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Szakszervezet minden olyan szervezet, amely abból a célból jön létre, hogy a munkavállalók érdekeit védje, elômozdítsa és
képviselje. A szakszervezetek jogait az Alaptörvény is biztosítja.
Szakszervezet alapításához az egyesületekre vonatkozó
szabályokat kell figyelembe venni. Legalább tíz alapító tagnak ki kell
mondania a szervezet megalakítását, elfogadni a szervezet alapszabályát, majd megválasztani az ügyintézô és képviseleti szerv tagjait. A
szakszervezet székhelye csak Magyarországon lehet. Ezt követôen kérni
kell a szervezet bírósági nyilvántartásba vételét. A szervezet elsôsorban
a tagdíjakból gazdálkodik, de folytathat vállalkozási tevékenységet is. A
tagdíj általában a munkabér vagy a minimálbér 1%-a, ez a szervezet
döntésétôl függ.
A hatályos jog biztosítja a szervezkedés szabadságát: ha a
munkavállalók szakszervezet alapítása mellett döntenek, vagy be akarnak lépni egy már mûködô szakszervezetbe, senki nem akadályozhatja
meg. Sôt, aki megakadályozza, az bûncselekményt követ el.
Egyetlen dolgozót sem érhet hátrány amiatt, ha egy érdekképviseleti szervezetnek a tagja, ezt a Munka törvénykönyve és az esélyegyenlôségi törvény is garantálja.
A törvény biztosítja, hogy a munkavállalók szakszervezetet
alakítsanak, vagy szakszervezetbe belépjenek. A szakszervezetek hazai
és nemzetközi szövetségekhez, szakszervezeti konföderációkhoz is
csatlakozhatnak, hogy hatékonyabban harcolhassanak a tagok és más
munkavállalók jogaiért. A szakszervezet létrejöhet egy munkahelyen
belül is, de arra is lehetôség van, hogy egy nagyobb szakszervezet
alapszervezeteket vagy csoportokat hozzon létre a munkahelyeken.
Egyetlen munkáltatónak sincs joga követelni, hogy dolgozói nyilatkozzanak arról, tagjai-e valamely szakszervezetnek.
A szakszervezet joga, hogy tájékoztassa a munkavállalókat a
munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggô kérdé-
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sekben – ebbe beletartozik például a munkabérre, egyéb juttatásokra,
munkavédelmi elôírásokra, munkajogi és egyéb jogi elôírásokra vonatkozó tájékoztatás.
Joga, hogy képviselje a munkavállalókat a munkáltatóval vagy
ennek érdekképviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint
élet- és munkakörülményeiket érintô jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban.
A szakszervezet tagja meghatalmazhatja a szakszervezetet, hogy
az képviselje a bíróság vagy más hatóság elôtt gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából.
A munkavállalók képviseletében egyedül a szakszervezet joga
kollektív szerzôdést kötni.
A szakszervezet joga minden olyan kérdésben tájékoztatást kérni,
ami a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggô gazdasági, szociális
érdekeit érinti, így a bérek, juttatások alakulásáról vagy a munkaidôszervezésrôl.
A szakszervezet jogosult bármely munkáltatói intézkedéssel, döntéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval
közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
A szakszervezetnek joga van ahhoz, hogy – megállapodás alapján –
a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljából használja.
A szakszervezeti tisztségviselôket munkaidô-kedvezmény illeti
meg, amelyet érdekvédelmi feladatok ellátására fordíthatnak.
A szakszervezet által megjelölt tisztségviselôk fokozott munkajogi védelmet élveznek, így a szakszervezet hozzájárulása kell a munkaszerzôdéstôl eltérô foglalkoztatásukhoz vagy a munkáltatói felmondáshoz.
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A munka törvénykönyve biztosítja a jogot a munkavállalóknak, hogy
ôk maguk is részt vegyenek a cég vezetésében, és beleszóljanak a
fontosabb döntésekbe. Ha tizenötnél többen dolgoznak egy adott helyen, a
törvény szerint üzemi megbízottat kell választani. Ha pedig a létszám az
ötven fôt is eléri, egy több tagból álló testület, az üzemi tanács vesz részt a
vezetésben. Az üzemi megbízottat és az üzemi tanács tagjait is a munkavállalók választják maguk közül.
Az üzemi tanácsot bizonyos kérdésekben együttdöntési jog, míg
más témákban véleményezési jog illeti meg. A cégvezetés csak az üzemi
tanáccsal együtt dönthet a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról.
A fontosabb döntéseket (így az átalakulásról, átszervezésrôl, privatizálásról szóló döntést) elôzetesen az üzemi tanáccsal véleményeztetni
kell. Ugyanígy joga van véleményt nyilvánítani a képzési tervekrôl, a
személyes adatok kezelésérôl, a munkavállalók ellenôrzésére szolgáló
technikai eszköz alkalmazásáról stb. A munkáltató ezen kívül köteles
tájékoztatni az üzemi tanácsot a gazdasági helyzetét érintô kérdésekrôl, a
bérek, keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás és a munkafeltételek
jellemzôirôl, illetve a munkaidô felhasználásáról.
Az üzemi tanács a rá vonatkozó szabályok végrehajtására,
együttmûködésük elômozdítására a munkáltatóval üzemi megállapodást
köthet. Ha a munkáltatónál nincs kollektív szerzôdés vagy nem mûködik
nála kollektív szerzôdés kötésére jogosult szakszervezet, az üzemi megállapodás – a munkabér kivételével – szabályozhatja a munkaviszonyból
származó vagy azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket is.
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