A Szociális Párbeszéd magyarországi fejlődéséhez
illeszkedve az Infokommunikációs Technológiai
Szektorból (IKT) öt munkaadói szervezet és négy
munkavállalói ágazati szintű szakszervezet 2003–
ban Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság (HÁPB)
néven együttműködési fórumot hozott létre.
2012 márciusában a szociális partnerek az
együttműködés törvényes kereteit meghatározó
ÁPB
törvény
és
az
ÁRMB
határozatainak
figyelembe vételével kiterjesztették működésüket
és
létrehozták
az
Információtechnológia,
Kommunikáció Párbeszéd Bizottságot (IKPB).
Az IKPB:
Szektorális szinten működő, kétoldalú fórum, a munka
világát
érintő
érdekképviseleti,
érdekvédelmi,
érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatokat ellátó testület.
Résztvevői
kölcsönösen
konstruktív
együttműködésre
törekednek, tiszteletben tartva a szociális partnerek
jogszabályon alapuló jogosítványait, hatás - és illetékességi
körét. A résztvevők betartják a nemzeti törvényeket, az EU
direktívákat, kötelező jelleggel figyelembe veszik az
ágazatra érvényes megállapodásokat.

Céljaink:
A szektorban működő munkavállalói és munkáltatói
szervezetek érdekképviseleti tevékenységének elősegítése,
a munkaügyi kapcsolatok korrekt működtetése, a szociális
partnerség
erősítése,
ágazati
ajánlások
készítése,
megállapodások megkötése. Célunk elősegíteni a gazdasági
eredmények, a munka- és életkörülmények javítását, ezzel
is hozzájárulva a munkabéke fenntartásához.

Feladataink:
 A munka világát érintő kérdések egyeztetése a szociális
partnerek között, ezekben közös szabályok, ajánlások
kialakítása és képviselete.
 A munkáltatók és munkavállalók közös érdeke alapján
állást foglalni azokban a témákban, amelyek alapvetően
befolyásolják a szektor pozícióját.
 Konzultálni a kormányzati szervekkel a szektor
közvetlenül
érintő
szakmapolitikai
kérdésekről,
stratégiákról, ezekről véleményt nyilvánítani.
 A szektor és a munka világát érintő jogszabály
tervezeteket előzetesen véleményezni, a végrehajtás
tapasztalatait értékelni.
 Kapcsolatot tartani az EU-ban működő szociális
partnerekkel, illetve bekapcsolódni az EU szociális
dialógusába.
 Közös erőfeszítéseket tenni a szakmai körülmények
javítása,
a munkavégzés feltételeinek
fejlesztése
érdekében, hogy a különböző - piaci, felhasználói,
alkalmazói - szereplők egységét és harmonikus fejlődését

elősegítse, a kedvezőtlenebb helyzetű területek
elmaradottságát csökkentse, az egyes területek
közötti kiegyensúlyozatlanságok mérséklésével a
szakmai kohéziót növelje.
 Véleményt mondani és javaslatokat tenni a jövedelmi
pozíciók, a munkafeltételek javításáról és az
információs
társadalmat
alkotók,
az
emberi
erőforrások – a szakemberek - biztonságának és
utánpótlásának érdekében.
 Részt vállalunk a felmerülő gazdasági problémák
kezelésében.
 A szakmai érdekképviselet erősítése a bizottsági tagok
körének
bővítésével,
a
megfelelő
prioritások
kialakításával.

Az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság munkájában résztvevő
tagszervezetek:
Az IKPB kétoldalú szervezet, melynek tagjai a jogszabályok,
illetve alapító okiratuk szerint a szociális párbeszédre
felhatalmazott,
a
szektort
reprezentáló
érdekképviseleti szervezetek.

Munkáltatói oldal
Szervezet

Ha céljaink találkoznak, dolgozzunk együtt!
Érdekvédelmi törekvéseink:
 ajánlások és útmutatók közreadásával elősegíteni a
munkaadók és munkavállalók együttműködését, a
megállapodások létrehozatalát;
 érdekfeltáró és véleményformáló konferenciákat és
egyeztető szakmai fórumokat szervezni, vagy ilyenek
szervezésében közreműködni;
 kimunkált, szakmailag megalapozott gondolatokat
közvetíteni a Társadalmi Párbeszéd más fórumai felé;
 kezdeményezni a szakképzés, az át- és továbbképzés
fejlesztését, a vállalkozási képesség erősítését;
 javaslatot tenni a munkaadói szervezetek által
nyújtott oktatások állami támogatására, a szakmai
képzésre fordítandó keretek felhasználására;
 szakmailag
előkészített
munkaanyagokat
előterjeszteni a foglalkoztatással összefüggő kérdések
jogszerű
megoldásához
(pl.
bérezés,
szociális
ellátások, munkavédelem, stb.);
 elősegíteni a foglalkoztatással járó adminisztráció, a
jelentési
és
tájékoztatási
kötelezettség
egyszerűsítését, a munkaügyi szabályok betartását,
átláthatóvá tételét;
 előkészíteni és megkötni a középszintű kollektív
szerződéseket.

A csatlakozás lehetősége az ágazatban működő
munkavállalói és munkaadói szervezetek
részére adott!

Várjuk a résztvevőket a közös munkában a
közös célok eléréséért.
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A munkáltatói szövetségekből és a szakszervezetekből jól
látható,
hogy
az
IKPB
tagjai
között
hírközléssel,

telekommunikációval, informatikával, médiával, valamint
ezen területek munkáját segítő eszközök gyártásával
foglalkozó szervezetek egyaránt megtalálhatóak és körük a
törvényi feltételeknek megfelelő szervezetekkel bővíthető.
A tagszervezetek az Információ, Kommunikáció „J”
nemzetgazdasági ágban és a kapcsolódó ágazataiban
tevékenykednek.
Az IKPB együttműködése, feladatköre, munkakapcsolatai
kiterjednek:







a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
az egyéb feldolgozóipari tevékenység
a nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
a kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
a kiadói tevékenység
a film, videó- és televízió-műsor gyártása, hangfelvételkiadás
 a műsorok összeállítása, műsorszolgáltatás
 a távközlés
 az információs technológiai szolgáltatások












az információs szolgáltatás
az üzletvezetési, vezetői tanácsadás
a tudományos kutatás, fejlesztés
a reklám, piackutatás
az egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
a kölcsönzés, operatív lízing
a számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
a postai, futárpostai tevékenység
számítógép, kommunikációs eszköz javítása
szórakoztató elektronikai cikk javítása

Az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság kétoldalú szervezet

Tevékenységünk jelentősebb eredményei:
A IKT szektor szakmai területeit képviselő és sajátosságait
jól ismerő szervezetek konszenzusos javaslatokat tettek:
 az EU szociális partnerek távmunka ajánlásának hazai
feladataira;
 az elektronikai ipar stratégiai fejlesztési koncepciójára;
 az informatikai képzés (OKJ) megújítására, a gyakorlat
közeli informatikai szakképzés kialakítására;
 a munkaerő-kölcsönzésről szóló törvény módosítására;
 a válság miatt felszabaduló munkaidőkeret felhasználása
továbbképzésre, a foglalkoztatás megőrzése érdekében;
A tagszervezetek
dolgoztak ki:

több

közös

állásfoglalást,

 kiépült a párbeszéd tere a szociális partnerek, a
szektor képviselői és szervezetei között;
 létrejött
a
megállapodások
lehetősége,
az
együttműködés rendszere; a partnerek képviselői
részt vehetnek a szakmai, illetve a bizottsági szintü
munkában;
 a Bizottság képviselői, a tag- és partner szervezetek
rendezvényein rendszeresen ismertetik a párbeszéd
bizottság tevékenységét, eddigi eredményeit és a
közös munkában való részvétel, a beleszólás előnyeit.

ajánlást

 a munkahelyi képzések, a felnőttképzés színvonalasabbá
tételére
 az eFelkészültség Közmegállapodás létrehozatalára;
A Bizottság által készített és készíttetett szakanyagokat
műhelyvitákon (workshop) értékeltük, és konferenciákon
ismertettük, ilyenek voltak például:
 a munkaerő kölcsönzés és a hagyományos foglalkoztatási
formák közötti hátrányok – a különbségek csökkentése,
megoldási módok;
 az információs társadalom szolgáltatásai iránti igények
felkeltésének és fejlesztésének képzési, képességi
alapjainak áttekintése;
 az EU foglalkoztatási tervek, valamint a strukturális
alapok időarányos felhasználási irányelvei és a nemzeti
fejlesztési tervek célkitűzései, tartalma;
 az infokommunikációs piacot is érintő programok és
pályázati kiírások;
 a médiapiaci szabályozási tervezetek és a szakmai
igények összehangolása.
Az IKT szektor képviselői, szervezetei megismerték egymás
munkáját, így a Bizottság arra alapozhatja a továbbiakban
tevékenységét, hogy:

 munkáját a szektort reprezentáló munkavállalói és a
munkaadói érdekképviseletek irányítják;
 a IKPB-t alkotó szervezetek a szektor érdemi részét
átfogják;
 felvette a kapcsolatot azokkal a szakmai, tudományos
és vállalkozói szervezetekkel is, melyek konzultációs
lehetőséggel élve segíthetik munkáját a szektor
aktuális kérdéseinek megvitatása során.

Az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottsággal történő
kapcsolatfelvétel, az együttműködés lehetősége
a munka világának minden érdekelt szereplője
részére nyitott.

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD

"A szociális párbeszéd a partnerek közötti
folyamatos interakció, amelyet annak érdekében
folytatnak, hogy megállapodásra jussanak abban,
hogy milyen módon gyakorolnak ellenőrzést
bizonyos, illetékességi körükhöz tartozó gazdasági
és szociális tényezők felett."

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA,
KOMMUNIKÁCIÓ PÁRBESZÉD
BIZOTTSÁG

Keressen bennünket! Jöjjön közénk!
Várjuk a közös munkában - a közös célok
eléréséért!

Az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság tisztségviselői:
munkavállalói oldal társelnök:
Tarsoly Imréné
email: tarsoly.m@vasasok.hu
munkáltatói oldal társelnök:
Kéry Ferenc
email: kery.ferenc@kabelszov.hu
titkár:
dr. Albert Judit
email: albertj@lab.hu
 (36 1) 374 9064  (36 1) 374 9070

A Bizottság székhelye, elérhetőségei:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság
 1054 Budapest, Szemere u. 7.
email: albertj@lab.hu
 (36 1) 374 9064  (36 1) 374 9070
honlap: www.tpk.org.hu

