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2. A VÁLSÁG HATÁSA A VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSÁRA  

NEUMANN LÁSZLÓ–BODA DOROTTYA 

 

 

Bevezető 

 

Közgazdászként általában azzal a feltételezéssel élünk, hogy a munkagazdaságtan 

modelljeiből valószínűsített magatartás a vállalatok egy jelentős részére jellemző. A 

tanulmány célja, hogy két empirikus vállalati kutatás alapján bemutassa, milyen feltételek 

között, milyen munkaügyi döntések révén alakul ki egy-egy, már a munkaerőpiacon is 

mérhető esemény. Mikroszinten ugyanis a válságra adott válaszok sajátos és egyedi 

vállalattörténetbe illeszkednek: korábbi körülmények, hosszú távú tervek, elkezdett 

fejlesztések és gyors piaci mozgások befolyásolják, hogy milyen területeken jelentkeznek 

leginkább a válság tünetei. 

Tanulmányunkból két szélsőséges példa: az egyik vállalat a globalizáció nyerteseként 

alapanyag-termelését fokozatosan telepíti ki a Távol-Keleten alapított vegyes vállalatához, 

míg a másik a globalizáció keltette árverseny veszteseként 2005 óta vegetál, régen meg is 

szűnt volna, ha a tulajdonos állam különböző jogcímeken nem dob mentőövet számára. 

Kettőjükben az a közös, hogy 2009-ben, a válság idején azok közé a kivételes vállalatok közé 

tartoztak, ahol volt bérfejlesztés. Igaz, a tartósan nyereségesen gazdálkodó vállalat jelentős 

mértékű, míg a veszteségesen gazdálkodó a minimálbér szerinti kötelező emelést hajtott 

végre.  

Még a legkisebb, százegynéhány főt foglalkoztató cég is kevesebb munkaerőt használ, mint 

korábban, de csak a „csúcsidőszakokban”, kisegítő munkakörökben alkalmazott, kölcsönzött 

segédmunkások szerződését mondta fel. Vizsgált eseteinkben a képzetlen munkaerőt 

aékalmazó, a mennyiségi flexibilitás eszközével gyakran élő vállalatok bocsátottak el 

állományba tartozó munkavállalókat. Az állományban bekövetkezett változások értelme is 

csak közelről látszik: egyfelől a munkaerő-piaci túlkínálat minőségi cserékre adott 

lehetőséget, másfelől, a szigorú létszámgazdálkodás körülményei között a vállalatok a 

bizonytalanabb státusú (határozott időre alkalmazott, nyugdíj mellett foglalkoztatott vagy 

nyugdíjazható) munkavállalóikat küldték el. Sőt a fellendülés kezdetével felvett újakat is csak 

határozott idejű szerződéssel alkalmazták, hiszen a növekedési kilátások még bizonytalanok. 

A hosszú szolgálati időt ledolgozó, több feladat elvégzésére is képes szakmunkások státusa 

biztosnak mondható: a munkaszervezet oly módon változott, hogy a legtöbb esetben kezdték 
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jobban kihasználni az ilyen munkavállalók képességeit és munkaidejét. A vállalati empíria 

alapján képet alkothatunk arról, hogy milyen munkavállalói rétegek viselték leginkább a 

válság terheit. 

A válság újfajta kihívást jelentett a vállalati szakszervezeteknek, üzemi tanácsoknak. A 

kilencvenes évek közepe óta szinte csakis a bérnövekedésre, béren kívüli juttatási csomagokra 

koncentráló alkudozással nyilvánvalóan fel kellett hagyniuk. Ismét előtérbe került a 

„munkahelyek védelme”. Ámde az, hogy erre milyen mértékben kényszerültek rá, milyen 

eredményeket sikerült elérniük, milyen cserealkukat kötöttek a menedzsmenttel az szinte 

vállalatról vállalatra változó volt, a vállalati adottságok és a helyi szakszervezeti alkuerő 

függvényében. Ez a fejezet megpróbál párhuzamot vonni a válságban tapasztalt hazai 

érdekképviseleti magatartásfajták és a fejlett piacgazdaságokban ismert szakszervezeti 

stratégiák között.    

 

A kutatásról 

 

Tanulmányunk két, 2009-ben készült empirikus kutatás eredményeit összegzi.  

1. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által támogatott kutatásunkban 

vállalatonként 5-6 interjú alapján készült esettanulmányok segítségével a vállalati 

bérrendszereket, alapvetően a bérmegállapítás mechanizmusait vizsgáltuk, ezt egészítettük ki 

a válságra és hatásaira kérdéseivel.1 A feldolgozóipar kilenc szakágazatának 10 vállalatánál 

készült esettanulmány. Cégeink között volt autóalkatrész-gyártó, orvosi segédeszközöket 

gyártó, sütőipari, húsipari, növényolaj-ipari, gyógyszeripari, elektronikai gyártó, építőanyag-

ipari és porcelángyártó vállalkozás. Közülük öt multinacionális vállalat, egyiküket hazai 

tőzsdén jegyzik, tulajdonosai között jelentős a magyar állam részesedése is. A vállalatok 

között egy volt többségi állami tulajdonban, kettőben pedig többségi tulajdonosok a 

munkavállalók.  

A mintánkban szereplő multinacionális vállalatok a legkorszerűbb technológiát alkalmazó, 

tőkeerős társaságok. A külföldi multinacionális cégek itteni gyárainak – egy kivételével – 

egyedüli vevője az anyacég. A negyedik végterméket állít elő, monopolhelyzetben értékesíti 

termékeit. Egy kivétellel a hazai érdekeltségűek gazdálkodása és anyagi helyzete is stabil, 

többségük gépparkja a folyamatos fejlesztés eredményeként szintén korszerűnek mondható. 
                                                 
1 OFA 8341 számú Vállalati bér-és foglalkoztatáspolitika, különös tekintettel az érdekképviseletek szerepére 
című kutatás. Az esettanulmányok készítésében a szerzőkön kívül részt vett Hörich Balázs, Horváth Viktória, 
Imre Noémi, Jenei Zsófia, Kósa Lajos, Mester Dániel, Meszlényi Annamária, Mód Péter, Obritron Mercedes, 
Tobler Anna és Tóth Enikő.  
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Az export két hazai érdekeltségű vállalat árbevételében meghatározó, a többiek döntően hazai 

vevőknek szállítanak. A költségvetési (önkormányzati) megrendelések aránya az építőanyag-

ipari vállalat esetében volt jelentős. 

Cégeink közül hárman tartoztak a nagyvállalati kategóriába. Egyikük, a bérmunkát végző 

elektronikai gyár gazdálkodása lényegesen különbözik a többiekétől: a munkaerő 

alkalmazását tekintve állandóan változó megrendelésekhez igazodik. A vizsgált cégek közül 

három tartozott a közepes, 300–600 fő között foglalkoztató szervezetek kategóriájába. Az 

általunk vizsgált, körülbelül 100 fős kisvállalatok jellemzően hazai tulajdonban lévő, 

belföldre értékesítő vállalkozások voltak.  

A minta kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy kerüljük az illegális foglalkoztatás és bérezés 

eszközeit is alkalmazó vállalkozásokat. Az esettanulmányok a cégek első számú vezetőjével, 

a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős vezetővel, a közvetlen termelésirányítóval, az 

érdekvédelmi szervezet vezetőjével és munkavállalókkal/munkavállalóval készült interjúkon 

alapultak.  

A kutatás a várakozásainknál is kisebb fogadókészségre talált. Ráadásul az esettanulmányok a 

válság legkritikusabb időszakában, 2009 márciusa és decembere között készültek, s a vezetők 

az átmeneti intézkedések időszakában nem szívesen nyilatkoztak a vállalat helyzetéről. 

Esélyeinket növelte ugyanakkor, hogy a munkahelymegtartó támogatás a válságkezelés 

kiemelt gazdaságpolitikai eszközéül szolgált. Volt olyan vállalat, amelyik a kutatók 

megjelenésétől remélte a támogatás kiutalásának felgyorsulását. Minthogy a megkeresett 

vállalatok nagy többsége visszautasított, mintánkat főként személyes kapcsolatok alakították. 

Ennek köszönhetően végül is ahhoz képes, hogy mekkora a versenyszektorbeli arányuk, túl 

sok munkavállalói tulajdonban lévő vállalatnál jártunk, és az átlagosnál jóval kedvezőbb a 

szakszervezeti jelenlét is, mindössze egy vállalatban nem működött szakszervezet, s ahol 

szakszervezet volt, ott kollektív szerződést is kötöttek. 

 

2. Egy 2009-ben készült autóipari felmérés ágazati és vállalati tapasztalatait is felhasználtuk 

az OFA-tanulmányhoz készített esettanulmányokon mellett. A dublini Európai Alapítvány az 

Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) megbízásából készült tanulmány során 

nyolc országban egységes interjúterv alapján ágazati szakértőkkel, kormányzati szervek 

képviselőivel és érdekképviseletekkel készültek interjúk.2 Az OFA-tanulmánnyal szemben itt 

                                                 
2 Industrial relations in the automotive sector: how can social dialogue assist a sector in crisis című nemzetközi 
kutatás. Kutatásvezető: Roberto Pedersini, Università degli Studi di Milano. (A nemzetközi kutatás első 
eredményeit egy 2009. novemberi konferencián mutattuk be, az összefoglaló tanulmány még nem jelent meg.) 
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a vállalati ismeretek forrása egyoldalú volt: sajtóinformációk mellett csak a 

szakszervezetekkel készült interjú. A hatodik, szakszervezet nélküli nagyvállalat (Magyar 

Suzuki) menedzsmentje elutasította megkeresésünket. Az autóipari esetek ismertetését 

egyrészt az indokolja, hogy egyetlen – a közvélemény által is jól ismert – ágazaton belül 

mutassunk rá a puha és kemény alkalmazkodás szélsőséges példáira. Másrészt ez az az ágazat, 

ahol Magyarországon is előfordultak a puha alkalmazkodás olyan formái, amelyben lényeges 

szerepet játszottak a szakszervezetekkel kötött „foglalkoztatási paktumok”. Természetesen 

eseteink ebben az ágazatban is illusztratív jellegűek, mennyiségi következtetések levonására 

nem alkalmasak.  

Az esettanulmányokat engedélyező vállalatoknak anonimitást ígértünk, így írásunkban a 

vállalatoknak csak a szakágazatát nevezzük meg. Kivétel ez alól az autóipari tanulmány 

néhány nagyvállalata, amelyekről amúgy is bőséges sajtóinformáció jelent meg, amelyet fel is 

használtunk a tanulmány készítésekor. 

 

A válság jelentkezésének időpontja, elterjedtsége 

 

Vállalataink többsége 2008 őszén szembesült a válság következményeivel, de a termelés 

visszaesésének időpontja, mértéke és a válság tünetei eltértek egymástól, és főként egy-egy 

cég tevékenységétől, az ágazati hovatartozástól függően.3 Az ágazaton belüli különbségek 

leginkább abból adódtak, hogy exportból vagy belföldi értékesítésből származott-e a vállalat 

árbevételének zöme. Az is számított, hogy az előállított termék végső felhasználóhoz vagy 

további feldolgozásra az anyacéghez kerül. Mindezek a tényezők azt is meghatározták, hogy 

milyen csatornákon és milyen mélyen érintette a válság az adott vállalatot.  

A legnagyobb nehézségekkel az 1990-es évek óta hanyatló ágazat, a porcelánipar 

vállalatainak kellett megbirkózniuk. Az elhúzódó válság gyökere itt a globalizációra vezethető 

vissza. A minőségi terméket szakképzett munkaerővel előállító vállalatok aligha állhatják a 

versenyt az olcsó és alacsony képzettségű munkaerőt alkalmazó, viszont korszerű és drága 

automatizált gépekkel felszerelt külföldi tömeggyártókkal. Az iparág vállalatainak bajait 

tetézte 2006 után a hazai fogyasztói vásárlőerő csökkenése, majd a 2008. évi pénzügyi-

                                                 
3 Tapasztalataink egybeesnek a KSH adataival: elsőként, 2008 őszén a feldolgozóiparban jelentkeztek a válság 
foglalkoztatási következményei. 2009 második felében a létszámvesztés üteme mérséklődött, a 
feldolgozóiparban foglalkoztatottak számának csökkenése gyakorlatilag megállt, és a foglalkoztatási hatások 
korábban kevésbé érintett ágazatokban jelentkeztek inkább (KSH, 2010). A Köllő–Nacsa (2009)tanulmány a 
bértarifa-felvétel adatainak elemzése alapján arról számolt be, hogy a feldolgozóipar minden más ágazatnál 
jelentősebb munkahelyveszteséget szenvedett el, míg a bérek legerősebben a kereskedelemben és a 
vendéglátóiparban estek vissza. 
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gazdasági válság. Ezek hatását a belföldi piacra termelőcég esetében nem, vagy csak 

nehézkesen lehet elválasztani a válságágazat gazdálkodásának általános nehézségeitől. A sok 

szempontból sikeres válságkezelés ellenére a vállalat fennmaradásának feltétele a meg-

megújuló állami támogatás. A globális válság közvetlen hatása ebben az ágazatban inkább az 

exportra termelő, nagyobb cég működésén mérhető: a luxuscikk kereslete elsőként és 

nagymértékben zuhant a tengeren túli piacokon.  

A kommunikációs technológiai végtermékek szerződés gyártójának mérlegadatai ugyan 2007-

ben veszteséget mutattak, ennek oka azonban – a megkérdezett vezető szerint – még nem az 

általános válság volt, hanem a mobiltelefonok konjunktúrájának lecsengése és a legnagyobb 

megrendelő piaci súlyának visszaesése. Az autóiparban, mivel erősen exportorientált az 

ágazat, a nyugat-európai áruértékesítési nehézségek szinte azonnal megjelentek a magyar 

vállalatok rendelési-termelési adataiban is. A nehézségeket növeli, hogy az ágazat 75 ezer 

foglalkoztatottjából (2008) legfeljebb 15 000 dolgozik a végtermékgyártásban, a többség 

alkatrészgyártással foglalkozik. Ráadásul közülük keveseknek diverzifikált a termelésük, 

többnyire egy-egy nagy gyártó beszállítói, annak megrendeléseitől függnek. 

A válságbarométerként is számon tartott építőipar – ahol a visszaesés már 2006-tól kezdődött 

az állami beruházások és a támogatott lakáshitelezés visszafogása miatt – mintánkban ugyan 

nem szerepelt, de egy hasonló helyzetű építőanyag-ipari vállalatot vizsgáltunk. Ez a cég 

elsőként, már 2007-ben érzékelte a megrendelések csökkenését. Diverzifikált 

termékszerkezetének és széles vevői körének köszönheti, hogy talpon tudott maradni. A 

közvetlen fogyasztók és vállalatok keresletének csökkenését ellensúlyozták az autópálya 

építkezésekhez kapcsolódó állami megrendelések. Esetünkben is jól látszott, hogy az 

építőiparban, illetve az ahhoz kapcsolódó építőanyag-iparban a válság sokféle hatása együtt, 

egymást erősítve jelentkezett. 

A közvetlen fogyasztásra termelők helyzete az értékesítés relációjától és a termékpiaci 

pozíciótól függött. A nélkülözhetetlen fogyasztási terméket előállító, árbevételének nagyobb 

részét külföldön realizáló gyógyszeripari vállalat megrendelései alig csökkentek, gondjai a 

válság időszakában az értékesítési célország valutaválságából adódtak. Ugyancsak kevéssé 

érzékelte a válság hatását az az élelmiszer-ipari nagyvállalat, amelyik termékpiaci 

monopolhelyzetben van.  

Ugyanakkor a kisebb, az árversenynek nagymértékben kitett, belföldi keresletet kielégítő 

élelmiszer-ipari vállalatok nehezebb helyzetbe kerültek, a nyomott bérszínvonal miatt 

kialakult minőségi termékeik iránti alacsony keresletet a reálbércsökkenés tovább 

zsugorította.  
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Arra is találtunk példát, hogy vállalataink „hasznot húztak” a válságból. Az egyik ilyen 

lehetőség a termékpiaci konkurensek megrendeléseinek megszerzése. Az építőanyag-ipari 

vállalat beszámolója szerint többletmegrendelései származtak egyik versenytársa 

tönkremenéséből. A porcelánipar régóta veszteséges vállalatának esélyt ad, hogy az olcsóbb 

helyettesítő terméket gyártó külföldi nagyvállalat bérmunkát kínál számára, mivel a terméke 

iránti keresletnövekedést saját kapacitásaival nem tudja elég hatékonyan kielégíteni. Egy 

másik esetben a munkaerő-piaci kínálat növekedése teremt alkalmat a vállalatnak a 

munkaerő-állomány minőségi cseréjére. A vezető elmondása szerint az elbocsátások miatt 

nemcsak betanított munkások között válogathat, hanem még a magasabb képzettséget igénylő 

beosztásokat is könnyedén be tudja tölteni. 

 

Válságcsatornák, válságtünetek 

 

A vállalatokat eltérő tevékenységük, piacaik következtében különböző csatornákon és 

különböző mértékben érte utol a válság. Mielőtt sorra vennénk a lehetséges hatásokat, ki kell 

térnünk azokra az esetekre, ahol a válság következményei közvetetten, a multinacionális 

anyacég nehézségein, illetve intézkedésein keresztül jelentkeztek. 

A mintáinkban szereplő leányvállalatok tevékenységének megszüntetését egyik 

multinacionális vállalat vezetése sem mérlegelte. Ennek oka, hogy a vizsgált gyártóegységek 

mindegyikének termelékenysége meghaladja a vállalatok más európai részlegeinek 

termelékenységét. Ilyen megfontolás érvényesülésével találkoztunk az autóalkatrész-gyártó 

részleggel, valamint az élelmiszer-ipari multinacionális cég telepével kapcsolatban. A 

vállalatközpontok leggyakrabban tapasztalt intézkedése a döntések centralizációja volt, így a 

válság következtében a cégek – amúgy is csak a költség- és humánerőforrás-gazdálkodásra 

korlátozódó – autonómiája tovább szűkült. Példaként említhetjük az élelmiszer-ipari 

vállalatot, ahol a válság kezdete óta az új munkavállalók felvételét is központi engedélyhez 

kötik. Ugyancsak megváltozott a vállalaton belüli helye a szerződéses gyártást végző 

elektronikai vállalat magyarországi részlegének, miután a budapesti székhelyű európai 

központjuk tevékenységét megszüntették. Az intézkedés célja költségcsökkentést volt, aminek 

keretében a területi alapon szervezett irányítást termékcsoport szerinti váltotta fel. 
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A vállalatokat érő közvetlen hatások közül a legáltalánosabb és legfontosabb a megrendelések 

visszaesése volt.4 Mintabéli vállalataink többsége 2009-ben korábbi árbevételének nagyjából 

felét realizálta, mint egy évvel korábban, pedig már 2008 második felében is szinte mindenhol 

csökkentek a megrendelések. A hazai fogyasztási piacon már a világgazdasági válságot 

megelőzően, 2006 óta csökken a lakossági vásárlóerő. A megrendelések alapján legyártott 

termékek mennyisége – naturáliákban mérve – a leggyakrabban (esetenként a cég szintjén 

átlagosan) 30 százalékkal csökkent. A különbségeket mutatja, hogy míg az építőanyag-ipari 

vállalat termékei közül a csarnokok építéséhez használatos betonelemek kereslete 2009-ben 

70 százalékkal is csökkent, az egyik autóipari gyár – a vállalat egy új távol-keleti részlegének 

a beüzemeléséhez – az előállított motoralkatrészek mennyiségét átmenetileg még növelte is. 

Ezzel együtt is, az autóiparban különösen látványos volt a kibocsátott darabszámok 

visszaesése: a Suzuki termelése a válság előtti 280 ezerről 184 ezerre csökkent 2009-re, az 

Audi pedig a korábbi 60 000 helyett 48 000 sportautót bocsátott ki, miközben az általa 

gyártott motorok száma 1,9 millióról 1,35-re csökkent.  

Az árbevétel csökkenésében szerepet játszik az árak csökkenése is. Emiatt a kisebb, az 

árversenynek nagymértékben kitett, belföldi keresletet kielégítő vállalatok nehezebb helyzetbe 

kerültek exportáló társaiknál. A nyomott áraknak az iparág vállalatait felszámolásba kergető 

hatásáról panaszkodott a húsipari vállalat és az építőanyag-ipari vállalat vezetője. Az 

értékesítés termékösszetétele is változott: a magasabb árfekvésű, nagyobb profittartalmú 

termékeikből kevesebbet tudnak eladni.  

A válság egy következő tünete a termelés értékesítési hullámokból adódó ciklikusságának 

megszűnése. Főként a luxustermékeket gyártók számoltak be arról, hogy a korábbi 

ajándékozási időszakokhoz kapcsolódó termelésfelfutások 2008-ban elmaradtak. A termékei 

nagy részét exportáló porcelángyár termelési ciklusai korábban a szabadságolásokhoz 

kötődtek. A gyártás ütemezését segítette, hogy már az első negyedév rendelésállománya 

lekötötte a teljes kapacitást. Mostanában a megrendelések visszaesése miatt a termelést 

legfeljebb egy-másfél hónapra előre tervezhetik meg.  

                                                 
4 A DSG Global Research – több mint 100 ezer embert foglalkoztató 180 hazai szervezet vezetői, illetve HR 
munkatársa körében végzett – kérdőíves kutatása szerint a cégek 70 százaléka a forgalom visszaesését 
tapasztalta, és 50 százaléka már arra kényszerült, hogy végrehajtson valamilyen válságintézkedést (DSG Global 
Research, 2009). 
A Pécsi Tudományegyetemen, Poór József vezetésével 2008. november végén végrehajtott kérdőíves 
körkérdésre 86 cég küldött értékelhető választ. A válság szinte mindegyik megkérdezett céget elérte: 
háromnegyedük forgalmának növekedése a legutóbbi időszakban jelentősen mérséklődött, és negyven 
százalékuk 2009-re árbevételük csökkenését jelezte előre (Poór, 2009). 
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Vállalataink közül a két legkisebb (100–200 főt foglalkoztató), hazai tulajdonban lévő cégnek 

voltak finanszírozási nehézségei. Egyiküknél az építőipari körbetartozás, másikuknál a 

mezőgazdasági beszállítók árainak emelkedése nehezíti a termelés finanszírozását. 

Beszámolójuk szerint a bankok folyamatosan szigorították a forgóeszköz-hitelezés feltételeit. 

A válság a sütőipari vállalat pénzügyi helyzetét is rontotta: miközben 2008-ig a sikeres 

gazdálkodás eredményeként eladósodottságát csökkentette, 2009-ben likviditási mutatói 

romlottak. A már korábban eladósodott porcelánipari vállalattal a bank 2008-ban szerződést 

bontott. A válság idején ebben az esetben az eladósodás újabb fejezete nyílt meg: korábban a 

cég csak a beszállítókat fizette késedelmesen, illetve egyáltalán nem, most már a 

közműszámlákkal és az adókkal is tartozik. Sőt 2009 februárjában a munkavállalók bérét is 

csak két részletben tudta kifizetni.  

A multinacionális vállalatok többsége tőkeerős, így ha vannak is hiteleik, azt könnyedén 

törlesztik. Kivételnek számít az a multinacionális elektronikai szerződéses gyártó cég, 

amelyiknek a magas anyagköltségek és a viszonylag hosszú fizetési határidők miatt 

viszonylag nagy a forgóeszközigénye. (Esetében a likviditási gondok azonban elsősorban az 

anyavállalat szintjén jelentkeztek.) A korábban a termelőket is finanszírozó, aztán az 

alapanyagot felhasználásig raktározó élelmiszer-ipari vállalat éppen a válság előtt tért át új 

finanszírozási rendszerre. Mióta a termeléséhez aktuálisan szükséges alapanyagot a napi 

tőzsdei árfolyamon vásárolja, sokkal kevesebb forgóeszközre van szüksége. 

A válság tovagyűrűzésének mechanizmusait is megfigyelhettük néhány cég esetében. Míg a 

húsipari vállalat korábbi megrendeléseinek egy része azért maradt el, mert a továbbfeldolgozó 

cégek közül nem egyet felszámoltak, az építőanyag-ipari vállalat termelését az akadályozza, 

hogy korábbi beszállítói csak késedelmesen tejesítenek. Az autóipari vállalatok 

alkalmazkodásában jellegzetes eszköz volt a tevékenységek visszavétele (insourcing), a 

korábbi beszállítók, szolgáltatók leépítése (lásd később). Ezek a vállalatok tudatosan, saját 

munkaerejük megtartása érdekében tulajdonképpen alvállalkozóikra hárították tovább a 

válság terheit. 

 

A közvetett munkaügyi következményekkel járó válságkezelő intézkedések 

 

Több felmérés is készült a vállalatok válságkezelő intézkedéseiről (DSG Global Research, 

2009, Poór, 2009, MKIK GVI–Kopint–Tárki, 2009). Mi a kutatásaink során elsősorban a 

munkaügyi vonatkozású intézkedéseket vizsgáltuk. A kifejezetten létszám- vagy 

bérgazdálkodásra vonatkozó intézkedéseken kívül látókörünkbe került több olyan – 
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elsősorban költségcsökkentő – változtatás is, aminek jelentős hatása van a foglalkoztatásra 

vagy a vállalati kereseti viszonyokra. 

Több vállalatnál is találkoztunk olyan megoldásokkal, amelyek csökkentették a 

munkaerőköltség kereseteken kívüli elemeit. Az autóalkatrész-gyártó vállalat például a 

védőruhák tisztítási költségeinek megtakarítása érdekében újraszabályozta azok használatát. A 

munkába szállítás költségeinek csökkentése szintén több vállalatnál napirendre került, 

közülük a leginkább közismertté vált eset a Suzukié, amely a 30 kilométernél távolabb lakó 

munkavállalók munkahelyre és hazaszállítását végző vállalati buszjáratokat megszüntette. A 

gazdasági sajtó híradásai szerint a 13 magyarországi és húsz szlovákiai buszjárat leállítása és 

a vállalattól önként távozó munkavállalók számára felajánlott – háromhavi bérnek megfelelő 

– jutalom 800, főként szlovák munkavállaló távozását segítette (Renitenseket küldik el..., 

2008, Kiutálják..., 2009). (Ez az intézkedés persze inkább a leépítések nem éppen tisztességes 

módszereit példázza, s nem gondoljuk, hogy egyszerű költségcsökkentő akcióról volt szó.) A 

rezsiköltségek csökkentésén túl a munkavégzés körülményeit is átalakította az elektronikai 

szerződéses vállalat, amikor a három csarnok helyett kettőben vonta össze a termelést, a 

harmadikat pedig raktárrá alakította. 

A húsipari vállalat a válság idején szervezte ki a kazánház üzemeltetését, de sokkal gyakoribb 

volt, hogy a vállalatok a korábban kiszervezett tevékenységet újból szervezetükbe integrálták. 

Ugyanaz a húsipari vállalat több mint 20 munkavállalóval létesített munkaviszonyt, amikor 

korábban kiszervezett takarítói tevékenységet és portaszolgálatot bevonta. Még ennél is 

jelentősebb létszámot érintett az Audi Hungária szervezeti változása, amikor a 400 fős 

logisztikai tevékenység került vissza a vállalathoz. A szervezeti változások foglalkoztatási 

hatásának egyenlegét azonban nehéz megvonni, hiszen még a korábban a vállalatnál folyt 

tevékenységek újbóli integrálása is végződhet elbocsátással. A porcelánipari vállalat például a 

korábban négy teljes állású munkavállaló által elvégzett munkát a kiszervezést és 

visszaszervezést követően két részmunkaidős alkalmazottal végezteti.  

 

Munkaszervezeti változások 

 

A termelés visszafogása a munkaszervezet, mindenekelőtt a munkaidő szervezésének 

átalakítását kívánta. A munkarend megrendelésekhez igazításának módja a vizsgált vállalatok 

esetében alapvetően technológiafüggő volt. 2008 őszén, a válság kezdeti időszakában több 

vállalat a termelés leállításával igazodott a megrendelések visszaeséséhez. Az ismert 

autógyártók (Suzuki, Audi) is többször leállították a termelést, illetve meghosszabbították a 
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szokásos év végi leállást. A folyamatos munkarendben dolgozó kontaktlencsegyár az év 

végén ütemezett be néhány nap kényszerszabadságot, a két ünnep közötti leállást megoldották 

a szabadnapok átcsoportosításával.  

Vállalataink többségénél a téli és nyári leállás már évek óta bevett gyakorlat, így a mostani 

kapacitáscsökkentést részlegek időleges leállításával, esetleg komplett műszakok 

kihagyásával oldották meg. A folyamatos munkarendet követelő technológiával működő 

vállalataink közül a kommunikációtechnológiai szerelést végző cég 2008 elejétől a három 

műszak helyett két 12 órás műszakra tért át, és a heti szabadnapok számával alkalmazkodik az 

ingadozó termékmennyiséghez. Az építőanyag-ipari cég előregyártó technológiája nagyobb 

teret enged a termelés szervezésének. „Normál” piaci körülmények között is rövidebb a téli 

munkaidő, a nyári munkarend pedig folyamatos. A válság hatására ennél a munkaszervezetnél 

a folyamatos munkarendet követelő nyári időszak rövidült. A legjobb helyzetben az a kis 

sütőipari vállalat van, amelyiknek az elmúlt időszak – a mélyhűtött tészta felhasználását is 

lehetővé tevő – technológiai fejlesztései nyomán csak akkor és annyi költsége keletkezik, 

amennyit termel. Ám a válság hatására itt is „feszített munkaerő-gazdálkodást” folytatnak, 

ami azt jelenti, hogy az optimálisan szükségesnél kisebb állandó létszámmal működnek és a 

termelés igényeihez való igazodást a műszakvezénylésben, a túlmunkák és a szabadságok 

tervezésével érik el.  

A vizsgált vállalatok többségénél a munkaidő megszervezésében a munkaidőkeretet 

(amelynek átlagában kell teljesíteni a törvényes munkaidőt) már a válságot megelőzően 

bevezették, s ez már korábban a fizetett túlórák arányának drasztikus csökkenéséhez vezetett. 

A munkaidőkeret alkalmazása formális lehetőséget teremt a munkaidőalap rugalmas 

felhasználására.5 A lehetőségek kihasználásának mértéke, illetve ennek változása ugyanakkor 

a hivatalos statisztikában nehezen követhető nyomon.6 A válság idején – mint ahogyan az 

triviális – a túlórák száma nagymértékben csökkent, és megszaporodtak azok az esetek, 

amikor a túlórapótlék kifizetését a munkáltató szabadidővel váltja ki. Az esettanulmányok 

                                                 
5 A munkaidőkeret jogi konstrukcióját tekintve lényegében azonos Köllő János által a Közelkép 1. fejezetében 
hiányolt munkaidőszámlához (working time account), hiszen a kereteit az EU munkaidő megszervezésére 
vonatkozó irányelve szabja meg. Korábbi esettanulmányos kutatások szerint a magyar munkaidőkeret 
alkalmazása leginkább abban különbözik nyugat-európai megfelelőjétől, hogy az szinte minden esetben 
egyoldalúan a munkáltató számára biztosítja a munkaidő olcsó rugalmasítását, míg a munkavállaló rugalmassági 
igényeit (például családi, magánéleti szükségleteit) szinte egyáltalán nem veszi figyelembe (Neumann–Nacsa 
2004). Ez a megoldás annyiban is eltér a nyugat-európai és főként amerikai változataitól, hogy a ledolgozott 
munkaórák gyűjtése csak egy viszonylag korlátozott időtartamra vonatkozik, s nem teszi lehetővé például az 
aktív életpálya végén a korai nyugdíjazást, és nem lehetséges átvinni egy következő munkáltatóhoz sem. 
6 Miközben a KSH munkaerő-felvétele és a Foglalkoztatási Hivatal egyéni bérfelvétele is kérdezi a rendes és a 
túlórák számát, de a ledolgozott órák száma, illetve ennek változása a munkaszerződés formájának (teljes vagy 
részmunkaidős) ismerete nélkül nem állapítható meg.  
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készítése során pedig nemcsak az informálisnak tekinthető csúsztatásra találtunk példát, 

hanem esetenként még illegális foglalkoztatásra is utaltak jelek. Az alkalmazkodás másik 

módja a „funkcionális rugalmasság”, vagyis a munkaszervezet adott műszakrenden belüli 

rugalmasítása. Ennek eszközei a munkakörök összevonása, több munkakört átfogó – formális 

vagy munka közbeni (on-the-job) – képzés, a munkakörök közötti átcsoportosítás és a 

részlegek közötti áthelyezés. Minél kisebb egy vállalat, annál gyakrabban találkoztunk 

ezekkel a megoldásokkal. Másrészt, a nagyobb vállalatok redukciójának eredményeként 

alakuló szervezetekben gyakori megoldás a magasabban kvalifikált, többféle feladat ellátásra 

is alkalmas, értékesebb munkaerő megtartására. A racionális munkaszervezésen túl ez a 

megoldás következik a hosszú szolgálati idővel rendelkező „öreg szakik” vállalati 

kötődéséből csakúgy, mint a munkavállaló foglalkoztatása iránt elkötelezett vállalat-vezetői 

magatartásból.  

A porcelángyártó vállalatok egyikénél az áthelyezés helyett jellemzően az átirányítást 

alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy bizonyos munkavállalókat csak időszaki jelleggel 

helyeznek másik munkakörbe. A kollektív szerződésben rögzített szabályok szerint ez 

maximum 110 napig lehetséges, s ezalatt a munkavállaló a régi átlagkeresetét megkapja. Ha a 

dolgozó az új munkakörben marad ezt követően is, a munkaszerződését módosítani kell, s 

akkor az új munkakörnek megfelelő bért fogja kapni. 

A munkaszervezet rugalmasításában rejlő összes lehetőséget kimerítve az építőanyag-ipari 

vállalat a többszakmás szakmunkások arányának növelését tűzte ki célul. A „fregoli” emberek 

munkakörökön átívelő alkalmazása e vállalatban már-már feszegeti a hagyományos 

munkaviszony kereteit. A munkavállaló által elvégzett feladatok gyakran semmilyen 

kapcsolatban sincsenek a munkaszerződésben foglalt munkaköri besorolással. Erre alapot és 

indokot (vagy ürügyet) a munkavállalók tulajdonosi státusa szolgáltat. 

A funkcionális flexibilitás eszközeinél azonban jóval gyakoribb volt a mennyiségi 

rugalmasság alkalmazása. A leggyakoribb alkalmazkodási forma a munkahét rövidítése volt: 

a két kutatás mintájában szereplő 15 vállalat közül hétben találkoztunk a kapacitáscsökkentés 

e formájával.7 A konkrét megoldások különböztek, kiterjedhettek különböző hosszúságú 

időszakokra, csak a szellemiekre, vagy csak a kiszerelést végző vidéki telephelyre, vagy 

mindenkire, kivéve a karbantartókat.  

                                                 
7 Jórészt a gazdasági okokból bekövetkező – részben központilag támogatott – rövidített munkaidős 
foglalkoztatás miatt a részmunkaidős foglalkoztatottak létszáma a KSH munkaerő-felvételének adatai szerint 
17,3 százalékkal (31 ezer fővel) nőtt 2009-ben. 



 12

A legrugalmasabb konstrukcióval az autóalkatrész-gyártó vállalatnál találkoztunk, ahol a heti 

minimálisan ledolgozandó óraszámot rögzítette a szakszervezet és a vezetés közötti 

megállapodás. A vezetés – előre bejelentési kötelezettség mellett – itt nemcsak a kis 

részlegekre, esetleg munkakörökre kiterjedő munkaszünetet rendelheti el, hanem a leállások 

időtartamának a meghatározásában is nagy a szabadsága. Említésre méltó a válság utáni időre 

új modellek bevezetésével készülő autóalkatrész-gyártó vállalat esete is, amelyiknek a 

vezetése a munkahét ötödik napjára képzést szervezett. A munkaidőnek ezt a részét arra 

használják, hogy a kijelölt munkavállalókat (a foglalkoztatottak felét) a majdan szükséges 

ismeretekkel és készségekkel (informatikai és nyelvtudással) vértezzék fel. Szemben azzal az 

általános tapasztalattal, hogy a cégek nemigen kötik össze a támogatott munkaidő-csökkentést 

a képzéssel, a mintánkban két autóipari cégnél is volt oktatás a hét ötödik napján. A 

munkahetet rövidítő hét vállalat közül mindössze kettő részesült OFA munkahely-megőrző 

támogatásában.8 (Igaz, a nagyobbik kétszer is.) A támogatás szabályozásának részleteire és a 

keresetekre gyakorolt hatására a későbbiekben még visszatérünk. 

Részletesen szó lesz még a vállalati vezetés és az érdekvédelmi szervezetek közötti 

egyezségekről, amelyekből kitűnik, hogy az általunk vizsgált vállalatoknál a létszám 

megtartása elsődleges cél volt. Ez a megfontolás még inkább érvényesült a munkavállalói 

tulajdonban lévő vállalatoknál. Az építőanyag-ipari vállalatnál például a tulajdonos-

munkavállalók körében a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás – árbevétel realizálásához 

kötött – díjazását vezették be. 

 

A létszámgazdálkodás 

 

Az előzőkben leírtak után nem meglepő, hogy mintánkban csak a betanított munkát alkalmazó 

vállalatok bocsátottak el embereket, a szakképzett munkavállalókat foglalkoztatók inkább a 

munkaidőalapot csökkentették.9  

2.1. táblázat: A nagyobb autóipari létszámleépítések 2008 októberétől 2009 
augusztusáig 

Magyarországi 
vállalat 

Település Anyavállalat Összes 
foglalkoztatott 

Ebből: elbocsátott 
munkavállalók 

Suzuki Esztergom  Suzuki 5900 1200 

                                                 
8 Eredményeink nem igazolják Köllő János feltételezését, hogy munkaidőt csak a támogatásban részesülő 
vállalatok csökkentettek (lásd a Közelkép Köllő János által írt 1. fejezetét). 
9 Tapasztalataink igazolják a bértarifa-felvétel elemzéséből levont következtetéseket: a főként szakképzetteket 
foglalkoztatók létszáma nem csökkent, de mérsékelten csökkentették béreiket, s inkább a munkaidő 
csökkentésével alkalmazkodtak (Köllő–Nacsa, 2009). 
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Ibiden Hungary Dunavarsány Ibiden Co. Ltd 1200 430 
Videoton Car 
Electronics 

Székesfehérvár Videoton Holding 1300 400 

Syncreon* Győr Syncreon 1400 400 
Bosch Hungary  Hatvan Bosch Group 3118 318 
BPW  Szombathely BPW Bergische 

Achsen 
Kommanditgellschaft 

986 270 

Delphi Hungary Szombathely Delphi Corporation 1150 250 
Bakony 
Préstechnika 

Veszprém Bakony Művek 
Autóalkatrész Gyártó 
Rt. 

250 250 

Rába Járműipari 
Holding 

Győr  n. a. 250 

Borg Warner 
Turbo System 

Oroszlány Borg Warner Inc 745 172 

ZF Hungary-ZF 
Lenksystem 

Eger ZF Friedrichshafen 1700 160 

Saia Burgess 
Ózd 

Ózd Saia Burgess 
Electronics 

700 150 

Knaus Tabbert  
 

Nagyoroszi Knaus Tabbert Gmbh 270 150 

*Syncreon az Audi már említett logisztikai szolgáltatója. 

Forrás: Az Index.hu Elbocsátásszámlálója (http://index.hu/gazdasag/magyar/elbocs/ ), illetve European Restructuring Monitor. 
(http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/index.htm).  
 

Kutatásunkból és a nyilvánosságra hozott statisztikai adatokból is megállapíthatjuk, hogy a 

legnagyobb létszám-leépítési akciók az autóipart érték.10 A „kemény” alkalmazkodásra példa 

az elektronikai szerződéses gyártó is. Ez a vállalat a „normál” működés időszakában is 

alkalmazta a mennyiségi rugalmasság eszközeit, a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős 

vezető szerint nehéz a megyében olyan embert találni, aki nem volt még a vállalat dolgozója. 

A válság idején, 2009-ben két ütemben volt csoportos létszámleépítés. Januárban 450 saját és 

900 kölcsönzött, szeptemberben pedig 400 saját és 350 bérelt munkavállalónak mondtak fel. 

A magas fluktuáció az egyik egyszerű autóalkatrész-gyártó cégre is jellemző, s itt – az 

általános tendenciától eltérően – még a válság sem csillapította a munkaerő-állomány 

mozgását. A cég 2009 januárjában és februárjában 29-29 főt bocsátott el, pontosan annyit, 

amennyi még nem éri el a csoportos létszámleépítés 30 fős küszöbértékét. Végül 2009 

márciusában bejelentettek egy 293 főre tervezett létszámleépítést, de ennek a felét az 

időközben bekövetkezett termelésbővülés miatt visszavonták. A termelés felfutása miatt 

egyébként áprilistól új dolgozókat is vettek fel. Az újonnan felvettekkel a vállalat csak 

határozott idejű szerződést kötött, ami előrevetíti a válság utáni kockázatkerülőbb 

foglalkoztatási gyakorlatot: a jövőben könnyebb lesz a létszámot a termeléshez igazítani, ha a 

                                                 
10 Az Index csoportos létszám-leépítéseket számba vevő Elbocsátásszámlálója és a KSH által rendszeresen 
publikált, legalább ötfős vállalkozásokra vonatkozó ágazati létszámadatok alapján feltételezhetjük, hogy az 
autógyártók létszáma körülbelül 25 000 fővel csökkent a válság idején. A KSH szerint is a közúti jármű gyártása 
és egyéb jármű gyártása ágazatok munkahelyvesztesége 2009. január és augusztus közötti időszakban a 
legnagyobb volt a publikált alágazatok között.  
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határozatlan idejű szerződéseket sikerül lecserélni a biztos megrendelések tartamához igazodó 

határozott idejűek szerződésre.  

A mintánkban a munkaerő-kapacitás csökkentésének legelső és legelterjedtebb módja az 

ideiglenesen foglalkoztatott és/vagy kölcsönzött munkaerő elbocsátása volt.11 A racionalizálás 

munkaszervezeti hátterében az húzódik meg, hogy a vállalatok azokban az – alacsony 

kvalifikációt, rövid betanulást igénylő, termelő vagy kiszolgáló tevékenységeket végző – 

részlegekben foglalkoztatnak kölcsönzött munkaerőt, ahol a munka mennyisége leginkább 

változó. A gyógyszergyártó cég készletei felhalmozódása miatt 2009 első két hónapjában 

visszafogta a kiszerelést, s a létszámot is csökkentették a kölcsönzött munkavállalók 

elbocsátásával. A kis sütőipari vállalatnál a válság következtében létszámleépítés ugyan nem 

volt, de azt a 4-5 főt, akiket munkaerő-kölcsönzőtől béreltek, el kellett küldeni. Az 

autóalkatrész-gyártással foglalkozó cég is radikálisan csökkentette a munkaerő-kölcsönzés 

keretében foglalkoztatott létszámot: 2008 augusztusa és októbere között 130 embertől váltak 

meg. Legnagyobb mértékben azonban az elektronikai gyártó üzemben éltek ezzel a 

lehetőséggel.  

A munkavállalók kölcsönzésén kívül az ideiglenes foglalkoztatás más formáinak leépítésével 

is találkoztunk: korábban a húsipari vállalat egy alvállalkozóval szerződött a csontozás 

elvégzésére, az építőanyag-ipari vállalat és a sütőipari vállalat pedig rendszeresen alkalmazott 

diákmunkát betanított munkák elvégzésére. A válság kezdete óta a munkáltatók ezekre az 

ideiglenes alkalmazottakra sem tartanak igényt.  

A vállalatvezetők a kapacitáscsökkentés belső tartalékaként kezelték a nyugdíj mellett 

szerződéssel dolgozókat és a határozott idejű szerződéssel rendelkezőket.12 Különösen az 

elöregedő munkaerő-állománnyal rendelkezők korengedményes nyugdíjaztatással vagy a 

nyugdíj mellett továbbdolgozók szerződéseinek felmondásával is képesek voltak csökkenteni 

(de legalábbis szinten tartani) a létszámot. A jelenség fontosságát mutatja például, hogy a 

nagy gyógyszergyártónál néhány éve még 250 nyugdíjas dolgozott, mára a számuk 120-ra 

csökkent. A határozott idejű szerződések meghosszabbítása, illetve határozatlan idejű 

szerződéssé alakítása főként az autóipari vállalat körében volt gyakori.  

                                                 
11 A KSH internetes kiadványa szerint a munkaerő-piaci válság első időszakában, 2008 IV. negyedévében az 
ilyen formában foglalkoztatottak száma körülbelül negyedével csökkent (KSH, 2010). A Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal statisztikája szerint a munkaerő-kölcsönzés mértéke (a kölcsönzéses napok száma) 2009-ben 
31,8 százalékkal csökkent az előző évhez képest (FSZH, 2010).  
12 Köllő–Nacsa (2009) elemzése szerint is a marginális csoportok különösen nagy foglalkoztatási és 
bérveszteséget szenvedtek el. 
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Nemcsak az elbocsátás költségeinek minimalizálására irányuló vállalati szándék áll az 

ideiglenes foglalkoztatás szüneteltetése mögött. A legfontosabb törekvés mindenhol a 

szakképzett és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók megtartása. Egyébként 

is vállalataink közül több – a korábbi évek racionalizálásainak eredményeként – már 

megközelítette a hatékony, a technológia által indokolt, minimálisan igényelt foglalkoztatás 

korlátját. Ráadásul, mintánk összetételéből, tulajdonosi struktúrájából következően több olyan 

cégnél is jártunk, ahol a munkavállalók foglalkoztatása a vállalat működésének kiemelten 

fontos célkitűzései közé tartozott.  

Az általunk megkérdezett cég közül csak néhány hirdetett létszámstopot, ennek ellenére 

többségük szigorú keretszámokkal gazdálkodik. E vállalatok közül többen is a fluktuáció 

mértékének csökkenését tapasztalták.13 Arra több példát is találtunk, hogy a munkaerő-piaci 

kínálat növekedése a vállalatokat a munkaerő minőségi cseréjére ösztönzi. Az építőanyag-

ipari vállalat vezetője arról számolt be, hogy a felszámolás alatt álló konkurensek dolgozói 

náluk jelentkeznek munkára. A kontaktlencsegyár korábban nagy nehézségekkel tudta 

betölteni a szakképzettséget igénylő munkaposztokat, és a betanított munkások 

munkafegyelme is kívánni valót hagyott maga után. A válság nemcsak arra teremtett 

lehetőséget, hogy a betanított munkások közül utcára tegyék a legalkalmatlanabbakat, hanem 

arra is módot ad, hogy megfelelő szakképzett munkaerőt vegyenek fel.  

 

A bérgazdálkodás 

 

Cégeink a válság okozta kihívásra csak kivételképpen reagáltak a bérrendszer átalakítását 

célzó intézkedéssel. A keresetek csökkenése sokkal inkább a munkaszervezetben és a 

munkarendben bekövetkezett változások következménye volt. Az alapbérek, azaz a 

besorolások sehol sem változtak. A munkaidő csökkentése miatt a kifizetett bérek azonban 

változó mértékben csökkentek: a ledolgozott órák száma is különbözött, és különbözött a 

kompenzáció mértéke is. Az általunk vizsgált vállalati körben a munkaidő-csökkentés 

többnyire állami támogatás nélkül következett be, a részleges kompenzációról – a 

szakszervezettel kötött egyezséggel vagy legalábbis annak hallgatólagos belegyezésével – a 

cég gondoskodott. A kieső bérhez csak három cég kapott támogatást. 

                                                 
13 Tapasztalataink megerősítik Köllő állítását: a foglalkoztatás csökkenése elsődlegesen a felvételek 
elhalasztásának következménye, nem pedig az elbocsátásoké, és azok akik utcára kerülnek a korábbiaknál 
tovább maradnak munka nélkül (lásd a Közelkép Köllő János által írt 1. fejezetét). 
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A bérek időarányos csökkenéséhez még a műszakpótlékok elmaradása miatti kiesés és a 

mozgóbérek ki nem fizetése miatti keresetcsökkenés is társult.14 Mintánkban két vállalatnál – 

az egyik nagy autóalkatrész-gyártónál és a húsipari cégnél – találkoztunk a mozgóbér-

kifizetések elmaradásával. Ráadásul a béren kívüli juttatások mértéke is csökkenhetett, 

cégeink közül is ketten, a két munkavállalói tulajdonban lévő csökkentette, illetve egyikük fel 

is számolta a kafetériajuttatásokat. (Ez még nem a juttatások megadóztatása előtti reakció, 

nyilván 2010-ben az adóváltozásoknak köszönhetően ez a fajta költségcsökkentés új értelmet 

nyert.) 

Látható, hogy a keresetcsökkenés mértéke így nemcsak vállalatonként, hanem állomány-

csoportonként (fizikai-szellemi), és munkakörönként is változhatott. Azoknál a vállalatoknál, 

ahol munkaidő-csökkentés volt 10-20 százalékos keresetcsökkenésről számoltak be.  

A legtöbb vállalatban 2009-ben a reálkeresetek munkaidő csökkenés nélkül is csökkentek, 

mert még az inflációt követő béremelés is elmaradt. A nagy autóalkatrész-gyártó vezetése 

bérbefagyasztásról állapodott meg a szakszervezettel, cserébe a munkavállalók fizetett 

szabadnapokat kaptak. A három, stabilan gazdálkodó vállalat 3-4 százalékkal emelte 2009-

ben a béreket. Rajtuk kívül – korábban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően – az 

autóalkatrész-gyártó és a húsipari vállalat is emelt, de már most döntés, illetve megállapodás 

született a 2010-es béremelés elmaradásáról. A vállalatok teljesítménye szerinti skála másik 

végén szintén emelkedtek a bérek: a minimálbérek emelésének kötelezettsége miatt a 

porcelángyár szakmunkásainak bére 0,6, a segédmunkások bére 3,5 százalékkal emelkedett. 

Ráadásul, a sorozatos létszámleépítések után nagyrészt szakmunkások maradtak a cégnél, s ők 

töltik be a betanított munkakörök jelentős részét. Mivel a cégnél – egyetlen perspektivikus 

termék gyártását kivéve – évek óta minden fizikai munkás a munkája szakképzettség-

igényétől függő minimálbért vagy a szakmunkások bérminimumát kapja, ez a 

munkaszervezési intézkedés egyben bérmegtakarítással is járt, pontosabban csökkentette a 

törvényes minimumok emeléséből adódó bérköltségtöbbletet. Az átszervezés által érintettek 

ugyanis egy átmeneti időszak után – szakmunkás végzettségük ellenére – a munkaköri 

besorolásuknak megfelelően az alacsonyabb minimálbért kapták. 

 

                                                 
14 A KSH (2010) kiadványa szerint 2009-ben a nem rendszeres kereseti elemeknek a bruttó kereseten belüli 
aránya 0,6 százalékkal alatta maradt az előzőző évinek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a versenyszektor vállalatainál 
az alapbérek aránya a keresetekben 2008-ban 82 százalék volt. Az elkészített tanulmányokból az is kiderült, 
hogy a mozgóbérek aránya az elmúlt öt évben – a nemzetközi tendenciákkal ellentétben – nem nőtt, hanem 
valamelyest még csökkent is (Neumann–Boda, 2010). Ezt figyelembe véve, a mozgóbérek elmaradása egy-egy 
vállalatban akár jelentős is lehet, de a nemzetgazdaság egészében ez aligha érzékelhető.  
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Az állami támogatások szerepe 

 

Az állami válságkezelő intézkedéseket szokásszerűen két részre osztják: gazdaságélénkítő 

(termék- és szolgáltatáspiaci) és foglalkoztatási (munkaerő-piaci) csomagokra. Az előbbiek 

általában ágazatspecifikus intézkedések. Jó példa erre a gépjárműipar, hiszen számos nyugati 

országban élénkítették a keresletet az úgynevezett roncsprémiumprogramok.  

A magyar gépjármű-kereskedők szervezetének intenzív lobbija ellenére a kormány elutasította 

az Egyesült Államokban és Nyugat-Európa több országában bevezetett keresletélénkítő 

eszköz, a roncsprémium bevezetését. A döntés indoka a magyar gyártmányú gépkocsik 

alacsony piaci részesedése volt, mert még a legnagyobb végtermékgyártó, a Magyar Suzuki 

sem mondhatott magáénak 17 százaléknál nagyobb részt az eladott autók darabszámából. 

Követezésképpen – a minisztériumi álláspont szerint – a roncsprémium nem a magyar 

járműipart, hanem a gépjármű-kereskedőket segítette volna, akik egyébként a korábbi évek 

olcsó hitellehetőségeinek perspektíváját látva, valójában túlzott kapacitásokat fejlesztettek ki. 

A roncsprémium elvetéséről szóló döntésével egy időben, 2009 nyarán a Nemzeti Fejlesztési 

és Gazdasági Minisztérium közzétette az autóipari akciótervét. Ez azonban kevésbé volt 

munkahelymegtartó jellegű, inkább az iparági stratégiának megfelelően a magasabb 

hozzáadott értékű gyártás súlyát kívánta növelni. Ezért kifejezetten K + F-jellegű 

támogatásokat helyezett kilátásba, illetve részben a kecskeméti Mercedes-Benz-beruházás 

támogatását célozta. Új forrásokat nem biztosított, csak a Nemzeti Fejlesztési Tervben már 

szereplő alprogramok és prioritások lebontását, illetve a Munkaerő-piaci Alap forrásainak 

átcsoportosítását jelentette. 
 
Az akcióterv legfontosabb „struktúrajavító” intézkedései a következők voltak.  
1. Munkahelymegtartást célzó intézkedések, ezen belül a Magasan képzett munkaerő alkalmazásának támogatása 
című pályázat, ami a pályaelhagyó K + F-szakemberek újra bevonására adott volna lehetőséget. Az NKTH a 
pályázat 2009. évi meghirdetésére összesen 1,6 milliárd forintot biztosított a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alap terhére, egy kutatói munkahelyre 10 millió forintot szánva.  
2. A szakképzés fejlesztését célzó program: 10 millió forint a MPA Képzési Alaprész terhére: Célorientált 
szakképzés és felsőfokú képzés fejlesztése a magas műszaki színvonalat képviselő nagyfoglalkoztatók 
bevonásával elnevezésű program.  
3. Beruházás ösztönző programok: többek között Beszállítói képességek fejlesztésén keresztüli beruházás 
ösztönzés elnevezésű program.  
4. K + F-tevékenységet előmozdító programok.15  
 
Mivel a magyar járműipar igen erősen integrált az európai járműgyártásba. a külföldi 

keresletélénkítő programok többé-kevésbé éreztették hatásukat a magyarországi gyártóknál is. 

Az autóalkatrész-gyártó vállalat anyavállalatának nyújtott külföldi kormányzati segítség, a 

                                                 
15 http://nfgm.gov.hu/data/cms2013364/jarmuipari.pdf. 
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roncsprogram, főként a kisebb kategóriájú motorokat gyártó, hasonló profilú külföldi 

gyáraknak kedvezett. Mégis, interjúnkból kiderült, hogy a nyári hónapokban – részben a 

külföldi roncsprogramokkal is összefüggésben – a magyarországi gyár is teljes kapacitáson 

tudott működni. Mint említettük, egy másik, egyszerű alkatrészeket (kábelkorbács) gyártó 

cégnél 2009 közepén már a kereslet fellendülését észlelték, amelynek oka szintén a végtermék 

iránti mesterséges keresletbővítés továbbgyűrűzése volt.  

A válságkezelő munkaerő-piaci programok16 nem voltak ágazatspecifikusak, bár a 

kormányzati kommunikáció szerint hangsúlyosabban szándékoztak támogatni a kis- és 

közepes vállalkozásokat. Mégis, a nagyobb cégek egy része is kapott a különféle 

munkahelymegőrző támogatásokból. Így például a mintánkban szereplő egyik porcelángyár 

is. Az autóiparból a Rába 1326 főre, a Knorr-Bremse 587 főre, a General Motors Powertrain-

Hungary 530 főre kapott támogatást (www.afsz.hu). Látható, hogy a munkahelyek 

megtartását célzó pályázatok mintánkban nemcsak a belföldi érdekeltségű gyárakat érintették.  

Megjegyezzük, hogy a mostani, válsághoz kapcsolódó támogatásokon túl az állami gazdaság-, 

és foglalkoztatáspolitikai eszközök korábbi, gyakori alkalmazását regisztráltuk. Találkoztunk 

extrémnek számító – a létszámcsökkentés anyagi fedezetét biztosító – tulajdonosi kölcsönök 

nyújtásával az állami vállalatnál, valamint a munkaügyi kirendeltségek által nyújtott, a 

munkanélküliek átképzését-alkalmazását szolgáló bértámogatásokkal. Még olyan esettel is 

találkoztunk, ahol egy kisebb külföldi tulajdonú vállalat indulótőkéjének egy részét a jelentős 

mértékű munkahelyteremtő támogatás adta. Az elhúzódó iparági recesszióval küzdő 100 

százalékos állami tulajdonban lévő vállalatot kifejezetten foglalkoztatáspolitikai 

megfontolásból – a cég 50 kilométeres környezetében gyakorlatilag nincs más jelentékeny 

munkáltató – a tulajdonos vagyonkezelő pénzügyi reorganizációja (a tartozások leírása, a cég 

eszközeiből jogutód cég alapítása) mentette meg. 

Ugyanakkor – interjúink szerint – néhány cég a feltételek miatt nem tudott pályázni: vagy 

mert a „rendezett munkaügyi kapcsolatok” feltételének nem felelt meg (magyarán korábban 

megbírságolta az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség), vagy mert más 

célra (például beruházáshoz) már igénybe vett állami támogatást, vagy a támogatás feltételét 

(a létszám megőrzése a támogatás kétszeresét kitevő időszakra) túl szigorúnak ítélte. Az 

támogatást igénybe vevő cégek számos bírálatot is megfogalmaztak az alkalmazott 

konstrukciók kapcsán. Egy humánerőforrás-gazdálkodásért felelős vezető szerint a munkaidő-

csökkentésére vonatkozó kormányrendelet egy kicsit megkésett. A késlekedés egyik oka az 

                                                 
16 Részletes ismertetésüket lásd Frey Mária jelen kötetben közölt tanulmányában. 
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lehetett szerinte, hogy a munkaidő-csökkentés központi támogatásának konkrét feltételei elég 

sokat várattak magukra. Végül igencsak rugalmatlan konstrukciók születtek meg. Az egyik 

cégnek például éppen az lett volna a fontos, hogy az alkalmazott munkaidő rugalmasan 

változhasson a rendelések függvényében, ezzel szemben az OFA-támogatási szerződésben 

előre rögzíteni kellett volna a munkaidő-csökkentés pontos mértékét a teljes támogatási 

időszakra. A regionális munkaügyi központ munkahelymegtartó támogatását elnyerő cég túl 

rugalmatlannak találta azt a feltételt, amely hat hónapig tartó, személyekhez kötődő 

létszámmegtartást írt elő. Hátrányosnak találták, hogy a támogatás folyósításának idején még 

a munkavállaló kezdeményezésére közös megegyezéssel sem lehet munkaviszonyt 

megszüntetni. (Még azokat sem, akik kedvezőbb külföldi munka reményében akartak 

megválni a cégtől, sőt a nyugdíjaskorúakat sem lehetett elküldeni.) 

Végül a munkáltatók sajátos állami támogatásának tekinthető a munkatörvények – részben 

átmeneti – megváltoztatása. A módosítások egy része az állami támogatásokat és 

közbeszerzési pályázatokat úgynevezett rendezett munkaügyi kapcsolatokhoz kötő szabályok 

kritériumainak enyhítését célozzák, másik részük pedig a munkaidő-szabályozás 

rugalmasításáról intézkedik. 
 
A Munkatörvénykönyv 2009. évi módosítása szerint a 40 órás rendes munkahét 44 órára növelhető a 2009. 
június 1. és 2011. december 31. közötti időszakban, annak figyelembevételével, hogy korábban rövidebb 
munkaidőt alkalmaztak. A hosszabb munkaidő béréről a törvény egyébként nem rendelkezett. Az ily módon 
kiterjesztett munkaidőkeret alkalmazásához a munkáltató és a munkavállaló írásos megállapodása szükséges, és 
tartama alatt rendes felmondással vagy csoportos létszámleépítés keretében a munkaviszony nem szüntethető 
meg. Ugyanakkor a kollektív szerződés nélkül elrendelhető munkaidőkeret hosszát háromról négy hónapra 
emelték. Az éves elrendelhető túlóramennyiséget már korábban felemelték 200-ról 300 órára, de ehhez nehézkes 
szabályok szerint, a munkaerőigény egyidejű bejelentése mellett kellett egyénileg megállapodni a 
munkavállalóval. Most ezeket a feltételeket is enyhítette a szabályozás. Látható, hogy az átmeneti munkaidő 
rugalmasítási szabályok alapgondolata az volt, hogy a válság alatt „megtakarított” munkaidőt egy 2011-re 
prognosztizált fellendülési szakaszban többletköltségek nélkül visszanyerhessék a vállalatok (1992. évi XXII. 
törvény hatályos szövegének 117. és 127/A cikke, illetve Fodor–Neumann, 2009) 
 

Két autóipari cég is alkalmazta az új szabályokat. Az egyiknél a szakszervezettel kötött 

egyezmény a munkaidőkeretet terjesztette ki 2011-ig, azaz a vállalat teljes bért fizet a 

leállások alatt is, amelyet majd később kell ledolgozni, amikor remélhetően nagyobb 

kapacitásra lesz szükség. (Ennek a vállalatnak egyébként kezdeményező szerepe volt a 

Munkatörvénykönyv erre vonatkozó módosításában.)  

 

A munkavállalói érdekképviseletek szerepe a válság kezelésében 
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A szakszervezeti alkupozíció értékeléséhez érdemes figyelembe venni, hogy a legjellemzőbb 

vállalati alkalmazkodás, a munkaidő-csökkentés a Munkatörvénykönyv szerint egyéni 

munkaszerződés-módosítást igényel, függetlenül az esetleges kollektív tárgyalások 

kimenetelétől. Ennek értelmében – eltérően számos nyugat-európai országtól – a 

menedzsmentnek nem feltétlenül van szüksége az érdekképviseletekkel folytatott tárgyalásra 

a rövidebb munkaidő bevezetéséhez. 

Az esettanulmányos kutatás mintájában főként a külföldi érdekeltségű multinacionális 

vállalatok gyakorlatában találkoztunk a menedzsment és a szakszervezet, illetve az üzemi 

tanács közötti rendszeres konzultációval. A konzultációk eredményessége iránt ugyanakkor 

kétségeink támadhatnak, amikor az elektronikai gyártó cégnél azt tapasztaljuk, hogy a – 

megrendelésekhez igazodó létszámgazdálkodást folytató – vállalat menedzsmentje számára a 

válság idején is a legkézenfekvőbb megoldásnak kínálkozott a létszámleépítés. Pedig az 

üzemi tanács – saját értékelése szerint – rengeteg jobbító szándékú javaslatot fogalmazott 

meg. Véleményük szerint 2005 óta, a „normális gazdálkodás” idején is 25–30 százalékkal 

kevesebb, de képzettebb emberrel hatékonyabban lehetett volna működni. A válság kihívására 

pedig – szerintük – válasz lehetett volna a munkaidő-csökkentés és/vagy a bércsökkentés is. 

Az üzemi tanács és a cég magyarországi szakszervezetének gyenge alkupozíciója azonban 

nem csak a munkaerő viszonylag alacsony képzettségének és a kölcsönzöttek tartós 

alkalmazásán alapuló létszámrugalmasságra berendezkedett munkaügyi gyakorlatnak 

köszönhető. Mint azt jó néhány multinacionális vállalatnál megfigyelték, itt is a 

vállalatközpont versenyezteti a hasonló technológiai adottságú, nagyjából azonos 

költségszintű gyárait.17 A verseny tétje a válságot megelőzően a fejlesztések és a nagyobb 

volumenű megrendelések allokációja volt, s ez a vállalat ennek jegyében több gyártóbázist is 

felszámolt az elmúlt években. A válság nyilvánvalóan emelte a verseny tétjét: a gyártóhely 

fennmaradásának kulcsává vált az olcsó, rugalmas és minőségi termelés. Ezáltal a 

vállalatközpont sikeresen korlátozta az érdekképviseletek mozgásterét, maguk is úgy 

gondolják, hogy egy harciasabb politika veszélybe sodorná a munkahelyeket. A telephelyek 

ilyen versenyeztetésének ellenszere elméletben a nemzetközi szolidaritás, a különböző 

országokban működő érdekképviseletek összefogása lehetne, nem véletlen, hogy az európai 

szakszervezeti szövetség (az ETUC és az ágazati szervezetek) politikájában az utóbbi 

évtizedben különösen hangsúlyos a szakszervezeti akciók országok feletti koordinációja, az 

                                                 
17 Az angolszász irodalomban „coercive competition” néven ismert jelenséget általában a hierarchikus 
vállalatirányítás alternatívájaként írják le, amely a helyi menedzsment számára kellő ösztönzést biztosít, illetve 
képes féken tartani a szakszervezeti követeléseket (Ferner–Edwards, 1995, Mueller–Purcell, 1992). 
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Európai Üzemi Tanácsok létrehozása, működésük támogatása. Bár 2007-ben ennél a 

multinacionális vállalatnál is létrejött egy európai képviseleti fórum, működése – itt nem 

részletezhető okok folytán – pusztán az érdekképviseletek, többnyire utólagos tájékoztatására 

korlátozódott, nem játszhatott érdemi szerepet a cég szervezeti átalakításainál.  

A vállalati válságkezelésben nem egyformán vettek részt a helyi érdekképviseleti szervezetek. 

Bár sehol nem találkoztunk olyan konfliktussal, amely jogi útra terelődött volna, vagy azt 

sztrájkok, demonstrációk kísérték volna, a szakszervezetek többségéről mégis azt kell 

állítanunk, hogy a vállalati menedzsmenttől eltérő célokat, megoldásokat fogalmazott meg. 

Ugyanakkor csak elvétve láttunk olyan válságtól sújtott céget, ahol az érdekképviseletek 

aktívan részt vettek volna a kilábalási stratégia kialakításában, s az ilyen cégnél is a 

szakszervezet befolyását jórészt a nemzetközi érdekképviseleti intézményekkel fenntartott 

kapcsolatának köszönhette. Általánosnak inkább az a szakszervezeti attitűd volt tekinthető, 

amelynek elsődleges célja a foglalkoztatás (vagy legalábbis a törzsgárda foglalkoztatásának) 

megőrzése volt, s ennek érdekében hajlandó volt engedményeket tenni bérben, munkaidőben, 

rugalmasságban.18 Ez az attitűd azonban nem azonos az amerikai és nyugat-európai 

koncessziós bértárgyalások (concession bargaining)19 szakszervezeti működésmódjával, mert 

többnyire nincsenek olyan erős alkuhelyzetben, hogy a menedzsment szándékait érdemben 

képesek lennének megakadályozni. Inkább arról lehet beszélni, hogy – mint szükséges rosszat 

– elfogadták a menedzsment válságkezelő lépéseit a munkahelyek megőrzésének érdekében. 

Még kevésbé hasonlít ez a szakszervezeti működésmód a nyugat-európai, elsősorban 

németországi „foglalkoztatási és versenyképességi megállapodásokhoz”, amelyben gyakran 

nemcsak a „bérvisszatartás–munkahelymegőrzés” csereaktusa jelenik meg, hanem a 

„paktumok” kiterjednek a válságból való kibontakozás módjaira is (például a pénzügyi 

konszolidációra, tervezett beruházásokra, telephely-áthelyezésekre, munkaszervezeti 

újításokra, s legfőképpen a képzési programokra.) (Wever, 1995, Sisson, 2005,) 

A koncessziós bértárgyalások (concession bargaining) klasszikus esetének tűnik az egyik 

porcelángyárban született megállapodás, amely szerint a munkavállalók vállalták, hogy 

                                                 
18 Kutatásunk kisszámú esettanulmányon alapul így mennyiségi következtetések levonására nem alkalmas, arra 
vonatkozóan sincsenek becsléseink, hogy a foglalkoztatás megőrzésére vonatkozó szakszervezeti 
megállapodások mennyire elterjedtek. Mégis, figyelemre méltó Köllő megállapítása, amely szerint: „Azok a 
vállalatok, amelyek 2009-re érvényes kollektív szerződéssel rendelkeztek – más tényezőket azonosnak tekintve – 
2 százalékkal kisebb mértékben csökkentették a létszámot...” (Köllő, 2010) 
19 A concession bargaining az Egyesült Államokban a hetvenes-nyolcvanas évek válságai óta meghonosodott 
kifejezés, amelyet arra a kollektívalku-magaratásra használnak, amikor a szakszervezetek engedményeket 
tesznek, hajlandók bérveszteséget elszenvedni a munkahelyek megőrzése érdekében. Ennek egyik korai, ismert 
példája az United Auto Workers (UAW) és a csődeljárás alatt álló Chrysler 1979-es megállapodása, amelyben a 
munkavállalók 200 millió dolláros áldozatot vállaltak a cég megmentése érdekében (McKersie–Capelli, 1982). 
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minden hónap két napja anyagi ellentételezés nélküli munkanap legyen. Pedig az elmúlt 

időszak intézkedései miatt a cégnél 2005–2008-ig is alig emelkedtek a bérek. Ugyanakkor – 

az erőviszonyok ismeretében – tipikusabbnak tűnik az építőanyag-ipari vállalat esete, ahol a 

vezetés a válságot ürügyül használta a kollektív szerződés felmondásához. 

Az autóiparban az ágazat meghatározó szakszervezetének, a Vasas Szakszervezetnek a válság 

kezdetén deklarált érdekképviseleti célja volt a munkahelyek megőrzése, s ezért a béralkuban 

hajlandó volt engedményeket tenni. Noha ez a politika a tagság kisebb-nagyobb ellenállásába 

ütközött, végül is elfogadták a helyi szakszervezetek, s ennek szellemében folytatták le a helyi 

tárgyalásokat. A válság idején ez kézenfekvő politikai döntés volt, mégis hangsúlyoznunk 

kell, hogy alapvető szakítást jelentett a magyar szakszervezetek utóbbi másfél évtizedben 

követett politikájával, amelyben abszolút prioritásként mindig is a bérkövetelés fogalmazódott 

meg. A válság egyébként nem járt számottevő konfliktusokkal az iparágban, ami persze csak 

kisebb részben köszönhető a szakszervezetek politikájának, nagyobb részt annak, hogy a 

munkavállalók és szakszervezeteik igen gyenge alkupozícióban vannak. (Egyébként korábban 

sem volt számottevő sztrájk az iparágban.) Az ágazatban működik Ágazati Párbeszéd 

Bizottság, de annak semmilyen hatása nem volt a válság kezelésében, ágazati kollektív 

szerződés sem létezik. 

Az autóiparban számos cégnél születtek megállapodások a válságkezelő intézkedések 

bevezetéséről. Az Audi Hungaria minden intézkedést a munkavállalói érdekképviseletekkel 

egyeztetve vezetett be. 2008 végén kezdődtek a szakszervezet és a menedzsment tárgyalásai a 

bérekről és a foglalkoztatásról, amelyek a megállapodásokhoz vezettek. Az első lépés a 

karácsonyi leállás meghosszabbítása volt, amelyet a szakszervezettel kötött két egyezmény 

tett lehetővé. Mindkettő a bérkifizetés helyett fizetett kényszerszabadságot nyújtott a 

dolgozóknak: az első szerint a 2009-es bérbefagyasztásért cserébe 10 nap szabadságot kaptak, 

amelynek időpontját a cég határozhatta meg, igaz megkötésekkel, így például 30 nappal 

korábban be kellett jelentenie; a második szerint az év végi bónuszt korlátozták egyhavi 

kifizetésben, s cserébe 12 munkanap szabadság járt, amelynek időzítése teljes egészében a 

menedzsment döntésétől függött, előzetes bejelentési köztelezettség nélkül. Így 

tulajdonképpen – az érdekképviselet megfogalmazása szerint – a munkavállalók 

finanszírozták a leállásokat. Egy másik szakszervezettel kötött egyezmény a munkaidőkeretet 

terjesztette ki 2011-ig, azaz a vállalat teljes bért fizet a leállások alatt is, amelyet majd később 

kell ledolgozni, amikor remélhetően nagyobb kapacitásra lesz szükség. (Ez utóbbi 

megállapodást a Munkatörvénykönyv említett módosítása tette lehetővé.)  
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Az egyik nagy autóalkatrész-gyártó és a szakszervezete közötti megállapodás a kieső 

munkaidőre járó bér 50 százalékos ellentételezéséről szólt: végeredményben 80 százalék 

munkaidőre 90 százalékos bér járt. Hasonlóképpen a kieső munkanap részbeni 

ellentételezéséről állapodott meg egy másik autóipari vállalat szakszervezete is. A 

műszakszám csökkenése így mindkét esetben ennél is jelentősebb keresetcsökkenéshez 

vezetett a fizikai munkásoknál, mert elveszítették korábbi, a kollektív szerződésben rögzített 

magas műszakpótlékaikat is. Az utóbbi vállalatnál bérmegállapodás is született 2009-ben: 

január 1.-től 3 százalékos béremelést kaptak a munkavállalók. Ezt azonban egyfajta 

szakszervezeti bérmérséklet megjelenéseként lehet értékelni, mert az előző években mindig 

infláció feletti béremelés volt a cégnél. Érdemes megjegyezni, hogy az említett autóipari 

vállalati egyezmények szinte kivétel nélkül német tulajdonú multinacionális cégeknél 

születtek, s a megállapodások láthatóan követik a németországi foglalkoztatási és 

versenyképességi paktumok mintáját. Ezeknél a cégeknél az érdekképviseletek kivételesen 

erős kapcsolatot alakítottak ki az anyavállalat szakszervezetével, üzemi tanácsával, és a 

menedzsment is nyilvánvalóan a németországi válságkezelési gyakorlat ismeretében ült a 

tárgyalóasztalhoz.  

A válság e cégek esetében pozitív hatással volt a munkaügyi kapcsolatokra. Példaként 

említhető annak az autóipari vállalatnak az esete, ahol az érdekképviseletekkel folytatott 

konzultáció jelentősen fejlődött a válság alatt: rendszeresen, minden hétfőn találkozik három 

vezető és három munkavállalói képviselő, hogy értékelje a helyzetet és a szükséges lépéseket. 

A válságban a vezetéssel szorosan együttműködő szakszervezetek mellett az autóiparban 

találtunk példát konfliktusos viszonyra is. A kábelköteggyártó vállalat szakszervezete 

általában is meglehetősen kritikus a foglalkoztatási gyakorlatot illetően (gyakoriak a 

jogsértések, a munkaügyi felügyelet bírságolása, alacsonyak a bérek, hosszú a munkaidő stb.). 

A válság idején a kollektív szerződés módosítása nyolc hónapja napirenden volt, de a 

szakszervezet ellenállásán eddig megbukott a menedzsment terve a rugalmasabb munkarend 

bevezetésére, amely eltörölte volna a fizetett ebédidőt és a béren kívüli juttatásokat is. Bár a 

vezetés megpróbálta megkerülni a szakszervezeti tárgyalópartnereket, és közvetlenül a 

bizalmiakhoz fordult, de ők is elutasították a vezetés terveit. Ezzel párhuzamosan a vállalat 

belső átcsoportosítást is kezdeményezett alacsonyabb képzettséget igénylő, veszélyeztetettebb 

munkakörökbe, de ennek gátat vetett, hogy a kollektív szerződés szerint ilyenkor is az eredeti 

bért kellene fizetni. Itt történt meg az is, hogy a cég elbocsátott 29-29 főt, pontosan annyit, 

ami még nem éri el a csoportos létszámleépítés 30 fős küszöbértékét. Időközben a 

menedzsment egyoldalúan megszüntette a bónuszok kifizetését, ami 20 százalékos 
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bércsökkenést jelentett a fizikai munkások esetében. A vezetés nem volt hajlandó 

megállapodni az éves béremelésről, ami gyakorlatilag a bérek befagyasztását jelentette.  

Főként tehát a szakmunkára épülő, magas hozzáadott értéket előállító vállalatoknál volt 

jellemző egyfajta koncessziós tárgyalás. Itt a szakszervezetek számos „jó kompromisszumról” 

számoltak be, továbbá rendszeresebbé vált a konzultáció jó néhány cégnél. Sőt, volt, ahol a 

válság alatt a szakszervezet szervezettsége növekedett (53-54 százalékra). Ez persze annak is 

köszönhető, hogy inkább a kevésbé képzett, bizonytalanabb foglalkoztatási státusú, nem 

szakszervezeti tagokat küldték el, s a szakszervezeti tagságot (jellemzően az idősebb fizikai 

munkásokat) kevésbé érintette a leépítés. Az alternatív válságkezelő intézkedések – 

munkaerő-kölcsönzés megszűntetése, tevékenységek visszavétele (insourcing), a határozott 

idejű szerződések – meg pontosan a szakképzetlenebb, kevésbé régen foglalkoztatottakat 

érintették. Ezek látszólag nem igényelnek aktív szakszervezeti közreműködést, 

szerződéskötést, de ezekről is volt konzultáció (törvény szerinti vagy afeletti) a 

szakszervezetekkel és/vagy az üzemi tanácsokkal – vagyis azok egyetértésével, a „törzsgárda” 

védelmében került sor rájuk, így nem túlzás azt állítani, hogy ahol hatékonyan működtek a 

vállalati szakszervezetek ott is az „insider” érdekvédelmi politika érvényesült.  
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