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Összefoglaló 

a 

GINOP 5.3.5-18-2018-00045 számú 

„Minőségi munkát, minőségi munkahelyet” című projektről 

 

 

A projekt célja a minőségi munkával kapcsolatos tudatosság növelése, annak elősegítése, hogy 

a munkavállalók minőségi munkahelyeken dolgozhassanak, illetve segítséget kapjanak a 

minőségi munkahelyen történő elhelyezkedéshez, amely a foglalkoztatási szempontokon túl 

társadalmi jóllétük javításához is hozzájárul. A szakmai tevékenységek mellett a projekt a 

szociális partnerek kapacitásainak fejlesztését is támogatja. 

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01. 

A projekt megvalósításának vége: 2022.01.31. 

A projekt összköltsége: 47 978 659 Ft 

Konzorcium vezető: Magyar Szakszervezeti Szövetség 

Konzorcium tag: Vasas Szakszervezeti Szövetség 

 

A minőségi munka („job quality”) szempontjainak meghatározásával számos nemzetközi 

szervezet (ILO, OECD, az Európai Bizottság Foglalkoztatási Bizottsága (EMCO), 

EUROFUND) foglalkozott, illetve végzett felmérést. A minőségi munkahelyek kritériumai – 

az egyes szervezetek meghatározásában eltérésekkel – de nagyjából a következő területeket 

ölelik fel: bérek, munkakörülmények/munkakörnyezet minősége, illetve a munkavállaló 

biztonsága. Ez utóbbi magában foglalja a munkahely elvesztését, a munkanélküliségben 

eltöltött idő alatti biztonságot, valamint azt, hogy az elbocsátott munkavállaló mennyi idő alatt 

tud új állást találni. Magyarországon ezt a témát kormányzati, illetve a társadalmi párbeszéd 

szintjén átfogóan kevéssé dolgozták fel, az álláshelyek minősége helyett inkább a mennyiségi 

tényezők kerültek előtérbe. A témaválasztás illeszkedik a MASZSZ utóbbi években e területhez 

kapcsolódóan végzett munkájához: a Szövetség az általa képviselt ágazatokban több 

alkalommal készített a bérekkel, illetve a munkavállalók munkahelyeken tapasztalt kihívásaival 

kapcsolatos felméréseket, elemzéseket. Többek között olyan, regionális problématérképet 

amely illeszkedik a minőségi munka tágabb 

keretébe. Ennek a megkezdett munkának a 

folytatására kerül sor a projektben. 

 

A projekt keretében az alábbi fő 

tevékenységek megvalósítására kerül sor: 

 

I. A projekt módszertani fejlesztésre 

irányuló része 
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▪ Előkészítés: megvalósíthatósági tanulmány, módszertani fejlesztési terv és pilot projekt 

terv; 

 

▪ Megalapozó tanulmány elkészítése: a munka minőségével foglalkozó nemzetközi és 

hazai szakirodalmat bemutató és összefoglaló tanulmány, amelynek célja a munka 

minőségét meghatározó kritériumok bemutatása; 

 

▪ Regionális workshopok: valamennyi kevésbé fejlett régióban megszervezett félnapos, 

30 fős workshopokon bemutatásra kerülnek a megalapozó tanulmány fő megállapításai 

és az előzetesen meghatározott kritériumok, majd strukturált beszélgetésre kerül sor a 

szakszervezeti vezetők, helyi kamarák képviselői, munkaadók, munkaadói szervezetek 

szakértői részvételével a minőségi munka gyakorlati helyzetének feltárása érdekében. 

A workshopok eredményei és a gyakorlati tapasztalatok, lehetőségek alapján kerülnek 

pontosításra a minőségi munkahely kritériumai.  

 

▪ Adatgyűjtés és adatfeldolgozás a minőségi munkahelyre vonatkozó végleges 

kritériumrendszer kidolgozása érdekében:  

o mélyinterjúk munkáltatókkal és munkavállalókkal: a kidolgozott 

kritériumrendszer gyakorlatban történő alkalmazhatóságának vizsgálata 

o 2000 fős reprezentatív felmérés a MASZSZ által képviselt munkavállalók 

körében, arról, hogy milyennek ítélik meg a munkahelyüket 

 

▪ A minőségi munka témájának, valamint a projekt eredményeinek ismertetése, 

publikálása: 

o a célok, tevékenységek, előrehaladás, eredmények és javaslatok közzététele a 

MASZSZ, a VASAS és a projekt saját honlapján 

o a minőségi munkával kapcsolatos tájékoztató füzet elkészítése 

o szakmai, módszertani javaslatok elkészítése a kollektív szerződések minőségi 

munka szempontjaival való kiegészítésére vonatkozó ajánlásokkal 

o az OECD minőségi munkával kapcsolatos kiadványának magyar nyelven 

történő megjelentetése 

o célzott szemléletformáló és információs kampány: a minőségi munka 

fontosságára, a minőségi munkával kapcsolatos fő tudnivalókra hívjuk fel a 

szélesebb társadalmi kör figyelmét: cikkek, leírások, társadalmi célú hirdetések, 

szórólapok, információs füzetek, flash-mobok.  

o javaslatcsomag elkészítése a 

döntéshozók részére 

 

II. Pilot projekt megvalósítása 

 

▪ A minőségi munkahelyre vonatkozó 

kritériumrendszer gyakorlati 

alkalmazásának kipróbálása a 

Közép-Dunántúli régióban. A pilot 

projekt keretében legalább 10 

vállalkozás bevonásával kerül sor a 
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kritériumrendszer kipróbálására. A projekt során a vállalkozások egy felhívás alapján 

önkéntesen jelentkezhetnek a „minőségi munkahely” minősítés megszerzésére. A 

minősítést egy független bizottság általi elbírálást követően a MASZSZ adja ki, ezzel a 

vállalkozás három évig jogosult lesz a „Minőségi munkahely” cím, valamint logó 

használatára, amely a munkavállalók számára segítséget nyújt a megfelelő munkahely 

kiválasztásában. 

 

III. Egyéb tevékenységek 

 

▪ Szociális partnerek kapacitásainak fejlesztése (gyakornokok foglalkoztatása); 

 

▪ Tanulmányút Ausztriába a munka minőségével kapcsolatos osztrák gyakorlat és 

tapasztalatok megismerése céljából; 

 

 


