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ÁSVÁNYI ZSÓFIA 

A munkajogi  acquis communautaire 

A fogalom 

Az európai munkajog tárgya jellemzően tágabb a tagállami munkajogénál. Az euró-

pai munkajog nem korlátozódik az individuális és kollektív munkajogra és a munka-

védelmi előírásokra, hiszen ide tartoznak többek között a munkavállalók szabad 

mozgására vonatkozó előírások is.  

Csakúgy, mint az acqis communautaire minden egyéb területére, a munkajogi 

területre is igaz, hogy a csatlakozó államok nemzeti munkajogukat ehhez közelíteni 

kötelesek. 

Az európai integráció fél évszázada alatt fokozatosan alakultak ki a közösségi 

szociálpolitikát alkotó szakpolitikák, melyek az alábbi területekre terjednek ki:  szo-

ciális biztonsági rendszerek koordinációja; egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség 

megteremtése; az ún. nyitott koordinációs mechanizmus alkalmazása a szociális 

védelem területén; a társadalmi kihívások kezelése (úgy mint az öregedő társadalom 

okozta kihívások, a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem); a vállala-

tok társadalmi felelősségvállalása; az európai szociális párbeszéd; személyek szabad 

mozgása; a közösségi munkajog, valamint a munkahelyi egészség- és biztonságvéde-

lem kérdése. 

Az európai munkajognak hivatalos, általánosan elfogadott, egységes fogalma 

nem létezik. Az európai munkajog rendszere az uralkodó  felfogás szerint tágabb és 

szűkebb értelemben ismeretes. A tágabb fogalom magában foglalja az Európai Ta-

nács megfelelő nemzetközi munkajogát és az Európai Szociális Charta rendelkezése-

it. Ide sorolhatók továbbá az alapító szerződések munkajogi rendelkezései, valamint 

a Közösség másodlagos jogforrásai.  

Jellemzően manapság az európai munkajog fogalmának szűkebb értelmezése ter-

jedt el,1 amely az Európai Unió 1. pillérének, vagyis a szupranacionális pillér elsőd-

leges és másodlagos jogát, valamint az Európai Bíróság jogilag releváns gyakorlatát 

foglalja magába. Ennek az értelmezésnek megfelelően az alábbiak együtt képezik a 

munkajogi acquis communautaire fogalmát: 

− alapító szerződések (ESZAK Szerződés2, Római Szerződések3, Maastrichti 

Szerződés4); az alapító szerződések módosításai (Fúziós Szerződés5, Egységes 

Európai Okmány6, Amszterdami Szerződés7, Nizzai Szerződés8); vonatkozó 

                                                           
1 Kiss, György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga, Osiris Kiadó, Bp., 2003. (p.19 -20.) 
2 1951. április 18. (aláírás): Európai Szén- és Acélközösség  
3 1957. március 25. (aláírás): Európai Gazdasági Közösség (EGK), Európai Atomenergia Közösség 

(Euratom) 
4 1992. február 7. (aláírás): Szerződés az Európai Unióról (EUSz) 
5 1965. április 8. (aláírás) 
6 1986. február 17. (aláírás) 
7 1997. október 2. (aláírás) 
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másodlagos jogforrások (jellemzően irányelvek); valamint az Európai Bíróság 

munkajogilag releváns gyakorlata. 

A szociális alapjogok, mint a szupranacionális munkajog részei 

A szociális terület az 1958-as kezdetekkor még nem tartozott az Európai Gazdasági 

Közösség (EGK) célkitűzései közé. Annak ellenére, hogy közös szociálpolitikáról 

már az 1957-es, az EGK-t alapító Római Szerződés is külön fejezetben rendelkezett, 

a szociális kérdéseket csupán a gazdasági együttműködés előrehaladásával össze-

függésben kívánták rendezni. Elsőként, az európai integráció kezdeti időszakában 

(1957 és 1972 között), a munkaerő szabad áramlásának megteremtését  segítő szabá-

lyozások születtek meg. Ezek közül a két legjelentősebb a szabad mozgást garantáló 

1612/68/EGK rendelet, valamint a migránsok szociális biztonsági koordinációját 

szabályozó 1408/71/EGK rendelet volt. 

A szociális jogharmonizáció kezdete az 1972-1986 közötti időszakra tehető. A 

tagállamok állam- és kormányfőinek 1972-es párizsi csúcson meghozott - a szociális 

terület megerősítését célzó - megállapodása eredményeként született meg az 1974-es 

Szociális Akcióprogram (Social Action Programme – SAP).9 Az akcióprogram három 

fő célja a foglalkoztatási helyzet; az élet- és munkakörülmények javítása, valamint a 

közösségi döntéshozatal során egy szélesebb körű párbeszéd kialakítása volt. Az 

akcióprogramban megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló legjelentősebb 

uniós jogszabályok közé tartozott az egyenlő munkáért egyenlő bér elvéről szóló 

75/117/EGK irányelv és az egyenlő bánásmódról szóló 76/207/EGK irányelv. 

Az 1980-as évek és az Egységes Európai Okmány egy új megközelítést vetettek 

fel. Az újdonság abban rejlett, hogy a szociálpolitikát gazdasági kohéziót erősítő 

eszköznek nyilvánították, és ezzel egyenrangúvá vált a gazdasági és monetáris poli-

tikával. Az Okmány egyrészt a spontán harmonizáció szerepét hangsúlyozta, más-

részt Jacques Delors gondolatát, egy európai szintű szociális párbeszéd kiemelt szere-

pét, harmadrészt pedig egy gazdasági és szociális kohézió kialakítását. A reformok elle-

nére az Egységes Európai Okmány is megoldatlanul hagyta a szociálpolitika kérdéseit.10 

1989 decemberében Strasbourgban az Európai Közösség 11 tagállama elfogadta 

a Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól  („Community 

Charter of the Fundamental Social Rights of Workers”) című dokumentumot, amely 

az olyan alapvető szociális jogokat, mint a szabad mozgás, szociális védelem, nemek 

közötti megkülönböztetés tilalma, gyülekezési szabadság; és az alapvető célokat, 

mint az élet- és munkafeltételek, a szakmai továbbképzés, a sérültek és idősek támo-

gatásának fejlesztését tartalmazza.11 A dokumentumnak jogi kötőereje nincs, ugyan-

akkor olyan szociálpolitikai alapjogi nyilatkozatként minősíthető, amelyre a munka-

vállalók és szervezeteik hivatkozhatnak és az Európai Bíróság bevonhatja a közös-

ségi jog értelmezésébe. 

1991-ben került sor az Európai Unióról szóló Szerződés (Maastrichti Szerződés) 

elfogadására, melyben – a brit elutasítás miatt – a 14. számú Szociálpolitikai Jegyző-

könyv és a Szociálpolitikai Megállapodás külön dokumentumként rendelkezik a 

                                                                                                                                               
8 2001. február 26. (aláírás) 
9 www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/socialactionprogramme.htm 
10 www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/singleeuropeanact.htm 
11 www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/  

communitycharterofthefundamentalsocialrightsofworkers.htm 
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szociális jogról. A két dokumentumban különös figyelmet fordítottak az egyenlő 

esélyekre, a munkajogra vagy a munkavédelemre. Megerősítették a közösségi szoci-

álpolitika főbb elveit, úgy mint a személyek szabad áramlása, a nők és férfiak közöt-

ti esélyegyenlőség, az európai szociális párbeszéd. Később az Egyesült Királyság is 

csatlakozott a Jegyzőkönyvhöz és a Megállapodáshoz, így azok rendelkezéseit 1997 -

ben már be lehetett építeni az Amszterdami Szerződésbe.  

1993-ban az Európai Unió Bizottsága foglalkoztatásról szóló Fehér Könyvet 

(„Növekedés, Versenyképesség, Foglalkoztatás”) adott ki, melynek feladata az volt, 

hogy megtalálja a munkanélküliség kezelésének közösségi szintű eszközeit. A cél 

egy olyan közös gazdaság megteremtése volt, amely egészséges, nyitott, decentrali-

zált és versenyképes. Ugyanebben az évben a Bizottság kidolgozta Szociálpolitikáról 

szóló Zöld Könyvét, melynek célja az volt, hogy széles körű szakmai vitát indítson el 

az EU szociálpolitikájának jövőjéről. 

Az 1997 júniusában aláírt Amsterdami Szerződés módosította mind a Római 

Szerződést, mind az Európai Unióról szóló Szerződést. Az Amsterdami Szerződés a 

Római Szerződés szociálpolitikájáról szóló fejezetébe legnagyobb részben azt ültette 

át, amit a 11 tagállam Maastrichtban “Szociálpolitikai Megállapodás” címmel foga-

dott el. De megállapodás született újabb területekről is.12 Az Amsterdamtól elindult 

foglalkoztatáspolitikai folyamat legfontosabb lépcsőfokát az éves foglalkoztatási 

irányvonalak, és az azokhoz kapcsolódó Európai Tanácsi ülések jelentették.13 

A közösségi szociálpolitika történetében a 2000. március 23-24-én tartott Lisz-

szaboni Csúcs jelentett fordulópontot. A lisszaboni folyamat egyenrangúvá tette a 

szociálpolitikát más politikákkal, és megtette az első lépést a koordináció nyitott 

módszerének bevezetése felé. A csúcs legfőbb célkitűzése az volt, hogy az aktív és 

dinamikus jóléti állam építése, a tudás-alapú gazdaság kialakulása ne járjon együtt 

olyan szociális problémák terjedésével, mint a munkanélküliség, a társadalmi kire-

kesztés és a szegénység. Ehhez szükség van a szociális védelmi rendszerek korsze-

rűsítésére. 

Az előrelépések eredményeképpen 2000 decemberében a Nizzai Csúcs döntött a 

Szociálpolitikai Menetrend (2000-2005) elfogadásáról. Ez a Szociálpolitikai Menet-

rend sem törekszik a szociálpolitikák harmonizációjára, megelégszik közös európai 

célok kialakításával és a tagállamok szociálpolitikájának koordinációjával. Az első 

Szociálpolitikai Menetrend a szociális párbeszéd megteremtésére, az esélyegyenlő-

ség biztosítására, a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemre kon-

centrált; míg a Második Szociálpolitikai Menetrend (2006-2010) középpontjában a 

lisszaboni célkitűzések megvalósítása és azok végrehajtása áll. A dokumentum két 

fő prioritást nevez meg. Az egyik a foglalkoztatás, s ezen belül a menetrend elsősor-

ban a munka minőségének és termelékenységének növelésére, a változásokra való 

felkészülésre, illetve azok kezelésére, valamint a mindenki számára biztosított mun-

kalehetőségre összpontosít. A másik prioritását a szegénység elleni küzdelem, vala-

mint az esélyegyenlőség és az igazságos társadalom megteremtése jelenti. A menet-

rend céljai közé tartozik továbbá a szakmai mobilitás elősegítése, például lehetővé 

                                                           
12 Úgy mint: a társadalmi kirekesztés elleni harc, a szegénység elleni küzdelem, valamint a fogya-

tékosok jogainak biztosítása 
13 1997. Luxemburgi Csúcs, 1998. Cardiffi Csúcs, 1999. Bécsi Csúcs, 1999. Berlini Csúcs, 1999. 

Kölni Csúcs 
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téve a munkavállalók számára, hogy nyugdíj- és társadalombiztosítási jogosultságai-

kat ne veszítsék el, ha az EU egy másik tagállamában telepednek le, illetve vállalnak 

munkát. A munkajogot mindeközben úgy igyekszik kiigazítani, hogy az új munka-

modellekre is megfelelően alkalmazható legyen. Kitüntetett figyelmet fordít a szegény-

ség visszaszorítására, külön hangsúlyt helyezve a gyermekeket sújtó szegénységre. 

Szintén a nizzai csúcs eredményeként került elfogadásra 2000-ben az Európai 

Unió Alapvető Jogok Chartája.14 Az alapszerződéseket kialakító, illetve azok módo-

sításait szövegező kormányközi konferenciák ez idáig adósak maradtak azzal, hogy a 

nizzai konferencián kibocsátott Alapjogi Chartát beemeljék a Szerződésbe, így e 

dokumentum szintén jogi kötőerő nélküli politikai nyilatkozatnak tekinthető. Jelen-

tőségét azonban korántsem szabad alábecsülni, az Elsőfokú Bíróság és az Európai 

Bíróság ugyanis szükség esetén a közösségi jog értelmezésekor e dokumentumra is 

hivatkozik. 

A Charta gerincét a strasbourgi Európa Tanács keretében született Európai Em-

beri Jogi Egyezmény adja, de tartalma jóval átfogóbb ennél. A Preambulum össze-

foglalja a jogokat és alapelveket, amelyekre a Charta kiterjed. Hitet tesz a közös 

értékek mellett, amelyek: emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolida-

ritás. Ugyanakkor deklarálja, hogy az értékek egyezősége mellett meg kell őrizni a 

kulturális sokszínűséget. A karta 7 fejezete az alábbi témákat szabályozza: méltóság 

(abszolút jogok, nem korlátozhatók, mindenkit megilletnek), szabadságjogok (har-

madik személyekkel vagy csoportokkal szemben nyújtanak védelmet), egyenlőségi 

jogok, szolidaritás, polgári jogok, igazságszolgáltatással kapcsolatos jogok, valamint 

általános rendelkezések.  

A Charta munkajogilag releváns rendelkezések a következők:15 munkavállalók koa-

líciós szabadsága (12. cikk); a Közösség munkavállalóinak munkavállaláshoz való joga 

és a szabad mozgáshoz való joga (15. cikk); vállalkozás szabadsága (16. cikk); férfiak és 

nők közötti egyenlő bánásmód a munka és a díjazás körében (23. cikk). 

A dokumentum IV. fejezetében (27-33. cikk) a szolidaritás témakörében rögzített 

alapjogok jelennek meg, az általam vizsgált témákhoz kapcsolódóan is: a munkavállalók 

tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga a vállalkozások tekintetében (27. cikk) vagy 

a kollektív tárgyalásokhoz és a kollektív fellépéshez való jog (28. cikk). 

A Lisszaboni Szerződés 

A Lisszaboni Szerződés16 számottevő előrelépést hoz az alapvető jogok védelme 

tekintetében (is). A Szerződés garantálja az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített szabadságokat és jogokat, és a Charta rendelkezéseit kötelező jogi erővel 

ruházza fel. A 6. cikk (1) bekezdése szerint: „Az Unió elismeri az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én 

kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyan-

olyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések.  …” A Chartában megfogalmazott ren-

delkezések megfelelő alkalmazásának ellenőrzésében növekszik a Bíróság szerepe. 

A Lisszaboni Szerződés rögzíti az Unió számára, melyek azok a polgári, politi-

kai, gazdasági és szociális jogok, melyek jogilag kötelező erővel bírnak majd nem-

                                                           
14 2007/C 303/01 
15 Kiss, György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga, Osiris Kiadó, Bp., 2003. (p.43)  
16 Az Európai Unióról szóló szerződés  
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csak az EU és az uniós intézmények, hanem – az uniós jogszabályok végrehajtása 

során – a tagállamok számára is. A dokumentum olyan jogokat is kinyilvánít, me-

lyeket nem tartalmaz az emberi jogokról szóló európai egyezmény. Ezek között 

említhető az adatok védelmének joga, a megfelelő ügyintézéshez való jog, de idetar-

toznak bizonyos bioetikával kapcsolatos jogok is. A Charta megerősíti továbbá a 

nemi és faji hovatartozáson, illetve bőrszínen alapuló diszkrimináció felszámolásá-

nak fontosságát. Említést tesz továbbá a vállalatoknál dolgozó munkavállalók szoci-

ális jogairól, így például a tájékoztatáshoz, a tárgyaláshoz és a sztrájkot is magában 

foglaló kollektív fellépéshez való jogról. 

Kollektív munkajog a munkajogi acquis communautaire-ben 

A közösségi munkajog fejlődését egészen az ezredfordulóig az a tendencia jellemzi, 

hogy a kollektív munkajogi jogterületre tartozó kérdések – szemben egyébként az 

individuális munkajog komoly eredményeivel – háttérbe szorultak. Az érdekképvise-

letek helyzete, a kollektív szerződések problematikája, a munkavállalói részvételt 

szabályozó joganyag vagy akár a sztrájkjog olyan területek, ahol a szabályozás túl-

nyomórészt a tagállamok jogalkotás tárgya maradt. A kollektív munkajognak ezeken 

a területein a tagállamok illetve a szociális partnerek nézetkülönbségei oly erősek 

voltak, hogy lehetetlennek tűnt az európai szabályozáshoz szükséges konszenzus 

kialakítása.   

Ebben a körben két kivételnek mondható, többé-kevésbé sikeres irányelv született:  

− a 94/45/EK irányelv (Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közös-

ségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoz-

tatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról  – ún. 

EÜT irányelv), valamint,  

− a 2002/14/EK irányelv (Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása 

és a velük folyatott konzultáció általános keretének létrehozásáról  – ún. tájé-

koztatási irányelv).  

2009. május 6. óta a 94/45/EK irányelv helyett e témáról ma már a 2009/38/EK 

irányelv rendelkezik.   
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