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A KRS Ügyvédi Iroda is részt vett az ILO 105. konferenciáján   

 

Május 30 és június 10 között ülésezett a szakosított szerv Genfben 

A genfi székhelyű Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) az ENSZ első szakosított szerve, melynek 

munkája az évente megtartásra kerülő konferencián (ILC) teljesedik ki. A konferenciát funkciója okán 

az ILO parlamentjének is szokás hívni. A 105. ILC idén kéthetes időtartamban került megtartásra, 

melyen delegáltként a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi üzletágvezető ügyvédje, dr. Kéri Ádám, 

negyedik éve vesz részt. Míg az elmúlt két évben az informális gazdaságból a formálisba történő 

átmenetre vonatkozó ajánlással foglalkozó szakbizottság munkáját segítette, idén a globális ellátó 

láncok szakbizottságának tagja volt. Az ILC ülését idén is több magas rangú Európai Uniós politikus, 

közöttük Jean-Claude Juncker megtisztelte.   

Az ILC ezeken a területeken tevékenykedett  

Az idei ülés keretében négy szakbizottságban és egy állandó bizottságban folyt munka. 

Az Application of Standards (CAS) bizottság az ILO egyik legfontosabb, állandó bizottsága, mely 

ebben az évben 24 ország jogsértéseit vizsgálta. Ez egyben az ILC legaktívabb bizottsága: hétfőtől 

szombatig átlagban napi 14 órás munkaidővel dolgozik. 

Idén is működött jogalkotási tevékenységet folytató szakbizottság. A háborúból a békébe való átmenet 

foglalkoztatási aspektusairól szóló 71.sz. ajánlás felülvizsgálata (Employment and Decent Work for 

the Transition to Peace) az 1944-ben elfogadott dokumentum jelen körülményekkel való összhangba 

hozását célozta. Tekintettel a jogalkotó munkára, kétfordulós menetben történik az ajánlás 

felülvizsgálata.  Az ajánlás alapelvi szinten fekteti le a társadalmi, gazdasági újjáépítés munkaerő-

piacra vonatkozó lépéseit, benne a társadalmi párbeszéd egyes szereplőinek elkülönült feladatait.     

A globális ellátó láncokkal (Global Supply Chains) foglalkozó szakbizottság munkája szintén 

izgalmas és vitákkal tarkított volt. A globális ellátó láncok bizonyos szektorok jellegzetességei. Ide 

tartoznak a textilipar, cipőgyártás, élelmiszeripar, halászat, építőipar, járműgyártás, valamint a 

turizmus is. Az elfogadott konklúziók szerint a globális ellátó láncok pozitív és negatív hatásokat 

egyaránt gyakorolnak a munkaerő-piacra. Pozitív hatásukként az állások számának a növelésére, a nők 

munkaerő-piaci integrációjára, és a gazdaság fehérítésére szokás hivatkozni. Ezzel együtt gyakran nem 

biztosítják a munkavállalók számára az alapvető munkajogi és munkavédelmi standardokat, sok 

esetben tiltott gyermekmunkát alkalmaznak, nem teszik lehetővé a kollektív alkut, széles körben 
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alkalmaznak megkülönböztető bánásmódot, valamint sok esetben atipikus foglalkoztatási formákba 

kényszerítik a munkavállalókat.   

A 185.sz. Tengerészeti egyezmény (Maritime Labour Convention: MLC)  módosítása keretében két 

módosítás került elfogadásra. A módosítások a munkavédelem, illetve az azonosító dokumentumok 

területét érintették.   

Végezetül a 105. ülésszak keretében a szociális igazságossággal összefüggésben is elfogadásra került 

egy nyilatkozat (Social Justice Declaration), melynek célja a 2008-ban elfogadott ILO Declaration 

on Social Justice and Fair Globalization elnevezésű nyilatkozatban foglalt célok megerősítése volt.   

Az ILO egyezmények, jegyzőkönyvek, valamint ajánlások tárgyai a foglalkoztatást teljes területét 

lefedik. Kérdésével bátran keresse dr. Kéri Ádám munkajogi üzletágvezetőt. További anyagok a 

www.ilo.org oldalon érhetőek el. 

 


