
BAGÓ JÓZSEF

A foglalkoztatáspolitika
nemzetközi normái

A kormányoknak foglalkoztatáspolitikai tevékenységük kialakítása
során – az ország munkaerõpiaci helyzete, az általános politikai cél-
kitûzések és megfontolások mellett – tekintettel kell lenniük azokra a
nemzetközi elvárásokra is, amelyek az adott nemzetközi szervezet
tagjaként kötelezõen, vagy a szervezetbe bekerülni szándékozóként
ajánlottan figyelembe veendõ normaként reájuk is vonatkoznak. Ter-
mészetes folyamat, hogy az államok az országaikban mûködõ mun-
káltatók (tõke) és munkavállalók egyre szabadabb áramlása, azaz az
országhatárok egyre akadálytalanabb átlépése mellett, illetve arra vá-
laszként törekednek az országhatárokat átlépõ globális szabályok
megalkotására, illetve azok országhatáron belüli érvényesítésére. Az
alábbiakban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkoztatáspoli-
tikai normarendszerének bemutatására vállalkozunk.

A foglalkoztatáspolitika fogalmán szûkebben azt a tevékenységi
kört értjük, amelyet a kormány a gazdasági növekedés elérése és fenn-
tartása érdekében a foglalkoztatás területén tesz. A norma az a nem
jogi érvényû elõírás, amelynek elérésére a kormánynak törekednie
kell. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkoztatáspolitikai nor-
marendszerének szûkebben vett elemei� a foglalkoztatáspolitikáról
szóló 1964. évi 122. számú Egyezmény�, a foglalkoztatásból és a fog-
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Írásunkban a foglalkoztatáspolitikára mint szakpolitikára
vonatkozó nemzetközi normák közül összefoglaljuk a

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által
elfogadott normákat. A normák elõírják a teljes és termelékeny

foglalkoztatás elérését, a foglalkoztatás és a foglalkozásból eredõ
hátrányos megkülönböztetés tiltását, az ingyenes, nyilvános

munkaerõpiaci szervezet fenntartását, a magán munkaközvetítés
ingyenességének biztosítását a munkavállalók számára, és a

munkavállalók személyes adatainak védelmét.
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lalkozásból eredõ hátrányos megkülönböztetésrõl szóló 1958. évi 111.
számú Egyezmény�, a munkaerõpiaci szolgáltatás szervezetérõl szóló
1948. évi 88. számú Egyezmény�, valamint a magán munkaközvetítõ
ügynökségekrõl szóló 1949. évi 96. (módosított) Egyezmény.

A normarendszert nem lehet elválasztani az 1945-ben alakult Egye-
sült Nemzetek Szervezetének�, illetve annak szakosított intézménye-
ként, munkaügyi szakmai szervezeteként mûködõ, de már 1917-ben
alakult Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének� alapvetõ célkitûzéseitõl.

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 55. cikke szerint az Egyesült
Nemzetek elõ fogja mozdítani az életszínvonal emelését, a teljes fog-
lalkoztatást, valamint a gazdasági és szociális haladás és fejlõdés fel-
tételeit.�

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1948-ban elfogadott Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata elõírja, hogy „minden embernek joga
van a munkához, a munka szabad megválasztásához, az igazságos és
kedvezõ munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelem-
hez”�.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrehozásának célja, hogy se-
gítsen világszerte javítani a munkakörülményeket és az életszínvonalat.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyik funkciója, hogy a tag-
államok törvényhozásai részére a munkafeltételeket és az életszínvo-
nalat védõ és javító normákat dolgozzon ki, és bevezetésüket elõse-
gítse. A szervezet módszertani segítséget nyújt a szociálpolitikában,
a közigazgatásban és munkaerõképzésben. Munkaügyi statisztikákat
állít össze, kutatásokat végez a nemzetközi versenybõl fakadó társa-
dalmi problémák, a munkanélküliség, a munkaügyi és ipari kapcso-
latok, valamint a mûszaki fejlesztés területén. Foglalkozik a nemzet-
közi migránsok és a szervezkedési jogok védelmével.	
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A foglalkoztatáspolitika normái

Az állam a gazdasági növekedés és fejlõdés ösztönzése, az életszín-
vonal emelése, a munkaerõ-szükségletek kielégítése, a munkanélkü-
liség és az alulfoglalkoztatottság leküzdése érdekében fõ célkitûzés-
ként olyan aktív politikát alakít ki és hajt végre, amelynek célja a
teljes, produktív és szabadon választott foglalkoztatottság megvalósí-
tása.

A foglalkoztatáspolitika célja annak biztosítása, hogy
(a) minden munkára képes és állást keresõ személy számára legyen

munkaalkalom;
(b) ez a munka a lehetõ legtermelékenyebb legyen;
(c) lehetõség nyíljon a munka szabad megválasztására, és minden

munkavállalónak a lehetõ legteljesebb lehetõsége legyen az olyan
munkára történõ jelentkezésre, illetve az olyan munka során megva-
lósuló képzésre, képzettségének és adottságainak felhasználására,
amely munka számára megfelelõ, tekintet nélkül fajára, színére, ne-
mére, vallására, politikai meggyõzõdésére, nemzeti vagy társadalmi
származására.

A foglalkoztatáspolitika kellõképpen vegye figyelembe a gazdasági
fejlettség szintjét és állapotát, valamint a foglalkoztatási célkitûzések
és az egyéb gazdasági és szociális célkitûzések közötti kölcsönös kap-
csolatot, és ezt a politikát olyan módszerekkel kell megvalósítani,
amelyek megfelelnek a nemzeti feltételeknek és gyakorlatnak.

Az állam, a nemzeti feltételeknek megfelelõ módszerekkel és mér-
tékben

(a) összehangolt gazdasági és szociális politika keretében megha-
tározza, és rendszeresen felülvizsgálja a célkitûzések megvalósítása
érdekében hozandó intézkedéseket;

(b) megteszi a szükséges lépéseket ezen intézkedések megvalósítá-
sa érdekében, ideértve szükség esetén programok kidolgozását is.

A foglalkoztatáspolitikával kapcsolatban tanácskozni kell a terve-
zett intézkedések által érintettek képviselõivel, különösen a munka-
adók és a munkavállalók képviselõivel, azzal a céllal, hogy a kormány
teljes mértékben figyelembe vegye tapasztalatukat és véleményüket,
biztosítsa teljes együttmûködésüket a politika kidolgozásában és meg-
nyerje hozzá a támogatásukat.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Az állam kötelezi magát arra, hogy olyan politikát állapít meg és kö-
vet, amelynek az a célja, hogy az ország belsõ viszonyainak és szo-
kásainak megfelelõ módszerekkel elõsegíti az esélyek és a bánásmód
egyenlõségét a foglalkoztatás és a szakmák vonatkozásában, annak
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érdekében, hogy megszüntessen minden hátrányos megkülönbözte-
tést ezen a téren.

Hátrányos megkülönböztetésnek minõsül:
(a) minden olyan különbség, kizárás vagy elõnyben részesítés,

amely faj, bõrszín, nem, vallási meggyõzõdés, politikai vélemény,
nemzeti eredet vagy társadalmi származás alapján történik, és az esé-
lyek és a bánásmód egyenlõségének megszûnését vagy korlátozódá-
sát eredményezi a foglalkoztatás és a foglalkozás területén;

(b) minden olyan más különbség, kizárás vagy elõnyben részesítés,
amely az esélyek és a bánásmód egyenlõségének megszûnését vagy
korlátozódását eredményezi a foglalkoztatás és a foglalkozás terüle-
tén, és amelyet az illetõ tagállam a reprezentatív munkaadó és mun-
kavállaló szervezetekkel, amennyiben ilyenek léteznek, valamint más,
e célra elfogadott testületekkel való konzultáció után határoz meg.

Olyan különbség, kizárás vagy elõnyben részesítés, amely megha-
tározott munkakör tekintetében annak követelményei alapján indo-
kolt, nem minõsül megkülönböztetésnek.

A „foglalkoztatás” és a „foglalkozás” kifejezések magukban fog-
lalják a szakmai képzéshez való jogot, a foglalkoztatáshoz és az egyes
foglalkozásokhoz való jogot, valamint a foglalkoztatás feltételeit.

Az állam kötelezi magát arra, hogy az ország belsõ körülményei-
nek és szokásainak megfelelõ módszerekkel

(a) elõsegíti az együttmûködést a munkaadói és munkavállalói
szervezetekkel, valamint más, e célra elfogadott testületekkel, hogy
ezzel elõmozdítsa ennek a politikának az elfogadását és követését;

(b) olyan törvényeket hoz és olyan nevelési programokat támogat,
amelyek alkalmasak ezen politika elfogadásának és követésének biz-
tosítására;

(c) hatályon kívül helyezi mindazokat a törvényi rendelkezéseket,
megváltoztatja mindazokat a közigazgatási szabályokat és gyakorla-
tot, amelyek nem állnak összhangban ezzel a politikával;

(d) minden olyan foglalkoztatás tekintetében, amelyek felett az ál-
lami hatóságok közvetlen felügyeletet gyakorolnak, szintén alkalmaz-
za ezt a politikát;

(e) gondoskodik arról, hogy ez a politika érvényesüljön azon szer-
vek tevékenységében, amelyek állami felügyelet alatt állnak és pálya-
választási tanácsadással, szakmai képzéssel és munkaközvetítéssel
foglalkoznak;

(f) nyilvánosságra hozza évi jelentéseiben a célkitûzések végrehaj-
tásával kapcsolatosan tett intézkedéseit és az elért eredményeket.

Nem minõsülnek megkülönböztetésnek az olyan személy elleni in-
tézkedések, akivel szemben fennáll az állam elleni tevékenység alapos
gyanúja, vagy aki ilyen tevékenységet valóban kifejt, feltéve, hogy az
illetõ személy számára biztosítják a fellebbezés jogát valamilyen, az
ország szokásainak megfelelõen létrehozott illetékes szervhez.
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A különleges védõ vagy segítõ rendszabályok, amelyek a Nemzet-
közi Munkaügyi Konferencia egyéb egyezményeiben vagy ajánlásai-
ban szerepelnek, nem minõsülnek hátrányos megkülönböztetésnek.

Minden tagállam a munkaadók és munkavállalók képviseleti szer-
vezeteivel való konzultáció után, amennyiben ilyen szervezetek létez-
nek, eldöntheti, hogy más különleges rendszabályok nem minõsülnek
hátrányos megkülönböztetésnek, amennyiben ezek olyan személyek
különleges szükségleteinek figyelembevételére irányulnak, akik ne-
müknél, koruknál, csökkent munkaképességüknél, családi kötelezett-
ségüknél, társadalmi vagy kulturális helyzetüknél fogva elismerten
különös védelemre, illetve segítségre szorulnak.

Az állam a célkitûzések megvalósítását – amennyiben ilyen van –
saját tengeren túli területein is alkalmazza.

Az állami munkaerõpiaci szolgáltatás normái

Az állam köteles ingyenes, nyilvános munkaerõpiaci szervezetet fenn-
tartani, vagy annak fenntartását biztosítani.

A teljes foglalkoztatottság elérésére és fenntartására, valamint a
produktív erõforrások fejlesztésére és használatára irányuló nemzeti
program szerves részeként a munkaerõpiaci szervezet alapvetõ fel-
adata a munkaerõpiac lehetõ legjobb megszervezésének biztosítása;
ha szükséges, más érintett állami vagy magán szervezetekkel való
együttmûködés révén.

A munkaerõpiaci szervezet országos hatóság irányítása alatt álló
munkaügyi hivatalok országos rendszerébõl áll. A rendszer helyi, va-
lamint szükség esetén regionális hivatalok hálózatát foglalja magában.
A meglevõ irodák száma elegendõ kell hogy legyen az ország vala-
mennyi földrajzi körzetének ellátásához, és elhelyezkedésük megfele-
lõ kell hogy legyen mind a munkaadók, mind a munkavállalók szá-
mára.

A hálózat szervezetét
(a) felül kell vizsgálni
– ha a gazdasági tevékenység vagy az aktív népesség megoszlásá-

ban jelentõs változás áll be, és
– ha a kísérleti mûködési idõszak alatt szerzett tapasztalatok érté-

kelése szempontjából az illetékes hatóság a felülvizsgálatot kívánatos-
nak tartja; és

(b) módosítani kell, ha a felülvizsgálat eredménye indokolja a mó-
dosítást.

Tanácsadó bizottságok révén megfelelõ intézkedéseket kell tenni,
hogy a munkaadók és a munkavállalók képviselõinek együttmûkö-
dése a munkaerõpiaci szolgáltatás szervezetében, mûködésében és po-
litikája kialakításában biztosított legyen. Ezen intézkedéseknek ren-
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delkezniük kell egy vagy több nemzeti tanácsadó bizottság és a szük-
ségletektõl függõen regionális és helyi bizottságok felállításáról.

A bizottságokban részt vevõ munkaadói és munkavállalói képvi-
selõket a munkaadók és munkavállalók reprezentatív szervezeteivel
folytatott konzultáció után – feltéve, hogy ilyen szervezetek léteznek
– egyenlõ számban kell kinevezni.

A munkaerõpiaci szolgáltatás általános politikáját a munkavállalók
betöltetlen állásokra való kiközvetítésének vonatkozásában a munka-
adók és munkavállalók képviselõivel folytatott konzultáció után az
említett tanácsadó bizottságok kötelesek kidolgozni.

A munkaerõpiaci szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy bizto-
sítsa a hatékony munkaerõ-felvételt és elhelyezést. E célból a szolgálat

(a) köteles segíteni a munkavállalókat a megfelelõ álláshoz jutás-
ban, a munkaadókat pedig a megfelelõ munkavállalók felkutatásában,
továbbá ezen belül, összhangban a nemzeti alapokon kidolgozott sza-
bályokkal

– köteles nyilvántartani az álláskeresõket, feljegyezni szakmai kép-
zettségüket, gyakorlatukat és kívánságaikat, velük felvételi beszélge-
tést folytatni, és ha szükséges, értékelni fizikai és szakmai képessége-
iket; továbbá a lehetõségek függvényében szakmai tanácsadáshoz, il-
letve szakképzési vagy átképzési lehetõséghez segíteni õket,

– köteles pontos információt szerezni a munkáltatóktól az általuk
a szolgálatnak jelentett megüresedett állásokról, valamint az általuk
keresett munkavállalókkal szemben támasztott követelményekrõl,

– köteles a megfelelõ szaktudással és fizikai képességekkel rendel-
kezõ jelentkezõket a rendelkezésre álló állásokba kiközvetíteni,

– az egyes munkaügyi kirendeltségek kötelesek a többihez közve-
títeni azon jelentkezõket és állásokat, melyeket nem tud megfelelõen
elhelyezni, illetve betölteni, illetve minden más esetben, ha a körül-
mények indokolják ezt az eljárást;

(b) köteles megfelelõ intézkedéseket tenni
– a szakmai mobilitás megkönnyítésére a munkaerõ-kínálat és a

különbözõ foglalkozási ágakban jelentkezõ foglalkoztatási lehetõsé-
gek összehangolása érdekében,

– a földrajzi mobilitás megkönnyítésére a munkavállalók olyan te-
rületekre való vándorlásának támogatása érdekében, ahol megfelelõ-
ek a munkalehetõségek,

– a munkavállalók egyik területrõl a másikra történõ ideiglenes
átcsoportosításának megkönnyítésére a munkaerõ-kínálat vagy -ke-
reslet ideiglenes helyi kielégítetlenségét megszüntetõ eszközként,

– a munkavállalók egyik országból a másikba való vándorlásának
megkönnyítésére, melyet adott esetben az érintett kormányok külön
is jóváhagytak;

(c) szükség szerint más hatóságokkal, munkáltatókkal és szakszer-
vezetekkel együttmûködve köteles a rendelkezésre álló legteljesebb
körû adatokat beszerezni és elemezni a munkaerõpiac helyzetére és
annak valószínû alakulására vonatkozóan mind az ország általános
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munkaerõpiaci helyzete, mind pedig az egyes iparágak, foglalkozási
ágak és területek tekintetében; továbbá köteles ezen adatokat rend-
szeresen és idõben az érintett államigazgatási szervek, munkaadói és
munkavállalói szervezetek, valamint a nyilvánosság tudomására hozni;

(d) köteles együttmûködni a munkanélküliségi biztosításnak és a
segélyezésnek a jogosultakhoz való eljuttatásában, valamint a mun-
kanélküliek helyzetének enyhítésére vonatkozó egyéb intézkedések
ügyében; és

(e) szükség esetén köteles segíteni más társadalmi és gazdasági ter-
vezéssel foglalkozó állami és magán szervezetek munkáját a kedvezõ
foglalkoztatási helyzet biztosítása érdekében.

Az államnak intézkedéseket kell tenni
(a) a különbözõ munkaügyi hivatalokon belül a foglalkozási és

ágazati specializáció, például a mezõgazdasági és bármely más tevé-
kenység szerinti specializáció megkönnyítésére, amennyiben az ilyen
specializáció hasznos lehet;

(b) a jelentkezõk különleges kategóriái, például a mozgássérültek,
foglalkoztatásra vonatkozó igényének megfelelõ kielégítésére.

A munkaerõpiaci szervezeten és a pályaválasztási tanácsadók ke-
retén belül speciális intézkedéseket kell kezdeményezni és kidolgozni
a fiatalkorúak számára.

A munkaerõpiaci szervezet személyzetét olyan közszolgálatban
foglalkoztatottakból kell összeállítani, akiknek a státusa és szolgálati
feltételei biztosítják munkaviszonyuk állandóságát, függetlenek a kor-
mányváltozásoktól és a helytelen külsõ befolyásoktól.

Az egyes nemzeti jogalkotásokban a közszolgálatba való felvételre
elõírt feltételek betartása mellett a munkaerõpiaci szervezet alkalma-
zottait kizárólag a feladat teljesítésére való alkalmasság figyelembe-
vételével kell kiválasztani. Az alkalmasságról való meggyõzõdés le-
hetséges módozatait az illetékes hatóság köteles meghatározni.

A munkaerõpiaci szervezet személyzetét megfelelõen ki kell ké-
pezni feladataik ellátására.

A munkaerõpiaci szervezet, és szükség szerint más állami hatósá-
gok, a munkavállalók és munkaadók szervezeteivel, valamint más
érintett testületekkel együttmûködve kötelesek megtenni minden le-
hetséges intézkedést a munkaerõpiaci szervezet lehetõségeinek teljes,
önkéntes alapon történõ kihasználásának támogatására mind a mun-
kaadók, mind pedig a munkavállalók körében.

Az illetékes hatóságok kötelesek meghozni az összes szükséges in-
tézkedést az állami munkaerõpiaci szolgáltatás és a nonprofit alapon
mûködõ magán munkaközvetítõ irodák közötti hatékony együttmû-
ködés biztosítására.

Ha az állam olyan nagy kiterjedésû területeket foglal magában,
ahol az alacsony népsûrûség vagy a fejlettség szintje miatt a célkitû-
zések az illetékes hatóság megítélése szerint nem alkalmazhatók, a
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hatóság kizárhatja a célkitûzések alkalmazását az említett területekre,
éspedig akár teljeskörûen, akár olyan kivételekkel, amelyeket bizo-
nyos vállalatokra vagy bizonyos foglalkozásokra indokoltnak tart, ezt
azonban az elsõ évi jelentésében az okok feltüntetésével együttesen
meg kell jelölnie, s más területekre a kivételes eljárást nem alkalmaz-
hatja, sõt minden késõbbi éves jelentésében meg kell jelölni azokat a
vidékeket, amelyekre nézve lemond a kivételezés jogáról.

Ha az állami tevékenység a célkitûzések megvalósítása közben
bármely tengerentúli terület önkormányzati hatáskörébe tartozik, az
adott terület nemzetközi kapcsolataiért felelõs tagállam, a terület kor-
mányzatával egyetértésben nyilatkozatot juttat el a Nemzetközi Hi-
vatal fõigazgatójához, melyben a terület nevében elfogadja a célkitû-
zések megvalósításának kötelezettségeit.

A magán munkaközvetítés normái

A magán munkaközvetítõ ügynökségek jogi státusát az egyes orszá-
gok törvényei és gyakorlata alapján, a munkaadók és a munkavállalók
legreprezentatívabb szervezeteivel történõ konzultáció után kell meg-
határozni. Az ügynökségek mûködését szabályozó feltételeket az en-
gedélyezési, illetve a tanúsítványi szabályaival összhangban az állam
határozza meg, kivéve, ha a feltételeket az adott ország vonatkozó
törvénye, illetve gyakorlata másként szabályozza.

A „magán munkaközvetítõ ügynökség” elnevezés bármely olyan,
az állami hatóságoktól független természetes vagy jogi személyt je-
lent, aki, illetve amely az alábbi munkaerõpiaci szolgáltatások közül
legalább egyet nyújt:

(a) olyan szolgáltatások, amelyek egybevetik a meghirdetett állá-
sokat és az állásjelentkezéseket, anélkül, hogy a magán munkaközve-
títõ ügynökség félként jelenne meg az ebbõl származó munkaviszony-
ban,

(b) munkavállalók alkalmazását képezõ szolgáltatások, melyek cél-
ja, hogy elérhetõvé tegyék õket harmadik fél részére, amely megszabja
feladataikat és ellenõrzi ezeknek a feladatoknak a végrehajtását,

(c) egyéb, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások, amelyeket az
illetékes hatóságok határoznak meg a munkaadók és a munkavállalók
legreprezentatívabb szervezeteivel történt konzultáció után, mint pl.
a tájékoztatás, és amelyeknek nem célja, hogy a konkrét meghirdetett
állásokat és az állásra jelentkezõket összehozzák egymással.

A „munkavállaló” elnevezés értelemszerûen az álláskeresõket fog-
lalja magában.

Az államnak intézkedéseket kell tennie annak biztosítására, hogy
az említett szolgáltatástípusokat nyújtó magán munkaközvetítõ ügy-
nökségek által toborzott munkavállalóktól ne legyen megtagadva a
szervezkedés szabadsága és a kollektív alku joga.
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Az állam az alkalmazáshoz és egyes foglalkozásokhoz való hoz-
zájutás egyenlõ lehetõségének elõsegítése érdekében köteles biztosí-
tani, hogy a magán munkaközvetítõ ügynökségek megkülönböztetés
nélkül kezeljék a munkavállalókat faj, bõrszín, nem, vallás, politikai
meggyõzõdés, nemzeti hovatartozás, társadalmi hovatartozás, illetve
minden egyéb olyan megkülönböztetés tekintetében, amelyekrõl az
egyes országok törvényei és gyakorlata rendelkeznek, mint például a
kor vagy a megváltozott munkaképesség. A megkülönböztetés e ti-
lalmát nem szabad úgy végrehajtani, hogy az a magán munkaközve-
títõ ügynökségeket meggátolja olyan speciális szolgáltatások, illetve
célzott programok nyújtásában, amelyek az álláskeresési tevékenysé-
gükben leginkább hátrányos helyzetû munkavállalók megsegítését cé-
lozzák.

A munkavállalók személyes adatainak feldolgozását a magán
munkaközvetítõ ügynökségeknek úgy kell végezniük, hogy az bizto-
sítsa az adatvédelmet és a munkavállaló személyiségi jogait, össz-
hangban az egyes országok törvényeivel és gyakorlatával, az adatfel-
dolgozást korlátozniuk kell az érintett munkavállalók képesítésére és
szakmai tapasztalatára vonatkozó, illetve egyéb, közvetlenül a tárgy-
hoz tartozó információra. Az adatok feldolgozása az információ be-
szerzését, tárolását, összekapcsolását, közlését vagy bármely egyéb
olyan használatát jelenti, amely egy meghatározott vagy meghatároz-
ható munkavállalóra vonatkozik.

A magán munkaközvetítõ ügynökségek a munkavállalóknak sem
közvetlenül, sem közvetve nem számíthatnak fel semmilyen díjat
vagy költséget sem egészben, sem részletben.

Az állam az érintett munkavállalók érdekében, a munkaadók és a
munkavállalók legreprezentatívabb szervezeteivel történõ konzultáci-
ót követõen a költségmentesség rendelkezése alól kivételeket állapít-
hat meg egyes munkavállalói kategóriák vonatkozásában, valamint a
magán munkaközvetítõ ügynökségek által nyújtott szolgáltatások
speciális típusainak tekintetében. Az államnak kötelessége tájékoztat-
ni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet a kivételekrõl és azok indo-
kairól.

Az állam a munkaadók és a munkavállalók legreprezentatívabb
szervezeteivel történõ konzultációt követõen köteles valamennyi
szükséges és megfelelõ intézkedést megtenni, mind saját hatásköré-
ben, mind pedig szükség szerint más államokkal együttmûködve an-
nak érdekében, hogy megfelelõ védelmet biztosítson és velük kapcso-
latos visszaéléseket megakadályozza azon vándormunkások esetében,
akiket a magán munkaközvetítõ ügynökségek toboroztak vagy köz-
vetítettek ki. Ezen intézkedések lehetnek olyan törvények vagy más
rendelkezések, amelyek büntetést helyeznek kilátásba azon magán
munkaközvetítõ ügynökségekkel szemben, amelyek csalárd gyakor-
latot folytatnak, illetve visszaélnek jogaikkal.

Amennyiben munkavállalókat az egyik országban egy más ország-
ban történõ munkavégzésre toboroznak, az érintett államok kötelesek
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megfontolni olyan kétoldalú egyezmények megkötését, amelyek biz-
tosítják a visszaélések és a csalárd gyakorlat elkerülését a toborzásban,
a munkahelyi elhelyezésben és az alkalmazásban.

Az állam köteles intézkedéseket tenni annak biztosítására, hogy a
magán munkaközvetítõ ügynökségek ne alkalmazzanak, illetve mun-
kára ne közvetítsenek gyerekeket.

Az állam illetékes hatósága a munkaadók és a munkavállalók leg-
reprezentatívabb szervezeteivel történõ konzultációt követõen köteles
megfelelõ mechanizmust és eljárásokat biztosítani a magán munka-
közvetítõ ügynökségek tevékenységével kapcsolatos panaszok, állító-
lagos visszaélések és csalárd gyakorlatok kivizsgálását illetõen.

Az állam, összhangban országa törvényeivel és gyakorlatával, kö-
teles megtenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy
a magán munkaközvetítõ ügynökségek által alkalmazott munkavál-
lalók megfelelõ védelemben részesüljenek az alábbiak tekintetében:

– szervezkedés szabadsága,
– kollektív alku,
– minimálbérek,
– munkaidõ és más munkafeltételek,
– törvényben meghatározott társadalombiztosítási juttatások,
– képzési lehetõségekhez való hozzájutás,
– munkavédelem és munkahelyi biztonság,
– kártalanítás munkahelyi balesetek, illetve megbetegedések ese-

tén,
– kártalanítás fizetésképtelenség esetén, valamint a munkavállalói

követelések védelme,
– szülési segélyezés és a fiatal anyák védelme, illetve szülõk vé-

delme és szülõi juttatások.

Az állam az ország törvényeivel és gyakorlatával összhangban kö-
teles a magán munkaközvetítõ ügynökségek, illetve a szolgáltatást
igénybe vevõ harmadik fél, azaz a felhasználó vállalkozások által vi-
selt felelõsséget meghatározni és közöttük felosztani – a szervezkedés
szabadsága kivételével – a fentebb felsorolt területeken.

Az állam, összhangban törvényeivel és gyakorlatával, a munka-
adók és a munkavállalók legreprezentatívabb szervezeteivel történõ
konzultációt követõen köteles kialakítani, létrehozni és rendszeres
idõközönként felülvizsgálni az állami munkaerõpiaci szolgálat és a
magán munkaközvetítõ ügynökségek közötti együttmûködés elõsegí-
tésének feltételeit. E feltételeket arra az elvre kell alapozni, hogy az
állami hatóságok elsõbbségüket fenntartják a munkaerõpiaci politika
kialakítása, az ilyen politika megvalósítására elõirányzott közpénzek
felhasználása vagy a felhasználás ellenõrzése területein.

A magán munkaközvetítõ ügynökségek az illetékes hatóság által
elõírt idõközönként kötelesek ezen hatóság részére az általa kért in-
formációt biztosítani, szem elõtt tartva ezen információ bizalmas jel-
legét:
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– lehetõvé téve az illetékes hatóságnak azt, hogy az ország körül-
ményeivel és gyakorlatával összefüggésben ismerje a magán munka-
közvetítõ ügynökségek szerkezetét és tevékenységeit,

– statisztikai célokra.

Az illetékes hatóság köteles ezen információkat összeszerkeszteni
és rendszeres idõközönként nyilvánosságra hozni.

A nemzetközi normák elfogadása

A normákat keretbe foglaló egyezményeket a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet kormányok, munkaadók, munkavállalók képviselõibõl
álló, évenkénti Általános Konferenciája fogadja el. Az államoknak az
egyezmények ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigaz-
gatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából. Az egyezmények
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak azokra
nézve kötelezõk, amelyeknek ratifikációit a fõigazgató nyilvántartásba
vette. Az egyezmények azon idõponttól számított tizenkét hónap
múlva lépnek hatályba, amikor két tagállam részérõl történt ratifiká-
ciót a fõigazgató nyilvántartásba vette. A késõbbiekben az egyezmé-
nyek minden további tagállamra nézve tizenkét hónappal azután lép-
nek hatályba, hogy a tagállam ratifikációját nyilvántartásba vették.

Az egyezményt elfogadó tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hi-
vatal fõigazgatójával nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat
útján mondhatja fel az egyezményt elsõ hatálybalépésének idõpont-
jától számított tíz év elteltével. Az ilyen felmondás a nyilvántartásba
vételét követõ egy év elteltével válik hatályossá.

Az a tagállam, amely az adott egyezményt ratifikálta, és amely az
említett tízéves idõszak lejárta utáni egy éven belül nem él a felmon-
dási jogával, újabb tízéves idõszakra kötelezettségben marad. Ezt kö-
vetõen minden tíz év elteltével mondhatja fel az egyezményt.

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szer-
vezet tagállamai által vele közölt valamennyi ratifikálás, illetve fel-
mondás nyilvántartásba vételérõl. A fõigazgató kötelessége az is,
hogy a második ratifikáció nyilvántartásba vételérõl küldött értesíté-
sével egyidejûleg felhívja a Szervezet tagállamainak a figyelmét az
egyezmény hatálybalépésének idõpontjára is.

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója az elõírt szabályok
szerint nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat – az Egye-
sült Nemzetek Alapokmányának�
 102. Cikkelye értelmében – nyil-
vántartásba vétel céljából megküldi az Egyesült Nemzetek fõtitkárá-
nak.

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa
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szükségesnek ítélt idõpontokban jelentést terjeszt az Általános Kon-
ferencia elé az egyezmények helyzetérõl, és megvizsgálja, kívánatos-e
a Konferencia napirendjére tûzni az Egyezmény részleges vagy teljes
módosításának kérdését.

Ha a Konferencia az adott egyezményt részben vagy egészében
módosító új egyezményt fogad el, akkor az új egyezmény eltérõ ren-
delkezése hiányában az új módosító egyezmény valamely tagállam
által történõ ratifikálása magában foglalja a korábbi egyezmény azon-
nali felmondását, amennyiben és amikor az új módosító egyezmény
hatályba lép. Az új módosító egyezmény hatálybalépésekor lezárul
az eredeti egyezmény ratifikálásának lehetõsége a tagállamok elõtt.

Az egyezmény az elfogadott formájában és tartalmával érvényben
marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek az egyezményt ratifi-
kálták, de esetleg a módosító egyezményt nem.
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