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ELŐSZÓ

A politikai rendszerváltozás és a piacgazdasági átalakulás a
munka világában is alapvető változásokat hozott, átrendezte a
munkavállaló-munkáltató viszonyt, megváltoztatta az állam
szerepét. Az új intézményi és jogi keretek között, a munkapiaci
és gazdasági átalakulás sodrásában egy évtized alatt lezajlott, de
még korántsem lezárult változások mára a piacgazdaságokból
ismert, ugyanakkor sajátos vonásokkal rendelkező munkaügyi
kapcsolat-rendszerré álltak össze.

Olyan kifejezések, mint a szakszervezeti pluralizmus, a
reprezentativitás vagy a "lefedettség", a sztrájkaktivitás vagy a
minimálbér-alku egyidejűleg váltak gyakorlati jelentőséggel bíró
fogalmakká és az elemzés releváns kategóriáivá. A tudomány és
az oktatás hol a változásokat megelőzve, hol azokat követve
igyekszik honosítani a fejlett gazdaságokban industrial relations
vagy labour relations néven kifejlődött diszciplinát. Ebben a
nemzetközi tapasztalatok mellett elsősorban a hazai munka-
tudományok eredményeire építhet. "A munkaügyi kapcsolatok
rendszere és a munkavállalók helyzete" című konferencia-téma
természetesen illeszkedett az MTA Munkatudományi Bizott-
ságának égisze alatt, az MTA Közgazdaságtudományi Kutató-
központ szervezésében rendezett konferenciák sorába, amelyek
célja, hogy a résztvevők jobban megismerjék egymás legfris-
sebb kutatási eredményeit.
A munkavállaló–munkáltató viszony átalakulását vizsgáló
konferencia a közelmúltban indított, jórészt még befejezetlen
kutatások kezdeti eredményeit vitatta meg, arra is választ
keresve, hogy az új jogszabályok, intézmények, megállapodások
és eljárások milyen védelmet nyújtanak a munkavállalóknak a
fokozatosan teret nyerő piacgazdaság körülményei között. Az
1999. november 17–18-án, Csopakon elhangzott előadások
szolgáltak a kötetben közétett írások alapjául. A vita figye-
lembevételével átdolgozott, továbbfejlesztett és kötetbe-szer-
kesztett tanulmányok egy további írással kiegészítve, a kollektív
alku és a bérmeghatározás, a képviselet és részvétel, a munka-
ügyi  konfliktusok  és viták,  valamint  a munkahelyi jóléti rend-
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szerek kérdései köré csoportosítva jelennek meg. A témaköröket
a tanulmányok változatos módon, de többnyire "egyoldalúan", a
jogi, a közgazdasági vagy a szociológiai vonatkozások, az
empirikus, az összehasonlító vagy az általános összefüggések
oldaláról közelítik meg. Az eltérő megközelítésekből, az egy-
mással sokszor vitatkozó megállapításokból és következte-
tésekből ugyan töredékes, de reményeink szerint érvényes kép
állítható össze a formálódó magyar munkaügyi kapcsolat-rend-
szerről, annak alapvonásairól, működéséről és hiányosságairól.

A szerkesztő
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