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értekezik, ami a munkabéke és a munkavállalók szociális érdekeinek védelme 

szempontjából alapvetően fontos. Ezt követően a tanulmány a magyar koalíciós 

jognak az új magyar Mt.-ben megalkotott szabályai közül egyes problematikus 

szabályok kritikai elemzését végzi. Ennek keretében kritikai éllel vizsgálja az ér-

dekegyeztetési (koalíciós) jog egyes intézményeinek a hazai szabályozását a nyu-

gat-európai joggal történő összehasonlítás alapján. A vizsgálatok több vonatkozás-
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I. Jogdogmatikai és jogrendszertani, valamint szociális jelentőségbeli  

kérdések 

Magyarországon bizonyos hiányosságai ellenére az 1990. évi rendszerváltást köve-

tően az 1992: XXII. tv.-vel megalkotott, első polgárinak nevezhető Munka tör-

vénykönyv (Mt.) jogdogmatikai rendszerét illetően egy jól megszerkesztett letisztult 

kódex volt, amely a szociális piacgazdaság igényeinek megfelelően előtérbe állítot-

ta a munkavállalói érdekvédelmet az erősebb ellenérdekű felet megtestesítő mun-

káltatóval szemben. E téren követte a kontinentális európai jogok munkajogi dog-

matikai rendszerét, ahol a szerzők és a kodifikátorok többsége a kollektív munka-

jogot az individuális munkajogot követően tárgyalja a tankönyvekben, illetve sza-

bályozza a tételes jogban. Alfred Söllner, valamint Martin Löwisch több kiadást 

megélt munkajogi tankönyveikben az individuális munkajogot megelőzően tárgyal-

ja a kollektív munkajogot,1 és hasonlóképpen járt el az 1992. évi magyar Mt. meg-

alkotója is,2 amelynek ebbéli rendszerét a hazai tankönyvek egy része is követte.3 

Ugyanakkor a hazai tankönyvírók egy része túllépve az 1992. évi Mt.-nek azon a 

rendszerén, amelyben az alapelveket követően a „munkaügyi kapcsolatok” norma-

rendszere megelőzte a munkaviszony szabályait, először az individuális munkajo-

got tárgyalja, és csak ezt követően a kollektív munkajogot.4 A tárgyalásnak ez a 

szisztémája megegyezik a nyugat-európai tankönyvek, kommentárok és átfogó 

intézménybemutatási könyvek túlnyomó többségének a rendszerével.5 

                                                 
1  SÖLLNER: Arbeitsrecht, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Zweiter Teil (Koalitions-, 

Tarifs-, Betriebsverfassungsrecht), Vierte Teil (Arb.verhaltnissrecht); LÖWISCH, M.: 

Arbeitsrecht, Werner Verlag, Düsseldorf, 2. Kap. (koll. Arb. recht), 4. Kap. (indiv. Arb. 

recht). 
2  1992: XXII. tv. 2. rész (Munkaügyi kapcsolatok joga) 1–3. fejezetek. 
3  A koll. munkajog megelőzi az indiv. munkajogot: PRUGBERGER T.–PLOETZ, M.: Össze-

hasonlító munkajog, ADAW, Bonn–Budapest, 1993; Uők: Magyar és európai munka és 

közszolgálati jog, KJK., Bp., 1995; PRUGBERGER: Európai és magyar összehasonlító 

munka- és közszolgálati jog, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2000. (A 2006. évi kiadás ki-

adója Complex-Kluwer K., Bp.); Új munkajogi kézikönyv (szerk.: PETRIK F.),  KJK., 

Bp., 1985; Hasonló az 1992. é. Mt. kommentárirodalma: ÁDÁM-KISS-PETHŐ: A munka 

törvénykönyve magyarázatokkal, Verza K., 1998; A munka törvénykönyve magyarázata, 

Complex, Bp., 2006; FEKETE–RADNAY–TALJÁN–ZANATHY: Munkajogi döntvénytár I–

II., HVG/ORAC, Bp., 1999–2007; PÁL–RADNAY–TALJÁN: Munkajogi kézikönyv, 

HVG/ORAC; Munkajog a gyakorlat nyelvén (szerk.: JAKAB A.), Unió K., Bp., 2001. 
4  KISS György: Munkajog, Osiris, Bp., 2001, 2005; RADNAY József: Munkajog, Szt. Ist-

ván Társulat K., Bp. 2009; LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A magyar munkajog I–II., 

Kultúrtrade K.; Munkajog I–II. (szerk.: HAJDÚ-KÚN A.), Patrocinium, 2011; 

PRUGBERGER T.–NÁDAS Gy.: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgá-

lati jog, új, átdolg. kiadás, Complex-Kluwer, Bp., 2013. II. rész individuális, III. rész 

kollektív munkajog.   
5  HENNSLER-BRAUN (Hrsg.): Arbeitsrecht in Europa, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln, 

2013. (Valamennyi ország-feldolgozásnál az indiv. munkajog megelőzi a koll. munka-

jogot.) Hasonló a tankönyvek rendszere is. L. ZÖLLNER–LORIZ–HERDENRÖDER: Arbe-

itsrecht, C. H. Beck Verlag, München, 2. Teil indiv. Arbr., 4. Teil koll. Arbr.; VAN 
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Mind a két megoldásnak megvan a maga megalapozott és tudományosan védhe-

tő ideológiája. A kollektív munkajog primátusát – különösen a piacgazdasági rend-

szerek esetében – az alapozza meg, hogy a kollektív szerződésben, valamint az 

üzemi megállapodásban, illetve az ágazati bizottsági vagy az üzemi tanácsi határo-

zatban megfogalmazott kontraktuális tartalom köti a munkáltatót, és a munkaválla-

lókra sérelmes, azzal ellentétes kikötések nem szerepelhetnek a munkaszerződé-

sekben. A kollektív munkajog tehát behatárolja az individuális munkajog tartalmát 

(kedvezményezési elv = Günstigkeitsprinzip).6 A kollektív munkajog másodlagos-

ságát valló elméleti irányvonalat ugyanakkor az alapozza meg, hogy előbb alakult 

ki az individuális munkajog és csak jóval később a kollektív munkajog azt követő-

en, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló családias jellegű munkaviszonyt, az angliai 

ipari forradalom hatására a kontinentális európai országokban is megjelent manu-

fakturális, majd gyáripari tömegtermelés egy-egy munkahelyen nagyszámú mun-

kavállaló munkavégzését követelte meg. Ez bekövetkezett a mezőgazdasági nagy-

birtokos farmokban is. Mindez magával hozta a munkáltató cégeknél a nagy lét-

számú elszemélytelenített foglalkoztatást.7 Ez a folyamat magával hozta a főként 

részvénytársasági formában működő nagyvállalatoknál a liberális profitközpontú 

foglalkoztatási módozatokat, aminek lényege a mennél hosszabb munkaidőben 

minél többet kisajtolni a munkavállalókból, minél kevesebb bérfizetés ellenében. E 

téren a manchesteri kapitalizmus járt az élen.8 Ez ellen szervezkedett a nagyüzemi 

munkásság a kollektív érdekérvényesítés eszközével, szakszervezeteket alakítva. 

Mivel a szakszervezeti szerveződés kezdetben büntetőjogi szankciókkal sújtva tilos 

volt, „búvópatakként” az üzemekben történt a szerveződés, és így jelent meg az 

üzemi tanácsrendszer.9 Fejlődéstörténeti szempontból a kollektív munkajog tehát 

később alakult ki, mint az individuális munkajog. Ebből adódik, hogy a nyugat-

európai államok polgári törvénykönyveibe (Ptk.) Svájcot kivéve10 nem került be a 

kollektív szerződés, csak a munka-, illetve a szolgálati szerződés.11 

                                                                                                                            
VOSS, J. J. Heerma: Inleiding Sozialrecht Nederlands, Juridische Boomverlag, Den 

Haag. Deel 1. Indiv. arbr., Deel 2. Koll. arbr.; MAYER-MALY, Theo–MARHOLD, Franz: 

Arbeitsrecht I–II. Band, I. B. MALY: Ind. Arbr., II. B. MARHOLD: Koll. Arbr. Springer, 

Wien–New York; FLORETTA–SPIELBÜCHER–STRASSER: I–II.: Arbeitsrecht, FLORETTA-

SPIELBÜCHER, I. Ind. Arbr., STRASSER, II. Koll. Arbr.; Mivel a francia Cod di travail I. 

kötete  az indiv., a II. kötete pedig a koll. droit du travail-t tartalmazza, a francia és a 

belga tankönyvek is többségben e rendszert követik. 
6  LÖWISCH: Arbeitsrecht, 53; ZÖLLNER–LORIZ–HERGENRÖDER: 37. II. 1. 
7  NIKISCH, A.: Arbeitsrecht, 2. Aufl. II. Band, 17–27.; BERKE Gyula: Kollektív szerződés 

a magyar munkajogban, Pécsi Munkajogi közlemények, Monográfiák, 1. I/1–10. 
8  ENGELS Frigyes: A munkásosztály helyzete Angliában, Magyar Helikon, Bp., 1980. 
9  SÖLLNER, A.: Arbeitsrecht, 68–69.  
10  Svájc esetében a Zivilgesetsbuch (ZGB) mellett az Obligationsgesets (OR) tartalmazza 

a polgári jogot, és az utóbbiban az egyes szerződések között az Arbeitsvertrag mellett 

szerepel a Gesammtarbeistvertrag is. 
11  L. a német BGB, az osztrák ABGB., a holland BWB., a francia/belga Code Civil és az 

olasz/spanyol Codice Civile csak a Dienstvertragról, Contact du travairól, ill. a contratto 
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Ami a kollektív munkajog jelentőségét illeti, nagyban emeli azt a politikai kiha-

tása. Az USA-nak a II. világháborúba történt belépésekor, hogy egy szélesre nyílt 

szociális olló ne növelje a társadalmi feszültséget, az USA akkori elnöke, Theodor 

Franklin Roosewelt elfogadta J.-M. Keynes szociális piacgazdaságra épülő jóléti 

állam (welfare state) koncepcióját, mely egyfelől az individuális munkajog szabá-

lyaiba jelentős szociális munkavállalói érdekvédelmi szabályokat iktatott be, és 

teljes mértékben kifejlesztette a XIX. és a XX. század fordulójától kiépülés alatt 

állt munkajogot.12 A II. világháború végével Európában is a szociális piacgazdaság 

és a jóléti államiság koncepciója vált általánossá egészen az 1990-es rendszerváltá-

sig, ill. a szovjet kommunista rendszer összeomlásáig, amikor is az egypólusúvá 

vált amerikai gazdaság- és társadalom-politikai hatalom nyomására Európában is 

kezdetét vette a jóléti állam és a szociális piacgazdasági rendszer lebontása, és az 

USA nyomására fokozatosan eluralkodott a neoliberális globalizálódott gazdasági 

rendszer. Ez a rendszer a kollektív munkajogot teljesen visszaszorítani igyekszik, 

az individuális munkajogban pedig a szociális minimál-standardokat próbálja a 

lehető legkisebb mértékre leszorítani.13 A rendszerváltást követően 2012-ben ha-

tályba lépett második magyar polgári vonású Mt. (2012: I. tv.) teljesen eme igény 

jegyében született meg,14 kiüresített formális munkajoggal. Sokan ezért az egyete-

mi munkajogi oktatásban is marginálisan kezelik a kollektív munkajogot, hivat-

kozva arra, hogy a bíróságok elé kerülő munkaügyi jogvitákban alig találni kollek-

tív munkajogi tartalmúakat.15 

                                                                                                                            
del lavororól, ill. trabaioról szól, míg a Tarifa-, ill. a kollektív szerződést az érdekegyez-

tetéssel együtt külön tarifa-, ill. kollektív szerződési törvények rendezik: L. Németor-

szág, Olaszország, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Ausztrria, Svájc, 

Görögország, skandináv államok, az Egyesült Királyságban pedig a Trade Union and 

Labour relations Act. (Bővebben l.: PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összeha-

sonlító munka- és szociálisjog, Wolter Kluwer K., 2014, 48. és köv. o.   
12   GIERKE, Otto: Die Wurceln des Dienstvertrags, in: Festschrift für Brunner, 1914. 
13  PRUGBERGER Tamás: Munkavállalói biztonság a globalizációban, Valóság 2008/2, 39–

53; UŐ: Munkajogi normatív értékek és a neoliberális globalizálódó gazdaság, Bíbor 

K., Miskolc, 2008.  
14  LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: Génmanipulált újszülött – Új munkatörvény az autori-

ter és a neoliberális munkajogi rendszerek határán, in: Az új Munka Törvénykönyv di-

lemmái… Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum V. (konfe-

renciakötet, szerk.: KUN A.), KRE. ÁJK., Bp., 2013, 24–56; PRUGBERGER T.: Az új 

Munkatörvénykönyv az uniós normák és a tagállami szabályozások tükrében, mindkettő 

in: Az új Munka Törvénykönyv dilemmái… Acta Caroliensa Conventorum Scientiarum 

Iuridico-Politicarum V. (konferenciakötet, szerk.: KUN A.), KRE. ÁJK, Bp., 2013, 57–

74. PRUGBERGER T.: Magyar munka- és közszolgálati reform európai kitekintéssel, No-

votni Kiadó, Miskolc, 2011, 2012. és 2014 (a magyar munkajogi intézmények új szabá-

lyainak összehasonlítása a tagállamok hasonló intézményeinek szabályaival forrásmeg-

jelölés mellett). 
15  Nádas György debreceni egyetemi docens megállapítása az általa irányított doktorjelöl-

tek kutatásai alapján. 
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Azzal, hogy a második Orbán kormány teljes mértékben átvette a neoliberális 

gazdasági szemléletet a 2012. évi Mt. elkészítésénél, a kollektív munkajog kiala-

kult dogmatikai rendszerét is megváltoztatta. A kollektív munkajog ugyanis – mi-

ként az előzőek során már érzékeltettem – két fő részből áll. Az első, amely a válla-

lati szinttől felfelé területi és országos ágazati vagy ágazatközi szinten jelenik meg. 

Ágazati szinten a szakszervezeti szövetségek és a munkáltatói szövetségek tárgyal-

nak egymással. Vállalti szinten viszont az adott vállalatnál képviseletet ellátó egy 

vagy több szakszervezet és a munkáltató tárgyal egymással. A mind a két fórumon 

így létesülő kollektív szerződést célzó érdekegyeztetés intézményével és a kollek-

tív szerződés létesítésével, tartalmával és megszűnésével, valamint az ezzel össze-

függő érdekvitákkal, továbbá a nyomásgyakorlással kapcsolatos a tarifális vagy 

koalíciós jog, amit érdekegyeztetési jognak is szokás nevezni. A vállalati szinttől 

lefelé jelenik meg az üzemi alkotmányjog, másként mondva az üzemi tanácsrend-

szer joga, amely magába foglalja az üzemi megállapodást is.  

A nyugat-európai munkajogi dogmatikában és a korábbi magyar Mt.-ben is a ta-

rifális jog az elsődleges, és az üzemi alkotmányjog a másodlagos. Sőt az Egyesült 

Királyság munkajogában az üzemi alkotmányjog, a code de termination teljesen 

ismeretlen, addig az USA-ban létezik, abból kiindulva, hogy a munkáltatók a mun-

kavállalói kollektívával az általuk megválasztott közvetlen képviselők útján köny-

nyebben szót értenek, mint a szakszervezetekkel.16  Igaz, míg az európai felfogás 

szerint a koalíciós, illetve a tarifális jog leglényegesebb jellemző vonása a konfron-

táció és annak kontraktussal történő feloldása, addig az üzemi alkotmányjog lénye-

ge az üzemi vezetésben való részvétel, vagyis a participáció. Ennek megnyilvánu-

lása az üzemi vezetés és az üzemi tanács közötti folyamatos kooperáció. 

Az 1992. évi Mt. helyébe lépett 2012. évi új Mt. megváltoztatva a korábbi rend-

szert, az amerikai szisztémát követve az üzemi tanácsrendszerrel kezd. Én viszont a 

jogdogmatikát helyezem előtérbe a szűk, részben gazdaságpolitikai megfontolással 

szemben. Ezért először  az érdekegyeztetési, másként szólva a tarifális /koalíciós 

joggal kapcsolatos  problémákat tárgyalom, és csak azt követően az üzemi tanács 

rendszerét.   

 

II. Az érdekegyeztetési/tarifális (koalíciós) jogot érintő jogalkotási és  

jogalkalmazási problémák 

1.  

A nyugat-európai államokban kétféle munkajogi érdekegyeztetési fórumrendszer 

alakult ki. A germán jogrendszert képviselő államokban – mindenekelőtt Németor-

szágban – az állami részvétel nélküli kétoldalú (bipartit) érdekegyeztetés fejlődött 

ki, míg a frankofon–latin jogrendszerekre az állami részvétellel történő háromolda-

                                                 
16  HENSLER, M.–FRK R.: Arbeitnehmerbeteiligung in den USA durch Betriebsrate, Neue 

Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA), 2003/11,  357–358; PRUGBERGER T.: Az üzemi ta-

nácsi érdekvédelem megjelenése az angolszász jogrendszerben, Napi Jogász 2003/10, 

22–23; PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, 

Wolters Kluwer K., Bp., 2015, 227–229. 
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lú (tripartit) érdekegyeztetés a jellemző, amely azonban ágazati és területi szinten 

nem mindig érvényesül. Az állami részvétel hiánya miatt Németországban és a 

hasonló jogrendszert alkalmazó államokban országos ágazatközi szinten Nemzeti 

Munka Tanácsban (NMT) vagy Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsban 

(NGSZI), területi ágazatközi szinten pedig területi bizottságokban történik az ér-

dekegyeztetés. 

Az NMT-ben, ill. a NGSZT-ben való részvételi jogosultságot a frankofon jog-

rendszert követő államokban (Franciaország, Belgium, Luxemburg) országos szin-

tű jogforrás, törvény vagy államfői rendelet állapítja meg, amely meghatározza 

paritásos alapon azt a taglétszámot és 50%-ot meghaladóan azt az ágazati lefedett-

séget, amelyet mind a munkáltatói, mind a szakszervezeti oldalnak fel kell mutat-

nia. Ha valamely szakszervezet, szakszervezeti szövetség, valamint munkáltatói 

érdekképviseleti szervezet ilyen reprezentativitást felmutatni nem tud, ki van zárva 

az országos ágazatközi érdekegyeztető tanács, valamint az országos ágazati és a 

területi ágazati, valamint ágazatközi bizottság munkájából is, ha csak nem tudja 

bizonyítani, hogy az adott ágazatban vagy területen jelentősnek tekintendő. Ehhez 

az szükséges, hogy az adott ágazatban egymaga vagy más hasonló érdekvédelmi 

szervezettel (szövetséggel) konföderációba lépve több mint 50%-ban az adott ága-

zatot taglétszámával az összes hasonló szervezetet figyelembe véve lefedje. Ezen-

kívül előírás még az is, hogy mindkét oldalon az érdekvédelmi szövetségek külön-

külön a törvényben előírt meghatározott taglétszámmal rendelkezzenek. Ha ez a 

reprezentativitás nincsen meg, akkor az a szervezet a koalíciós tárgyalásokon nem 

vehet részt. Állami részvétellel történő országos ágazatközi és ágazati kollektív 

szerződéssel, ha abban valamennyi érintett részt vesz, valamint akkor is, ha annak 

megkötésben nem minden érintett érdekvédelmi szövetség vett részt, az azt megkö-

tő szervezetek az általuk aláírt kollektív szerződésnek (KSz.) a munkaügyi minisz-

ter általi kiterjesztését kérik, az ilyen KSz.-ek quasi jogforrásnak minősülnek. Ezért 

az Európai Törvényszék által kimondva ilyen kiterjesztett vagy pedig tripartit 

KSz.-szel európai uniós irányelvet is lehet implementálni.17 

A kétoldalú (bipartit) érdekegyeztetési tárgyalási rendszernél a reprezentativitás 

tekintetében ilyen kötöttségek nem állnak fenn. Az alapszintű reprezentativitás a 

10%-os taglétszám, amellyel minden érdekvédelmi szervezetnek rendelkeznie kell, 

mert ekkor áll fenn a koalícióképessége. A koalíció-, ill. a tarifaképesség mind a  

bi-, mind a tripartit érdekegyeztetési rendszernél egyformán feltétel. Ez azt jelenti, 

hogy az érdekvédelmi szervezet az ellenérdekű féltől, valamit harmadik hatalomtól 

(pártoktól és kormányoktól) független legyen.18 A KSz.-t, vagyis a tarifaszerződést 

(Tfsz.) is az érdekképviselettel együtt magába foglaló „tarifatörvények” a kétoldalú 

                                                 
17  Az Európai Curia a C-129/96. sz ügyben irányelv-átültetésre szolgáló intézkedésről 

szól, ami jogszabályon kívül más is lehet, ha nyilvánosságot kap és kikényszeríthető. A 

háromoldalú országos KSz. egyértelműen ilyen. L.: VÁRNAY E.–PAPP M.: Az Európai 

Unió Joga, Complex, Wolter Kluwer K., 211, 213. 
18  SÖLLNER: i. m. 52–63; Iura Europae (Droit du travail-Arbeitsrecht), Edition Technique 

iuris chaseurs, Paris-C. H. Beck Verlag, München, I–III. 50. I. C. 
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érdekegyeztetési rendszereknél a koalíció/tarifaképességen felül csak azt mondják 

ki, hogy ha valamelyik fél a másikkal tárgyalni akar, a tárgyalást nem utasíthatja 

vissza, vagyis tárgyalni köteles. Ebből azonban nem következik, hogy KSz.-t is 

köteles lenne kötni.19 

Ami már most a magyar helyzetet illeti, az 1992. évi Mt. első javaslata a kétol-

dalú német mintájú érdekegyeztetési rendszert preferálta. Ugyanakkor viszont a 

Szakszervezeti Kutató Intézet, valamint egyes szakszervezeti és munkáltatói szö-

vetségi funkcionáriusok külföldi – főleg spanyol, belga és holland – hatásra20 egy 

olyan kombinált megoldással alakították ki az Országos Érdekegyezetési Tanácsot 

(OÉT), amelyben valamennyi munkáltatói szövetség, valamint a szakszervezeti 

vagyon nagyságától függően csak nyolc szakszervezeti szövetség foglalt helyet és 

tárgyalt kétoldalúan egymással. Bizonyos kérdésekben azonban, így a minimálbér-

ről, a maximális munkaidő nagyságáról, valamint a csoportos létszámleépítés sza-

bályainak a módosításáról az OÉT-ben történő megállapodás csak állami részvétel-

lel vált érvényessé. Így vált lehetővé az állami részvétellel történő háromoldalú 

KSz.-kötés az OÉT-ban. Az OÉT eredeti kétoldalú tárgyalási fórumrendszere így 

vált fokozatosan, főleg az Antall–Boross polgári kormányt felváltott balliberális 

Horn- kormány időszakában háromoldalú érdekegyeztetési fórummá a Munka- és 

Családügyi Minisztériumhoz (MCSM) telepített kiszolgáló irodával.21  

Az 1992. évi Mt. az OÉT-ben való tárgyalási részvételt praktikus szemlélettel, 

minden elvi szempontot félretéve a szakszervezeti oldalt érintve diszkriminatív 

módon a már említett szakszervezeti vagyonbirtoklás arányában állapította meg. A 

MCSM megpróbálta a már ismertetett nyugat-európai paritásos feltételek szerint 

normatív módon meghatározott taglétszám és ágazati lefedettség alapján meghatá-

rozni az OÉT-ben való részvétel feltételeit. Ezt egy háromoldalú, állami, szakszer-

vezeti és munkáltatói szövetségi „Megállapodással” valósították meg, ami mindkét 

oldalnak a már megszerzett pozícióit veszélyeztette. A munkáltatói szövetségekét 

azért, mert tagságuk reprezentativitási feltételek nélkül biztosítva volt, a rendszer-

váltás előtti Szakszervezetek Országos Tanácsából (SZOT) átalakult Magyar Szak-

szervezetek Országos Szövetségét (MSZOSZ) pedig azért, mivel ők birtokolták a 

szakszervezeti vagyon több mint 90%-át. Ezért e „Megállapodás” végre nem haj-

tott papírtigris maradt. Csak 2009-ben sikerült a 2009. évi LXXIII. tv.-vel az or-

szágos ágazatközi tárgyalási rendszert és az OÉT-ben való részvétel paritásos felté-

                                                 
19  NIKISCH, A.: Arbeitsrecht, 2. Aufl. II. Band. J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen, I. Kapitel, 

2–77; SÖLLNER: i. m. 53–75; ZÖLLNER–LORIZ–HERDENRÖDRER: i. m. 345–411; 

LÖWISCH: 2. Kapitel 1. § 6. I. 2–3., II. 2–3. III. 
20  ALIVES, A. O.–PEREZ, M. P.: Cewerbschaftsrechte im Netrieb nach spanischem Recht, 

in: Arbeitsrecht im Betrieb, 12/1984; BÓDIS Lajos: Munkaügyi kapcsolatok állami sze-

repvállalással – A tripartizmus és a bipartizmus egymásra épülése Belgiumban, Európa 

Fórum 1994/7, 73–91; RENS, Johan: A munkaügyi kapcsolatok holland modellje, Euró-

pa Fórum 1994/4, 19–27. 
21  PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, 67–72; 

PRUGBERGER–KENDERES–MÉLYPATAKI: A munka- és közszolgálati jog intézményrend-

szerének kritikai és összehasonlító elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012, 337–356. 
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telrendszerét az említett háromoldalú „Megállapodás” alapulvételével kialakítani. 

Emellett az is nagy eredmény lett, hogy még ugyanakkor szintén paritásos részvé-

teli feltételek előírásával sikerült megalkotni az ágazati párbeszédbizottságokat, és 

így bevezetni az ágazati bizottsági kétoldalú ágazati tárgyalási rendszert és az ága-

zati érdekegyeztetés fórumrendszerét a 2009. évi LXXIV. tv.-vel. Mind az ágazat-

közi, mind az ágazati tárgyalási fórumrendszer ilyen módon e két törvénnyel tételes 

jogi elismerést nyert a magyar munkajogban.22  

Problémás csupán mind az országos, mind az ágazati párbeszéd-bizottsági ér-

dekegyeztetésben történő részvételi jogosultságot meghatározó reprezentativitási 

feltételek túlzottan komplikált és bürokratikus jogi rendezése. Ez jellemző a tárgya-

lások lefolytatásának túlságosan kötött eljárásjogi szabályaira is.23  Ezzel szemben 

a Benelux államokban  és Franciaországban és hatásukra Bulgáriában24 mind a két 

oldalon paritásos módon meghatározott két kritérium a következő: a szakszervezeti 

szövetségekre és a munkáltatói érdekvédelmi szervezetekre külön-külön előírt és 

reálisan elérhető taglétszám, továbbá mind a két oldalon egyedül vagy ugyanazon 

az oldalon álló másik érdekvédelmi szervezettel konföderációra lépve fedje le több, 

mint 50%-ban az adott gazdasági ágazatot. 

Ugyanakkor hazai munkajogunkban az OÉT-nak, ill. a NMT-nak a 2009: 

LXXIII. tv. szerint szakszervezeti szövetségi oldalról az lehet tagja, amelyik  

a) három gazdasági ágazatban  és tíz alágazatban  tagszervezettel rendelke-

zik;  

b) tagszervezetei öt alágazatban területi szervekkel rendelkeznek;  

c) területi szerveinek pedig együttesen száz munkáltatónál tíz alágazatban 

tagszervezete van.  

Ezzel szemben a munkáltatói szövetségeknek csak két alternatív jellegű repre-

zentativitási kikötést kell teljesíteniük. E két alternatív kikötés szerint a munkálta-

tói szövetséghez vagy ezer munkáltató tartozzon tagként, vagy pedig a tagként 

                                                 
22   PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, 69–71. és 

77–78.  
23  PRUGBERGER T.: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány 

jogalkotásra és jogalkalmazásra kiható elvi problémájához, Magyar Jog 2008/4, 216–

225; Uő.: Az érdekegyeztetési jog hazai újraszabályozásának kísérlete a munkaügyi 

kapcsolatok világában, Magyar Jog 2008/10, 660–669.  
24  BÓDIS Lajos: Munkaügyi kapcsolatok állami szerepvállalással. A tripartizmus és a bi-

partizmus egymásra épülése Belgiumban, Európa Fórum 1994/4, 73–91. Jura Europae 

I. 20.50.5 (B.); RENS, Johan: A munkaügyi kapcsolatok holland modellje, Európa Fó-

rum 1992/4, 13–27. Jura Europae I. 60.60-4 (NL.); Jura Europae II. 50.50.-7 (L); Jura 

Europae II. 40.50-6 (Fr.); Ezek mintájára Bulgáriában az Országos ÉT-be a bekerülés 

feltétele, hogy a szakszervezeti szöv. 50 000 taggal, a munkáltató szöv. 500 taggal ren-

delkezzen, és a szakszervezeti szöv. egyedül vagy másik hasonlóval konföderációt léte-

sítve az adott ágazatot több mint 50%-ban lefedje, a munkáltató szöv. pedig a saját ága-

zatában több terület gazdálkodását érintse, valamint mindkettőnek területi szinten szer-

vezetei legyenek. SREDKOVA, K.: Die bulgarische Arbeitsgesetzbuch auf dem Wege der 

Reformen, ZIAS 2/1995, 296–297. 
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hozzátartozó munkáltatók együttesen legalább százezer főt foglalkoztassanak. Ezen 

kívül mind a két érdekvédelmi oldalnál együttes feltétel, hogy az országos munkál-

tatói és szakszervezeti szövetségek tagjai legyenek a nekik megfelelő európai szö-

vetségnek.25 

Összevetve a fent márt említett nyugat-európai rendezéssel a magyar szabályo-

zást, ez az utóbbi nemcsak komplikált, de egyúttal esélyegyenlőséget is sértő, mi-

vel szakszervezeti oldalon több feltétel-kritériumot ír elő, mint munkáltatói képvi-

seleti oldalon. Egyértelműen ez a munkáltatói oldalt érintő pozitív diszkrimináció 

összhangban áll az új Mt. munkáltatóbarát szabályozási rendszerével.26 Megjegy-

zésre kívánkozik továbbá az is, hogy a Magyarországon belüli, magyar partnerek 

közötti érdekegyeztető tárgyalásoknál teljesen felesleges megkövetelni az európai 

szakszervezeti és munkáltatói szövetségi tagságot. 

Az országos munkaügyi ágazatközi érdekegyeztetésnek ezt a nyugat-európaival 

összhangban álló rendszerét a 2011: XCIII. tv. gyökerestől megváltoztatta, mivel 

kibővítette a NMT-t (korábbi OÉT-t) Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsá 

(NGTT), amelynek tagságát kiszélesítette a különböző érdekvédelmi szervezetek-

kel, úgymint a fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi stb. egyesületek, kamarák, 

tudományos testületek, nemzetiségi szervezetek és egyházak küldötteivel. Tagjai 

maradtak a már előbb részletesen leírt reprezentációs feltételek fenntartása mellett 

az országos szakszervezeti és munkáltatói szövetségek, viszont az itt felsorolt többi 

szervezet reprezentativitási feltételek és előírások nélkül vált a NGTT tagjává. Ez 

viszont az EU esélyegyenlőségi irányelveit, valamint az esélyegyenlőségről szóló 

2003: CXXV. tv. előírásait is súlyosan sérti. Emellett egy másik vitatható problé-

ma, hogy a NGTT csak konzultatív és véleményező olyan testület, amelyben nincs 

lehetőség állami és érdekvédelmi testületi közös döntés meghozatalára vagy multi-

partit megállapodás megkötésére. 

Magyarországon ezáltal az országos háromoldalú ágazatközi és ágazati országos 

kollektív szerződéskötésre nincs ma lehetőség. Ennél fogva „de iure” jelenleg a 

minimálbért, valamint az ágazati garantált bérminimumokat a Kormány egymaga, 

jogforrás kibocsátásával állapítja meg, nem pedig háromoldalú KSz. megkötésével, 

amire a felduzzasztott NGTT különben is alkalmatlan fórum lenne. Mindezt figye-

lembe véve, álláspontom szerint vissza kellene állítani a nyugat-európai egyszerű-

sített két feltételű paritásos reprezentatív előírásokkal és kevésbé komplikált eljárá-

si szabályokkal a 2009: XCIII. tv.-vel megalkotott Nemzeti (Országos) Munkaügyi 

Érdekegyeztető Tanácsot, amely az állami képviselettel együtt tripartit határozat 

meghozatalára és ugyanilyen kollektív megállapodás (szerződés) kötésére a koráb-

bi NGT-hez (OÉT-hez) hasonlóan feljogosítva lenne. „De facto” egy ehhez hason-

ló megoldás már működik, mivel az utóbbi két évben az illetékes szakminisztérium 

a szociális partnerek bevonásával, velük informálisan megegyezve tesz javaslatot a 

kormánynak a minimálbér és a garantált bérminimumok megállapítására. Nem volt 

rossz megoldás az sem, amikor az első Orbán kormány 2001-ben felállította a kon-

                                                 
25  2009: LXXIII. tv. 5. §. 
26  L. a 14. sz. jegyzetet. 
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zultációs jellegű Nemzeti Gazdasági Tanácsot (NGT), amelyben az akkori tripartit 

megállapodás-kötésre jogosult NMT-nek küldötti képviselete volt.27 

Amennyiben valamely európai államban ágazati szinten tripartit érdekegyezte-

tés folyik, az esetben az országos (nemzeti) munkatanácsban érvényesülő már em-

lített két reprezentativitási feltétel bizottsági tagsági kritériumként is érvényesül. 

Magyarországon bizottsági érdekegyeztetés esetében állami részvétel nélküli ága-

zati párbeszéd-bizottság-tárgyalási rendszert alakított ki a 2009: LXXIV. tv. Ennek 

ellenére reprezentativitási feltételeket is meghatározott. Az ágazati párbeszéd-

bizottságokról szóló itt említett törvény 7. §-a szerint szakszervezeti szövetség 

vagy szakszervezet akkor lehet tagja az Állami Párbeszéd Bizottságnak (ÁPB), ha 

a) tíz munkáltatónál szakszervezeti képviselete van;  

b) e szakszervezetek együttesen rendelkeznek tagként a foglalkoztatott lét-

szám legalább egy %-ával; 

c) egy munkáltatónál tagokkal rendelkező szakszervezet pedig ott legalább 

10%-os tagsággal rendelkezzen, vagy az üzemi tanács-választásokon el-

érje az 5%-os küszöböt.  

Ezzel szemben a munkáltatói szövetségnek a saját gazdasági ágazatához tartozó 

munkáltatóknak együttesen foglalkoztatniuk kell az ágazatban dolgozók 5%-át, 

vagy legalább 40 munkáltatóval kell rendelkezniük. Itt már a feltételek meghatáro-

zása valamivel egyszerűbb és kiegyenlítettebb. Ugyanakkor az esetben is feleslege-

sek e feltételek, ha az egyik vagy másik oldalon több résztvevő is van, mivel az 

ágazati lefedettség vagy a taglétszám arányában érvényesül a tárgyaláson, és a 

megkötésre kerülő KSz.-ben mindegyik résztvevő érdeke és akarata. Itt tehát leg-

többször a gyakorlatban Magyarországon is a német szövetségi és a tartományi, 

valamit a többi nyugat-európai állam országos ágazati és területi bizottsági érdek-

egyeztetéséhez hasonló megoldás érvényesül.28 

Megjegyzésre kívánkozik, hogy mind az országos ágazatközi és ágazati, mind a 

területi ágazatközi és ágazati érdekegyeztetésnek a spanyol munkajog egy sokkal 

egyszerűbb reprezentativitási szabályozását munkálta ki. Annak megfelelően alakul 

ugyanis a reprezentativitás, hogy alulról felfelé az egyes üzemekben üzemi összesí-

tésben, az egyes vállalatoknál települési, területi, tartományi és országos szinten 

összesítve miként alakul a szakszervezeti taglétszámarány. Munkáltatói szövetsé-

geknél szintén ugyanez az elv érvényesül attól függően, hogy melyik munkáltatói 

szövetség az egyes szinteken mennyi munkáltatóval rendelkezik. Ennél a rendszer-

nél egy alulról felfelé futó automatikus szelekció érvényesül az egyes szinteken 

történő differenciált összeszámlálás szerint.29 Két korábbi tanulmányomban tettem 

                                                 
27  Bővebben l. PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összehasonlító kollektív munka-

jog, 71–72. 
28  2009: LXXIV. tv. 7. §. 
29  ALIVES, A. O.–PEREZ, M. P.: Gewerkschaftsrechte im Betrieb nach spanischem Recht, 

Arbeitsrecht im Betrieb, 12/1984; Prugberger T.: Az országos, az ágazati, valamint a te-

rületi érdekegyeztetésről de lege lata éds de lege ferenda, Miskolci Jogi Szemle 2010/3, 

5–11.  
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javaslatot e rendszernek az átvételére, amit megalapozhatott volna az, hogy az 

1992. évi korábbi Mt.-ben a szakszervezeti reprezentativitást vállalati szintig a 

spanyol megoldáshoz hasonlóan az üzemi tanácsi választások határozták meg.  A 

2012: I. tv-vel hatályba lépett új Mt. a szakszervezeti reprezentativitást nem az 

üzemi tanácsi választások, hanem a tényleges taglétszámok függvényében állapítja 

meg, valószínűleg e javaslat hosszú távon tárgytalan marad. 

Éppen ezért az itt előadott kritikai elemzéseim összegezéseképpen de lege fe-

renda javaslataim a következők:  

a) vissza kellene állítani a Nemzeti Munkaügyi Tanácsot azzal, hogy azon 

állami részvétellel háromoldalú kollektív megállapodás-kötésre lehetőség 

legyen;  

b) a reprezentativitásnak egyenlő terhelésű paritásos két feltételeként mind-

két oldalon egyfelől meghatározott taglétszám, másfelől egyedül vagy 

konföderációba lépve többségi, ill. 50%-ot meghaladó ágazati lefedettség 

érvényesüljön;  

c) leegyszerűsítve mind az országos, területi ágazatközi és ágazati párbeszéd 

bizottsági érdekegyeztetés az Mt.-ben kerüljön szabályozásra, ne pedig 

két különálló törvényben. 

 

2.  

Ami a kollektív érdekegyeztetési tárgyalások célját jelentő KSz. létesítését és ma-

gát a KSz.-t illeti, a legnagyobb problémát azon túl, hogy megszűnt az állami rész-

vétellel történő háromoldalú ágazatközi és ágazati KSz. kötésének a lehetősége, az 

jelenti, hogy a vállalati, azaz a firma kollektív szerződésnél a 2012. évi új Mt. 276. 

§ (1). bek. b) pontja értelmében a szerződés megkötésére az a szakszervezet jogo-

sult, amelyik az ott dolgozó munkavállalók legalább 10%-ának tagságával rendel-

kezik. Ezt mind a munkáltatók, mind a munkáltatói szövetségek, sőt a szakszerve-

zetek is úgy hajlamosak értelmezni, hogy 10%-os reprezentativitás mellett megköt-

hetik a cégvezetéssel a firma KSz.-t, amely azokra a munkavállalókra is kihat, akik 

nem tagjai a KSz.-t megkötő szakszervezetnek. Ez azért problematikus, mert Ma-

gyarországon a német joggal és mindazon államok jogával szemben, ahol bipartit 

az érdekegyeztetés, a KSz. csak azon szakszervezetek tagjaira terjed ki, amelyek a 

KSz.-t a munkáltatói oldallal megkötötték.30 Magyarország viszont követi azokat a 

frankofon–latin államokat, amelyeknél az országos munkaügyi tanácsba és az ága-

zati bizottságba bekerült, és ott egyedül vagy konföderációba lépve több mint 50%-

os ágazati lefedettséggel rendelkező szakszervezetek által, ha vállalati szinten is 

hasonló helyzetben vannak, az általuk megkötött  KSz. kiterjed a vele tagsági vi-

szonyban nem álló munkavállalókra is.31 

Minthogy Magyarországon hasonló a helyzet, nagyon jó és demokratikus volt a 

korábbi, 1992. évi Mt. 33. §-ának ama előírása, miszerint firma KSz.-t a cégveze-

                                                 
30  2012: I. tv. 276. §; megjegyzem, ugyanez állt fenn az 1992? XXII. tv. 33. §-a alapján is, 

de demokratikusan. 
31  Jura Europae, I. 10.50. (D.) 
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téssel az a szakszervezet köthet, amelyik a vállalatnál 10%-os reprezentativitással 

rendelkezik, ezen túlmenően pedig vagy egyedül, vagy a cégnél 10%-ot meghaladó 

képviseletet élvező másik egy vagy több szakszervezettel együtt konföderációba 

lépve, több mint 50%-os reprezentativitással rendelkezik. Ha pedig a cégnél képvi-

seletet bíró szakszervezetek egyike sem akar konföderációba lépni a szerződést 

megkötni akaró szakszervezettel, csak akkor köthette meg a vállalati KSz.-t, ha a 

cég munkavállalóinak 65%-ával tagsági viszonyban állt. Ezt a valóban demokrati-

kus és a munkáltatónak a szakszervezettel a munkáltatók sérelmére történő össze-

játszását szinte lehetetlenné tevő szabályát indokolt lenne visszahelyezni a jelenleg 

hatályos Mt.-be. A jelenleg 10%-os reprezentativitással, semmi más korlátozást 

nem tartalmazó cég KSz.-kötés mellett erősen adva van annak a lehetősége is, hogy 

a munkáltató a munkavállalók hátrányára összejátszik a cégnél képviselettel ren-

delkező szakszervezettel.32 Ugyanakkor az a véglet sem jó, amikor valamennyi, a 

cégnél képviselettel rendelkező szakszervezetnek korlátozás és reprezentativitási 

előírások nélkül lehetővé teszik a vállalati KSz.-kötést, mivel a gyakran megnyil-

vánuló sok eltérő szakszervezeti akarat kioltja egymást a tárgyalások során. Ez 

következett be az 1990-es évek elején Csehszlovákiában, ahol a vállalati KSz.-ek a 

reprezentativitási megkötések hiánya miatt teljesen kiürültek, majd meg is szűn-

tek.33  

 

3.  

A munkáltatói és a szakszervezeti oldal között az érdekegyeztetési (koalíciós) tár-

gyalásokon a KSz. megkötésével, illetve annak tartalmával kapcsolatos viták és 

nézeteltérések esetén kerül előtérbe az érdekviták elsimításának három eszköze, a 

közvetítés (mediatio), az egyeztetés (concilatio) és a döntőbíráskodás (arbitratio). 

Az angolszász egyszemélyi egyeztetéssel és döntőbíráskodással szemben34 Ma-

gyarországon a kontinentális európai országokhoz hasonlóan35 egyeztető és döntő-

bizottság jár el, amelyet a német kollektív munkajogi szabályokhoz hasonlóan36 a 

vitatkozó partnerek maguk állítanak össze. A mind a két oldaltól független elnököt 

közös megegyezéssel kérik fel, a bizottság másik két tagját pedig mindegyik oldal 

a maga köréből jelöli ki, és delegálja esetleg a bizottsági elnök javaslata alapján.37 

A magyar jog által követett e liberális német rendszert azonban helyes lenne össze-

kapcsolni a belga és holland kötött érdekegyeztetési rendszer ama elemének az 

                                                 
32  Jura Europae, I. 20.50. (B.); II. 60.50 (ML.); ALIVES–PEREZ: 29. sz. jegyzetben biv. 

mű. 
33  KOSTECKA, Jan: Neu Gestaltung des kollektiven Arbeitsrecht in der CSFR, Arbeit und 

Recht 1992/11, 322. 
34  Iura Europae, III.90.60-11-12. és 90.70. (GB); III. 80.60. (Ír) 
35  A kontinens európai országainak bizottsági érdekvita eljárási rendszerét eredeti forrá-

sokkal dokumentálva részletesen l. PRUGBERGER–NÁDAS: Európai és magyar összeha-

sonlító kollektív munkajog, 146–154. 
36  Jura Europae, I. 10.70-60.C 
37  Jura Europae, I. 10.50 – 5; a korábbi magyar Mt.-ben 294–298. §§, a mostaniban 291–

293. §§. 
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átvételével, mely szerint a területi és a központi munkaügyi hivatal mellett műkö-

dik egyeztető és arbitrátori szék, amelyben négy évre megválasztott elnök egyezte-

tő-arbitrátori és a két oldalt képviselő oldalegyeztető-arbitrátori névsor található. A 

felek e névsorból választhatnák ki az elnököt, valamint mindegyik fél kiválaszthat-

ná a maga oldalegyeztetőjét.38 Ezt a rendszert meg lehetne valósítani Magyarorszá-

gon is azzal, hogy – ellentétben a belga rendszerrel – nem lenne kötelező az ilyen 

„állami egyeztetés” lefolytatása, de fakultatív úton igénybe lehetne venni azt, és a 

felek által történő előzetes alávetés esetén arbitrátori döntést is hozhatna. 

Indokolt megemlíteni, hogy az 1990-es években Magyarországon is igyekeztek 

elterjeszteni az angol–amerikai ACAS, illetőleg „fél-privát” arbitrátori rendszert. 

Az Egyesült Királyságban az egyes grófságokban, az USA-ban pedig az elnök és a 

kormányzóság mellett működik az Egyeztető,  Döntőbírói Szolgálat. Ezt a megol-

dást átvették a korábbi magyar bal-liberális kormányok, azonban anélkül, hogy 

kikötötték volna a bizottság tagjainak mind a két oldallal szembeni függetlenségét. 

A szolgálatnak ugyanis – ellentétben az Egyesült Királyság és az USA megoldásá-

val – egyeztetőként és döntőbíróként tagja lehetett olyan személy is, aki valamely 

érdekvédelmi szervezetnek nemcsak tagja, hanem funkcionáriusa is.39 Ez is közre-

játszott abban, hogy a közvetítő, egyeztető, döntőbírói szolgálat Magyarországon 

nem igen működött. 

 

4.  

Amennyiben a kollektív érdekvitát sem közvetítéssel, sem egyeztetéssel nem sike-

rül lezárni, és mindegyik fél ragaszkodik a saját álláspontjához, az esetek többség-

ében munkaküzdelemre kerül sor, amelyet a magyar jogban a rendszerváltást köve-

tően megalkotott 1989: VII. tv. szabályoz, meglehetősen anarchikus módon. Anti-

szociális és antidemokratikus ugyanis a tekintetben, hogy csak a sztrájkjogról be-

szél, a kizárást (lock out) viszont meg sem említi. Ebből az következik, hogy a 

munkáltató támadó kizárást is a német joghoz hasonlóan szabadon alkalmazhatja, 

ami azt jelenti, hogy a sztrájk megszervezésének megelőzése érdekében bezárja a 

munkahelyeket, és amíg a sztrájkra készülők a követeléseiktől el nem állnak, nem 

engedi őket dolgozni. A németek támadó lock outja40 egyedülálló jelenség a nyu-

gat-európai államokban, amelyek szinte kivétel nélkül abból indulnak ki, hogy a 

munkáltató az erősebb, a munkavállaló pedig a gyengébb és a munkáltatónak ki-

szolgáltatott fél. Ezért az államok többsége csak a védekező kizárást engedélyezi 

arra az esetre, ha a sztrájkot a sztrájkolók jogellenes módon erőszakosan károkozó 

jelleggel vagy a sztrájk elkezdését megelőző hétnapos egyeztetést megtagadva, 

vagy a hét nap letelte előtt kezdik meg. 

Megítélésem szerint ez vonatkozik a figyelmeztető sztrájkra is, amelynél a Leg-

felsőbb Bíróság a 2000-ben megtartott vasutassztrájkot megelőzően a három vas-

                                                 
38  Jura Europae, I. 20.60,-10-11 (B.); II. 60.60-9-10 (NL.) 
39  Iura Europae, III. 90.60-11-12 és 90-70. (GB.); RÉZLER Gyula: Az amerikai arbitráció 

legújabb változásai, Akadémiai székfoglaló, MTA, Budapest, 1998. dec. 1. 
40  SÖLLNER: Arbeitsrecht, 218.  
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utas szakszervezet által egymást követő napokon megtartott három, kétórás figyel-

meztető sztrájk közül kettőt jogellenesnek minősített, mivel mind a három szak-

szervezet ugyanazért a követelésért együttesen állt ki.41 Míg rendes sztrájkot Ma-

gyarországon az Egyesült Királysághoz hasonlóan nemcsak szakszervezetek szer-

vezhetnek,42 hanem maguk a munkavállalók is, szolidaritási sztrájkot azonban a 

csak a szakszervezet.43  Ezért, ha nem a szakszervezet szervezi, hanem a munkálta-

tók, akkor a figyelmeztető sztrájk jogellenes. Annálfogva azonban, hogy a kizárást 

a Sztrájktörvény (Szt. tv.) nem szabályozza, a kizárás Magyarországon minden 

esetben törvényes, még akkor is, ha támadás jellegű is. Ami nincs tiltva, az ugyanis 

megengedett. Legfeljebb a joggal való visszaéléssel lehet operálni.44 Minden eset-

ben az lenne a helyes, ha de lege ferenda a Szt.tv. kiegészülne a kizárás intézmény-

ével, ami viszont csak védekező jelleggel lenne alkalmazható.45  

Neuralgikus kérdés a sztrájkjogban az elégséges szolgáltatás, amiben a vitatko-

zó feleknek a hétnapos kötelező egyeztetési idő alatt meg kell állapodniuk. Ha ez 

alatt az idő alatt nem sikerül a megállapodás, bármelyik fél a munkaügyi bíróság-

hoz fordulhat. A jogerős bírósági döntésig azonban a 2011-ben módosított Szt. tv. 

szerint tilos a sztrájkot elkezdeni. Ez gyakorlatilag a sztrájk elszegését és a nyo-

másgyakorlás állami segédlettel történő elerőtlenítését jelenti, ami súlyosan sérel-

mes a munkavállalókra, és teljesen kiszolgáltatja őket a munkáltatóknak. Ez a kor-

látozás végső soron ütközik az esélyegyenlőségi törvény (2003: CXXIII. tv.) elő-

írásaival. Ezért a helyes megoldás az lenne, ha de lege ferenda a jelenlegi szabály 

akként módosulna, hogy a hétnapos egyeztetés e tekintetben történő eredményte-

lensége után a sztrájk elkezdhető lenne, a másik fél pedig a bírósághoz fordulhatna. 

A bírósághoz való fordulás azonban nem jelentene halasztó hatályt, azonban a bír-

óság a sztrájk megkezdését, illetve folytatását közbülső döntéssel felfüggeszthetné. 

Ilyen közbülső döntés hiányában azonban a sztrájkoló félnek a felkínált elégséges 

szolgáltatást teljesítenie kell. Amennyiben a munkaügyi bíróság ennél többet álla-

pítana meg, úgy a kevesebb teljesített elégséges szolgáltatás miatt származó kárt – 

ideértve az elmaradt hasznot is – a sztrájkot szervezők a munkáltatók részére köte-

lesek lennének megtéríteni. 

Ami a sztrájk megszervezésére való jogosultságot illeti, egyben elméleti, jogal-

kotási és jogalkalmazási problémát jelent, ha a sztrájkot egy vagy több olyan szak-

szervezet vagy szakszervezeti szövetség szervezi, amelynek vagy egyiküknek sin-

csen önállóan 10%-ot elérő reprezentativitása. Az ilyen szakszervezetek ugyanis 

nem koalíció-, illetve tarifaképesek. Márpedig a sztrájk munkavállalói nyomásgya-

                                                 
41  PRUGBERGER T.: A vasutassztrájk során felmerült négy jogkérdésről, Gazdaság és Jog 

2000/5, 22–24. 
42  Jura Europae, III.90.60-1-11; 1989: VII. tv. 1.§ (1). bek. 
43  1989: VII. tv. 1. § (4). bek. 
44  PRUGBERGER T.–TATÁR I.: A munkaküzdelem jogi szabályozása, Európa Fórum 

1994/2, 117–118; PRUGBERGER T.–KENDERES Gy.: A munkaküzdelem magyar szabá-

lyozása és gyakorlata. Miskolci Jogi Szemle 2011/2, 5–16. 
45   E javaslat már elhangzott az előző két jegyzetben megjelölt művekben. 
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korlás, amely arra irányul, hogy a KSz.,  illetve  a megállapodás a munkavállalói 

oldalnak megfelelően jöjjön létre. Mivel a sztrájk ezzel függ össze, az Mt.-ben 

meghatározott 10%-os reprezentativitás érdekképviseleti feltételként itt is alkalma-

zandó. Ez a nyugat-európai államok esetében nem okoz problémát, mivel a bipartit 

érdekegyeztetésnél valamennyi szakszervezet az ellenérdekű féltől, valamint a 

harmadik hatalomtól való függetlenség esetén koalícióképes. A tripartit érdek-

egyeztetési rendszereknél van ez a 10%-os reprezentativitási alapszint, amelyet a 

tarifatörvények a KSz. valamennyi típusánál érvényre juttatnak. Ezzel szemben a 

korábbi, valamint a mai magyar Mt. is a 10%-os reprezentativitási feltételt a válla-

lati KSz.-nél rendezi. Ebből azt a következtetést vonják le egyesek, hogy az csak a 

vállalati KSz.-re, nem pedig a koalíciós jog egészére vonatkozik. Helyes lenne e 

félreértést is de lege ferenda tisztázni, és a szakszervezeti érdekvédelmi működést 

lehetővé tevő 10%-os alapreprezentativitási követelményt az Mt.-nek a szakszerve-

zetekről szóló részében elhelyezni. 

 

III. Az üzemi alkotmányjog: üzemi tanács és üzemi megállapodás 

1.  

A nyugat-európai államok kollektív munkajogának dogmatikai rendszerében kiala-

kulás-kronológiai, valamint fontossági alapon először a koalíciós, vagyis az érdek-

egyeztetési jog és benne a kollektív szerződés kerül elhelyezésre, és csak ezt köve-

tően kerül sor az üzemi tanács (üt.) és az üzemi megállapodás elhelyezésére. Az 

érdekegyeztetési jog jelentősége abból adódik, hogy a szakszervezeti szerveződés 

és vele együtt a szakszervezeti érdekérvényesítés a sztrájkjoggal, az ún. „összebe-

széléssel” együtt előbb alakult ki, mint az üzemi tanácsrendszer, amelynek megje-

lenésére a szakszervezeti szerveződés tilalma miatt került sor.46 A szakszervezeti 

érdekegyeztetés és a kollektív szerződés foglalkoztatás-politikailag, valamint a 

munkabéke szempontjából sokkal jelentősebb, mint az üzemen belüli érdekvéde-

lem, mert alapszinten egy egész vállalatra vonatkozó, sőt az egyes vállalatok na-

gyobb csoportját magába foglaló gazdasági ágazatok és ágazatokon átívelő (ága-

zatközi) munkavállalói érdekeket tud védeni. Ezzel szemben az üzemi tanácsi ér-

dekvédelem fő szabályként csak egy üzemre és csak az ott dolgozókra hat ki. 

Ezenkívül pedig a germán jogrendszerek kivételével a vállalatoknál (cégeknél) 

képviselettel rendelkező szakszervezetek  szervezik meg az egyes cégek üzemeiben  

az üzemi tanácsokat, és bonyolítják le az üt. választásokat, valamint az egyes vis--

szahívásokat.47 Mind ez vonatkozik Magyarországra is.48 Ennek ellenére az új Mt. 

– ellentétben a korábbival – a Munkaügyi kapcsolatokat tárgyaló részében először 

az üt.-vel foglalkozik, és csak ezt követően szabályozza az érdekegyeztetés jogát, 

                                                 
46  SÖLLNER: Arbeitsrecht, 138. 
47  L. országonkénti bemutatását eredeti forrásokkal dokumentáltan PRUGBERGER–NÁDAS: 

Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, VI. fejezet, 1–4. pontok. 
48  2012: I. tv. (Mt.) 105. és 108. pont. 
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valamint a kollektív szerződést, továbbá az ide kapcsolódó koalíciós jogintézmé-

nyeket (érdekvita-rendezés, munkaküzdelem).49  

Az új magyar Mt. e vonatkozásban követi az USA jogát, ahol újabban konzultá-

ciós, de nem együttes döntési joggal megjelentek az üzemi tanácsok, amelyek 

megalakulását a munkáltatók segítik elő és támogatják abból kiindulva, hogy a 

munkavállalók munkahelyi, azaz üzemi kollektívájával könnyebb szót érteni, mint 

a követeléseikhez sokkal jobban ragaszkodó szakszervezetekkel. Minthogy az üt. a 

munkáltató által könnyebben meggyúrható, mint a szakszervezet, ezért az üt.-t 

igyekeznek előtérbe helyezni.50  Ezt tette és ebből indult ki a 2012. évi Mt. kodifi-

kátora is, amikor megváltoztatva az 1992. évi Mt. Munkaügyi kapcsolatok c. rész-

ének sorrendjét, az üzemi tanácsrendszert a szakszervezetek által folytatott érdek-

egyeztetés elé helyezte.51  

 

2.  

Az új Mt. ezzel is tengeren túli transzatlanti multinacionális vállalatok érdekeit és 

kívánságait tartotta szem előtt, melyek magyarországi leányvállalataiknál a szak-

szervezeteket és tagjaikat a korábbi Mt.-t megszegve igyekeztek/igyekeznek jogel-

lenesen eltávolítani.52 Az új Mt. által előtérbe helyezett üt.-i rendszernek gyakorla-

tilag érdekvédelmi jelentősége nincsen. Együttes döntési jogát a korábbiakhoz ké-

pest szűkítette. Megszüntette az együttes döntési jogot a vállalati szociális intéz-

mények igazgatását érintően, és csak a jóléti-szociális alapból történő juttatás te-

kintetében tartotta fenn. Az üzemi tanácstagokat korábban megilletett státuszvé-

delmet az új Mt. eltörölte. Az üt. elnökének nyújt csupán státuszvédelmet annyi-

ban, hogy a vele szembeni munkáltatói felmondás az üt. hozzájárulása nélkül nem 

gyakorolható.53 

Az üt.-nek a munkáltatóval fennálló együttes döntési jogosítvány-rendszere tel-

jesen összezsugorodott, formálissá vált. Ennél fogva az üt. hazai jogosítványrend-

szere a francia üzemi tanácsihoz hasonlít, ahol az üt.-nek együttdöntési joga még 

formálisan sincs. Csak véleményezési és információigény iránti joggal rendelkezik. 

Ezzel szemben a többi kontinentális nyugat-európai államban az üt.-nek a munkál-

tatóval történő együtt-döntési joga kiterjed:  

a) a munkavállalói felvétel és elbocsátás általános elveinek üzemi szabály-

zatban történő meghatározására;  

b) a munkafeltételek, a munka- és a pihenőidők, valamit a szabadságolási 

rendszerre;  

                                                 
49  2012: I. tv. 3. rész (Koll. munkajog), XX. fejezet (Üt.), XXI. fejezet (Szakszervezet), 

XXII. fejezet (Fsz.) 
50  HENSLER, M.–FRK R.: Arbeitnehmerbeteiligung in den USA durch Betriebsrate, Neue 

Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 2003/11,  357–358.  
51  2012: I. tv. XX. fejezet: Üzemi tanács, XXI. fejezet: Szakszervezet, XXII. fejezet: Kol-

lektív szerződés. 
52  PRUGBERGER T.–SZEBEHELYI K.: A magyar munkajog vergődése az európai uniós nor-

mák és a liberálkapitalizmus igényei között, Jogtudományi Közlöny 1996/12, 509–518. 
53  2012: I. tv. 263. §. 
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c) a munkavédelmi előírásokra;  

d) a munkabérezési rendszerre;  

e) az üzem szociális intézményeinek (üzemi étkezde, bölcsőde és óvoda, 

üzeni üdülő) közös igazgatására és az ezekbe történő beutalásokra.  

De az üzemvitel gazdasági kérdéseit érintő döntések a munkáltató egyedüli dön-

tési jogkörébe tartozik. Éppen ezért az üzem gazdaságviteli kérdéseit érintően az 

üt.-t csak véleményezési és információ-igénylési jog illeti meg a kontinentális nyu-

gat-európai államokban. Az üt. jogosítványrendszere akkor lenne megfelelő Ma-

gyarországon, ha ennek megfelelően alakulna át. 

Ma teljesen a munkáltató jóindulatától függ, hogy üzemi megállapodásba fog-

lalva az új Mt. kiüresített formalizmusától eltérően tartalmas participáció és 

együttműködés tud-e kialakulni az üt.-vel. De lege ferenda helyesnek látszana ezért 

az itt leírtak szerint átalakítani az üt. jogosítványrendszerét. Nem gondolok e jogo-

sítványrendszer olyan kiszélesítésére, mint ami a  német szén- és  acéliparban 

fennállott, vagy ahogy Hollandiában ma is fennáll, miszerint bármely munkáltatói 

felmondás csak akkor hatályosulhatott, ill. hatályosul, ha ahhoz az üt. a hozzájáru-

lását adja.54 Az azonban megkívánható lenne a munkáltatótól, hogy ilyen esetben 

kikérje az üt. véleményét. Ma ilyenre Magyarországon – a német joggal ellentétben 

– semmi sem kötelezi a munkáltatót.       

                                                 
54  WAAS, Bernd: Das betriebsferfassungsrecht der Buederlande im Soiegel des deutschen 

Rechts, in: Ünnepi tanulmányok II. Prugberger Tamás professzor 60. születésnapja tisz-

teletére, Novotni K., Miskolc, 1997, 385; Art 271 f. WOR. Undernemungsradswet 

nederlands. 


