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Berki Erzsébet:

A KÖZALKALMAZOTTI 
REPREZENTATIVITÁS KÉRDÉSE: 
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI 
JAVASLATOK

Bevezetés

A reprezentativitás fogalmát a munkaügyi kapcsolatokban annak 
kifejezésére használjuk, hogy egy szervezet képes arra, hogy haté-
konyan képviselje a tagjainak, illetve a hozzájuk hasonló munka-
vállalói/munkáltatói csoportoknak az érdekeit a különböző szintű 
kollektív tárgyalásokon, konzultatív testületekben. 

Általánosságban a repezentativitás fogalmának használata arra 
szolgál, hogy az egymással versengő szociális partnerszervezetek 
között erősorrendet határozzanak meg. Ahol erre nincs szükség, 
ott a jog nem alkalmazza, minden működő szervezetet megillet-
nek ugyanazok a jogok, a kollektív tárgyalások egymás kölcsönös 
elfogadásán alapulnak. Ahol – többnyire azért, mert a szociá-
lis partnerek sokféle szervezetbe tömörülnek – alkalmazzák, ott 
általában több tényezőt kell figyelembe venni a reprezentativitás 
megállapításához. Giuseppe Casale említi egy dolgozatában1, hogy 

1  A szakszervezeti reprezentativitás Összehasonlító tanulmány, Giuseppe Ca-
sale, ILO, Közép- és Kelet-Európai Csoport, Budapest, 1996. Idézi Gedei 2006. 



94

a hágai Nemzetközi Bíróság is kifejtette, hogy a reprezentativitás nem 
mennyiségi, hanem minőségi kérdés, a reprezentativitás kritériumai 
különbözőek lehetnek a munkaügyi kapcsolatok különböző szintjein 
(Casale, 1996. 1.) és a amelynek megítélésében a taglétszám egy fon-
tos tényező a többi között (Gedei, 2006. 8.). 

Tóth Ferenc 2004-es egyetemi jegyzete szerint a reprezentativitás a 
„szakszervezet adott körben létező munkavállalói támogatottságát, 
valamint közvetetten a munkaszervezeten (ágazaton, szakmán, stb.) 
belüli szervezettségét jelző mutató.” (Tóth, 2004. 43.) Egy ilyen fo-
galom a jogban akkor kezelhető, ha a jogalkotó definiálja, mit értünk 
alatta. Ebből következően, azokban az országokban, ahol használják a 
fogalmat, saját jogi definíciókat alkottak, ahogy a magyar jog is saját 
meghatározásokkal operál.

A magyar jogban a reprezentativitási szabály és meghatározás jelen-
leg két jogviszonyban létezik. Közalkalmazotti jogviszonyban az 1992. 
évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.) a korábbiakhoz hasonlóan ma is 
tartalmazza a reprezentativitás fogalmát, de idővel változott annak 
kritériuma. Más közszolgálati jogviszonyokban vagy soha nem is lé-
tezett, vagy idővel azokból eltűnt. A Munka Törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban Mt.) hatálybalépésével a munkajo-
gi kódexben már nem létezik ez a fogalom, megmaradt ugyanakkor 
az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló szabályokban (2009. évi 
LXXIV. tv.)2.

8. Gedei dolgozata egyébként az EU tagállamok minden tagországára nézve átte-
kinti a reprezentativitási kritériumokat, alkalmazási területükkel együtt, Casale 
dolgozata szintén hoz példákat az egyes országokban alkalmazott gyakorlatról, 
illetve a reprezentatitiással kapcsolatos nemzeti bírósági döntésekről.    

2  Ezekkel a szabályokkal itt nem foglalkozom, de megjegyzem, hogy a Kjt. és a 2009. 
évi LXXIV tv. szabályai a reprezentativitás meghatározására ugyancsak eltérnek 
egymástól. 
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 ◼ Konszenzus kialakítása abban az ügyben, hogy a rendszert ho-
gyan módosítjuk. Amennyiben a fenti megoldást mindenki elfo-
gadja:

 ◼ A jogszabályok – különösen a Kjt. és a vonatkozó kormányrende-
let – alapos módosítása, főként: a reprezentativitás fogalmának 
kiiktatása, a 10%-os szabály leírása, a munkáltatók kötelezése az 
adatszolgáltatásra. Az összesítés időbeli ütemezésének meghatá-
rozása. 

 ◼ Az összesítő szoftver létrehozása, tesztelése.

 ◼ A különböző érdekegyeztető fórumok alapszabályainak és más 
vonatkozó dokumentumainak aktualizálása és publikálása. 

Ugyanakkor, konszenzus esetén, el tudom képzelni a származtatott 
reprezentativitás címszó alatt tárgyalt megoldást is, amely az ágaza-
ti érdekegyeztetés és a KOMT szempontjából jelentene lényeges kü-
lönbséget, mivel nem a szakszervezeti tagok létszámához, hanem a 
szakszervezeti jelenléthez kötné a részvétel lehetőségét. Ehhez el kell 
dönteni, hogy a munkáltatók hány százalékában kell jelen lenniük a 
szakszervezeteknek ágazati és országos szinten. Természetesen eh-
hez is kapcsolódik egy adminisztratív igazolási folyamat, amelybe a 
munkáltatókat kellene bevonni, illetve érdemes kialakítani egy inter-
netes felületet, egyebekben a feladatok ugyanazok, mint fent. 

Bármelyik megoldást is választják a szociális partnerek, az új rend-
szer csak akkor számíthat sikerre, ha annak előkészítésébe sikerül 
bevonni az érdekelteket és egyetértést lehet kialakítani annak tartal-
máról, illetve az eljárási szabályokról. Közös akarat nélkül marad, ami 
van – amíg létezik a közalkalmazotti jogviszony.
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A reprezentativitás Kjt.-ben való fennmaradását csak azzal ma-
gyarázhatjuk, hogy a jogalkotó a közalkalmazotti jogviszony rend-
szerbe illesztett reformja, vagy megszüntetése helyett az érintett 
alkalmazotti csoportok munkaviszonyba való „áthelyezését” vá-
lasztotta, így nem volt értelme a jogszabály generális módosítá-
sának, bár a kollektív jogba egyre több olyan rendelkezés került, 
amely szerint közalkalmazotti jogviszonyban is az Mt.-t kell al-
kalmazni. 

Miután a jelenleg hatályos Kjt.-ben a reprezentativitásnak a kol-
lektívszerződés-kötés szempontjából nincs jelentősége, a foga-
lom a különböző konzultatív fórumokban való részvétel kritériu-
maként szolgál. Ugyanakkor szinte semmi különbség nincs az Mt. 
10%-os kollektívszerződés-kötési szabálya és a Kjt. reprezenta-
tivitási szabálya között, eltérés az országos szintű reprezentati-
vitásban van3. Ennél fogva, ha a „reprezentatív” szót a „legalább 

3 Kjt. „6/A. § (1) Az 5–6. §-ban meghatározott jogokat az a szakszervezet gyako-
rolja, amely az adott körben reprezentatív.

(2) Területi (megyei) vagy települési szinten azt a szakszervezetet kell reprezen-
tatívnak tekinteni,

a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenn-
tartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy

b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenn-
tartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az 
adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át.

c) 

(3) Ágazati (alágazati, szakágazati) szinten azt a szakszervezetet kell reprezenta-
tívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma 
tekintetében eléri az ágazatban (alágazatban, szakágazatban) foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának 10%-át.
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10%-os szervezettségű”-re cserélnénk a szövegben, a gyakorlatban 
ez semmilyen változást nem okozna.

Vagyis a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitása egy té-
nyezőn alapul, a szervezettségi szinten, azaz a taglétszámon, amit 
egyébként semmilyen nemzetközi szervezet nem kifogásolt soha, 
mégis, elvi éllel jegyezzük meg, hogy a reprezentativitás nem azonos 
a szervezettséggel: a fentiek szerint minőségi kritériumnak kellene 
lennie.  

Ez a dolgozat azt vizsgálja, hogy közalkalmazotti jogviszonyban ho-
gyan és mire használjuk ezt a fogalmat, célja annak megmutatása, 
hogy sokkal egyszerűbb, kevésbé költséges megoldást is lehetne al-
kalmazni. Társadalmi konszenzus esetén ezt az egytényezős fogal-
mat, illetve ennek mérését el is lehetne hagyni a közalkalmazottak 
munkaügyi kapcsolataira vonatkozó jogszabályokból, vagy érdemes 
lenne legalább leegyszerűsíteni. 

1. Van-e értelme a reprezentativitás 
megállapításának?

Ezt a kérdést azért kell feltennünk, mert a jogszabályokból úgy tű-
nik, hogy a reprezentativitás alapján dől el, mely szervezet vehet részt 
a különböző érdekegyeztető fórumok, azaz konzultatív testületek 
munkájában, a valóságban azonban ez nem egészen így van. Az a kér-
dés is felvetődik, hogy a szabályok szerint nem reprezentatív szak-
szervezet kizárásának van-e gyakorlati jelentősége.

 (4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezentatívnak te-
kinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tag-
szervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik.”
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Úgy vélem, nem várható teljes körű támogatás ahhoz, hogy a rep-
rezentativitás mérését egyszerűen megszüntessük, ezért az ér-
dekegyeztetésben való részvételi jogosultság megállapítására a 
szövegben a 3.3. pontban bekeretezett, a munkaidőkedvezmény 
meghatározásához használt adatokon alapuló mérést javaslom. E 
rendszer mellett szól, hogy az ágazatok és a KOMT szintjén fenn-
tartja a mérést, mint relatíve objektív kritériumot, alsóbb szinte-
ken viszont mentesíti ettől a szervezeteket (amelyek munkáltatói 
szinten a munkaidőkedvezmény, illetve a kollektívszerződés-kö-
tés miatt amúgy is mérnek, ha szükséges). Ez a megoldás sokkal 
egyszerűbb, mint a jelenlegi mérési rendszer.

Ez lényegileg azt jelenti, hogy:

 ◼ a helyi, települési, területi és tankerületi érdekegyeztetésben 
minden szakszervezet részt vehet, amely az adott körben jelen 
van;

 ◼ az ágazati érdekegyeztetésben a munkáltatónál meglévő tag-
létszámnak és a közalkalmazotti jogviszonyban lévők létszá-
mának 4 számjegyű TEÁOR kód mélységig történő összesíté-
sével lehet megállapítani a részvételi jogosultságot; az vehet 
részt, akinek a szervezettsége eléri a 10%-ot;

 ◼ a KOMT-ban a konföderációk a saját képviseletükről maguk 
döntenek, egyébként minden olyan ágazati szakszervezet 
részt vehet, amelyik a 10%-os kritériumnak megfelel (az is, 
akinek esetleg nincs ágazati érdekegyeztető fóruma).

 ◼ Ennek a rendszernek az alkalmazásához minimálisan a követ-
kező feladatokat kell elvégezni:
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a fórumok lényegileg befolyásolnák a közalkalmazottak munkafel-
tételeinek alakulását, akkor érdemes lenne megfontolni, hogy mely 
szervezetek vegyenek részt a munkájukban.

***

Összegezve a fentieket, állításaim a következők:

 ◼ A közalkalmazotti taglétszám megszámlálása és a 10%-os rep-
rezentativitási kritériumnak való megfelelés vizsgálata drága és 
nagy kapacitásokat lekötő, bonyolult folyamat. Az eredményét 
viszont nem használjuk megfelelően, miután a különböző szinte-
ken nem azok a szervezetek vesznek részt az érdekegyeztetésben, 
akiket az eredmény erre jogosítana. 

 ◼ Maguk a jogszabályok is rendkívül zavarosan használják a repre-
zentativitás fogalmát, a különböző fórumok számára különböző 
részvételi kritériumokat írnak elő. A gyakorlatban a részvételt in-
kább megegyezések alakítják, amelyeket nem sikerült naprakész 
alapszabályokba vagy más szabályzatokba foglalni. Az érdeke-
gyeztető fórumok belső szabályzatai nem naprakészek és nem 
publikusak, holott a képviselet lényegéhez tartozna a publikus 
működés is. 

 ◼ A reprezentativitás fogalmának a használata a Kjt.-ben valójában 
felesleges, a 10%-os szabály kimondása e fogalom használata 
nélkül is lehetséges. 

 ◼ Miután a közalkalmazottakat foglalkoztató munkahelyeken a 
szakszervezeti taglétszám minden január 1-én rendelkezésre álló 
adat, a külön számlálás felesleges.
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Az említett testületek a Kjt. szerint a következők:

a) Területi (megyei) vagy települési érdekegyeztető fórum. Ezek te-
vékenységéről nem áll rendelkezésemre semmilyen információ, 
de vélelmezem, hogy települési, illetve megyei fórumokon nincs 
olyan érdekeltség, amely miatt a 10%-os szervezettséget el nem 
érő szakszervezeteket ki kellene zárni. Ezeken a fórumokon kol-
lektív szerződést nem kötnek, megállapodásokat is csak keve-
sen, fő funkciójuk a tájékoztatás és a konzultáció. Az ebben való 
részvétel a gyakorlatban mindössze azt jelenti, hogy a résztvevők 
véleményét meg kell hallgatni. Releváns véleménye annak a szer-
vezetnek is lehet, amelynek alacsony a taglétszáma, a dolog ter-
mészeténél fogva obstrukcióra nincs mód, így nem látom indokát 
annak, hogy bárkit kizárjunk az ilyen fórumokról. 

b) Területi (megyei, járási) vagy települési ágazati érdekegyeztető fó-
rum. Ebbe a típusba úgy tűnik egyedül a tankerületi központok ál-
tal a Kjt. külön szabálya alapján működtetett fórumok tartoznak. A 
közoktatásban tudomásom szerint legfeljebb öt szakszervezet te-
vékenykedik4 ezek között a szervezettség alapján szelektálni szin-
tén nem látszik indokoltnak, főként, hogy az Magyar Közoktatási 
és Szakképzési Szakszervezet (a továbbiakban MKSZSZ) érdekköre 
jórészt kívül esik a tankerületeken, tagsága jelentős része a jog-
viszony megváltozásával elvesztette közalkalmazotti jogállását. 
Miután nem fenyeget az a veszély, hogy tömegével alakulnak új 
szakszervezetek, amelyekkel a tankerületi központoknak konzul-
tációt kellene folytatniuk, a reprezentativitás mérése itt is elhagy-
hatónak látszik.

4 Ezek: Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus Szakszer-
vezete, Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, Magyar Zene- és 
Táncművészek Szakszervezete. 
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c) Ágazati (alágazati, szakágazati) érdekegyeztető fórum. Ezekkel a fó-
rumokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy egyrészt, ún. vegyes 
fórumok, vagyis a szakszervezetek és a fenntartók képviseletén kívül 
sokféle szervezet vesz bennük részt, másrészt a részes szakszerveze-
tekről sem lehet elmondani, hogy valamennyien megfelelnek a 10%-
os szabálynak. Ugyanakkor ezen a szinten már több „bejelentkező” 
szakszervezet lehet, akik között akkor van értelme erősorrendet fel-
állítani, ha közben megszűnik a miniszternek az a joga, hogy munka-
ügyi kapcsolatok címszó alatt bármilyen összetételű, ún. vegyes fóru-
mot működtessen (Ld. Kjt. 6. § (6) bekezdés). Természetesen pozitív, 
ha a miniszter sokféle civil szerveződéssel tárgyal, azonban ezeket 
a fórumokat nem lehet munkaügyi kapcsolatok intézményeknek te-
kinteni, a kétfajta tárgyalást szét kellene választani. Amíg a jelenlegi 
helyzet fennáll, addig nehéz támogatni azt a megoldást, ahol a tár-
gyalóasztalhoz ülhet bármely civil szervezet, bármely szakszervezet 
pedig, akinek erre igénye lenne, ki lehet zárva. 

d) Országos érdekegyeztető fórum – jelen esetben ebből kettő van, a 
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: 
KOMT), mint országos szektorális fórum és az Országok Közszolgá-
lati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban OKÉT), mint országos ál-
talános fórum. 

A Kjt. szerint „a KOMT-ban a reprezentatív, valamint a KOMT alap-
szabályában meghatározott országos szakszervezeti konföderációk 
vehetnek részt.” Országos szakszervezeti konföderáción olyan szö-
vetséget kell érteni, amely ágazati szakszervezeteket, illetve ágazati 
szakszervezeti szövetségeket tömörít és legalább három különböző 
ágazatban jelen van. A KOMT rendelkezésemre álló alapszabálya sze-
rint „4.3. A KOMT-ban azok a szakszervezeti konföderációk vesznek 
részt, amelyek tagjai az Országos Munkaügyi Tanácsnak (2002-től: 
Országos Érdekegyeztető Tanács) és a közalkalmazotti szférában orszá-
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nem éri el a 10%-ot, miközben a KSH 2020. I. negyedévi felmérése 
szerint ez a mutató országosan is csak 7,4%10. 

A közalkalmazotti taglétszám-számlálás eredményének a fel-
használása a szabályok szerint is meglehetősen korlátozott, ko-
molyabb lobbierővel rendelkező szakszervezetek ettől függetle-
nül is bekerültek a különböző fórumokba. Ennek következtében a 
10%-os szervezettségi adat alkalmazása arra az esetre szorítko-
zik, hogy akinek megvan a 10%-a, azt semmi esetre se lehet ki-
zárni az adott fórumból. Ez nem látszik elegendő előnynek ahhoz 
képest, hogy a taglétszám-számlálás milyen kapacitásokat köt le 
mind kormányzati, mind szakszervezeti oldalon.

Maga az érdekegyeztetési rendszer olyan alacsony hatékonysággal 
működik, hogy ennek a működésnek az érdekében különleges erő-
feszítéseket tenni meglehetősen feleslegesnek látszik, a közalkal-
mazottak munkafeltételei szempontjából szinte semmi nem múlik 
azon, hogy eggyel több vagy kevesebb szakszervezet vesz-e benne 
részt. Kétségtelen, hogy minél több szakszervezet kerül be, annál 
nehezebb az oldalon belüli együttműködés, ennek a problémának 
a felvetése azonban messze vezetne, itt csak annyi jegyeznék meg, 
hogy a reprezentativitás nem arra való, hogy a szakszervezetek 
közötti ellentéteket lefojtsa, hanem arra, hogy kijelölje a munkál-
tatóval/fenntartóval tárgyaló partnereket. 

Az elmúlt esztendőkben elfogadott halogatás is arra utal, hogy 
ezt a feladatot valójában senki nem akarja elvégezni, miután fel-
tehetően konszenzus van abban, hogy a ma működő fórumok 
tevékenységének minősége nem azon múlik, hogy kik ülnek a 
szakszervezeti oldalon. Az összefüggés inkább fordított: ha ezek 

10 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_munk-
min_9_18_03_02.html?lang=hu (2021. augusztus 13-ai letöltés)
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szakszervezeti tag, akinek a szervezete nem kísérelte meg kollektív 
szerződés kötését. 

Ezt a megoldást azért nem részletezem, mert nem javaslom, csak elvi 
szempontból merül fel egyáltalán. Az elutasítás okai következők:

 ◼ Az így elérhető létszámokhoz képest magas a 10%-os kritérium, 
így olyan, egyébként jelentős képviseleti erővel bíró szakszerve-
zeteket is kizárnánk az érdekegyeztetésből, amelyeknek fontos 
szerepük van egy-egy ágazat munkaügyi kapcsolatainak műkö-
désében, a közalkalmazottak érdekvédelmében;

 ◼ A Kjt. alapján valójában nem lehet értelmes kollektív szerződést 
kötni, így annak sincs értelme, hogy ennek hiánya miatt a szak-
szervezeteket kritizáljuk, esetleg „büntessük”;

 ◼ A mégis létező kollektív szerződések egy része (pl. tankerületek) 
megkötésük körülményei miatt nem legitim, így a kötőket „jutal-
mazni” szintén nem lenne tisztességes.

3.5. A jelenlegi rendszer fenntartása

A jelenlegi rendszer fenntartása mellett nincsenek érveim, úgy lát-
szik, hogy ez a metódus egyáltalán nem hatékony. Ez közelebbről 
azt jelenti, hogy sokkal nagyobbak a költségei, mint azok az előnyök, 
amelyeket az alkalmazásával nyerünk, ráadásul az eredményt a sze-
replők sokszor utólag is megkérdőjelezik, emiatt a módszer legitimi-
tása is megkérdőjelezhető. Az eljárás hozadéka mindössze az, hogy 
a különböző konzultatív testületekből, amelyek egyébként sem ren-
delkeznek döntési jogokkal, ki tudunk zárni néhány olyan szereplőt, 
aki szeretne e testületek munkájában részt venni, de a szervezettsége 
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gosan jelentős súllyal vesznek részt. Ezek felsorolását a függelék 
tartalmazza. A szakszervezeti oldal tárgyalócsoportja 11 képvi-
selőből áll.” 

Ezek a szabályok csak nehezen feleltethetők meg egymásnak, a 
valóságban azt látjuk, hogy a KOMT-ban a szakszervezeti tárgya-
lócsoportban való részvétel a bizalmi elven alapul, vagyis azon, 
hogy a szereplők elfogadják egymást, nem kérdőjelezik meg annak 
a jogosságát, fontosságát és hasznosságát, hogy a másik szervezet 
képviselője is részt vesz a munkában. Ez az elfogadás működik az 
oldalak között és az oldalakon belül is. (Lehet persze azt monda-
ni, hogy a törvény nem határozza meg, hogy a konföderációk hány 
embert delegálhatnak a tanácsba, így bárki beküldheti annak az 
országos ágazati szakszervezetnek a képviselőjét, akinek a rész-
vételét fontosnak ítéli meg, nem kell tekintettel lennie arra, hogy 
az adott szervezet reprezentatív vagy nem.) A szabálynak ebben a 
formában az az értelme, hogy reprezentatív ágazati szakszerveze-
tet nem lehet KOMT-ból kizárni. 

Az OKÉT nem a közalkalmazottak, hanem az összes közszolgálati 
dolgozót tömörítő szakszervezet fóruma, a Kjt. szerint „az OKÉT-
ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott – országos 
szakszervezeti szövetségek.... képviselőivel egyeztet.” Vagyis itt 
eleve az alapszabály határozza meg, kit tekintünk országos szak-
szervezeti szövetségnek. A 2002. évi Alapszabály5 szerint „a dön-
tően közszolgálati alkalmazottakat képviselő, több közszolgálati 
ágazatban, szakmában, jogviszonyt érintően működő, több ága-
zati illetve szakmai szakszervezetet (szakszervezeti szövetséget) 
összefogó, szakszervezetei által legalább két, az 1. b) pontban fel-
sorolt jogviszony [a 2002-ben létezett közszféra-jogviszonyok – 

5 http://polhist.hu/wp-content/uploads/2017/11/oket_alapszabaly2002.pdf. 
(2020. szeptember 6-ai letöltés)
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B.E.] szerinti költségvetési intézményi szektor országos érdekegyez-
tető fórumán részvételi joggal rendelkező országos szakszervezeti 
szövetségek (konföderációk)” alkotják a szakszervezeti oldalt. Ebből 
a meglehetősen homályos szövegből arra lehet jutni, hogy az OKÉT-
ben 1. legalább 2 ágazatban működő, 2. legalább 2 jogviszonyt lefedő 
és 3. a szektorális fórumon részvételi joggal rendelkező szakszerve-
zeti konföderáció vehet részt, egyébként hogy ezek a konföderációk 
hány tagot delegálnak ide, szintén megállapodás kérdése. (Tekintettel 
arra, hogy összesen 6 konföderáció van, ezt a szöveget bízvást lehet-
ne egyszerűsíteni.) Vagyis itt a taglétszámon alapuló reprezentativi-
tás már nem kritérium.

Mindkét fórum esetében ellentmond a fórumok tényleges összetétele 
annak a törvényi szövegnek, miszerint az az országos konföderáció 
reprezentatív, amelynek legalább a közalkalmazottak 5%-a a tagja és 
legalább 3 olyan ágazati tagszervezete van, amely az ágazat közalkal-
mazottainak a 10%-át tömöríti. 

A KOMT esetében a reprezentatív és az alapszabály által meghatáro-
zott országos (legalább 3 ágazatban jelen lévő) konföderációk vehet-
nek részt, vagyis valójában mindegy, hogy valaki reprezentatív-e, ha 
„beengedik” a fórumba. Az OKÉT esetében pedig a fent vastag betűvel 
jelölt 3 feltételnek kell megfelelni.

Mindebből következően, ahhoz, hogy az országos fórumokon való 
részvételi jogosultságot megállapítsuk, nem szükséges megszámolni 
a közalkalmazott szakszervezeti tagokat. 

Megjegyzem a fentiekhez, hogy az a kuszaság, amelyet a szabályok 
mutatnak, önmagában is elegendő érv lenne ahhoz, hogy felülvizs-
gáljuk az egész reprezentativitási kérdést és új módon közelítsünk a 
problémához.
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alapvetően a szakszervezetek egymás közötti bizalmatlansága hí-
vott életre. Jelen esetben nem szűnik meg a csábítás, hogy a szak-
szervezetek január 1-ére maximalizálják a tagságuk létszámát, ez 
azonban akkor is fennáll, ha ezt a lehetőséget nem használjuk ki, 
mivel ők a munkaidőkedvezmény maximalizálásában is érdekel-
tek. 

Lehetséges ennek a módszernek a kombinálása a bizalmi 
elvvel. Ha a települési, területi, ágazati/területi érdekegyez-
tetésre nézve elfogadjuk, hogy mindenki részt vehet az érde-
kegyeztető fórumokon, aki bejelentkezik, akkor csak az ága-
zati érdekegyeztetésre és a KOMT-ra nézve kellene elvégezni 
az összesítést és a százalékszámítást. Ez jelentősen leegysze-
rűsítené a feladatot, mivel ágazati szakszervezetre, konföde-
rációra és ágazatra kell összesíteni és csak a fentieknek (il-
letve a kormányzati szereplőknek) kell visszakapni adatot. 

3.4. Taglétszám-számlálás a kollektívszerződés-kötési jogo-
sultság bizonyítása céljából megadott létszám alapján

Elvileg lehetséges és a reprezentativitás szempontjából elvben 
pozitívan értékelendő megoldás lenne, ha azokat a szakszerveze-
ti tagokat számolnánk össze, amelyek szervezetei megkíséreltek 
kollektív szerződést kötni és ebből a célból adták meg a szakszer-
vezeti taglétszámot. Ebben az esetben nem egyszerűen a taglét-
szám, hanem a kollektív tárgyalás, mint minőségi kritérium is be-
kerülne a kritériumok közé.

Ebben a rendszerben ugyanazt kellene elvégezni, amit a 3.3. pont 
szerint, de csak azok a munkáltatók szolgáltatnának adatot, ahol 
keletkezett ilyen adat, vagyis a mérésből kimaradna minden olyan 
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szervezeti tagcsoport (nincs képviselet a munkahelyen, vagy nincs 
közalkalmazotti jogviszonyban a tag). A munkáltatónak értelemsze-
rűen rendelkezésére áll a nála közalkalmazotti jogviszonyban lévők 
száma is, mindkét adat lehet január 1-ei (ahelyett, hogy időponti 
adatot időszaki átlaggal hasonlítunk össze). Ha elfogadjuk hogy en-
nek alapján lehet mérni a reprezentativitást, a jelenleg is szükséges 
azonosító adatokat, illetve a szakszervezet felsőbb szakszervezeti 
szövetséghez való tartozását a munkáltatónak kellene begyűjteni és 
az adatokat feltölteni egy netes felületre, amelyből települési, járási 
(terület/ágazat a tankerületekre), megyei, ágazati (4 számjegyű TEÁ-
OR kód mélységben) és országos összesítést lehet csinálni. 

Ha megfelelő szoftvert sikerül kialakítani ehhez, akkor semmi aka-
dálya nincs annak, hogy az eredményt a szoftver maga visszaküldje 
az összes érdekeltnek; a helyi jegyzőtől a tankerületen át a foglalkoz-
tatáspolitikáért és a közalkalmazotti érdekegyeztetését felelős mi-
niszterig mindenkinek (ugyanakkor be kell szerezni a fent említett 
érdekeltek e-mail címeit.) De az is jó megoldás, hogy aki tudni akarja 
a saját magára vonatkozó eredményt, az kap egy netes kódot, ami-
vel megnézheti, letöltheti a vonatkozó dokumentumot. Ilyen kódokat 
a szakszervezeteknek is kapniuk kell, ennél fogva a mechanizmust 
amúgy is le kell programozni. A szakszervezeteknek biztosítani kell 
azt is, hogy ellenőrizni tudják, hogy az adatbázisba bekerültek-e a 
szervezeteik, ehhez 2 ellenőrzési pontra van szükség, egyiket a mun-
káltatónál, a másikat az ágazati szakszervezetek szintjén kell bizto-
sítani.

Ebben a rendszerben megszűnik az együttműködési kényszer a Ma-
gyar Államkincstárral és a Honvédelmi és a Belügyminisztréium-
mal, utóbbi kettővel azért is, mert az előző mérés óta a náluk dolgo-
zó volt közalkalmazottak kikerültek ebből a jogviszonyból. Egyúttal 
megszűnik a KOMT-ban való időpont-sorsolási kényszer is, amelyet 
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2. A munkahelyi taglétszám 
megállapításának szükségessége

Két olyan esetkör van, amely miatt a szakszervezeti taglétszámot 
a munkahelyeken a munkáltatóval közölni kell, a kollektívszerző-
dés-kötés és a szakszervezeti tisztségviselők munkaidőkedvez-
ményének meghatározása. (Ennek problémáiról Szabó Imre Szi-
lárd több munkájában is alapos elemzést adott. Ld. például Szabó 
2016. 7-29. 6, illetve Szabó 2021. 121-140.) 

 A Munka Törvénykönyve szerint 

276. § (1) Kollektív szerződést köthet

a)  a munkáltató, a tagok felhatalmazása alapján a munkáltatói ér-
dek-képviseleti szervezet, továbbá

b) a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség.

(2) A szakszervezet kollektív szerződés kötésére jogosult, ha a munkál-
tatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri

a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló,

b) munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szer-
ződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó

munkavállalók létszámának tíz százalékát.

(3) A szakszervezeti szövetség kollektív szerződés kötésére jogosult, ha 
a munkáltatónál képviselettel rendelkező legalább egy tagszervezete 

6 http://m.blog.hu/sz/szabim/image/pmjk_szaboimreszilard.pdf (2020. de-
cember 1-ei letöltés)
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megfelel a (2) bekezdésben előírt feltételnek és tagszervezetei erre felha-
talmazzák....

(6) A (2) bekezdés alkalmazásakor a munkavállalóknak a szerződéskötést 
megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni.

Vagyis a kollektív szerződéskötési jogosultságot a szakszervezet ak-
tuális taglétszámából és a munkáltatónál alkalmazottak megelőző 
félévi átlagos statisztikai létszámából kell megállapítani (vagyis egy 
időpontra vonatkozó adatot kell ilyenformán elosztani egy időszaki 
átlaggal).

A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabály a következő:

274. § (1) A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenysé-
gének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a 
273. § (3)–(4) bekezdése szerint megjelölt munkavállaló mentesül mun-
kavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára.

(2) Az (1) bekezdés alapján naptári évenként igénybe vehető összes mun-
kaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két 
szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-ked-
vezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell megha-
tározni.

Vagyis a munkaidőkedvezményt a szakszervezet január 1-ei taglét-
számából kell meghatározni.

Természetesen mindkét esetben – szükség esetén – igazolni kell a 
taglétszámot, azaz ha egy szakszervezet kollektív szerződést kíván 
kötni, egy évben esetleg két-három alkalommal is szükség lehet az 
igazolásra. Ez felesleges teher a szakszervezeteken, de a vizsgált kér-
dés szempontjából az a fontos, hogy a szakszervezet minden január 
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Alsóbb szinteken teljeskörű részvétellel kombinálható a módszer.

Mind a 3.1, mind a 3.2 minimális adminisztrációval jár és nem kell 
hozzá megszámolni a szakszervezeti tagokat, mindössze a mun-
káltatók jelentései alapján össze kell állítani egy listát arról, hogy 
mely ágazati szakszervezet tagszervezete rendelkezik náluk kép-
viselettel. A lista alapján meg lehet állapítani, hogy hány munkál-
tatónál van jelen egy ágazati szakszervezet. Arányszám beiktatása 
esetén még szükség van arra az adatra, hogy összesen hány mun-
káltató van az egyes ágazatokban, ami az állami szervek rendelke-
zésére áll. 

3.3. Taglétszám-számlálás a munkaidő-kedvezményre vo-
natkozó adat alapján

Ha komolyan vesszük azt, hogy az érdekegyeztető fórumokon a 
reprezentatív szakszervezetek vehetnek részt és ehhez az, és csak-
is az kell, hogy a szervezettségük az adott körben elérje a 10%-ot, 
akkor van értelme annak, hogy megszámláljuk a szakszervezeti 
tagokat. Ehhez azonban a mai jogi környezetben nem szükséges az 
a bonyolult rendszer, amelyet a Kjt. és a vonatkozó rendelet jelen-
leg előír, miután az elemi adat – a munkahelyi szakszervezeti tag-
létszám – a munkaidő-kedvezmény szabálya miatt rendelkezésre 
áll. Ugyanakkor egy egyszerűsített rendszerben az adminisztratív 
feladat zöme a szakszervezetek helyett a munkáltatókra terhelő-
dik.  

Miután a szakszervezetek a munkáltatóknak bejelentik a taglét-
számot és szükség esetén a munkáltató ehhez bizonyítékokat is 
bekérhet (bízzuk rá, hogy bekér vagy nem), a munkáltatók tudják, 
mely szakszervezetek hány fős tagsággal vannak nála jelen. Mint 
említettem ebből a létszámból hiányzik néhány speciális szak-
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végzi el, ezért itt egy külön eljárás jöhet csak szóba.) Ugyanakkor 
megoldás lehet az is, ha a jogszabály kimondja, hogy az NGTT szak-
szervezeti oldalának tagjait elfogadjuk országos szakszervezeti kon-
föderációnak.

A KOMT esetében is lehet alkalmazni a fenti módszert azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az országos szakszervezeti konföderációk maguk dön-
tenek arról, hogy küldenek-e képviselőt a KOMT-ba, illetve megál-
lapodnak arról, hogy mely ágazati szakszervezetek legyenek még ott 
jelen. 

3.2. Származtatott reprezentativitás

Tekintettel az NGTT tv. fent idézett szabályára, illetve a szakszerve-
zetek egyébként szűkös kapacitásaira, lehet azt mondani, hogy az az 
ágazati szakszervezet (szövetség) reprezentatív, amelyik az országos 
konföderációk ágazati tagszervezete. Ennek alapján minden olyan 
szervezetet beengedünk minden ágazati fórumra, amelyik igazolja, 
hogy jelen van az ágazatban x munkahelyen és szövetségén keresz-
tül, vagy közvetlenül tagja valamelyik országos konföderációnak. Ha-
sonlóképpen a KOMT tagság feltételét úgy lehet meghatározni, hogy 
országos konföderáció ágazati tagszervezete, amely y munkahelyen 
van jelen. Itt x és y konkrét mértéke lehet egy-egy konszenzussal ki-
alakított szám, de lehet arány is. (Az ágazati fórumon való jelenléthez 
és a KOMT-ban való jelenléthez nyilván nem azonos mértékeket kell 
előírni, ezért kell meghatározni két különböző számot.)9 

9  Például, mondhatjuk azt, hogy az Ágazati Szakszervezetnek az ágazatban legalább 
30 munkáltatónál (x) jelen kell lennie ahhoz, hogy az ágazati érdekegyeztető fó-
rumban részt vehessen és 40 munkáltatónál (y), hogy a KOMT-ban részt vehessen. 
Ha arányt határozunk meg, akkor mondhatjuk azt, hogy az Ágazati Szakszervezet-
nek az ágazati munkáltatók 10%-ánál (x) jelen kell lennie az ágazati érdekegyezte-
tésben való részvételhez, és az összes közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatók 
5%-ánál (y) a KOMT-ban való részvételhez.
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1-ére vonatkozóan rendelkezik egy érvényes adattal a taglétszá-
máról (ha kollektív szerződést köt, akkor annak időpontjára nézve 
egy másikkal is, sőt, ha a munkáltató az igazoláshoz köti a tárgya-
lások megkezdését és a kollektív szerződés aláírását is, akkor eset-
leg további adattal is.)

Ebből az is következik, hogy a reprezentativitás megállapításá-
hoz valójában rendelkezésre állnak a közalkalmazottakat tömörí-
tő szakszervezetek adatai is – nevezetesen azok a taglétszámok, 
amelyek a munkahelyeken szakszervezet-szerűen működő, kép-
viselettel rendelkező, aktív közalkalmazotti jogviszonyban lévő 
tagokat tömörítő szervezetek taglétszámai. Vagyis ez az adat nem 
tartalmazza azokat a szakszervezeti tagokat, akiknek a munka-
helyén nem működik szakszervezeti képviselet, vagy az nem tart 
igényt munkaidőkedvezményre, illetve maguk a tagok nincsenek 
közalkalmazotti jogviszonyban. Meglátásom szerint ettől a kör-
től a reprezentativitás megállapításakor nyugodtan eltekinthe-
tünk, nehéz reprezentatívnak elképzelni azt a szervezetet, amely 
a munkahelyen képtelen érdekképviseletre, illetve a tagjai nincse-
nek közalkalmazotti jogviszonyban. (Az ilyen tagokat többnyire a 
jelenleg hatályos szabály szerint sem kell beszámítani.)

Ennek az adatnak a rendelkezése állása nem egyszerűen azt jelen-
ti, hogy az adat a szakszervezet rendelkezésére áll – ami magától 
értetődik -, hanem azt is, hogy a munkáltató ezt az adatot ismeri 
és elfogadta. Minden további számlálás, igazolás, jelentési köte-
lezettség dupla munka és költség, amit az erőforrások pazarlásá-
nak tekinthetünk, és amely a reprezentativitás megállapításának 
értelméről fentebb írtak fényében különösen feleslegesnek tűnik. 
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3. Lehetséges megoldások

3.1. Bizalmi elv 

A bizalmi elv rejtett alkalmazása a fentiek szerint széles körben teret 
nyert a gyakorlatban, annak ellenére, hogy a jogszabályok nem ezt ír-
ják elő. Lehetséges megoldás ennek jogszabályi megjelenítése. Azon-
ban a különböző szinteken ez nem ugyanazt a gyakorlati megoldást 
igényli. Települési, területi, ágazati-területi (tankerület) szinten e 
bizalmi elv alkalmazása jelentheti azt, hogy a konzultatív fórumokon 
minden szakszervezet részt vehet, aki az adott körben működik és a 
konzultatív fórumokon részt kíván venni. 

Az ágazati érdekegyeztetésben és a KOMT-on való részvétel lehet 
problémás (az OKÉT-tel kapcsolatosan csak a felesleges szabályokat 
kellene kigyomlálni a Kjt.-ből és a többi jogszabályból és hagyni a sta-
tus quo-t), ezért ezeken a fórumokon a bizalmi elv úgy működhet, ha 
a szakszervezetek megegyeznek abban, hogy a fórumon mely szer-
vezetek vehetnek részt. (A KOMT esetében ez a mai gyakorlat.) Ennek 
szabályozott megoldása az ágazati érdekegyeztetésben az lehet – mi-
után létszámkorlát nincs -, hogy az országos szakszervezeti konfö-
derációk egyeznek meg abban, hogy mely ágazati szakszervezetük 
melyik fórumon vesz részt7. 

Ehhez tudnunk kell, mit nevezünk országos szakszervezeti konföde-
rációnak. Az Mt.-n kívül az Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács-
ról (a továbbiakban NGTT) szóló törvény tartalmaz ilyen szabályokat. 
A 2011. évi XCIII. törvény8 4. § szerint 

7  Külön megoldásra váró kérdés a konföderációhoz nem tartozó szervezetek helye a 
rendszerben, amely a közösségi szolgáltatásokban már megjelent. 

8  Jelen állás szerint a szakszervezeti oldal tagjai: Dr. Cser Ágnes, Hetedik Szövet-
ség; Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda, Független Szakszervezetek Demokratikus 
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(8) A Tanács tevékenységében részt vehet

a) az a szakszervezeti szövetség, amely

aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alága-
zatban tevékenykedő tagszervezettel rendelkezik, és

ab) legalább nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei te-
rületi, illetve megyei szervezettel rendelkezik, továbbá

ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál ren-
delkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahe-
lyi szervezettel;

...

(9) A (8) bekezdésben foglalt feltételek elérése érdekében a munkavál-
lalók, illetőleg a munkáltatók érdekképviseleti szervezetei egymással 
koalícióra léphetnek.

Ennek alapján meg lehet állapítani, kit tekintünk országos szak-
szervezeti konföderációnak, a megegyezésben való részvételhez 
azonban a koalíció kötésére vonatkozó szabálytól ((9)bekezdés) 
értelemszerűen el kellene tekinteni. 

Az NGTT szervezeti és működési szabályzata szerint a feltételek 
fennállásáról nyilatkozni kell, ami esetleg kevésnek látszik ah-
hoz, hogy az ágazati szakszervezetek elfogadják, így szükség le-
het a feltételeknek való megfelelés igazolására. (A törvény, illetve 
az SZMSZ szerint maga az NGTT ezt a vizsgálatot valójában nem 

Ligája; Dr. Kuti László, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés; Palkovics Imre, 
Munkástanácsok Országos Szövetsége; Kordás László, Magyar Szakszervezeti 
Szövetség; Csóti Csaba, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Ld. http://
ngtt.hu/ngtt-tagok/ (2021. június 30-ai letöltés)
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