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A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA
TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

 A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek 
védelme, továbbá a munkabéke fenntartása 
érdekében e törvény szabályozza a szakszervezet, 
az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy érdek-
képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. 
Ennek keretében biztosítja a szervezkedés 
szabadságát, a munkavállalók részvételét a 
munkafeltételek alakításában, meghatározza a 
kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi 
konfliktusok megelõzésére, feloldására irányuló 
eljárást.



 Teljesen újratanulandó a szabályozás



 Néhány fontos változás:
 Megszűnik a munkaidőkedvezmény megváltása
 A védelmet élvező szakszervezeti tisztségviselők 

száma limitált
 Az üzemi tanács tagjait védelem nem illeti meg, 

csak az üt. Elnökét



 Kollektív szerződés megkötésének új szabályai
 Az üzemi tanács jogainak teljes újraszabályozása



Munkavállalói képviselõ: az üzemi tanács tagja, 
üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyelõ
bizottságának munkavállalói képviselõje.



A munkavállalóknak vagy a munkáltatóknak joga, 
hogy – törvényben meghatározott feltételek szerint 
– gazdasági és társadalmi érdekeik elõmozdítása, 
védelme érdekében, mindennemû
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdek-
képviseleti szervezetet alakítsanak vagy az általuk 
választott szervezetbe – kizárólag az adott 
szervezet szabályaitól függõen – belépjenek, vagy 
az ilyen jellegû szervezetektõl távol maradjanak.
(2) Az érdek-képviseleti szervezetek jogosultak 
szövetségeket létesíteni, vagy ilyenekhez 
csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket 
is.



A munkavállalók jogosultak a munkáltatónál 
szakszervezet létrehozására. A szakszervezet a 
munkáltatónál szerveket mûködtethet, ezek 
mûködésébe tagjait bevonhatja.



A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet 
köteles egymást írásban tájékoztatni a 
képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselõ 
személyérõl.



AZ INFORMÁCIÓS ÉS KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁSRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Némileg zavaros, hogy ezek a szabályok hogyan 
kapcsolódnak az üzemi tanácsra, illetve a 
szakszervezetre vonatkozó speciális szabályokhoz.



 Uniós jogi alapokon áll.



 tájékoztatás: a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a 
munkaviszonnyal összefüggõ, törvényben 
meghatározott információ átadása, ennek 
megismerését, megvizsgálását és az ezzel 
kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét 
lehetõvé tévõ módon,

 konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy 
a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd.



A konzultációt a megállapodás érdekében, a 
kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelõen 
oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen

 a) a felek megfelelõ képviselete,
 b) a közvetlen, személyes véleménycsere,
 c) az érdemi tárgyalás.



 A folyamatban lévõ konzultáció tartama alatt, de –
hosszabb határidõt tartalmazó eltérõ megállapodás 
hiányában – legfeljebb a kezdeményezés 
idõpontjától számított hét napig a munkáltató a 
tervezett intézkedését nem hajthatja végre. 
Megállapodás hiányában a munkáltató a határidõ 
lejártakor a konzultációt befejezi.



A konzultációs jog megsértésének 
jogkövetkezményei: 

 Az „érvénytelenség”, mint szankció eltűnt.
 Nincs megfelelő szankciórendszer!



 A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy 
konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével 
járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági 
érdekeit vagy mûködését veszélyeztetné.



 Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében 
vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, 
információt, megoldást vagy adatot, amelyet a 
munkáltató jogos gazdasági érdekei, vagy 
mûködése védelmében kifejezetten bizalmasan 
vagy üzleti titokként való kezelésre történõ 
utalással hozott tudomására, semmilyen módon 
nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e 
törvényben meghatározott célok elérésén kívüli 
tevékenységben semmilyen módon nem 
használhatja fel.



 Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében 
vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége 
során tudomására jutott információkat csak a 
munkáltató jogos gazdasági érdekeinek 
veszélyeztetése vagy a személyhez fûzõdõ jogok 
megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
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