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 Civil törvény: a szakszervezet elnevezés 
kötelezővé tétele!



• Az e törvényben a szakszervezet számára 
biztosított jogok a munkáltatónál képviselettel 
rendelkező szakszervezetet illetik meg.
(2) E törvény alkalmazásában

• a) szakszervezet a munkavállalók minden olyan 
szervezete, amelynek elsődleges célja a 
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos 
érdekeinek előmozdítása és megvédése,

• b) a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a 
munkáltatónál képviseletére jogosult szervet 
működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik.



• A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló 
szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.
(2) A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé 
tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, 
megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy 
vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe 
történő belépést.
(3) Szakszervezethez való tartozása vagy 
szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a munkavállaló 
munkaviszonyát megszüntetni vagy a munkavállalót 
más módon megkülönböztetni.
(4) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely 
szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való 
távolmaradástól függővé tenni.



A SZAKSZERVEZET JOGAI
• A szakszervezet az e törvényben meghatározott szabályok szerint jogosult kollektív 

szerződést kötni.
(2) A szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a 
munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni.
(3) A munkáltató - a szakszervezettel egyeztetve - biztosítja annak lehetőségét, hogy a 
szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a munkáltatónál közzétegye.
(4) A szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő 
gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.
(5) A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak 
tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben 
konzultációt kezdeményezni.
(6) A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdek-
képviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és 
munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.
(7) A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján - gazdasági és szociális 
érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.
(8) A szakszervezet - a munkáltatóval történt megállapodás szerint - jogosult arra, hogy 
munkaidő után vagy munkaidőben a munkáltató helyiségeit érdek-képviseleti 
tevékenysége céljából használhassa.
(9) A munkáltató a szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történő 
átutalásáért ellenértéket nem követelhet.



 „273. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv 
egyetértése szükséges - a (3) bekezdés szerint 
megjelölt - választott szakszervezeti tisztséget 
betöltő munkavállaló (a továbbiakban: 
tisztségviselő) munkaviszonyának a munkáltató 
által felmondással történő megszüntetéséhez, 
valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő 53. §
szerinti intézkedéséhez.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti védelem a 
tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak 
megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, 
ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át 
betöltötte.



(3) A szakszervezet a 236. § (2) bekezdésben foglaltak 
szerint önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott 
tisztségviselők közül, ha a munkavállalóknak a naptári 
év első napján a megelőző naptári évre számított 
átlagos statisztikai létszáma

 a) az ötszáz főt nem haladja meg, egy főt,
 b) az ötszáz főt meghaladja, de az ezer főt nem haladja 

meg, két főt,
 c) az ezer főt meghaladja, de a kétezer főt nem haladja 

meg, három főt,
 d) a kétezer főt meghaladja, de a négyezer főt nem 

haladja meg, négy főt,
 e) a négyezer főt meghaladja, öt főt jelölhet meg.



(4) A (3) bekezdésben megjelölt tisztségviselőn túlmenően az (1) 
bekezdésben meghatározott védelem illeti meg a 
munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet 
alapszabály szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt egy 
tisztségviselőt.

(5) A szakszervezet akkor jogosult a (3)-(4) bekezdésben 
foglaltak szerint megjelölt tisztségviselő helyett másik 
tisztségviselőt megjelölni, ha a tisztségviselő munkaviszonya 
vagy szakszervezeti tisztsége megszűnt.

(6) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a 
munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 
nyolc napon belül írásban közli. A tájékoztatásnak, ha a 
szakszervezet a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, az 
egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a 
szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli, 
úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.”



 Az Mt. 273. § (2) bekezdését a 2012. június 30. napján a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 28. §-a szerinti 
védelemben részesülő szakszervezeti tisztségviselőre megfelelően 
alkalmazni kell.

 Az Mt. 274. § (2) bekezdésének alkalmazásakor 
2012. december 31. napjáig a 2012. július 1-jei 
taglétszám az irányadó. 



 „(1) A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének 
ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a 273. §
(3)-(4) bekezdése szerint megjelölt munkavállaló mentesül 
munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció 
tartamára.”
(2) Az (1) bekezdés alapján naptári évenként igénybe vehető összes 
munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden 
két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-
kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell 
meghatározni.
(3) A munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt 
munkavállaló veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a 
munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást 
nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal 
korábban köteles bejelenteni.
(4) A munkaidő-kedvezmény a tárgyév végéig vehető igénybe. A 
munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet.
(5) A munkaidő-kedvezmény, valamint a munkáltatóval való konzultáció 
tartamára távolléti díj jár.



 A szakszervezet képviseletében eljáró, 
munkaviszonyban nem álló személy, ha a 
szakszervezetnek a munkáltatóval 
munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató 
területére beléphet. A belépés és a munkahelyen 
való tartózkodás során a munkáltató működési 
rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani.
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