Megalakult a Munkaiigyi Kapcsolatok Tarsasag

Az A1ap:;zab,Uy ~ a munkaprogram elfo~ a tiszt
segvisel6k: megYliJasztasaval, 1991. december Un megalakult a
MunkaQgyi Kapcsolatok 'la.rsas1g. A 'la.rsas1g neve az angol
Industrial Relations fogalomb6l sz3rmazik, amely Clak a kOzeI
mliltban kezdett meghonosodni Magyarol"SZligon.
Az Industrial Relations fogalom a piacgazdasligokban oIyan
inttzInenyeket ~ el~rnsokat foglal mag4ban, mint a koUektiv
t!1rgyala<d: ~ meg~~k rendszere (vanalati. agazati, te
rOleti es ol"SZlip szinten); a gazdaslig- ~ a tarsadalompolitika
M iranyaira vooatk0z6 6rdekegyeztetes; a vat\alati dOOt:eshcrL.a
taiban va16 mullk1MU\al6i reszvete~ az egy~ es kollektfv mun
kaUgyi vitak rendezeseoek inttzInenyei.
A MunkaUgyi Kapcsolatok Ursasag megalakulasat 6ppen
az tette aktua~, bogy a piacgazdasag ki6p!1les6nek el6fel
t6tele es egyben kOvetkezmenye a munkaUgyi kapcsolatok
szerepl6inek, int~6nyrendszerenek, mllkOdesi kereteinek
kiep!1lese. A 'Hirsasag f6 reljai kOlOtt szerepel a munkaOgyi
kapcsolatok szerepl6i - a munkaltat6k, a munkavaDal6k it
letve adott esetben az aDam - kOlOtt az egy!1ttmtlkOdes
apoIasa, a viszonyukban felmerOI6 problemak, konfliktusok
targyalasos rendezesenek el6segftese; a munkavallal6i resz
wtel int~enyeinek fejlesztese; egy relevans, tObbszinttl er
dekegyeztetesi rendszer kialaldtasa. Mindezeket a relokat a
'Hirsasag egy olyan szakert6i garda Osszefogasaval 6bajtja
elemi, amely tevekenyen reszt vesz a munkaOgyi kapcsala
tok fejl~es6ben, szakmai hatteret ad a munkaogyi kapcso
Jatok szerepl6inek, valamint a kutatas, az oktatas, a kepzes
es a mindennapi gyakorJat eszk:Ozeivel segfti a szak:terOlet
ismeretanyag4nak elterjesztes6t.
A 'Hirsasag alaprt6 tagjai megvalasztottak a kilenc tagt:l
EInOtseget, akik kOlOtt a szoclol6gia, a kOig~g ~ a
jog elismert szakemberei vannak, valamint a munkaad6i,
munkaWDal6i erdekkepviseletek kepvisel6i.
A 'Hirsasag a kOzelj0v6ben egyszerre tObb iranyban is
megkezdi munkajat. Er6fesz(teseket tesz a tagsag letsz8ma
nak gyarapr~. Megkezdi a partol6 tagok toborzdsat,
akikkel - az Alapszabaly es az alakul6 Oles felhatalmazasa
alapjan - szerz6dest kOt. FeJveszi a kapcsolatot a Nemzet
kOzi MunkaOgyi Kapcsolatok 'Hirsas8ggal (DRA), amelybez
a Clatlakozas segftene a nemzetkOzi tapasztalatok megisme
restt
baszn08uIasat. Minel el6bb eliodltja az erdemi
munkat, a tarsasagi eleteL
A 'Hirsasag munkaprogramjaban - amelyet az a\aku16
Olesen a r6sztvev6k: megt!1rgyattak es etfogadtak -, a legfon
tosabb belyet a szakmai k1ub jelJegll programok foglaljaJe el.
Ezek temait a piac~gba val6 4tmenet kerdesei szab
jak meg. A tervek szerint a 'Hirsas8g negy temakOrre kon
centmlva szervezi programjait a kOzelj0v6ben:
Az els6 temakiJr a munkaugyi kapcsolatok elmelete. Ide
tartoznak a makro~gi folyamatok es a tarsadalmi er
dekervenyesftes Osszefilggesei; reszvetel a politikai k:Ozelet

ben, a uirsadalompolitikaban; a Parlament es az erdekkepvi
seletek viszonya; a tripartizmus jOv6je stb.
A mdsodik temakiJr a munkafigyi kapcsolatok es a mun
kaer6piac OsszefilggeseL tgy pI. a szocialis partnerek szerepe
a munkaer6-piaci feszOltsegek feldolgoz8saban, a munkanel
kU\iseg kezeles6ben; a munkaer6-piaci alkalmazkodas lehet
seges (rugal mas) formainak segftese; munkaer6-mobilitas es
Osszeur6pai munkaer6piac.
A harmadik temakiJr a munkajog terOletet erint6 olyan
t6mak, amelyek a jogi szabalyozas feMr foltjait segrtenek
feltarni; a jogalkotasban a szocialis partnerek szerepet tisz
tazni; a dolg0z6i jogok, jogorv08lati formlik, az erdetvitak
megoldasi m6djait felt4mi; es a kollektfv szerz6desek jogi
megalapozasat szolg41ni.
A negyedik t4maklJr a munkaQgyi kapcsolatok VcilJalati szinta
rendszere. Ide tartcrmak a m.:tetervenyesO:~ intezmenyrend
szerenek: aIs6bb szintjein 1'01)'0 kollektiv t!1rgyaJasok, a konflik
tusok: kezeles6nek lehets6ges m6djai; a mu~te~ kUlO
nOs tekintettel a privatmici6 sajata; bazai keroeseire.
A szakmai k1ub - a fenti temakOrOkOn 001, a tagok ige
nyeit kOvetve'- a gyakorJati eletben felmerfll6 konkr6t ker
d6sek megoldasat is szoIglilhatja. Az OsszejOvetelek tanutsa
gait, a merlegelend6 wlemenyeket, a ~latokat a Ursa
sag szeles kOrben kfWnja nepszen1sfteni. tgy nemClak az i1
letekes f6bat68agok, in~enyek feIe juttatja el, banem a
parlamenti bizotts4goknak is.
A 'Hirsas8g szolg41tatasai eleinle szerenyek lesznek, de a
lebet6segek szerint fokozatosan Mvfilnek. A kOzelj0v6ben a
'Hirsas8g tagjait
- informaljuk a NemzetkOzi MunkaOgyi Kapcsolatok Ur

sasag bfreir6l,
- szakirodalmi tajekoztatOkat kesz£tOnk,
- terjesztjOk az ILO munkaOgyi kapcsolatokkal foglalk0z6
kiadWnyait, kOnyveit, a bazai szakemberek, kutat6k ta
nulm4nyait,
- a 'Hirsas8g tagjait ertesltjOk a kUlfOldi taPasztalatcsere le
bet6seger61, .
- kUlfOldi szakert6k magyarorsz4gi Jatogatasai alkalmab61
konzultaci6s Iebet6seget kapnak, tamogatast kUlfOldi
partnerkapcsolatok kiaJak(tasaban stb.
Az aJaprt6 tagok Wrjak mindazon szemelyek, szakem
berek, szervezetek jelent:tezeset, akik a munkaOgyi kapcso
Jatole valameJy terOlettnet mtlvel6i, letetem~nyesei s e tar
sasdgi munkan keresztOl is rem kfv4nnak vaIJalni a szocialis
partnerek kOzOtti egyOttmtlkOd~ el6segftes6ben, int6zm6
nyesftes6ben. Az eroekl6d6knek b6vebb inform4ci6kkal
szolg41 Orolio Zsuzsa, ilIetve Lado Maria a "llIrsasag Mtit
tara a MunkaOgyi Kutat6intezet crmen: 1066 Budapest, VI.
MO'l.W u. 14. tel.: 1327-71f1. Fax.: 1127-044.
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