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Az európai szociális párbeszéd (social dialgue - SD) kifejezés olyan
beszélgetéseket, egyeztetéseket, tárgyalásokat és közös
kezdeményezéseket takar, amelyekben az ipar mindkét (a munkáltatói
és a munkavállalói) oldala képviselteti magát. A minden szintre
kiterjedő szociális párbeszéd előfeltétele az európai szociális
piacgazdaság működésének és kulcsfontosságú szerepet játszik a
versenyképesség és az igazságosság előmozdításában is. Az építőipar
a legtöbb ország gazdasági rendszerének alapját képezi: 13 millió
közvetlen munkahelyet teremt, az EU27 tagállam teljes
foglalkoztatottságának ezzel a 6,1%-át teszi ki és a FIEC mutatói
alapján 2019-ben a szektor 9,5%-kal járult hozzá az EU GDP-jéhez. Ez
az iparág továbbá multiplikátor hatással bír más gazdasági
ágazatokban is, így további munkahelyeket teremt, erősíti a gazdasági
növekedést és megoldásokat kínál a társadalmi, éghajlati és
energetikai kihívásokra. A SuSodCo projekt partnerei már három
kapacitásbővítő rendezvényt szerveztek, amelyek összehozták a
bolgár, görög, ciprusi, szlovén, horvát, magyar és román munkáltatói
szervezetek és szakszervezetek képviselőit, valamint az EU-s
ernyőszervezetek szakértőit. Mindhárom rendezvény azonos
forgatókönyv szerint került megrendezésre: az első nap a szociális
párbeszéd aktuális kérdéseiről szóló prezentációk és képzések 
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1. RENDEZVÉNY – 2020 DECEMBER – Az építőipar jövője

· Az építőipar jövőjét a digitalizáció fogja meghatározni. A digitalizáció és a zöld gazdaság kéz a
kézben jár. Az építési területek egyre digitalizáltabbá válnak.
· 10 év múlva a hagyományos építőipar, mint koncepció és modell, teljesen meg fog változni, mivel
az új technológiákat az eddiginél sokkal gyorsabb ütemben fogják majd bevezetni.
· A változás jelenlegi mozgatórugói, azaz az úgynevezett megatrendek: a digitalizáció, a globalizáció
és a demográfiai változások mind jelentős hatást gyakorolnak majd az egyes gazdasági ágazatokra.
· Az infrastruktúra modernizálása, az épületek felújítása és az új energiahatékonysági követelmények
bevezetése egyaránt növelni fogja a munkaerőszükségletet és a zöld épületek, valamint az új
képességekkel rendelkező munkaerő iránti keresletet is.
· Annak érdekében, hogy a változás negatív hatásait le tudjuk küzdeni, fontos az országok
egymásnak biztosított kölcsönös támogatása és az erős, európai szintű szociális párbeszéd.
· A modern szociális párbeszédbe a munkavállalókat is be kell vonni, hiszen az ő inputjuk nélkül nem
lehet teljes az innováció.
A paritásos alapok hatékony programokat kínálnak a szociális védelemre, és foglalkoznak azokkal a
negatív társadalmi hatásokkal, amelyeket a gazdaságok átalakulása a munkaerőpiacra nézve
jelentenek.

jegyében telt, míg a második napon a munkáltatói szervezetek és szakszervezetek képviselői interaktív
foglalkozásokon tehették próbára újonnan szerzett tudásukat. A COVID-19 járvány okán bevezetett
korlátozások miatt az eredetileg személyes jelenlétű találkozókat online események helyettesítették,
aminek azonban volt egy nagy előnye is, hiszen a virtuális valóság így több országot és személyt tudott
összehozni. Ezen kívül a ZOOM-on tartott rendezvények előadásairól felvétel is készült annak
érdekében, hogy azokat többen megtekinthessék.

A 3 közös kapacitásbővítő rendezvény legfőbb
eredményei:

EU construction
industry 

2. RENDEZVÉNY – 2021 ÁPRILIS – MAGYARORSZÁG – A kommunikáció
lényege

A szociális párbeszéd sikeres kommunikációjának kulcsa a célok és a csoportszerepek
meghatározása, valamint a döntéshozatal elszámoltathatóságának biztosítása.
A digitális kiadványok egyre hatékonyabbak és egyre nagyobb befolyással bírnak a különböző
célcsoportok körében.

https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
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Napjainkban a közösségi média csatornák egyre fontosabbá válnak a vállalkozások számára is: a
Twitter a napi szintű kommunikáció legfontosabb csatornája, a LinkedIn a szakmai kommunikációé,
a YouTube pedig a rövid filmek és videóüzenetek megosztásáé.
Azok a cégek tudnak sikeresek lenni, amelye eredményei a folyamatos kommunikáción, a hatékony
együttműködésen és a jó hírnéven alapszanak. 
A Kék Óceán stratégia egy hatékony stratégiai tervezési eszköz, ami a szociális párbeszédre is
könnyen alkalmazható.
Napjainkban fontos a kreatív és innovatív gondolkodásmód, az, hogy másképp lássuk azt, amire
mások ugyanúgy tekintenek, hogy túllépjük a hagyományos gondolkodásmód keretein, és a
kudarctól való félelem nélkül kellően bátrak legyünk a sikerhez.

3. RENDEZVÉNY – 2021 JÚNIUS – BULGÁRIA – Digitális forradalom és
digitális készségek

A digitális forradalom jelentős mértékben megváltoztatta az országok gazdaságát, és az építőipari
szociális párbeszédet is befolyásolja, hiszen ezáltal a játékszabályok is megváltoztak.
Az európai szociális partnerek támogatják tagjaikat – az erősen munkaerő-igényes és még mindig
hagyományos módszereket alkalmazó – építőipar digitalizációjára irányuló erőfeszítéseikben.
Az elmúlt években több negatív elképzelés fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a robotok
idővel átveszik az emberi munkaerő szerepét, de ennek a tendenciának egy ellentétes hatása is
van: mivel a digitalizáció hatására atipikus munkakörök és új szakmák jönnek létre, amelyek
megváltoztatják a munkaerőpiacot.
A digitalizáció sok új foglalkozást fog létrehozni a munkaerőpiacon, ami a szociális partnerektől új
válaszokat és lépéseket követel meg: a változások előrejelzését és elemzését, egy stratégia
megalkotását arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a szakmai készségeket az új technológiákhoz
illeszteni, továbbá a létrejövő tevékenységekhez szükséges készségek kialakítását.
Az építőipari robotika olyan eszközök használatát teszi lehetővé, amelyek elvégzik a repetitív
folyamatokat – pl. a nehéz tárgyak emelését és pontos koordináták alapján történő elhelyezését.
Ezek a robotok biztonságosabb és gyorsabb építési folyamatot tesznek lehetővé, csökkentik a
költségeket és a fogyatékkal élő emberek számára is munkalehetőségeket biztosítanak.
A mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése minden iparágban felveti azt az aggályt, hogy
sokan el fogják veszteni az állásukat, mivel az embereknél okosabb algoritmusok és robotok fogják
átvenni a helyüket. De az építőiparban azért van kereslet ezekre a technológiákra, mert
munkaerőhiány van, ami azt jelenteni, hogy magasabb bérekre lehet számítani ebben a szektorban.
A BIM egy olyan folyamat, ami az építési folyamat minden érintettje között lehetővé teszi az adatok
cseréjét és ami jelentős hatással bír a munkakörülményekre a tervezés, a projekt-megvalósítás és
az épületek üzemeltetése során.

https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
https://susodco.eu/events/cbe-no-2/
https://susodco.eu/events/cbe-no-3/


HASZNOSÍTÁSI SZAKASZ – Ágazati szintű szociális párbeszéd
tevékenységek és célok az Európai Unió Működéséről szóló
egyezmény (TFEU) 154. cikke szerint 

A projekt hasznosítási szakaszának keretein belül a SuSodCo partnerek 6 olyan nemzeti ágazati
szociális párbeszéd kampány kidolgozásán fáradoznak, amelyeknek célja felhívni a figyelmet az ágazati
szociális párbeszéd szervezetek munkájára, növelni láthatóságukat és elismertségüket, valamint nemzeti
szinten foglalkozni a projekt során meghatározott legfontosabb ágazati szociális párbeszéd
témakörökkel. A legfontosabb területeket a projektben résztvevő 6 ország (Szlovénia, Görögország,
Bulgária, Magyarország, Horvátország, Ciprus) nemzeti társadalmi párbeszéd szervezetei vitatták és
határozták meg. Ezek között szerepeltek többek között a digitalizáció (munkahelyteremtés,
munkaközvetítés, a gazdaság és társadalom digitalizációja), a paritásos alapok, az élethosszig tartó
tanulás, a szakképzés (munkaerőpiac modernizálása, rugalmas biztonság és készségek), az EU Green
Deal (a gazdaság zöldítése) és a tagság (rugalmas biztonság és készségek) kérdései. Ezek a célzott
nemzeti kampányok segítik majd a szociális partner szervezeteket abban, hogy hozzájáruljanak az EU-n
átívelő foglalkoztatási és társadalompolitikai kihívások megoldásához. PR és médiaszakértők
segítségével országra szabott ágazati szociális párbeszéd stratégiák és tervek, valamint média
terjesztési tervek (figyelemfelkeltés és érdeklődés fenntartása, jó történetek megosztása) és informatív
videók készültek. A projekt során a projektországok közös médiatevékenységekben vesznek részt. Ezzel
párhuzamosan elkészült a SUSODCO Szociális Párbeszéd Platform, melynek célja, hogy elősegítse a
nemzeti szintű ágazati szociális párbeszéd szervezetek hatékony és hathatós együttműködését a
szociális párbeszéd, a legfontosabb ágazati kérdésekre való figyelemfelhívás, a képzés népszerűsítése,
a tagtoborzás, a kapacitásbővítésbe való befektetés, a szinergiák kialakítása és végsősoron a szociális
párbeszéd jövőbeni előmozdítása érdekében. A platform helyet biztosít a partnerek egyeztetéseire,  ,
valamint a korábbi és folyamatban lévő ágazati SD tevékenységekkel kapcsolatos információcserére, így
erősítve a tudásátadást.

A nemzeti vagy EU-s szintű szociális partnerek jelentős közös, illetve egyéni kampányait és
kezdeményezéseit – melyek általában több évig tartanak – szintén bemutatjuk az új web-alapú
platformon. Ezen projektek célja, hogy javítsák a szociális partnerek kapacitásait, hogy megakadályozzák  
az árnyékgazdaságot, a tisztességtelen versenyt és a szociális dömpinget, hogy védjék a kihelyezett
munkavállalók jogait, javítsák az építőiparról kialakult képet, illetve növeljék annak vonzóképességét a
fiatalok körében, hogy bevezessék a digitalizációt és növeljék a digitalizáció arányát, hogy csökkentsék a 

https://susodcoplatform.gzs.si/


kezdeményezéseket közönség számára a legjobban
bemutatni. A résztvevő Dél-és Kelet-európai országok
képviselői mind nagyon elégedettek voltak a javasolt
munkamenettel, amely elsősorban az átgondolt belső
kommunikációra összpontosít, másodsorban pedig a
célközönség irányába történő jól megtervezett és célzott
kommunikációra. Folyamatban van egy új online
platform, egy keresőmotor fejlesztése és véglegesítése
is, amelynek segítségével az elmúlt évtized sikeres
szociális partnerségi projektjeire lehet majd rákeresni.
Ez elősegíti majd az építőipari szociális tárgyalások
eredményességét a Közép-Kelet-európai régióban. 2022
tavaszára közös nemzeti és nemzetközi média
kampányt készítettünk, ennek célja, hogy növeljük a
láthatóságunkat, valamint az európai szociális
párbeszéd befolyását a projektországokban. 

Projektpartnerek találkozója 2021
szeptemberében

áttekintette a partnerségi találkozók alkalmával elvégzett
munkát és tervet készített arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet a projekt végéig, 2022 májusáig elérni az
összes kitűzött célt. Különösen érdekes volt
összehasonlítani a hat ország szociális partnerei és a
média/PR szakérői által elkészített közös munkát.  A
több hónapos együttműködés során több megbeszélés
és konzultáció zajlott azzal kapcsolatban, hogy hogyan
lehet a szociális partnerség küldetését, illetve a közös

karbonlábnyomot, megvalósítsák a nemzeti és európai szintű
szakpolitikai célkitűzéseket, hogy segítsék az építőipari
munkavállalók szabad mozgását a belső piacon és
megvizsgálják a munkavállalói migráció, valamint az egyéni
vállalkozói tevékenység építőiparra gyakorolt hatásait. A 
 honlapon összefoglaltuk a legfrissebb és legsikeresebb
eredményeket. További információ a szociális párbeszéd
erősítésére irányuló regionális erőfeszítésekről Szlovéniában,
Horvátországban, Magyarországon, Bulgáriában, Cipruson és
Görögországban a SUSODCO oldalon található.

https://susodco.eu/
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A CIPRUSI SZOCIÁLIS PARTNER ÁLTAL SZERVEZETT 4. KÖZÖS
PROJEKTTEVÉKENYSÉG 

A projekt negyedik kapacitásbővítő rendezvénye két szekcióból, egy szemináriumból és egy workshopból
áll majd. A 4. kapacitásbővítő rendezvény a járványhelyzet és az utazási korlátozások miatt online, a
ZOOM platformon keresztül kerül megrendezésre. A szeminárium 2021. november 2-án 9 és 13 óra között
(CET) kerül megrendezésre, a workshop pedig 2021. november 3-án 9 és 12 óra között. 

A negyedik rendezvényen bemutatjuk a ciprusi szociális párbeszédet napjainkban, annak jó gyakorlatait,
valamint a sikeres kollektív szerződésalakításhoz szükséges készségeket, ideértve a kommunikációt,
tartalmi tudást, tárgyalási készségeket, a szociális párbeszéd kezdeményezések megvalósítására irányuló
sikeres EU-s pályázás mikéntjét. Az első nap végén bemutatásra kerül az SD platform is: a korábbi és
folyamatban lévő SD projektek és kezdeményezések hasznosítására.

A második napon a közép- és keleteurópai országok esetében alkalmazhatónak ítélt közös EU-s szociális
párbeszéd projektötleteket vitatjuk majd meg. Ezután a partnerek csoportmunka keretében gyűjtenek
ötleteket a szociális párbeszédhez kapcsolódó következő lépések kapcsán.

A KAPACITÁSBŐVÍTŐ RENDEZVÉNYRE MEGHÍVOTT
KEDVEZMÉNYEZETTEK

1. célcsoport: az érintett országok (ágazati) építőipari szociális partnerei

2. célcsoport: az építőipari szociális párbeszéd tanács országos képviselője 

3. célcsoport: szociális partnerek szervezetei, képviseleti szervek, ernyőszervezetek 

Csatlakozzon hozzánk 4.
kapacitásbővítő

rendezvényünkön és tegye
meg velünk a következő

lépést

Ez a kiadvány a »SUSODCO – A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD TÁMOGATÁSA AZ ÉPÍTŐIPAR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN című, VS/2020/0046«, pályázat keretében az Európai Unió
társfinanszírozásával készült. Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető

felelőssé e dokumentumban szereplő információk bármilyen felhasználásáért.
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