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BEVEZETŐ 
Az európai társadalmi párbeszéd olyan megbeszéléseket, konzultációkat, 
tárgyalásokat és együttes fellépéseket foglal magában, amelyekben az 
ágazat mindkét oldalát képviselő szervezetek (munkaadók és 
munkavállalók) vesznek részt. A különböző szinteken megvalósuló 
szociális párbeszéd az európai szociális piacgazdaság működésének 
előfeltétele, és a versenyképesség és üzleti korrektség elősegítése érdekében 
is alapvető fontosságú. 
Az építőipari szektor az Európai Unióban 4,8 millió munkahelyet biztosít, 
és az EU GDP-jének mintegy 9%-t eredményezi. Új munkahelyeket 
teremt, előmozdítja a gazdasági növekedést, és a társadalmi, éghajlati, 
energiaügyi kihívásokra is egyaránt megoldásokat kínál. 

 
A SUSODCO PROJEKT ELŐZMÉNYEI ÉS BEMUTATÁSA 
A Közép- (Szlovénia, Magyarország), Délkelet- (Horvátország, Bulgária) és 
Dél-Európai (Ciprus, Görögország) országok építőipari szociális párbeszéd 
partnerei egy előzetes kutatás keretében azonosították a szervezeteiket 
érintő közös kihívásokat és problémákat, és ezek alapján egy konzorciumot 
alapítva (SuSodCo) vettek részt az EU Foglalkoztatási Főosztálya által kiírt 
pályázaton. A SuSodCo projekt a társadalmi párbeszéd témáira 
összpontosít, elsősorban a nemzeti ágazati szociális párbeszéd megerősítését 
és kapacitásépítését, valamint az Európai Tárasdalami Párbeszédhez történő 
aktívabb hozzájárulást kívánja elősegíteni.  
A SuSodCo projekt a közép-, kelet- és délkelet-európai tagállamok 
építőipari szociális párbeszédben résztvevő partnereinek kapacitás-
építésének, promóciós tevékenységének, ismertségének, valamint a 
kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom elősegítésére összpontosít. Ennek 
érdekében a SuSodCo projekt legfontosabb célja, hogy a nemzeti ágazati 
szociális párbeszéd partnereket felkészítése és ellássa azokkal a hiányzó 
kulcsfontosságú kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik az ágazati 
társadalmi párbeszédben való aktívabb közreműködésüket, továbbá nemzeti 
szinten kibővítsék a tevékenységi körüket (kapacitásaikat), elősegítve 
ezáltal a megerősödésüket, fejlődésüket és az Európai Ágazatai Szociális 
Párbeszédbe történő aktív bekapcsolódásukat. 

CÉLKITŰZÉSEK 
A SUSODCO projekt fő céljai: 
- A nemzeti ágazati szociális partnerek újraaktiválása 
- A sikeres és aktív szociális párbeszéd együttműködés-

hez szükséges képességeik megteremtése és fejlesztése, 
figyelembe véve európai szociális párbeszéd építőipar-
ra vonatkozó többéves (2020–2023) munkaprogramját 
és az építőipar szociális párbeszéd nemzeti prioritásait 
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A szociális párbeszéd támogatása az építőipar haté-
konyságának növelése érdekében 

http://www.susodco.eu


A PROJEKT HOZZÁADOTT ÉRTÉKE ÉS 
HATÁSA 

Az építőipar számára egy új, ingyenes, testreszabott 
ágazati szociális párbeszédplatform kialakítását ter-
vezzük, ahol a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd
-kezdeményezések és EU-projektek, valamint az EU-
ban megvalósult elképzelések, alkalmazott módszerek, 
eredmények és hatások, azok további terjesztése és 
hasznosítása elérhetőek lesznek. Tekintettel arra, hogy a 
nemzeti szintű szociális párbeszéd szakértői támogatást 
igényel, és visszajelzést ad a nemzeti, valamint a leg-
jobb kezdeményezésekről, a megvalósítandó koncepci-
ók tervezéséről és összehasonlításáról, az eredmények-
ről, tanulmányokról, intézményközi együttműködési 
látogatásokról, a projekt eredményeinek terjesztéséről, 
az EU finanszírozási eszközeiről, stb., a SuSodCo pro-
jekt célja, hogy a fenti tényezőket és eredményeket egy 
koherens, átlátható, naprakész tartalmi és szaktudást 
támogató eszközben, egy speciális, az építőipari társa-
dalmi párbeszédet elősegítő ágazatspecifikus online 
platformon gyűjtse össze. Az új platform bemutatja a 
korábbi és folyamatban levő ágazati szociális párbeszéd 
tevékenységeket, valamint az építési ágazat szempontjá-
ból releváns egyéb uniós kezdeményezéseket, és meg-
erősíti a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű 
történelmi fejlődésére vonatkozó ismereteket. A plat-
form segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális párbe-
szédben résztvevő szervezeteknek a hatékony és ered-
ményes együttműködéshez, ráirányítja a figyelmet az 
ágazat kulcsfontosságú kérdéseire, elősegíti a képzést és 
az új tagok bevonását, támogatja a kapacitásépítésbe 
történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, to-
vábbá (erre felkészítve) előmozdítja a jövőbeli társadal-
mi párbeszédet. 
Az új platform  támogatja és elérhetővé teszi a korábbi 
és a folyamatban lévő ágazati társadalmi párbeszéd kez-
deményezéseket, projekteket és bemutatja a már bevált 
jó gyakorlatokat. 

HÍREK - LEGUTÓBBI FEJLEMÉNYEK 
A projekt márciusban kezdődött. A partnerek a „Teams” online platform segítségével 
2020. március 30-án és 31-én megtartották az első, projektindító megbeszélésüket. A 
videókonferencia lehetővé tette, hogy a partnerek jobban megismerjék egymást, erő-
sítsék kölcsönös bizalmunkat és alapot teremtsenek a jövőbeni gyümölcsöző együtt-
működéshez. 
A megbeszélésen áttekintették a társadalmi párbeszéd nemzeti szintű tevékenységeit 
és véleményt cseréltek. Áttekintették a projekt során elvégzendő feladataikat. Meg-
kezdték az előkészítő tevékenységeket, azaz a nemzeti társadalmi párbeszéd helyzet-
felmérését, amely kiterjed az ágazati szociális párbeszéd aktuális kérdéseire és trend-
jeire, valamint összeveti ezeket az ágazati szociális párbeszéd többéves cselekvési 
tervével. A projekt során négy közös kutatás készül, három íróasztal melletti, egy tere-
pi kutatás, és ezek alapján négy tematikus tanulmány készül majd el. 

 

 JÖVŐBELI TERVEK  
Ez év végén és 2021. első felében NÉGY KÖZÖS KAPACITÁSBŐVÍTŐ RENDEZ-
VÉNYT (regionális/helyi specifikus célzott kétnapos rendezvényeket) tervezünk a kapaci-
tások bővítésére, amely a hat Kelet-, Közép- és Délkelet-Európai EU partnerország 
munkaadói és munkavállalói szervezeteit a hatékony és eredményes ipari kapcsolatok 
megvalósításához releváns és fontos kapacitásokkal látja el.  

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 
Négy nemzeti, társadalmi párbeszéd kapacitással kapcsolatos kutatás, és négy tanulmány elkészítése: 

 
1. Helyzetfelmérés a hat partnerországban megvalósuló Szociális párbeszédről, az aktuális 

kérdésekről, az ágazati Szociális párbeszéd trendjéről és ezek összeveetése az ágazati Szo-
ciális párbeszéd többéves cselekvési tervével 

2. Tanulmány a múltbéli és a folyamatban lévő ipari kapcsolatokról, valamint az EU által fi-
nanszírozott ágazati kezdeményezések, projektek szakérői értékelése  

3. Tanulmány a hat partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteinek belső és külső 
kommunkációjáről 

4. Tanulmány a szociális partnerszervezetek tár-
sadalmi párbeszédre való képességéről  

A KAPACITÁSBŐVITŐ ESEMÉNYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
MEGHÍVOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK 
(a SUSODCO projekt finanszírozásával) 

1. célcsoport: a partnerországok építőipari ágazati szociális partnerei 
2. célcsoport: az építőipari szociális párbeszéd bizottságok országos képviselői 
3. célcsoport: szolgáltatási tevékenységeket képviselő hasonló szociális part-
nerszervezetek, ernyőszervezetek, például a BUSINESSEUROPE (az Európai 
Gazdasági Egyesületek Szövetsége), a CEEP (a Munkaadók és Közszolgál-
tatók Európai Központja), az ETUC (az Európai Szakszervezetek Szövetsége) 
és az SME United - korábban UEAPME - (Kézművesek és Kkv-k Európai 
Szövetsége) 

1. rendezvény: HORVÁTORSZÁG    2020. dec. 
2. rendezvény: MAGYARORSZÁG   2021. febr. 
3. rendezvény: CIPRUS                       2021. ápr. 
4. rendezvény: BULGÁRIA                 2021. jún. 
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Szlovén Építő- és Építőanyagipari Kamara 
(CCIS CCBMIS) 
SZLOVÉNIA 

  
Partnerek: 

  

 

Építő- és Faipari Munkások Európai Szövetsége 
(EFBWW) 
BELGIUM 

 

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetsége 
(ÉFÉDOSZSZ)  
MAGYARORSZÁG 

 

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 
(EVOSZ)  
MAGYARORSZÁG 

 

Horvát Építőipari Szakszervezet 
(SGH)  
HORVÁTORSZÁG 

 

Szlovénia Építőmunkások Szakszervezete 
(SDGD) 
SZLOVÉNIA 

 

Nemzetközi Szervezetek Személyzetképző Intézete 
(ITPIO)  
BULGÁRIA 

 

Építőipari, Ipari és Vízellátási Szövetség 
(FCIW Podkrepa) 
BULGÁRIA 

 

Bolgár Építőipari Kamara 
(BCC) 
BULGÁRIA 

 
Mérnökök és a Kivitelezők Pánhellén Szövetsége 
(PEDMEDE) 
GÖRÖGORSZÁG 

 

Ciprus Építőipari Szövetségek Szövetsége 
(OSEOK)  
CIPRUS  

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 tehe-
tő felelőssé e dokumentumban szereplő információk bármilyen felhasználásáért. 


