatási formának 

munkaerő-integráló képessége van, azonban munkahelyteremtő potenciáljuk alacsony. 

A legtöbb ilyen foglalkoztatási forma hozzájárul a munkaerőpiac innovációjához, s ezáltal mind a 

munkaadóknak, mind a potenciális munkavállalóknak vonzóbbá válik. Ugyanakkor felmerül annak a 

veszélye, hogy a munkaerőpiac szegmentálódik, és létrejönnek olyan foglalkoztatási módok, amelyek 

csak alacsony keresetet és alacsony értékű társadalombiztosítást nyújtanak (pl. alkalmi munka, 

utalvány alapú foglalkoztatás). 

Fontos megismeri azokat ösztönzőket is, amelyek elősegítik az atipikus foglalkoztatási formák 

bevezetését a munkáltatók részéről.  Warwick Egyetem Foglalkoztatáskutató Intézete 2019-ben 

publikált másodelemzésében (Lyonettec–Baldauf 2019, 8, idézi CSBO 2020) a családbarát és az 

atipikus foglalkoztatás nemzetközi szakirodalmát ismerteti a 2008–2018 közötti időszakban, amiben 

három csoportba sorolja azon ösztönzőket, melyek a munkaadói családbarát intézkedések bevezetése 

mögött munkálhatnak:  

1. a szervezetre nehezedő külső vagy belső nyomás (pl. a topmenedzsment személyes igénye, 

társadalmi felelősségvállalásnak való megfelelés, állami támogatás); 

2. a szervezet egyéni adottságai (a szervezet mérete, iparági besorolása, sajátos 

beosztásszervezési eljárása, sajátos munkakörök); 

3. a vállalati célok megvalósítása (magasan képzett munkaerő bevonzása, termelékenység 

növelése) (uo., 11). 
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A tanulmány megállapította továbbá, hogy a családbarát és az atipikus vállalati intézkedések mérhető 

eszközeinek az alábbiak bizonyultak: 

● a kiadás és a megtakarítás, a termelékenység mértéke; 

● a toborzás mértéke; 

● a munkavállalói távolmaradás; 

● és a munkavállalók megtartásának mértéke (uo., 16). 

Lyonette és Baldauf azt is vizsgálják, hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyek a munkaadót segítik 

afelé terelni, hogy atipikus foglalkoztatási formákat vezessen be. Eszerint sikeresen lehet támogatni az 

alábbi gyakorlatokkal: 

● a családbarát szemléletről szóló képzések a vállalati hierarchia magasabb szintjein; 

● a szemlélet vállalati-szervezeti gyakorlatába illesztése; 

● az egyéni esetek figyelembevételének lehetősége és ennek rögzítése vállalati policykban és 

eljárásokban; 

● a menedzsment és a beosztottak közötti nyílt kommunikáció; 

● a dolgozók véleményére, igényeire nyitott szervezeti modell; 

● a szemlélet bevezetésének tesztelése pilot formában és  

● eredmény alapú foglalkoztatás jelenlét alapú foglalkoztatás helyett (uo., 17). 

Atipikus foglalkoztatási gyakorlatok a hazai építőipari vállalatoknál 

Építőiparról lévén szó, az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazását a szellemi és a fizikai 

munkaköröket megkülönböztetve érdemes tárgyalni, hiszen az egyes formák is ennek megfelelően 

adaptálhatók.  

A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a leggyakrabban említett atipikus 

foglalkoztatási forma, ami szóba került az interjúk során, a Covid-járványnak köszönhetően a home 

office volt. Sok vállalatnál alkalmazták átmeneti, olykor választható, de nem kötelező jelleggel, ott is, 

ahol korábban nem.  

A fizikai munkakörök esetében jellemzően nagyvállalatok alkalmaznak atipikus foglalkoztatási 

formákat. Ezek általában az egyszerűsített foglalkoztatás, a munkaerőkölcsönzés, a több munkáltató 

által létesített jogviszony lehetnek. Kevéssé alkalmazott, de létezik és külföldi tulajdonú nagyvállalat 

gyakorlatában működik az éves munkaidőkeret is.7  

                                                      

7 A munkaidőkeret a munkavállaló által ledolgozandó munkaidőt jelenti, megadott időegységre vonatkozóan, 
amelyben a ledolgozott munkaidőt nem napokra vonatkozóan figyeljük, hanem egy hosszabb időszakon belül. 
Magyarországon ez legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét, de adott esetben 12 hónap vagy 52 hét is lehet a kollektív 
szerződés rendelkezése szerint, amennyiben ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják. Lásd: 
Cvonline.hu: Munkaidőkeret – mit jelent, és miért jó? cvonline.hu, 2019. 05. 29. 
https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/munkaidokeret-mit-jelent-es-miert-jo/19078 

https://blog.cvonline.hu/2019/hirek/munkaidokeret-mit-jelent-es-miert-jo/19078
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Nemzetközi építőipari vállalatok hazai leányvállalatai jellemzően az anyacég foglalkoztatási gyakorlatait 

adaptálják, ahogy ezzel a vállalati gyakorlatban már találkoztunk (CSBO 2020).  

„Döntően az anyacégtől, bár egyébként miután a /vállalat/-nak a legtöbb munkavállalója 

Németországban van, és […] az osztrák meg a német viszonyok azért döntően nagyon 

egyformák, így nagyon sokszor a németek az elsődleges ötletbörzések, ahonnan a legtöbb 

szokott jönni. […] Érthető, hiszen azért itt 5-6 kelet-európai országban van annyi munkavállaló, 

mint Ausztriában. […] A /vállalat/ egy nagyon nagy cég, tehát azért tudjuk, hogy itt először 

muszáj mindent kipróbálni, mondjuk egy-két ország vonatkozásában, és akkor általában, ha ott 

minden pozitívan átmegy, akkor szokták a többi országra is.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú 

multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

A home office – átmeneti és intézményesített – alkalmazása  

Az alanyokat a karantén alatti home office lehetőségekről kérdezve kiderült, hogy a szellemi dolgozók 

számára biztosított volt az otthoni munkavégzés azokban az esetekben, ha a dolgozó magát vagy a 

családját veszélyeztetve érezte. Megtudtuk, hogy bár a többség otthoni munkavégzést választott, voltak 

olyan munkakörök, ahol egyáltalán nem éltek a lehetőséggel (magas beosztásúak személyi 

asszisztensei és könyvelők). Az utóbbiak az IT-infrastruktúra irodán kívüli hiánya miatt nem tehették 

meg, hogy otthon dolgozzanak. Az alanyok elmondása alapján felemásan értékelhető a karantén alatti 

otthoni munkavégzés hatékonysága. Ezeket az értékeléseket a munkakör típusa és a kérdezett felettes 

vezetők véleménye határozza meg. 

„Március közepétől június 2-áig tartott. És ugye figyelve az országos járványügyi helyzettel 

kapcsolatos operatív törzs és egyéb médiákon keresztül áramló információkat, mi is több 

lépcsőben próbáltuk ezt valami módon kezelni. Igazándiból nem volt ex cathedra elrendelve a 

home office, hanem itt is valamelyest humánusan, egyénre szabottan próbáltuk kezelni. Értve 

ez alatt azt, hogy az egységvezetőknek, tehát pénzügyi vezetőnek, főmérnököknek kiadták, 

hogy azok a kollégák, akik kisgyermekesek, valamilyen alapbetegségben szenvednek, 60-on 

túliak, tehát kvázi a veszélyeztetett korosztályba tartoznak, azoknak tegyék lehetővé a home 

office-t. […] Vannak olyan munkaterületek, ahol egyszerűen otthonról nem lehet megoldani egy 

aláíratást, szerződést aláírni, kipostázni, egy tárgyaláson részt venni.” (4. interjúalany, hazai 

tulajdonú vidéki középvállalat üzemi tanácsi elnöke és szakszervezeti titkára) 

Azoknál a cégeknél, ahol járványszülte kényszermegoldás volt az erre a munkavégzési gyakorlatra való 

átállás, jellemzően nem válik intézményesítetté ezt követően sem. Ennek több oka is lehet. 

Gátló tényező, ha nincsenek meg a technikai-infrastrukturális feltételei az otthoni munkavégzés 

biztosításának és korlátozott az információáramlás.  

„A nem fizikai létszám home office-ban működött. […] Nem működött istenigazából jól, mert 

nem lehet egyik percről a másikra átállni home office-ra úgy, hogy nincsen meg az informatikai 

háttere. Kapkodtunk, csináltuk, nem működött tökéletesen, egy csomó minden elmaradt. Hát, 

aki nem fizikai, az számlákkal dolgozik, azzal, hogy én kifizetek egy számlát, elutalok home 
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office-ból, az működik, de az, hogy az a számla beszkennelve a helyén legyen, ezek a dolgok 

nem működnek, amik ugye a szerverhez vannak kötve. Tehát most mondhatnám azt, hogy 

Debrecen belvárosában nincsen üvegszálas internetünk, innentől kezdve a szerverhez kívülről 

nem lehet hozzáférni. Itt van egy sor cég, Debrecenben ennek az utcának a jobb oldala végig 

cég, és egész egyszerűen nem hajlandó egyetlen egy szolgáltató sem egy üvegszálas kábelt 

lefektetni. Tehát gyakorlatilag a szerverhez otthonról nem lehet hozzáférni. Így meg elég nehéz 

home office-ban dolgozni, hogy az adatoknak nagyon korlátozott részét látom.” (27. 

interjúalany, hazai vidéki kisvállalat ügyvezetője) 

Ha biztosított az infrastrukturális háttér, akkor – ha csak kényszermegoldásként is – az egyes támogató 

területek dolgozóinak többségét lehet home office-ban foglalkoztatni, míg a kollégák rotációban váltják 

egymást az irodában. Az építési helyszíneken kint lévő munkatársak számára azonban ez nem 

kivitelezhető. A kényszertávmunkához képest – ahol karanténidőszakban a szülői teendők ellátása is a 

dolgozóra hárul a napi munkavégzés mellett – pedig felértékelődött a hagyományos, kötött munkarendű 

irodai feladatellátás.   

„Kényszer volt. Az építőiparban nem lehet home office-ban építeni. Persze vannak bizonyos 

munkakörök, a támogató területek, gazdasági, számvitel, pénzügy, HR, amit meg lehet oldani 

táveléréssel, de azért mi is arra törekedtünk, hogy rotációban, tehát mindig volt valaki az 

irodában, egy-két munkatársunk, minden területről, aki foglalkozott a benti ügyekkel, maszkban, 

minden óvintézkedéssel ellátva végezte a dolgát. Próbáltuk a szokásos üzletmenetet 

fenntartani, de az építkezéseken, ott a megelőzés és az óvintézkedés volt a legjobb megoldás. 

Tehát a távolságtartás. Mindenféle oktatást szerveztünk ezzel kapcsolatban, hogy a 

munkatársaink az építéshelyszínen biztonságban legyenek.” (26. interjúalany, hazai tulajdonú 

nagyvállalat HR-igazgatója) 

„Járványidőszakban megpróbáltuk […] a home office-t, és meglepő módon működött is az 

adminisztratív tevékenységeknél, viszont nekünk vannak építési munkahelyeink, ahol fizikailag 

ott kell lenni. Tehát sokszor elmondom ilyenkor, hogy a betonkeverőt nem lehet home office-

ban használni. Úgyhogy ebben korlátosak a lehetőségeink, de az adminisztratív 

tevékenységeknél, ott 90%-ban alkalmaztuk és működött is. […] Azt láttam, hogy valahogyan 

csökkent a lelkesedés, a kollégáink is vágytak vissza, ez egy nagyon furcsa tapasztalat volt. De 

igazából a közösségben a rendszeres bejárás, rendezett körülmények, nem is tudom, amikor 

otthon nem saját magunknak ütemezzük – vagy a gyerek a nyakunkon lóg – a munkánkat, az 

a kollégáink számára is, én azt láttam, hogy egy pozitív dolog. Felértékelődött az, hogy egy 

normális munkahelyre járhatok be minden nap, és van egy kerete az életemnek.” (28. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

Azon cégek, különösen a nagyvállalatok esetében, ahol az atipikus foglalkoztatási formák eddig is 

intézményesítettek voltak, így a home office is, jellemzően fennakadás nélkül működött az otthoni 

munkavégzés. Adott esetben a nagyobb cégek tapasztalata alapján még kiterjeszthetővé is válhat: több 

munkatársat, illetve a hét több napját is érintően; igaz, megfelelően szabályozott keretek között.  
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„Aki el tudott menni, home office-ból is elláthatta a munkáját, az el is ment, és onnan dolgozott. 

Ebből az 1500 emberből, amiből említettem, hogy 700 fizikai munkaerő, […] a 800 szellemiből 

600. A maradék 200 projekthelyszínen műszaki irányító például, vagy pedig gyárban, telepített 

helyen olyan tevékenységet lát el szellemiként, amihez személyes munkavégzés kell. De 600-

an home office-ban voltunk. […] Rájöttünk, hogy ez jól működik. Úgyhogy ez most már része a 

mindennapjainknak, akkor is, ha van Covid, akkor is, ha nem. […] Mindenki számára nyitott ez 

a lehetőség, a munkavállaló jelzi, hogyha ezzel élni akar, a munkáltató vagy a vezetője pedig 

ezt neki engedélyezi, jóváhagyja, amikor nem kötelező, és van, hogy vírusszituáció miatt akkor 

is távol kell maradni. Tehát igen, egy nyitott szabályozást tettünk lehetővé, láttuk, hogy 600 

embernél működik, innentől kezdve ennek a 600 embernek a saját döntése a vezetőjével 

együttműködésben, hogy home office-ból dolgozik-e, vagy sem.” (29. interjúalany, hazai 

tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

„Egy-két évvel ezelőtt a teljes /vállalat/-ra bevezetésre került, szándékosan nem a home office 

szót használom, mert nem erre vonatkozik, hanem az otthoni munkavégzés, aminek van egy 

nagyon komolyan körülírt meghatározása. Ez heti egy napot jelenthet, fix napot, tehát nem lehet 

össze-vissza tologatni, hanem hogyha a dolgozó megkéri, akkor mondjuk minden héten a kedd, 

most mondtam egy napot. Az adott csoporton vagy területen belül egyszerre a 

munkavállalóknak maximum 25%-a lehet ebben az otthoni munkavégzésben foglalkoztatva, és 

ehhez külön munkaszerződés-módosítást is kell végrehajtani, hiszen ugye az egyéb 

munkavédelmi, balesetvédelmi dolgok egy kicsit másképp működnek, hogyha mondjuk, otthon 

véletlenül mondjuk, egy konferencia közben a forró leves ráömlik szegény kolleginára, egy kicsit 

másképp kell ezt definiálni, munkabaleset vagy sem kérdésében. […] Adott napra, […] hogyha 

van egy 10 fős csoport, az azt jelenti, hogy ugye annak egy napon mindig a 75%-ának bent kell 

lenni a munkahelyen. Hát már csak azért, hogy ne történhessen meg az, hogy konkrétan 

mindenki elmegy az otthoni munkavégzésre, és nincs ott senki. […] Annyiban nagyon 

szerencsés, hogy az irodai dolgozók döntő többsége nemhogy asztali gépekkel, hanem 

laptopokkal dolgozik az irodában is, dokkolókkal. De első pillanattól kezdve gyakorlatilag a 

kérése alapján mindenkinek rendelkezésére állt ebben az esetben a home office. […] Ez 

kérhető, tehát annyi volt az egész, hogy kérni kellett a közvetlen vezetőjétől, aki mindig kéthetes 

etapokra tudott engedélyt adni. Tehát körülbelül két hétre láttuk mindig előre, hogy mi fog 

történni, és szerencsésen itt a számítástechnikusaink nagyon profin mindent összehoztak 

nekünk. Tehát itt minden értekezletünk tudott Microsoft Teamsben lemenni. Tényleg egyedül a 

nyomtatókat nem tudta az ember hazavinni, tehát mondjuk, hetente egyszer-kétszer azért jött 

be, hogy amik olyanok voltak, hogy ki kellett nyomtatni, és mondjuk muszáj volt bejönni. De ezt 

nagyon-nagyon rugalmasan kezelték hál’ istennek. Tehát nemcsak a magyar vezetőink, hanem 

tényleg ezt Ausztriától kezdve végig mindenhonnan. […] Az az igazság, hogy pont ez alatt, a 

home office-os időszak alatt volt a tavaszi magyarországi központi üzemi tanácsi értekezlet is, 

amit ugye így Teamsben hívtam össze, és ott ugye rá is kérdeztünk a cégvezetőkre, hogy ők 

hogy látják ezt. S mondták, hogy ők abszolút pozitívan értékelik, […] ez az otthoni 

munkavégzés, ami egy napra vonatkozóan már életben van, hogy ők javasolni fogják, hogy ezt 
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tovább, rugalmasan kezelve, akár több napra is ki lehessen terjeszteni.” (17. interjúalany, 

külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

Egyéb atipikus foglalkoztatási gyakorlatok 

A vizsgált kis- és középvállalatoknál ha elérhetők atipikus foglalkoztatási formák – előfordult 

kisvállalkozás, ahol egyáltalán nem alkalmaznak ilyeneket –, akkor ezek jellemzően a speciális 

helyzetben lévők számára elérhetők (például részmunkaidő kisgyermekesek és megváltozott 

munkaképességűek esetében), miközben alacsony az atipikusan foglalkoztatottak aránya, a dolgozók 

többsége pedig hagyományos munkarendben dolgozik.  

„Nem sok közülük a részmunkaidős. […] Portások is vannak, mert pl. megváltozott 

munkaképességűek, és őket lehet így foglalkoztatni. […] Ez nem kényszer, ez lehetőség. Ez 

nekünk is jó, ha foglalkoztatjuk, mert annál kevesebb adót kell fizetni, úgyhogy ez mindkét félnek 

előnyös.” (6. interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat humánpolitikai vezetője) 

„Részmunkaidős foglalkoztatás van, a takarítás egyszerűsített bejelentéssel van, két ilyen van, 

de az összes többi teljes foglalkoztatás. […] A fizikai dolgozóknál, azoknak a szállítása, aki 

vidéki, azokat hozzák-viszik, innentől kezdve ugye ott a részmunkaidős foglalkoztatás nem 

megoldható. A nem fizikai létszámnál, […] ott sem nagyon van részmunkaidős foglalkoztatás, 

mert annyi ember van felvéve, aki nyolc órában a munkát el tudja végezni.” (27. interjúalany, 

hazai vidéki kisvállalat ügyvezetője) 

„Nagyon kismértékben, nem jellemző. Van, aki részmunkaidőben van foglalkoztatva, 

nyugdíjasként még visszajön hozzánk, de a bázis, az főállásban, teljes munkaidőben.” (28. 

interjúalany, hazai tulajdonú vidéki középvállalat vezérigazgatója) 

Nagyvállalatok esetében akár az MT-ben szereplő össze atipikus foglalkoztatási forma elérhető – 

természetesen ekkor is munkakörfüggő az alkalmazásuk. Amit azonban hangsúlyozni érdemes, hogy 

ekkora vállalatok már fizikai állományú munkatársak esetében is alkalmaznak bizonyos atipikus 

gyakorlatokat (határozott idejű foglalkoztatás, munkaerőkölcsönzés, munkaidőkeretes foglakoztatás).  

„Gyakorlatilag minden további nélkül működik a részmunkaidő, tehát semmiféle problémát nem 

okoz, ha valaki kéri a 4 órást vagy a 6 órást. Általában az irodistáknál, főleg kismamáknál vagy 

kisgyerekesek esetében ez nem probléma.” (17. interjúalany, külföldi tulajdonú multinacionális 

nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 

„A távmunka, az nálunk is megvolt. Már 2014-ben bevezettük a rugalmas munkaidőrendszert, 

és már ott adtunk lehetőséget távmunkára, de csak néhány munkavállalónk élt ezzel, hiszen az 

üzletmenet azt kívánja, hogy legyünk jelen. De benne van a rendszerünkben, tehát akinek 

szükség volt rá, hogy gyes, gyed mellett munkát vállalt, munkatársunk, nekik biztosítottuk ezt a 

lehetőséget. […] Egyéb atipikus foglalkoztatási forma, mint munkaerőkölcsönzés vagy 

határozott idő, tehát nálunk minden található, mindenféle rugalmas módszerre nyitottak 

vagyunk, és amit a törvény, a Munka törvénykönyve biztosít, azzal mi élünk is, alkalmazzuk. 
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Mindig azon múlik, hogy adott pozícióban, adott feladatra milyen lehetséges foglalkoztatási 

forma a legpraktikusabb. […] [A cég leányvállatainál, ahol fizikai foglalkoztatottak vannak] „… 

ott többnyire férfiak dolgoznak, tehát ott náluk nem igazán jön szóba a gyed, gyes, határozott 

idős foglalkoztatás van, kölcsönzés elő szokott fordulni.” (26. interjúalany, hazai tulajdonú 

nagyvállalat HR-igazgatója) 

„Nálunk minden előfordul, ami az MT-ben van. Hogyha soroljuk, akkor van egyszerűsített 

foglalkoztatás, munkaerőkölcsönzés, van bedolgozói jogviszony, távmunka, többes munkáltató 

foglalkoztatás, van részmunkaidős, […] amit el tud képzelni, minden. […] Hogyha 

munkaerkölcsönzésről beszélek, akkor alapvetően az fizikai munkaerőről. Ha alkalmi 

foglalkoztatás, szintén fizikai munkaerőről. Mondjuk, egy bedolgozói jogviszony […] vagy egy 

többes munkáltatói foglalkoztatás, az lehet fizikai és szellemi is.” (29. interjúalany, hazai 

tulajdonú nemzetközi nagyvállalat HR-üzletágvezetője) 

Olyan jó gyakorlattal is találkozhatunk, ami Magyarországon, illetve hazai tulajdonú vállalatok esetében, 

a fizikai dolgozók vonatkozásában – még – nem terjedt el. Ilyen az éves munkaidőkeret és az időkassza, 

aminél az éves munkaidőbeosztást eszerint a kassza szerint alakíthatják mind a fizikai, mind a szellemi 

munkakört betöltő dolgozók. A módszer lényegét az alábbiakban olvashatjuk: 

„Már jó pár éve éves munkaidőkeretben dolgoznak a fizikai dolgozóink. Ugye az építőipar nem 

minősül idényjellegű munkavégzésnek, tehát ugye ezért az egyéves munkaidőkeret szerepel 

nálunk a kollektív szerződésben. Ez nálunk valamilyen osztrák szisztéma szerint mindig április 

1-jétől a következő év március 31-éig tart, tehát ez az elszámolási időszak. Amiben gyakorlatilag 

ugye minimum négy óra, maximum 12 órás napi munkavégzéssel lehet számolni. Ami hát ugye 

nyáron döntően értelemszerűen a 12 órához közelít inkább, télen viszont ugye a 4 órához. 

Illetve mi még tudunk egy olyat csinálni, ami ilyen időkassza, […] amikor gyakorlatilag a 

munkaórák egy része el van rakva kiegyenlítésre. Tehát télen, amikor őneki egyébként nagyon 

kevés órája lenne, tehát értelemszerűen a fizetése is nagyon kevés lenne, holott ugyanakkor a 

költségei meg magasak, akkor is mindig ki van egészítve az ő órája 8 órára ebből az órából. 

Illetve amennyiben ezekből az órákból túl sokat gyűjtött össze, akkor ez március 31-én minden 

alkalommal pótlékolva ki is van neki fizetve. Tehát akkor van mindig egy ilyen tabula rasa, hogy 

gyakorlatilag akkor nullára zárnak mindent, és mindig április 1-jével kezdődik a következő év. 

Nagyon sok variációt végigpróbáltunk már, tehát volt az egységes 8 órás foglalkoztatás, aminek 

az lett a következménye, hogy nyáron borzasztóan magas lett ugye a túlórák mennyisége, ami 

nagyon gyorsan elérte ugye az évi 300 órát. És ugye onnantól kezdve meg gyakorlatilag vége 

volt a dalnak, és akkor ott álltunk, hogy ez így nem jó, mert ugye munka, az lenne, de hát 

dolgoztatni meg nem lehet a dolgozókat, mert már minden kimerült. Ugyanakkor télen meg nem 

tudtunk foglalkoztatni, hiszen mondjuk, hogyha leesik egy 30 centis hó, hát abba nehéz akkor 

útépítésben bármit is ténykedni, tehát akkor meg gyakorlatilag kidobott pénz volt az, csak nem 

csináltak semmit, és voltak az emberek. És így gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez mindkét fél 

számára most már hosszú évek óta így egy teljesen jól bevált gyakorlat lett.” (17. interjúalany, 

külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalat üzemi tanácsi és szakszervezeti elnöke) 
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3. ÖSSZEGZÉS 

Az építőipari munkáltatókkal foglalkozó tanulmányunkban 

1. a szakemberhiány okait és a hiányszakmákat; 

2. a cégek elbocsátási, fluktuációs és rekrutációs tapasztalatait; 

3. a hazai építőipar legfőbb kihívásai, problémáit; 

4. az építőipari képzés, utánpótlás kérdéseit; 

5. a munkavédelem és biztosításkötés gyakorlatát és  

6. az atipikus foglalkoztatási formák építőipari alkalmazását tárgyaltuk.  

1. A szakemberhiány okai, hiányszakmák: A munkáltatói oldalt képviselő és a szakszervezeti 

tisztségviselő alanyok elmondása alapján gyakorlatilag minden építőipari szakma hiányszakmának 

tekinthető, de elsősorban a kvalifikált és a magas színvonalon teljesítő szakmunkásokból jelentkezik 

hiány. A minőségi munkavégzésre képes szakemberek többsége az interjúpartnerek elmondása 

szerint már elhagyta Magyarországot, és külföldön vállalnak munkát. A mérnöki munkakörök 

tekintetében jobb a helyzet, de az idegen nyelveket tárgyalási szinten beszélő, önálló 

munkavégzésre alkalmas fiatal szakemberekből hiány mutatkozik. A kis- és közepes vállalatok 

jellemzően alvállalkozókkal dolgoznak, így fizikai állományuk nincs vagy csak alacsony létszámú. A 

nagy hazai, illetve a multinacionális építőipari vállalatok saját fizikai állományt alkalmaznak.  

2. Elbocsátás, fluktuáció, rekrutáció: A kérdezettek beszámolói alapján ritka a tömeges elbocsátás, 

a nagyarányú létszámleépítés, inkább csak súlyos válságok esetén kerülhet sor erre. A hazai 

jellemzően nagyvállalatok, illetve multinacionális nagyvállalatok megtehetik, hogy tartalékot 

halmozzanak fel krízis idejére, hogy ne kelljen elbocsátásokat eszközölni, vagy pedig válságtervet 

dolgoznak ki ilyen szituációra. Normál esetben pedig a közép- és nagyvállalatok jellemzően nem 

elbocsátásban, hanem munkaerő-felvételben gondolkodnak a cég és a kapacitások bővítése okán. 

Nagyvállalati, teljesítményelvű kultúra mellett fluktuációt jellemzően inkább a gyenge 

munkateljesítmény generálhat. A minőségi munkavégzés biztosítását a vállalati teljesítménymérés- 

és értékelés jelentheti. A gondoskodó elbocsátás (outplacement) gyakorlata szintén a nagyvállalatok 

körében alkalmazott elsősorban. A vállalatok az új munkaerő felvétele céljából álláshirdetéseket 

adnak fel, egyetemi nyílt napokon, állásbörzéken vesznek részt, vagy különösen fizikai 

munkavállalók esetében a munkavállalói ajánlás alapján hólabdamódszert is alkalmaznak. Ez utóbbi 

módszer intézményesített formája és premizálási gyakorlata szintén a multik esetében jellemző. 

Egyes vállalatok bevett gyakorlatként alkalmaznak pályakezdő mérnököket is, aminek hátránya 

lehet, hogy a kolléga a betanulás után egy jobb ajánlat reményében hamar munkahelyet válthat.  

3. A hazai építőipar legfőbb kihívásai, problémái: Az interjúpartnerek beszámolóit összegezve azt 

mondhatjuk, hogy a hazai építőipar legfőbb kihívásai: 

- az alvállalkozón keresztül történő munkavégzés; 

- a rossz munkakörülmények; 

- a fekete foglalkoztatás; 
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- a hektikus megrendelésállomány; 

- a nemzetközi versenyhátrány; 

- a hatékonytalanság (aminek okai a korrupció, a túlzott bürokrácia és a digitalizációs 

elmaradottság), illetve  

- az emberek hosszú távú perspektíváinak hiánya. 

4. Képzés, utánpótlás: Az építőipari szakképzésbe a tanulók a maradványelv alapján kerülnek be 

(amikor már csak a leggyengébb képességű tanulókat tudják felvenni az intézmények), és közülük 

kevesen válnak alkalmassá az önálló munkavégzésre. Az új szakképzési szisztémával kapcsolatban 

erőteljesek a várakozások, de alapvetően még mindig hibás szemlélet uralkodik az építőipari 

szakmák végzését és elsajátítását illetően. Az iskolai képzésben az elaprózott szakosodás helyett 

szakmacsoportokra való specializálódásra és moduláris szerkezetű oktatásra, valamint a portfóliós 

tanulási készség elsajátítására volna szükség. Tárgyaltuk továbbá, hogy a nagyvállalatok milyen 

típusú együttműködéseket alakítanak ki középfokú oktatási intézményekkel, illetve hogy milyen 

nemzetközi gyakorlatokat érdemes szem előtt tartani és meghonosítani a hazai építőipari 

szakképzésben.   

5. Munkavédelem, biztosítás: A munkavédelem kérdésének megítélése ellentmondásos lehet az 

interjúk alapján. A munkáltatók  szerint a vállalatok maradéktalanul igyekeznek megfelelni a törvényi 

szabályozásnak, adott esetben az ennél szigorúbb és szofisztikáltabb céges munkavédelmi 

előírásoknak is. A vállalati és országos szakszervezeti vezetők azonban többször a munkahelyi 

balesetek, adott esetben a halálesetek magas számáról adtak számot. Hangsúlyoznunk kell 

azonban, hogy a statisztikák szerint ez a legkisebb cégeknél fordul elő a legnagyobb számban. 

További problémát jelent a hatósági ellenőrzés hatékonysága, ugyanis a megkérdezettek szerint 

nem a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, hanem a büntetés kiszabását helyezik elsősorban 

kilátásba. Tárgyaltuk, milyen típusú biztosítást kötnek a cégek a munkavállalókra, illetve az építési 

projektekre. A nagyvállalatok által kötött különféle baleset-, kockázat-, élet- és magánegészség-

biztosítások és a cég által biztosított egészségügyi szolgáltatások igen széleskörűek, amelyekre 

évente komoly összegeket fordítanak, illetve adott esetben a vállalaton belül külön csoport 

(üzemegészség-menedzsment) is foglalkozik az egészségmegőrzés és egészségvédelem 

kérdéseivel. 

6. Atipikus foglalkoztatás az építőiparban: Építőiparról lévén szó, az atipikus foglalkoztatási formák 

alkalmazását a szellemi és a fizikai munkaköröket megkülönböztetve tárgyaltuk, hiszen az egyes 

formák is ennek megfelelően adaptálhatók. A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 

esetében a leggyakrabban említett atipikus foglalkoztatási forma a Covid-járványnak köszönhetően 

a home office volt. Sok vállalatnál alkalmazták átmeneti, olykor választható, de nem kötelező 

jelleggel, ott is, ahol korábban nem. Nagyvállalatok esetében korábban is kialakult gyakorlata volt az 

otthoni munkavégzésnek. A mostani tapasztalatoknak köszönhetően pedig a jövőben szélesíteni is 

kívánják a távmunka alkalmazási lehetőségeit. A fizikai munkakörök esetében jellemzően 

nagyvállalatok alkalmaznak atipikus foglalkoztatási formákat. Ezek általában az egyszerűsített 

foglalkoztatás, a munkaerőkölcsönzés vagy a több munkáltató által létesített jogviszony lehetnek. 
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Magyarországon kevéssé alkalmazott, de külföldi nagyvállalatok gyakorlatában működik az éves 

munkaidőkeret alkalmazása fizikai dolgozók esetében is. 
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