
A LIGA Szakszervezetek 2011-es oktatási programja  

 

 

A LIGA Szakszervezetek minden évben egy aktuális tematika köré építi fel az oktatási 

programját, valamint az ehhez kapcsolódó kiadványait és konferenciáit. Ebben az évben a 

javaslatunk a munkaügyi szabályozás rugalmassága az Európai Unióban és Magyarországon, 

valamint a munkaügyi ellenőrzés kérdésköre.  

 

A téma indoklásául fel kell vetni a kormány terveit arról, hogy a magyar munkaügyi 

szabályozást rugalmassá tegye, és azt a szándékát, hogy a Munka Törvénykönyvét – a 

szakszervezetek számára nem feltétlenül kedvezően – módosítsa. A LIGA Szakszervezetek 

vélhetően szakmai javaslatokat fog kidolgozni egy esetleges Mt. módosítás kérdésében, 

viszont, e mellett, azt is határozottan fogja számon kérni, hogy a meglévő szabályok betartása 

erőteljesebben működjön. A képzési tematika ezért ezen két – egymással összefüggő – téma 

köré épül fel.  

 

A LIGA Szakszervezetek 2011. év oktatási tevékenysége szempontjából meghatározó az 

oktatási munkára biztosított források csökkenése. Ugyanakkor a tagszervezetek részére, mint 

ez a LIGA szakszervezetek célkitűzési között szerepel, biztosítani kell mindazokat az 

ismereteket, amelyek a munkájuk végzéséhez szükségesek. Ezért az idei oktatási program 

megpróbálja a tavalyi színvonalas képzési munkát, hozzáigazítva a megváltozott 

feltételekhez, fenntartani, több esetben a korábbi két napos programokat egy napossá téve. (A 

programban – tájékoztató jelleggel – a képzések minimális költsége szerepel.)  

 

E mellett nem lehet kizárni, hogy a LIGA Szakszervezetek olyan további tanfolyamokat is 

szervezzen, amelyet a tagszervezetek finanszíroznak. Ötletként felmerült, hogy a 

konföderáció egy Brüsszeli intézménylátogatást hirdessen meg, amely – kellő számú 

jelentkező esetén – hasznos lehet szövetségek képviselői számára. Ugyanígy, ha a 

tagszervezetek finanszírozási kézségüket jelzik, esetenként sor kerülhetne az egy napos 

tanfolyamok meghosszabbítására is.  

 

 

Konferenciák 

1. A tervek szerint folytatnánk a munkavédelmi kérdésekről szóló konferenciasorozatunkat, 

csatalakozva az európai emléknaphoz, április 28-án. A konferencia forrásait a NMMF 

pályázatából tervezzük biztosítani. Önrész: 100 000 Ft. 

2. Hagyományosan az év végére tervezünk egy konferenciát a munkaügyi szabályozás 

rugalmassága az Európai Unióban és Magyarországon kérdéséről. Költség: 2 millió Ft.  

 

Központi tanfolyamok  

1. A LIGA Szakszervezetek folytatja 64 órás középfokú tanfolyamsorozatát, amely célja a 

szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése. Erre a tanfolyamra körülbelül hallgatónként 

40 000 forint önrészt szándékozunk bevezetni. Az újonnan alakult szervezetek, meghatározott 

feltételek alapján, mentességet kaphatnának az önrészből. Költség: 500 000 Ft  

2. Ehhez kapcsolódna az alapvető szakszervezeti ismeretek tanfolyam, korábbiaktól eltérően, 

egy napos programmal. Költség: 100 000 Ft 

3. Tovább folytatódna a LIGA Regionális Munkaügyi Tanácsaiban és Regionális Fejlesztési 

és Képzési Bizottságaiban tevékenykedő képviselőit továbbképző tanfolyam, szintén egy 

napos programmal. Költség: 100 000 Ft  



5. Folytatódnának a regionális tanfolyamsorozatok, amelyek lehetőséget adnak a régióban 

dolgozó tisztségviselők munkájának koordinálására. Szintén egy napos tanfolyamok.  

Költség: összesen 600 000 Forint.   

   

Projektek 

2011-ben két nemzetközi projektben vesz részt a LIGA szakszervezetek. 

1. Ipari kapcsolatok az új tagállamokban – az alacsony szervezettség és a csökkenő trend az 

EU 15-ökhoz képest. A projekt gazdája a lengyel Szolidaritás. A projekt 2010-ben indult, 

2011. június 15-17-én, 14 magyar résztvevővel szemináriumot rendeznek a projekt 

partnerek Magyarországon. 

2. Életkor-menedzsment az ipari változások tükrében: a szociális partnerek szerepe címmel a 

francia FO nyert el EU pályázatot. A projekt ütemezése: a 2011-es évben tavasszal 

szakértői látogatás Magyarországon, ősszel szakértői látogatás és konferencia Párizsban.     

 

Kiadványok:  

A korábbi megállapodásunk értelmében két kiadványt tudunk még a 2010-es év terhére 

kinyomtatni. Itt csak szerzői díjat kell majd fizetnünk, ami 600 000 Ft. (Az egyik kiadvány 

témája vélhetően a munkajogi szabályozás változása lenne.)   

 

Tagszervezetek támogatása:  

 

A költségvetési forrásokat figyelembe véve a javaslatunk a tagszervezetek támogatásának a 

tavalyi 22,5 millió forintos szintjéről annak 11,25 millióra történő csökkentése a pályázati díj 

30 százalékra történő emelése mellett.  

 

A programok összköltsége a központi tanfolyamok és kiadványok tekintetében 4 millió 

forintos kiadással, a tagszervezetek támogatása tekintetében kb. 8 millió forintos kiadással 

számol.   

 

 

Budapest, 2011. január 15. 

Kozák László   

Oktatási osztályvezető 


