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A “PlatformMunka (CrowdWork) Projekt” Hírlevele 

EC Reference: VP/2018/004 Improving expertise in the field of industrial relations 

 

 

2. szám 

 

Elkészült az első Projekt Jelentés 

A “PlatformMunka Projekt” első kutatási jelentése (2.2) – a továbbiakban Jelentés - elérhető 

és letölthető a következő linken: https://crowd-work.eu/documents/. A Jelentés a szakirodalmi 

áttekintést és egy összefoglaló áttekintést tartalmaz a platformmunkások fontosabb 

fellépéseiről és azok hiányáról a projektben résztvevő Magyarországon, Németországban, 

Portugáliában, és Spanyolországban.  

 

Következő lépések 

Jelenleg a projekt második fázisában vagyunk. Ebben a szakaszban interjúkat készítünk azon 

szereplőkkel, akik kapcsolódnak a digitális platformmunkások kollektív szerveződéséhez, 

azok meglévő vagy újonnan születő szervezeteihez. Elkészültek az érintettekkel tervezett 

interjúk előzetes változatai, amelyeket a platformmunkásokkal, a platform működtetőivel és a 

lehetséges munkáltatói (pl. szakszervezetek) és munkavállalói szervezetek képviselőivel 

szándékozunk készíteni.  

A Covid-19 világjárvány ugyanakkor késlelteti a terepmunkákat, a platformmunkásokkal és 

azok képviselőivel való interjúk lebonyolítását. Az első nemzetközi konferenciánkat, melynek 

a Karsruhe-ban működő Institute for Technology Assessment and System Analysis (ITAS) 

adott volna otthont 2020 áprilisában, szintén törölnünk kellett. Időközben három Skype 

megbeszélést tartottunk a projekt következő fázisaival összefüggésben. A COVID-19 járvány 

által megszakított kutatómunkát, reméljük, mihamarabb folytathatjuk.  

 

Kutatási műhelytanácskozás, Barcelonában 

A Jelentéshez készült nemzeti kutatási jelentéseket 2019.november 15-én Barcelonában, 

műhelykonferencia keretében előadtuk és megvitattuk. A tanácskozást a projektben résztvevő 

spanyol NOTUS tanácsadó cég csapata szervezte egy erre az alkalomra bérelt közösségi 

térben, folyamatos tolmácsolás mellett (lásd képeket!). 

https://crowd-work.eu/documents/
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A “Platform Munka projekt” műhelykonferencia Barcelonában 2019. 11. 15.  

Program 

9:00-09:10 Megnyitó, köszöntés – a Notus Igazgatója  
9:10-09:50 A NOTUS jelentés prezentációja és megvitatása 
9:50-10:30 Az ITAS/KIT jelentés prezentációja és megvitatása 
10:30-11:00 Szünet 
11:00-11:40 Az MTA jelentés prezentációja és megvitatása 
12:40-12:20 A NOVA jelentés prezentációja és megvitatása 
12:20-14:00 Ebéd 
14:00-15:20 Közös platformok kiválasztása Spanyolország, Németország, 
Magyarország és Portugália 
15:20-15:30 Kommunikáció és Terjesztés, CICS.NOVA  
15:30-15:50 Minőségellenőrzés, CICS.NOVA  
15:50 End of the meeting 

 



 

 3 
NEWSLETTER CROWDWORK | May 2020 

 

A projekt rövid összefoglalója 

A digitális platformok terjedésével az azokat használók érdekeinek képviselete és szervezése 

számos nehézséggel jár, az érdekképviselet tradicionális formái és az Európai szociális modell 

új kihívásokkal szembesül.  

A projekt célja azon szakszervezetek, alternatív szervezetek, társadalmi mozgalmak 

stratégiájának vizsgálata, amelyek a platformmunkások érdekeinek képviseletére vállalkoznak 

CrowdWork kutatási konzorcium országaiban. A projekt keretében ezért egyrészt feltárjuk a 

platformmunkások érdekképviseletét és szervezettségét meghatározó stratégiákat, másrészt a 

figyelmet az új lehetőségekre a szociális védelem és munkajogi szabályozás kérdéseiben, 

valamint jelezzük azokat az új  hazai valamint német, portugál és spanyol tapasztalatokat, 

amelyek  a platform-alapú munkavégzés - a haknigazdaság („gig-economy”) - lehetséges 

pozitív hatásainak kiaknázását lehetővé teszik.  

Négy - a magyar kutatócsoport ötre vállalkozott -  esettanulmány  készül a szakszervezetek és 

alternatív érdekképviseleti szerveződések stratégiájáról a négy résztvevő európai országban, 

melyek a munkaügyi kapcsolatok mediterrán, kontinentális és kelet-európai modelljeit 

képviselik ( Portugália, Spanyolország, Németország és Magyarország). 

A projektben résztvevő országok 2019. novemberében elkészültek a nemzeti kutatási 

jelentésekkel, amelyek a szakirodalom és az előzetes interjúk elemzésén alapultak. 

(2.1.Munkacsomag). A második projektbeszámoló, a „Projekt jelentés” (2.2 munkacsomag.)  

is elérhető a következő linken: https://crowd-work.eu/documents. 

  

 

  

Az első Nemzetközi Konferencia várhatóan 2020 novemberében 
Budapesten kerül megrendezésre 

https://crowd-work.eu/documents
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Projekt vezető: 

 

Kutatási 

partnerek:  

 

 

Támogatás: 

 

Ref: VP/2018/004 Improving expertise in the field of industrial 

relations 

 

Linkek: 

   

 

 

 

E-mail cím: crowdworkproject@gmail.com Amennyiben le szeretne iratkozni Hírlevelünkről, 

kérjük írjon üzenetet “Leiratkozás” tárggyal. 

mailto:crowdworkproject@gmail.com
https://crowd-work.eu/
https://www.facebook.com/CrowdWork
https://twitter.com/crowd_work21
https://www.linkedin.com/in/crowdwork-project/
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