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Bevezető 
 
 
 
Magyarországon 1993 óta gyakorlatilag változatlan szabályok mellett kerül sor az üzemi ta-
nácsok (a továbbiakban: ÜT) választására. A működésükre és a jogosítványaikra vonatkozó 
előírások több alkalommal is jelentősen módosultak. Ez utóbbiak átalakítását részben a gaz-
dasági folyamatok hatására a vállalati szervezetben bekövetkezett változások (vállalati egysé-
gek kiválása, egyesülése), részben pedig az európai uniós jogharmonizáció (csoportos lét-
számcsökkentés szabályai, a konzultáció bevezetése) váltották ki. A módosult jogszabályok 
egyrészt túlságosan bonyolultra sikeredtek (lásd pl. a munkáltató szervezeti változásait köve-
tő, ún. ideiglenes ÜT-k kialakítását), másrészt politikai megfontolások alapján, a szakszerve-
zetek és ÜT-k között folyamatosan újraosztott jogosítványokkal párhuzamosságokat és ezzel 
zavart keltettek a szakszervezeti érdekvédelmi és az ÜT részvételi jogok értelmezésében, al-
kalmazásában. 

Az Országgyűlés 2011. december 13-án fogadta el az új Munka Törvénykönyvet (a to-
vábbiakban: Mt.), amely 2012. július 1-jén lép hatályba. E módszertani kiadványnak nem 
feladata az új Mt.-nek a munkavállalók munkaviszonyára és a munkahelyi szakszervezetek 
helyzetére gyakorolt negatív hatásainak elemzése. Jelen kiadványban csak az ÜT-kre vonat-
kozó új szabályokat ismertetjük. Az új Mt. igyekezett az eddigi bonyolult szabályokat leegy-
szerűsíteni, a szakszervezeti és ÜT jogok párhuzamosságát, igaz, a szakszervezeti jogosítvá-
nyok rovására, csökkenteni. Egyszerűsítette megválasztásukat, a munkáltató szervezeti válto-
zásainak követését, viszont továbbra sem tette egyértelművé működésük személyi, tárgyi, 
technikai, pénzügyi feltételeit. (Sőt, mivel a szabályozásból kimaradt az ÜT elnök függetlení-
tése, a munkaidő-kedvezmények összevonásának lehetősége, e feltételek inkább romlottak.) 
Csökkentette a kedvezményeket és a védettséget, viszont egyértelműen növelte a jogosítvá-
nyokat. A vállalatcsoport szintű ÜT létrehozásának és működésének szabályozásával pótolt 
egy nagyon régóta hiányzó dolgozói részvételi szintet. 

Kiadványunk célja összefoglalni azokat a legfontosabb változásokat, amelyek július 1-
jétől az ÜT-k választására, jogosítványaikra és működésükre vonatkoznak. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ÜT-k többsége több választáson és jelentős működési 
tapasztalatokon van túl. Módszertani anyagunkat mégis úgy készítettük, hogy az első válasz-
táshoz és a működés megszervezéséhez is segítséget nyújtson. 

Nem változtatunk a téma megközelítésében. Ez ugyanis szándékunk szerint gyakorlatias, 
részletező, magyarázó stílusú. 

Továbbra is várjuk a Tisztelt Olvasók észrevételeit, véleményét. Az Érdekvédelmi Ta-
nácsadó Szolgálat Egyesülés (ÉTOSZ) elérhetősége a következő: 

címünk: 1068 Budapest, Benczúr u.45. 
telefon/faxszámunk: (06-1) 472-1182, 472-1183 
e-mail címünk: etosz@etosznet.hu 
weboldalunk: www.etosznet.hu  

 
Budapest, 2012. február 
 

Kisgyörgy Sándor 
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I. Az üzemi tanács választása1 
 
 
 
1. A választás előkészítése, a választási bizottság létrehozása 
 

 Az üzemi tanács/üzemi megbízott, központi üzemi tanács, vállalatcsoport szintű üzemi 
tanács létrehozása 

 
Az ÜT létrejöttének vannak a munkavállalók létszámához és a munkáltató (telephelyvezető, 
részlegvezető) jogosítványaihoz kötött feltételei. Ha a munkavállalók létszáma 15 és 50 fő 
között van, üzemi megbízottat, ha 50 fő fölött, akkor üzemi tanácsot lehet választani.  

Munkáltató telephelyén, részlegénél (a továbbiakban: telephely) is lehet ÜT-t választani, 
ha a telephely vezető jogkörrel rendelkezik az ÜT egyes részvételi jogait illetően. Ebben az 
esetben a munkáltatónál ún. kétszintű ÜT működik: a telephelyek ÜT-i és a tagjaikból 
delegálás útján létrejött központi ÜT (KÜT).  

Elismert vagy tényleges vállalatcsoport2 esetén a vállalatoknál működő KÜT-ök vagy ÜT-
k képviselőiből ún. vállalatcsoport szintű üzemi tanácsot alakítanak, ugyancsak delegálással. 

Az üzemi tanács választásának lehetősége független attól, hogy állami vagy magán-, hazai 
vagy külföldi tulajdonban van-e a cég, illetve attól is, hogy milyen társasági formában (pl. 
kft., zrt. stb.) működik. 

Az ÜT és az üzemi megbízott mandátuma 5 évre szól. 
Azoknál a munkáltatóknál, ahol már működik üzemi tanács, ott a tanács (üzemi megbí-

zott) feladata a választás kezdeményezése és a választási bizottság létrehozása. 
Ha a munkáltatónál még nem volt üzemi tanács, akkor létrehozását a munkavállalók kez-

deményezhetik és hozzák létre a választási bizottságot.  
 

 A választási bizottság megalakulása 
 
A kezdeményezőknek a legalább 3 tagú választási bizottságot a szavazásra jogosult munka-
vállalókból a választás időpontját 60 nappal megelőzően kell felállítani.  

Azoknál a munkáltatóknál, ahol több üzemi tanácsot vagy megbízottat választanak, java-
solt annyi választási bizottságot megalakítani, ahány telephelyen sor kerül a választásra. Eb-
ben az esetben célszerű a választási bizottságok képviselőiből egy választási koordinációs 
bizottságot működtetni, a különböző egységeknél zajló választások összehangolása céljából. 

Nem lehet tagja a választási bizottságnak a működő ÜT tagja. Javasoljuk, hogy a választá-
son induló jelölt se lehessen tag.  

A törvény nem határozza meg, hogy hány tagú választási bizottságot kell létrehozni. Java-
soljuk a páratlan létszám meghatározását, 3-9 fő között. A választók számától és a munkahely 
szervezeti tagoltságától függően lehet jóval nagyobb létszámú választási bizottságot is létre-
hozni. A bizottságot célszerű úgy összeállítani, hogy a különböző, esetleg „ellenérdekeltségű” 
munkavállalói csoportok képviselői (így különösen a szakszervezetek képviselői és a nem 
szervezett dolgozók) helyet kapjanak a testületben. A több szervezeti egységgel rendelkező 

                                                 
1 Az új Mt.-ből kikerült az ÜT-t „kell” választani formula, e helyett az ÜT létrehozása a dolgozók lehetőségeként 
fogalmazódik meg.  
2 Vállalatcsoportnak az azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalatok összességét nevezzük, amelyek között van 
egy uralkodó és legalább egy vagy több ellenőrzött gazdasági társaság. Ezek lehetnek elismert (kapcsolatuk 
uralmi szerződéssel szabályozott) és tényleges (az uralkodó vállalat az ellenőrzött társaságok irányítását más 
eszközökkel végzik) vállalatcsoportok. 
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munkáltatóknál, ha csak egy üzemi tanácsot választanak, akkor szerencsés, ha minden na-
gyobb egységből van tagja a választási bizottságnak.  

A választási bizottság összetételénél érdemes az ott elvégzendő feladatokra is tekintettel 
lenni: pl. a tagok rendelkezzenek szervező- és tárgyalókészséggel, jogszabályismerettel, tájé-
koztatási feladatok ellátásához szükséges készségekkel, stb.  

Az Mt. a tagokat tevékenységük ellátásának idejére munkaidő-kedvezményben részesíti.  
 

 Rendkívüli választások 
 
Rendkívüli ÜT választásra kerül sor: 

1. ha a tanács tagjainak száma több mint egyharmaddal csökkent, 
2. ha a tanácsot, üzemi megbízottat visszahívják, 
3. ha a munkavállalók száma több mint kétharmaddal csökken, vagy 51 fő alá esik 

(ilyenkor kisebb létszámú tanácsot, illetve üzemi megbízottat kell választani), 
4. ha gazdasági egységek összevonása következtében több üzemi tanács működne, 
5. a gazdasági egységek szétválasztása esetén. 

Rendkívüli ÜT-tag választásra kerül sor: 
1. ha létszámnövekedése miatt a munkavállalók és az ÜT létszáma legalább 6 hónapon át 

nincs összhangban, 
2. ha a tanács tagjainak száma, a póttagok behívása után is csökken, de a csökkenés még 

nem érte el a több mint egyharmadot, 
3. gazdasági egységek összevonása esetén, ha csak az egyik egységben működik ÜT, a 

képviselettel nem rendelkező munkavállalók képviseletére.  
A rendkívüli ÜT választás kiírásának fő szabálya, hogy a mandátum megszűnésétől szá-

mított három hónapon belül kell az új választást megtartani. Az új választást az üzemi taná-
csok általános választási szabályainak megfelelően kell megtartani.  

Amennyiben a gazdasági egységek összevonása vagy szétválasztása a munkáltató szemé-
lyében bekövetkező változások miatt kerül sor, a rendkívüli ÜT választás 4., 5., illetve a rend-
kívüli ÜT-tag választás 3. pontját kell megfelelően alkalmazni. 
 

 Milyen következményekkel jár, ha valahol nem választanak ÜT-t? 
 
Az ÜT létrehozása a munkavállalók számára lehetőség a részvételi jogok gyakorlására, ezt a 
munkáltató nem akadályozhatja meg. Hátrányos következménynek tekinthető, hogy ahol nem 
választanak tanácsot, ott a munkavállalók nem gyakorolhatják a részvételi jogokat. 

A munkáltató szempontjából is hátrányos lehet az üzemi tanács létrehozásának elmaradá-
sa, mivel így nincs intézményes formája a munkavállalók tájékoztatásának és a velük való 
konzultációnak. Erre a 2002/14/EK irányelv a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük való 
konzultációról, minden EU-s munkáltatót kötelez. Bizonyos állami támogatások, közbeszer-
zési pályázatok elnyerésénél is előnyt jelenthet a rendezett munkaügyi kapcsolat, illetve ennek 
egyik biztosítékát jelentő üzemi tanács léte. 

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (ÁPB) működéséről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 
az ÁPB-ben való részvételt, illetve a részvétel súlyát feltételekhez köti. Az egyik ilyen feltétel 
az adott ágazati (alágazati, szakágazati) szakszervezet jelöltjeire a vállalati üzemi tanács vá-
lasztásokon leadott ágazati (alágazati, szakágazati) szinten összesített szavazatok aránya. 

Ha az ágazati szakszervezet szerveződési területén működő vállalatoknál nincs üzemi ta-
nács választás, az ezzel megszerezhető pontok elvesznek a szakszervezhet számára. 
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2. A választási bizottság feladatai 
 

 A választási bizottság általános feladatai a választások előkészítésével kapcsolatban 
 
A választási bizottság feladata a választás törvényes előkészítése, lebonyolítása, részletes sza-
bályainak kidolgozása és betartatása, ennek érdekében: 
• Szabályozza saját működési rendjét és kialakítja a tagok közötti munkamegosztást (ügy-

rend, panaszkivizsgálás szabályai). 
• A törvény alapján meghatározza, hány tagú tanácsot kell választani. 
• Meghatározza a választás napját és időtartamát (egyeztetve munkáltatóval, szakszerveze-

tekkel). 
• Kidolgozza a választás szabályait, rendjét, forgatókönyvét.  
• Együttműködik a munkáltatóval és a szakszervezetekkel a választás sikeres lebonyolítása 

érdekében. 
• A választást megelőzően legalább 50 nappal közzéteszi a választók és választhatók névso-

rát. 
• Tájékoztatja a munkavállalókat a választás, a jelöltállítás, a szavazás szabályairól, a vá-

lasztás aktuális híreiről. 
• Elkészíti a választáshoz szükséges dokumentumokat, formanyomtatványokat. 
• Előkészíti a választóhelyiségeket, urnákat, szavazatszedő bizottságot állít fel. 
 

 A választási bizottság feladatai a jelöltállítás időszakában 
 
• Tájékoztatja a választókat és a szakszervezeteket a jelöltállítás szabályairól, módjáról és 

határidejéről.  
• Biztosítja a jelöléshez szükséges formanyomtatványokat, nyilatkozatokat.  
• Fogadja a beérkező jelöléseket és ellenőrzi szabályosságukat, megvizsgálja az összeférhe-

tőséget, valamint a választást megelőzően legalább 30 nappal a jelöltet nyilvántartásba ve-
szi, és azt közzéteszi.  

• A jelöltlistát a választást megelőzően legalább 5 nappal közzéteszi. 
• A jelöltállítás akkor eredményes, ha a jelöltek száma a választható ÜT-tagok számát eléri, 

ellenkező esetben a jelölési időszakot legfeljebb 15 nappal meg kell hosszabbítani.  
 

 A szavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
 
• Gondoskodik a szavazóhelyekről és a titkos szavazás technikai feltételeiről. 
• Felkéri a szavazatszedő bizottság(ok) tagjait. Gondoskodik arról, hogy megismerjék fel-

adataikat és a szavazás szabályait.  
• Elkészítteti a szavazólapokat.  
• Megállapítja a szavazatszámlálás részletes szabályait. 
• Adott esetben kivizsgálja a választással kapcsolatos vitás ügyeket. 
• A szavazás befejezése után összeszámlálja a szavazatokat, megállapítja az eredményt és 

elkészíti a jegyzőkönyvet.  
 

 A választási bizottság teendői a választás után 
 
• A jegyzőkönyv alapján közzéteszi a megválasztott tagok és póttagok listáját. 
• A jegyzőkönyv alapján elkészíti a jelentést és megküldi a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-

umnak, valamint a képviselettel rendelkező szakszervezeteknek. 
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• A választási jegyzőkönyvet tájékoztatásul megküldi a szakszervezeteknek és a munkálta-
tónak. 

• Összehívja az üzemi tanács első ülését a választást követő tizenöt napon belül, és átadja a 
választási dokumentumokat. 

 
 A választási bizottság megbízatásának ideje 

 
A választási bizottság megbízatásának időtartamát a törvény nem határozza meg. A megbízás 
szólhat az üzemi tanács első üléséig, vagy az ötéves periódusra is, az új bizottság létrehozásá-
ig. Abban az esetben, ha időközi választásra vagy visszahívási szavazásra kerül sor, akkor ez 
a bizottság fogja azokat lebonyolítani. 
 

3. A tanácsok létszámára vonatkozó szabályok 
 

 Az üzemi tanács, a központi üzemi tanács és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács lét-
számára vonatkozós szabályok 

 
A tanács tagjainak számát az határozza meg, hogy hány munkavállaló dolgozik a munkáltató-
nál, illetve annál az önálló egységnél, ahol a tanács működni fog. Ha a munkavállalóknak a 
választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma:  

több mint tizenöt fő, de kevesebb, mint ötvenegy, üzemi megbízottat; 
ha a száz főt nem haladja meg, három, 
ha a háromszáz főt nem haladja meg, öt, 
ha az ötszáz főt nem haladja meg, hét, 
ha az ezer főt nem haladja meg, kilenc, 
ha a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy, 
ha a kétezer főt meghaladja, tizenhárom tagú üzemi tanácsot kell választani. 

A központi, illetve a vállalatcsoport szintű üzemi tanács tagjainak létszámát az Mt. 15 főben 
határozza meg.  
 

 A póttagság intézménye 
 
Póttagok lesznek azok a jelöltek, akik a választáson megkapták az érvényes szavazatok leg-
alább húsz százalékát, de nem kerültek be az üzemi tanácsba. A póttagság azt jelenti, hogy ha 
valamely ÜT-tag megbízása megszűnik (például megszűnik a munkaviszonya, vagy vissza-
hívják), helyére a legmagasabb szavazati arányt elérő póttag behívható, és ezzel az ÜT mun-
kájának folyamatossága biztosítható. 
 

4. A jelöltállítás és választás szabályai 
 

 Ki jogosult a választásra? 
 
Választásra jogosult a munkáltatóval a választás napján munkaviszonyban álló (és adott te-
lephelyen dolgozó) munkavállaló. A határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezők, 
részmunkaidőben, nyugdíj mellett foglalkoztatottak ugyancsak választók. A törvény a szava-
zásból nem zárja ki a munkáltatói jogok gyakorlóit, sőt a munkáltató vezetőjét sem. 
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Nem rendelkezik választójoggal a kölcsönzött munkavállaló, illetve akit a munkáltató más 
jogviszonyban (pl. megbízási vagy vállalkozási szerződéssel stb.) foglalkoztat. 

A választásra való jogosultságot a választási bizottság állapítja meg. 
 

 Az ÜT tagság feltételei 
 
Választható minden olyan cselekvőképes munkavállaló, aki – az újonnan alakult munkáltatót 
kivéve – a munkáltatónál legalább hat hónap munkaviszonnyal rendelkezik, és az adott telep-
helyen dolgozik.  

Nem választható az, aki: 
• munkáltatói jogot gyakorol: 

− munkaviszonyt létesíthet, illetve megszüntethet, 
− kártérítési felelősséget állapíthat meg; 

• a vezető hozzátartozója; 
• a választási bizottságnak tagja. 

 
 A jelöltállítás szabályai 

 
Jelölteket állíthat a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet a saját tagjai közül, 
a munkavállalók tíz százaléka, vagy legalább ötven fő. Képviselettel az a szakszervezet ren-
delkezik, amely alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, 
vagy tisztségviselővel rendelkezik. A munkavállalók jelöltállítása a jelölteket támogató alá-
írásgyűjtéssel történik.  

A szakszervezetek és a munkavállalók is több jelöltet is állíthatnak, de a túl sok jelölt indí-
tása a választás eredményességét veszélyeztetheti. A jelölteknek ajánlott írásban nyilatkozni-
uk arról, hogy elfogadják a jelölést. A jelöléseket és a nyilatkozatokat a választási bizottság-
hoz kell eljuttatni a jelöltállítási határidőn belül.  

A választási bizottság, ha nem talál összeférhetetlenséget és szabályos a jelölés, köteles a 
jelöltet a választást megelőzően legalább 30 nappal nyilvántartásba venni és ezt közzétenni.  

A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább 5 nappal teszi közzé. 
Javasoljuk a jelöltlistán ABC sorrendben feltüntetni a jelöltek neveit. A szakszervezetek 

által állított jelöltek neve mellett azt is fel kell tüntetni, hogy az illetőt melyik szakszervezet 
jelölte. 
 

 A szavazólap tartalma 
 
Bár erről a törvény külön nem rendelkezik, javasoljuk a szavazólapot a jelöltlista alapján el-
készíteni. A szakszervezeti jelöltek neve mellett fel kell tüntetni a munkahelyi szakszervezet 
nevét, és azt is, hogy melyik országos ágazati szakszervezethez vagy szövetséghez tartozik. 
Ennek a kollektív szerződések kiterjesztése, illetve az ágazati párbeszéd bizottságokban törté-
nő szakszervezeti részvétel szempontjából lehet jelentősége.  

Tehát a szavazólapon a következőket célszerű feltüntetni: 
• a munkáltató elnevezését, 
• a jelöltek nevét ABC sorrendben, 
• a szakszervezeti jelölt neve után a munkahelyi szakszervezet és az ágazati szakszerve-

zet/szövetség nevét, amelynek a szakszervezet tagja, 
• azt, hogy hány tagú üzemi tanács megválasztására kerül sor,  
• a tájékoztatást a szavazás módjáról. 
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5. A választás érvényessége és eredményessége 
 

 A szavazat érvényessége 
 
Az a szavazat érvényes, amelyet a választási bizottság által kiadott szavazólapon adtak le, és 
egyértelműen megállapítható, hogy kikre adták le. 

A teljes szavazólap érvénytelen akkor, ha: 
• nem a választási bizottság által kiadott szavazólapon történt a szavazás; 
• a szavazólapon a választható tagok számánál több jelölt nevét jelölték meg; 
• a jelöltek nevét nem egyértelműen jelölték meg, és nem lehet megállapítani, hogy a 

szavazatokat kikre adták. 
Az egy-egy jelöltre leadott szavazat akkor érvénytelen, ha: 
• nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szavazatot mely jelöltre adták; 
• a szavazólapon nem szereplő, új nevet írnak fel és arra voksoltak. 
Érvényesnek tekinthető az a szavazat, amelyen nem a szavazólapon előírt módon jelölték 

meg a választott neveket, de egyértelmű, hogy kikre adták a szavazatokat. 
 

 Ki tekinthető megválasztott üzemi tanácstagnak, üzemi megbízottnak? 
 
A jelöltek közül azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik az érvényes szavazatok közül a 
legtöbbet, de legalább az egy jelöltre leadható érvényes szavazatok harminc százalékát meg-
szerezték. Szavazategyenlőség esetén azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a munkáltatónál 
hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik. 

Mint ezt már más helyütt is jeleztük, akik nem kerültek be a tanácsba, de legalább húsz 
százalékos támogatottságot elértek, póttagok lesznek.  

A megválasztottság feltétele természetesen az is, hogy a választás érvényes legyen. 
 

 Az érvénytelen választás 
 
A választás akkor érvényes, ha a jogosultak több mint fele részt vett a szavazáson. Az érvé-
nyesség kiszámításánál a jogosultak összlétszámába nem kell beleszámítani azokat, akik 
ugyan jogosultak a választásra, de a választás időpontjában: 

• keresőképtelen betegek, 
• fizetés nélküli szabadságon vannak, feltéve, hogy a választáson nem vesznek részt. 

A részvételi arány kiszámítása rendkívül egyszerű: 

A részvétel százalékban = a résztvevők száma
a részvételre jogosultak száma a tartósan távollevők száma

100
−

×  

Az érvénytelen választást harminc napon túl, de kilencven napon belül, változatlan szava-
zólappal meg kell ismételni.  

A megismételt választás akkor érvényes, ha a jogosultak több mint egyharmada részt vesz 
a szavazáson. A tagok megválasztásához ebben az esetben is a legalább harminc százalékos 
támogatottság szükséges. Az Mt. szerint az így megválasztott ÜT mandátuma is 5 évre szól. 

Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választást egy év múlva lehet tartani. 
 

 Az eredménytelen választás következményei 
 
A választás akkor eredménytelen, ha a jelöltek a harminc százalékos támogatottságot nem 
kapták meg annyian, ahány tagja lehet az ÜT-nek. Eredménytelen választás esetén azokra a 
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helyekre, amelyekre a jelölt nem kapta meg a szükséges szavazati arányt, új választást kell 
tartani. 

Az új választást harminc napon belül kell megrendezni, és 15 napig új jelöltek is állítha-
tók. A megismételt választás akkor érvényes, ha a jogosultak több mint egyharmada részt vesz 
a szavazáson. A tagok megválasztásához ebben az esetben is a legalább harminc százalékos 
támogatottság szükséges, a póttagokéhoz tizenöt. Az ÜT tagjainak mandátuma ebben az eset-
ben is 5 évre szól. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választást egy év múlva le-
het tartani. 
 

6. A választás lebonyolítása, a szavazatok összeszámlálása, jegyzőkönyv, jelentés, 
viták 

 
Javasoljuk, hogy ha a választási bizottság a választás napján nem tudja a szavazással, a szava-
zóhelyiségek felügyeletével, a szavazatok összegyűjtésével kapcsolatos feladatait megoldani, 
a munkavállalókból, a választási bizottság összetételének megfelelően, állítson fel legalább 3 
tagú szavazatszedő bizottságokat. Annyi szavazatszedő bizottságra van szükség, ahány szava-
zókört működtetnek a szavazás során. 

Ebben az esetben az ÜT-nek és a választási bizottságnak kell gondoskodnia a szavazat-
szedő bizottság munkaidő-kedvezményéről és felkészítéséről.  
 

 A szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
 
A választásra történő felkészülés során biztosítani kell, hogy a szavazóhelyiségben rendelke-
zésre álljanak a titkos és a törvény előírásainak megfelelő választás technikai feltételei, a sza-
vazókörben voksolók listája és a szavazólapok. 

Az első szavazó jelenlétében ellenőrzik a szavazóurnát, és lezárják azt. A szavazás ideje 
alatt biztosítani kell, hogy a szavazás a törvényben előírt szabályoknak megfelelően történjen. 
A választásra jogosultak listája alapján ellenőrzik a jogosultságot, és megállapítják a személy-
azonosságot. A szavazók számára átadják a szavazólapot, és igény esetén tájékoztatást adnak 
a szavazás módjáról. Rendellenességről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

A szavazást akkor zárhatják le, ha a meghirdetett zárási időpont elérkezett, és a választási 
bizottság nem hosszabbította meg a szavazási időt, vagy ha minden választásra jogosult már 
leadta szavazatát. 

A szavazás lezárása után a lezárt urnát, a szavazók listáját, a megmaradt szavazólapokat és 
az esetleg felvett jegyzőkönyveket át kell adni a választási bizottság számára. 
 

 A szavazatok összeszámlálása 
 
A szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása a választási bizott-
ság feladata. Javasoljuk, hogy a szavazóurnákat csak a választás lezárása után egy helyen és 
egy időben bontsák fel. Erre azért van szükség, hogy az esetleg több napig tartó választás ese-
tén, a már nyilvánosságra került eredmények ne befolyásolhassák a szavazókat. Tehát azok-
nak a szavazóköröknek az urnáit, ahol korábban, például már előző nap befejeződött a szava-
zás, lezárt állapotban, zárt helyen kell megőrizni a szavazatszámlálás megkezdéséig. 
A szavazatszámlálás eredményét a jegyzőkönyvben tételesen kell rögzíteni. 
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 A jegyzőkönyv tartalma 
 
A választási bizottság által elkészítendő jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

• a választás helyét és időpontját; 
• a választásra jogosultak számát; 
• a választáson részt vevők számát; 
• a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát; 
• az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát; 
• az egyes szakszervezetek jelöltjeire leadott szavazatok számát; 
• a megválasztott üzemi tanácstagok és póttagok nevét; 
• a választással összefüggő esetleges vitás ügyet, illetve az ezzel kapcsolatos döntést. 
Javasoljuk rögzíteni, hogy az egyes szakszervezetek jelöltjei hány szavazatot kaptak, e 

nélkül nem tudjuk majd a jelentést elkészíteni. 
A jegyzőkönyvet a választási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet 

annyi példányban célszerű elkészíteni, hogy egy-egy példányt a választásokon jelöltet állító 
szakszervezetek, a munkáltató kaphasson belőle, legalább egy példányt közzé lehessen tenni, 
és a választási bizottságnak is maradjon egy, amelyet később átad a megválasztott üzemi ta-
nácsnak. 

A jegyzőkönyvet az üzemi tanácsnak meg kell őriznie a következő választásig. Érvényte-
len választás esetén ez a kötelezettség a munkáltatót terheli. 

Azokon a munkahelyeken, ahol több üzemi tanács, illetve megbízott választására került 
sor, javasoljuk, hogy a választási koordinációs bizottság a jegyzőkönyvek alapján összesítse 
az eredményeket. Az eredményt rögzítsék jegyzőkönyvben, és aláírásukkal hitelesítve küldjék 
meg a munkáltatónak és az érintett szakszervezeteknek. 
 

 Mi az a jelentés és mit kell tartalmaznia? 
 
Amint ezt fentebb már említettük, az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (ÁPB) működéséről szó-
ló 2009. évi LXXIV. törvény a szakszervezetek ÁPB-ben való részvételét, illetve az egyes 
szakszervezetek részvételének súlyát feltételekhez köti. Az egyik ilyen feltétel az adott ágaza-
ti (alágazati, szakágazati) szakszervezet jelöltjeire a munkahelyi üzemi tanács választásokon 
leadott és ágazati (alágazati, szakágazati) szinten összesített szavazatok aránya. 

A munkahelyi választásokról szóló jelentés az összesítéshez szükséges adatokat tartal-
mazza.  

A választásokat követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjára megküldendő je-
lentés a következőket kell, hogy tartalmazza: 

o A választás helye, választás ideje; 
o A munkáltató neve, székhelye, adószáma; 
o Telephely/részleg megnevezése; 
o A megválasztható üzemi tanácstagok száma, vagy annak megjelölése, hogy üzemi 

megbízott választásra került sor; 
o A választásra jogosultak száma; 
o A választáson részt vettek száma; 
o Az összes érvényes szavazatok száma 

 Ezen belül a szakszervezet(ek) jelöltjeire leadott szavazatok száma, szakszerveze-
tenkénti bontásban, 

 A nem szakszervezeti jelöltekre leadott szavazatok száma. 
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 Kinek kell megküldeni a jelentést? 
 
A jelentést a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjára (www.szmm.gov.hu) kell elektroni-
kus úton megküldeni, amelynek eljárási rendje a következő:  

1. A jelentéstevőnek (választási bizottság) a www.szmm.gov.hu honlapon a Munkaügyi 
Kapcsolatok Információs Rendszere (MKIR) főcím alatt az „Üzemi tanács elektroni-
kus adatgyűjtő rendszer” címre, majd a „Választási eredmények bejelentéséhez szük-
séges elektronikus azonosító igénylése” alcímre klikkelve előzetesen (a jelentés leadá-
sát megelőzően) elektronikus azonosítót (kódszámot) kell kérni. Ehhez a vállalat ada-
taira vonatkozó nyomtatvány értelemszerű kitöltése szükséges. A bejelentkezést köve-
tően 3 nap múlva, elektronikus úton megkapjuk a 8 jegyű azonosítót (kódszámot).  

2. A jelentés leadásához szükséges oldalt csak ezzel a kódszámmal érhetjük el az „Üzemi 
tanács elektronikus adatgyűjtő rendszer” egy másik, „Az elektronikus adatszolgáltatás 
felülete” alcímén.  

A jelentést a munkáltatónál tartott következő érvényes üzemi tanácsi választás eredmé-
nyének jogerős megállapításáig az üzemi tanács köteles megőrizni. Ha az üzemi tanács e kö-
telezettségének – különösen megszűnése esetén – nem tud eleget tenni, a jelentés megőrzésére 
a munkáltató köteles. 

A jelentést továbbá az üzemi tanács választáson jelöltet állító munkahelyi szakszerveze-
teknek is meg kell küldeni. Ezt a helyileg szokásos módon, akár elektronikusan, akár papír 
alapon is meg lehet tenni. 
 

 A választással kapcsolatos viták rendezése 
 
A munkavállaló, munkáltató, továbbá a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet 
jelöléssel, választás lebonyolításával vagy eredmények megállapításával kapcsolatban bíró-
sághoz fordulhat. Bíróság megsemmisíti a választás eredményét, ha eredményét befolyásoló 
szabálytalanságot állapít meg. 

Javasoljuk, hogy a bírósági eljárást megelőzően panaszos forduljon észrevételével a vá-
lasztási bizottsághoz. A bejelentéssel kapcsolatban a választási bizottságnak 5 napon belül 
egyeztetést kell kezdeményeznie az érintett panasztevővel. 
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II. Az üzemi tanács működése és jogosítványai 
 
 
 
1. Az üzemi tanács működése 
 

 Az ÜT/üzemi megbízott, a KÜT és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács (VÜT) megala-
kulása 

 
Az ÜT/üzemi megbízott megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkana-
pon kezdődik. Az ÜT megválasztását követő 15 napon belül megtartja első ülését és tagjai 
közül elnököt választ. Javasoljuk, hogy az első ülést a választási bizottság elnöke hívja össze, 
és az elnök megválasztását is ő vezesse le. Megválasztásától kezdve az elnök irányítja az ÜT 
működését és vezeti az esetleges további választásokat.  

Amennyiben telephelyi ÜT-ről van szó, meg kell választani a KÜT-be delegált tago(ka)t. 
(Ilyen esetben az üzemi megbízott automatikusan tagja lesz a KÜT-nek.) Ezek számát ÜT-
nként a választási koordinációs bizottság határozza meg még a választás előtt. A KÜT első 
ülését legkésőbb az egyes ÜT-k alakuló ülését követő 15 napon belül hívja össze a választási 
koordinációs bizottság elnöke (vagy a legidősebb ÜT-tag) és a KÜT elnökének választását is 
ő vezesse le. Megválasztásától kezdve az elnök irányítja a KÜT munkáját és levezeti az eset-
leges további választásokat is. 

Ha az érdekelt KÜT-ök és/vagy ÜT-k vállalatcsoport szintű üzemi tanács működtetéséről 
döntöttek, első ülésükön meg kell választaniuk a VÜT-be delegált tago(ka)t is. Ezek számát a 
VÜT működését előkészítő, a vállalatcsoport vezetésével folytatott tárgyalás során kell meg-
határozni. (Itt kell dönteni az esetleges üzemi megbízott tagságáról is.) A VÜT első ülését 
legkésőbb az egyes KÜT/ÜT-k alakuló ülését követően 15 nappal össze kell hívni. Az ülést a 
legidősebb VÜT-tag hívja össze és az elnök megválasztását is ő vezesse le. Megválasztása 
után a VÜT munkáját az elnök irányítja. 
 

 Az ÜT-munka megszervezése, munkamegosztás az ÜT-ben 
 
A megalakult ÜT-nek (értelemszerűen a KÜT-nek és a VÜT-nek) munkája megszervezése 
érdekében több feladatot kell ellátnia: 

• A belső munkamegosztás kialakítása 
A munkamegosztást két területre javasoljuk kiterjeszteni: a) szakmai munkamegosztás és 
b) a munkavállalókkal való kapcsolattartás: 
a) Szakmai munkamegosztás alatt azt értjük, hogy az ÜT jogokhoz kapcsolódó feladatok 

bizonyos területeit az ahhoz affinitást érző és ezzel megbízott tagok végzik el. Ilyenek 
lehetnek pl.: vállalatgazdasági ügyek, a szociális kérdések, szervezeti, szervezet-átala-
kítási terület, munkavédelem, környezetvédelem, családsegítés, stb. Nagy létszámot 
foglalkoztató munkáltatók esetén e területeket érintő döntések előkészítésére, az ÜT 
felelősének vezetésével, javasoljuk munkabizottságok létrehozását és működtetését. 

b) A munkavállalókkal való kapcsolattartás azt a feladatot jelenti, hogy az ÜT tagjai, 
kapcsolattartás céljából felosztják egymás között a vállalat egyes területeit, és az ott 
dolgozó munkavállalókkal rendszeresen információt cserélnek. Beszámolnak az ÜT 
munkájáról és döntésük előtt egyes kérdésekben kikérik a dolgozók véleményét.  

• Az ÜT munkájához szükséges dokumentumok elkészítése 
Ilyen dokumentumok pl.:  
a) az ügyrend, amely az ÜT tevékenységének belső szabályait tartalmazza;  
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b) a munka- és ülésterv, ez a dokumentum összefoglalja és időrendben ütemezi az ÜT 
adott időszakban elvégzendő munkáját, feladatait; 

c) az üzemi megállapodás a munkáltató és az ÜT kapcsolatrendszerét szabályozza (ha a 
munkáltató nem tartozik általa kötött KSZ hatálya alá, és a vállalatnál nincs KSZ kö-
tésre jogosult szakszervezet, munkaviszonyra vonatkozó szabályt is tartalmazhat); 

d) megállapodás a szakszervezetekkel, értelemszerűen a munkáltatónál képviselettel ren-
delkező szakszervezet és az ÜT együttműködését szabályozza; 

e) megállapodás a vállalati részvételi intézményekkel (munkavédelmi bizottság, felügye-
lőbizottság munkavállalói képviselői), mely megállapodás az ÜT és a részvételi in-
tézmények kapcsolatát szabályozza. 

 
 Az ÜT munkájának megtervezése  

 
Az ÜT munkájának megtervezésénél, jogosítványaira építve, számba kell venni:  
• Az ÜT belső munkájának megszervezésével kapcsolatban elvégzendő feladatokat (pl. 

munkamegosztás, működési dokumentumok, stb.); 
• Azokat a várható vállalati folyamatokat, eseményeket, amelyek érintik az ÜT jogkörét; 
• Az ÜT kapcsolat- és információs rendszerének kialakításával összefüggő teendőket (mun-

káltató, munkavállalók, szakszervezet, más részvételi intézmények, horizontális kapcsola-
tok;3) 

• A munkavállalókat érdeklő, általuk felvetett kérdéseket. 

Ezekből a feladatkörökből áll össze az ÜT adott időszakra értelmezhető munkaterve. A 
munkaterv időrendi ütemezése adhatja az üléstervet. Javasoljuk, hogy az egyes ülések napi-
rendi pontjainak mindig legyenek felelősei. Ezekhez a feladatokhoz kell megtervezni az ÜT 
költségvetését, amely nem más, mint a tervezett munka elvégzésének anyagi fedezete. 
 

 Az ÜT munkájának feltételei 
 
Az ÜT-munka törvény szerinti elvégzésének vannak személyi, tárgyi-technikai és pénzügyi 
feltételei.  

• Az ÜT működésének személyi feltételei 
Feladataik ellátása érdekében, a beosztás szerinti havi munkaidejéből az ÜT tagjait 10, el-

nökét 15%-os munkaidő-kedvezmény illeti meg. Bár az ettől való eltérést nem tiltja az Mt., 
jól érzékelhetően ez a szabályozás visszalépést jelent a régi Mt.-hez képest, ahol, bizonyos 
feltételek mellett, mód volt egy-egy ÜT-tag javára a munkaidő-kedvezmények összevonására, 
illetve ezer fő feletti létszám esetén az elnök függetlenítésére is. Az ÜT-munka szakszerű ellá-
tása érdekében az üzemi megállapodásban ennél kedvezőbb munkaidő-kedvezményi feltéte-
leket kell elérni. 

Hasonló visszalépés tapasztalható a védettség tekintetében, ez ugyanis csak az ÜT elnökét 
illeti meg, de a védettség mind területét, mind pedig terjedelmét tekintve lecsökkent. Az ÜT 
elnökét a testület (megfelelő indokok fennállásakor) a munkáltató rendes felmondása esetén 
védheti meg, és megakadályozhatja a hagyományos kifejezéssel élve: átirányítását, kiküldeté-
sét és kirendelését. Nincs szabályozva az Mt.-ben, hogy ez a védettség mikortól, és választott 
tisztsége megszűnése esetén meddig illeti meg az elnököt. Viszont az ettől való pozitív irányú 
eltérést nem tiltja a törvény, tehát erről kifejezetten rendelkezni kell az üzemi megállapodás-
ban. 
                                                 
3 Horizontális kapcsolatok alatt azokat a vállalaton kívüli információs lehetőségeket értjük, amelyek az ÜT-
munka elvégzésének színvonalát és jogszerűségét segíthetik (kapcsolat szakértőkkel, más ÜT-kkel, klubokkal, 
képző intézményekkel).  
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Az esetleges üzemi tanács iroda folyamatos, szakszerű működtetéséhez, az adminisztratív, 
pénzügyi és iratkezelési feladatok intézéséhez szükség van egy felkészült asszisztens munká-
jára, aki ezt a tevékenységet akár részmunkaidőben is végezheti. 

• Az ÜT működésének tárgyi, technikai feltételei 
Az üzemi megállapodásban rendelkezni kell azokról a tárgyi, technikai feltételekről, ame-

lyeket a munkáltató biztosít az üzemi tanács rendeltetésszerű működéséhez. Pl. az üzemi ta-
nács irodát, annak berendezéseit és eszközeit, továbbá az iroda működéséhez elengedhetetle-
nül szükséges szolgáltatásokat (pl. telefon, fax, a számítógép, az internet-hozzáférés, az e-
mail használata, postai szolgáltatások, stb.), a tárgyalót, a helyileg szokásos tájékoztatási esz-
közök használatát stb. 

• Az ÜT működésének pénzügyi feltételei  
Az Mt. 236. § (4) bekezdése alapján az üzemi tanács választási és működési költségeit 

(így a pénzügyi költségeket is) a munkáltatónak kell fedeznie. (Nehezen is lenne biztosítható 
ez más módon, hiszen az üzemi tanács nem rendelkezik más, önálló bevétellel.) Azt gondol-
juk, hogy az üzemi tanács tervszerű, tudatos és szakszerű működéséhez elengedhetetlen egy 
munkaterv elkészítése. E munkaterv megvalósításának pénzügyi feltételei is vannak (pl. uta-
zási, képzési és szakértői költségek, jogtár és szaksajtó vásárlása stb.). Mindezek tervezhető-
sége, átláthatósága érdekében javasolható, hogy az üzemi tanács készítsen egy költségvetést, 
és ezt tárgyalja meg a munkáltatóval. A költségvetési keret elfogadása esetén, bizonyos rova-
tokon belül az üzemi tanács szabadon gazdálkodhatna, természetesen a gazdálkodó szervezet 
pénzügyi előírásait betartva. 
 

 Az ÜT kapcsolatrendszere 
 
Az ÜT-nek munkájához széles körű kapcsolati és információs hálóra van szüksége. A munka 
tervezésénél láthattuk, hogy ennek az ÜT legfőbb partnerei a munkáltató, a munkavállalók, a 
szakszervezetek, más részvételi intézmények (felügyelőbizottság munkavállalói tagja, akit az 
ÜT jelöl erre a pozícióra, a munkavédelmi képviselet, amellyel a jogosítványai miatt kell 
együttműködnie), és a vállalaton kívüli, ún. horizontális kapcsolatok. Ez utóbbiak közül ér-
demes azokat kiemelni, amelyek a munkához szükséges tapasztalatokat, tudást, szakértelmet, 
információt biztosítják számára. Azt gondoljuk, hogy az együttműködés fontos biztosítéka 
lehet a kapcsolatok intézményesülése írásos megállapodások formájában, amelyben rögzítik a 
kapcsolat tartalmát és formáját.  

Javasoljuk megállapodás kötését a munkáltatóval (üzemi megállapodás), a szakszervezet-
tel (együttműködési megállapodás), a munkavédelmi bizottsággal (együttműködési megálla-
podás). A hosszú távú együttműködés biztosítékát jelenti egy külső szakértővel, ilyen szerve-
zettel kötött megállapodás, csatlakozás egy ÜT klubhoz. 
 

2. Az üzemi tanács jogosítványai 
 

 A jogosítványok típusai és területei 
 
Az új Mt. szerint az ÜT rendelkezik: a) az információhoz jutás és az informálás jogosítványá-
val (tájékozódás és tájékoztatás); b) véleményezési joggal; c) konzultációs (tárgyalási) joggal; 
d) együttdöntési joggal; e) ellenőrzési joggal; f) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (Gt.) szerint az ÜT jelöli a felügyelőbizottság dolgozói képviselőit. 
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a) Az ÜT tájékozódási jogát az Mt. kétféleképpen szabályozza. Egyrészt a munkáltató kö-
telezettségévé teszi, hogy félévente tájékoztassa az ÜT-t a törvény által meghatározott ügyek-
ben, mint:  

• a gazdálkodás helyzetét érintő alapvető kérdésekről, 
• a munkabérek változása, a bérkifizetéssel kapcsolatos likviditás, a foglalkoztatás jel-

lemzőiről, a munkaidő felhasználásról, a munkafeltételek jellemzőiről, 
• a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók, valamint a munkaerő-kölcsönzés 

keretében foglalkoztatottak számáról és munkakörük megnevezéséről. 
Másrészt feladatainak ellátása érdekében az ÜT maga is kérhet a munkáltatótól informáci-

ót (tájékoztatást). 
A tájékoztatást az Mt. a következő módon határozza meg: a munkaügyi kapcsolatokkal 

vagy a munkaviszonnyal összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása, ennek 
megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét 
lehetővé tévő módon. 

Ugyanakkor az ÜT-nek félévente tevékenységéről tájékoztatnia kell a munkavállalókat.  

b) A munkáltatónak, döntése előtt véleményeztetnie kell az ÜT-vel a munkavállalók na-
gyobb csoportjára vonatkozó intézkedések és szabályzatok tervezetét. E körben munkáltatói 
intézkedésnek minősül: 

• a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egységek önálló egységgé alakítása, 
• termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,  
• a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, 
• a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,  
• az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalese-

tek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, 
• az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, mó-

dosítása, 
• a képzéssel összefüggő tervek,  
• a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,  
• az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkaválla-

lók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, 
• a munkarend meghatározása, 
• a munka díjazása elveinek meghatározása, 
• a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, 
• az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítá-

sára irányuló intézkedés, 
• a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, 
• munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés. 

c) Az ÜT feladatainak ellátása érdekében, az ok megjelölésével tárgyalást (konzultációt) 
kezdeményezhet, amelyet a munkáltató nem utasíthat vissza. 

A konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfele-
lően, oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen: 

• a felek megfelelő képviselete, 
• a közvetlen, személyes véleménycsere, 
• az érdemi tárgyalás. 
A konzultáció folytatásához kapcsolódó szabály, hogy a folyamatban lévő konzultáció tar-

tama alatt, de – hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás hiányában – legfeljebb a 
kezdeményezés időpontjától számított hét napig, a munkáltató a tervezett intézkedését nem 
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hajthatja végre. Megállapodás hiányában a munkáltató a határidő lejártakor a konzultációt 
befejezi. 

Az Mt. 71–76. §-a munkáltató és ÜT között külön szabályokat ír elő a csoportos létszám-
csökkentésre vonatkozó konzultációs eljárás (tárgyalás) tartalmára és eljárási rendjére. 

A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan in-
formáció nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit 
vagy működését veszélyeztetné. 

d) Munkáltató és az ÜT közösen dönt (együttdönt) a jóléti célú pénzeszközök felhasználá-
sáról. 

e) Az ÜT feladata munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísé-
rése (ellenőrzése) 

A munkaviszony szabályai alatt az ezt meghatározó törvényeket (pl. Mt.), rendeleteket (pl. 
kormányrendelet) és megállapodásokat (pl. ágazati vagy helyi KSZ, üzemi megállapodás), 
belső szabályzatokat kell érteni. 

f) Az ÜT FB-tag jelölési joga  
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 38. § (1) bekezdése szerint 

azoknál a társaságoknál, ahol a főfoglalkoztatású dolgozók létszáma éves átlagban meghalad-
ja a 200 főt, a társaság dolgozói a felügyelőbizottság útján részt vesznek a társaság működé-
sének ellenőrzésében. Ezeknél a társaságoknál a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a 
munkavállalók képviselőiből áll. A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az 
üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek 
véleményének meghallgatása után. [39. § (1)] 
 

 Az ÜT jogosítványainak értelmezése és gyakorlásuk módja 
 
Az ÜT jogosítványainak értelmezésére és gyakorlásuk eljárási rendjére vonatkozó megállapo-
dás adja a munkáltató és az ÜT kapcsolatának alapját. Tulajdonképpen itt történik meg a tör-
vényben igen általánosan és keret jelleggel leírt jogok értelmezése, és a helyi viszonyoknak 
megfelelő adaptálása. Ha ez az értelmezés és adaptálás nem vagy rosszul történik meg, az 
üzemi tanács emiatt nem képes a törvény által biztosított jogait gyakorolni. Ezért ezt feltétle-
nül javasoljuk üzemi megállapodásba foglalni. 

A joggyakorlás módja nem más, mint az az eljárási rend, ahogy az üzemi tanács jogosít-
ványainak érvényt szerez: kinek, mikor, milyen határidővel, mi a feladata azért, hogy az üze-
mi tanács az előírásoknak megfelelően gyakorolhassa jogait 

Az üzemi megállapodásban javasoljuk a következőket tisztázni: 

• A dolgozók mekkora létszámát, milyen körét tekintik „nagyobb csoportnak” 
Ennek megállapítására felek segítségére lehet az Mt. 71. §-a, amely csoportos létszám-
csökkentés esetén a következőképpen határozza meg a nagyobb csoport „létszámát” az 
összes foglalkoztatott számának figyelembevételével: 
a) 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén 10 fő; 
b) 100-nál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén a dolgozók 

10%-a; 
c) 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén 30 fő tekinthető a munkavál-

lalók nagyobb csoportjának. 
Ajánljuk, hogy a nagyobb csoport meghatározásánál, a társaság sajátosságaira tekintettel, 
a fentieket vegyék figyelembe! 
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• A munkáltatói intézkedések mely típusát tekintik e kérdéskörbe tartozónak 
Nyilvánvalóan a munkavégzéssel kapcsolatos technikai, technológiai, irányítási jellegű in-
tézkedéseket nem kell véleményeztetni. Úgy gondoljuk, e témakörbe tartoznak viszont 
mindazok a kérdések, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a dolgozók munkavi-
szonyát, befolyásolják gazdasági és szociális érdekeiket. 
Ebből a szempontból az Mt.-ben felsoroltakat csak kiemelt példának és semmiképpen nem 
a teljes körnek kell tekinteni. 
Fentiektől függetlenül, feleknek közösen értelmezniük kell az Mt. 264. § (2) bekezdésében 
felsorolt munkáltatói intézkedésekre és szabályzatokra vonatkozó ÜT jogokat. 

• Melyek e jog gyakorlásának eljárási szabályai 
Mivel az intézkedések tervezetéről van szó, a véleményezésre a döntést megelőzően kell 
sort keríteni. Azt gondoljuk, hogy a döntés előtt úgy kell a munkáltató által előterjesztett 
tervezetet átadni az üzemi tanácsnak, hogy az érdemben képes legyen megtárgyalni és vé-
leményezni. Ehhez szakértők igénybevételére is szükség lehet, ami ugyancsak növelheti 
az adott téma megtárgyalására szükséges időt. Mindezt figyelembe véve kell a dokumen-
tumok átadásának határidejét megállapítani.  

 

3. Konfliktusok kezelése, munkaügyi viták rendezése 
 
Javasoljuk, hogy felek a köztük felmerülő viták tárgyalásos rendezésére külön szabályokat és 
eljárási rendet fektessenek le az üzemi megállapodásban. Az Mt.-ben szabályozott külső konf-
liktuskezelési intézményeket (bíróság) csak azután vegyék igénybe, ha az együtt lefektetett 
szabályok nem vezettek megoldáshoz.  
 

 Munkajogi vita 
 
Az üzemi tanács az Mt.-ből vagy az üzemi megállapodásból származó, munkáltatóval szem-
beni igényét, ha felek tárgyalása nem vezet eredményre, bíróság előtt érvényesítheti. A mun-
káltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben igény abban az esetben érvényesít-
hető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette. 

A munkáltató vagy az üzemi tanács a tájékoztatásra vagy a konzultációra vonatkozó sza-
bály megszegése miatt öt napon belül bírósághoz fordulhat.  

A bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban határoz. A bíróság határozata ellen a 
közléstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A másodfokú bíróság tizenöt 
napon belül határoz. 
 

 Kollektív munkaügyi vita 
 
A munkáltató és az üzemi tanács a közöttük felmerült viták feloldására egyeztető bizottságot 
(a továbbiakban: bizottság) alakíthat. Az üzemi megállapodás állandó bizottság megalakításá-
ról is rendelkezhet. A bizottság a munkáltató és az üzemi tanács által azonos számban delegált 
tagból és független elnökből áll. Az elnök köteles a két fél által delegált tagokkal folyamato-
san konzultálni, a tagok álláspontját, az egyeztetés eredményét az egyeztetés befejezésekor 
írásban összefoglalni.  

A bizottság eljárásával kapcsolatban felmerült, indokolt költségek a munkáltatót terhelik. 
A munkáltató és az üzemi tanács előzetesen írásban megállapodhatnak, hogy a bizottság 

döntésének magukat alávetik. Ebben az esetben a bizottság határozata kötelező. Szavazat-
egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
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Az ÜT választásának és működésének indokolt költségeivel kapcsolatos vita esetén, illet-
ve a munkáltató és az ÜT együttdöntésekor, a két fél egyet nem értésekor felmerült vitában 
döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában döntőbírót a 
felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani. 

A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan 
magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.  
 


