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AZ ÚJ MT. ÉS A MUNKAJOGI ÁTMENETI TÖRVÉNY 

KOLLEKTÍV MUNKAJOGOT ÉRINT Ő RENDELKEZÉSEIR ŐL ∗∗∗∗ 
 

RÁCZ ZOLTÁN∗∗ 
 
Az új Munka Törvénykönyve gyökeresen megváltoztatta a kollektív munkajogra vonatkozó szabály-
anyagot, ezen joganyag a törvény végére került, és a szerkezete is lényegesen különbözik a korábbi 
Mt. vonatkozó részétől. Az új Mt. hatálybalépéséről önálló törvény rendelkezik, amelynek néhány 
szabálya érinti a kollektív munkajogi részt is, ennek hiányában értelmezési zavarok mutatkozhatnának 
a munkajogi védelem, a kollektív szerződéskötési jogosultság és a kollektív munkaügyi vita kezde-
ményezése tekintetében. 
Kulcsszavak: kollektív munkajog, kollektív szerződés, szakszervezet, üzemi tanács, Munka Tör-
vénykönyve. 
 
The new Labour Code has drastically changed the regulation of the collective labour law that is now 
at the and of the Labour Code and the structure of the regulation of the collective labour law is 
substantially different than in the previous Labour Code. There’s an act that put the new Labour Code 
into force that regulates some parts of the collective labour law. In default of this act may cause 
disorder of interpretatation of the labour law protection, the authority of collective bargaining and the 
collective labour despute. 
Keywords: collective labour law, collective bargaining, trade union, work council, Labour Code. 
 
1. Az új Mt. kollektív munkajogot érint ő szabályai 
 
1.1. A kollektív munkajog az új Mt.-ben 
 
Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban: új Mt.) kollektív munkajogi része radikálisan 
átírta a régi Munka Törvénykönyve (továbbiakban régi Mt.) szabályait. Az új Mt. jelentős 
szerkezeti változtatást hajtott végre a régi Mt.-hez képest. A kollektív munkajog szabályai a 
régi Mt.-vel szemben az individuális munkajogi joganyagot követően kaptak szabályozást 
az új Mt.-ben. Az új Mt. nem tartalmaz rendelkezést a háromoldalú kollektív tárgyalásokra 
vonatkozóan, vagyis az országos érdekegyeztetés tekintetében. A törvényi szabályozás el-
maradása nem előzmény nélküli, hiszen korábban a 2011. évi XCIII. törvénnyel megszün-
tették az országos érdekegyeztetés korábbi legfelsőbb szervét, és helyébe új érdekegyezte-
tési legfelsőbb fórumként a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot tették meg. Az új 
Mt.-hez fűzött általános indokolás szerint ennek a megoldásnak az elvi indoka az, hogy az 
érdekegyeztetés körébe tartozó, alapvetően közjogi természetű joganyag idegen a magán 
munkajog szabályozási tárgyától. Ezzel a véleménnyel azért nem értünk egyet, mert megtö-

                                                 
∗ Jelen tanulmány a szerzőnek a Debreceni Egyetemen 2012. május 16-án a Békés átmenet? Avagy a 
munkajogi rekodifikáció neuralgikus pontjai című konferencián elhangzott előadásának bővített vál-
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ri a kollektív munkajog felépített, zárt rendszerének a logikáját, és abból kiszakítja a kollek-
tív tárgyalásoknak a tripartit típusú területét.1 

Ami a kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok joga) dinamikáját illeti, az új Mt. 
Harmadik Rész először szabályozza az üzemi alkotmányjogot, majd a koalíció jogát, utána 
a kollektív tárgyalások közül a kollektív szerződést. A Negyedik Részben, a XXIV. fejezet-
ben került elhelyezésre a kollektív munkaügyi vita szabályanyaga. Az új Mt. nem tartal-
mazza a kollektív tárgyalások közül az érdekegyeztetésre vonatkozó normákat. Az új Mt. 
indokolása ennek magyarázataként azt hozza fel, hogy az országos érdekegyeztetésre vo-
natkozóan 2009-ben, majd 2011-ben új törvényi rendelkezéseket fogadtak el, egyébként is 
„az érdekegyeztetés körébe tartozó, alapvetően közjogi természetű joganyag idegen a ma-
gán munkajog szabályozási tárgyától”. Az országos érdekegyeztetésre vonatkozó törvényi 
szabályozás mindenki előtt ismert, és az is, hogy a társadalom, illetve a munka világának 
szereplői miképpen fogadták ezt a változást. Az új Mt. – a törvényi indokolás szerint – 
„igazodik” ehhez a megváltozott helyzethez, és teljes egészében mellőzi az érdekegyeztetés 
rendszerére, működésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A jogalkotó a kollektív munkajog dinamikáját illetően következetlen saját magával 
szemben is, hiszen a munkaügyi kapcsolatok fogalmát akként határozza meg, hogy a tör-
vény „biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek 
alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok 
megelőzésére, feloldására irányuló eljárást”. Ehhez képest a Harmadik Rész első helyére az 
üzemi alkotmányjogot teszi, és ezt követi a koalíciós jog, a kollektív szerződést szabályozó 
rész és a következő részben a munkaügyi konfliktusok feloldása. Ezen logikai törés ellenére 
a magunk részéről egyetértünk a Harmadik Rész felépítésével. 

 
1.2. A kollektív munkajog fogalma az új Mt.-ben 
 
Az új Mt. 230. §-a értelmében a kollektív munkajog fogalma „A munkavállalók szociális és 
gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény sza-
bályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy érdekképviseleti szerve-
zeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a mun-
kavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások 
rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást”. Ez a 
törvényi definíció ugyanakkor ellentétben áll az új Mt. Harmadik Részének szerkezeti fel-
építésével, hiszen első helyre az üzemi alkotmányjogot helyezi, és csak ezt követi a koalíci-
ós jog, illetve a kollektív tárgyalások rendszere, majd a munkaügyi konfliktusok feloldására 
vonatkozó szabályanyag. 
 
1.3. A diszpozitivitás az új Mt.-ben 
 
Az új Mt. általános indokolásában kifejti, miszerint a törvény szabályainak általános termé-
szete az, hogy azoktól a kollektív szerződés korlátozás nélkül eltérhet, vagyis az új Mt. kol-
lektív szerződéssel szemben általában diszpozitív jellegű. Az új Mt. 277. § (2) bekezdése 
értelmében kollektív szerződés – eltérő rendelkezés hiányában – a Második és Harmadik 
Részben foglaltaktól eltérhet. Az ide kapcsolódó miniszteri indoklás szerint az új törvény – 
szakítva a hatályos szabályozással – a teljes diszpozitivitás elvén nyugszik. Ehhez képest az 

                                                 
1 PRUGBERGER Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. KJK-Kerszöv, 
Budapest, 2003., 59., KISS György: Munkajog. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 272–276. 
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új Mt. 283. §-ához fűzött indokolás szerint a kollektív szerződésre vonatkozó rendelkezések 
túlnyomó többsége kógens norma, ezért az eltérés lehetősége kevés. 

 
1.4. A munkáltató jogos gazdasági érdekének megjelenítése a kollektív munkajogban 
 
A Harmadik Rész XIX. fejezete szól az általános rendelkezésekről (a kollektív munkajogon 
belül). Ezen szabályok között található egy új rendelkezés, miszerint a munkáltató nem kö-
teles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha annak tárgya a munkáltató jogos 
gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné. A munkáltató jogos gazdasági érdeke2 
vagy működése felmerül még az Üzemi Tanács (a továbbiakban ÜT), illetve a szakszerve-
zet nevében vagy érdekében eljáró személy titoktartási kötelezettségei között is. Az új Mt. a 
törvény individuális részében, a 8. § (1) és (2) bek.-ben szabályozza a munkáltató jogos 
gazdasági érdekének tényállásait. Ezek a régi Mt. alapján kialakult bírói gyakorlatból jól 
ismert élethelyzetek (versenytilalmi, titoktartási, vélemény-nyilvánítási szabadságot korlá-
tozó esetek), amelyek álláspontunk szerint a kollektív munkajog fogalomrendszerében csak 
korlátozottan értelmezhetők. Első olvasatra talán korrektnek tűnik a munkáltató jogos gaz-
dasági érdekének a kollektív munkajogban megvalósuló védelme, de végiggondolva az 
előbb felsorolt szituációkat, látható, hogy azok nem helyezhetők el az ÜT és a szakszerve-
zet törvény szerinti tevékenységi körei közé. (Természetesen fenti megjegyzéseink nem 
érintik a munkáltató működését védő szabályokat, az erre vonatkozó munkáltatói igény és 
az új Mt. ilyen tartalmú szabályozása elfogadható.) 

 
1.5. A participáció fogalma 
 
Logikai törést vélünk felfedezni az új Mt.-ben megalkotott participáció fogalmat illetően. 
Az új Mt. 235. § (1) bek. szerint „a munkáltató és a munkavállaló együttműködésére, a 
munkáltató döntéseiben való részvételre e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni”. Ugyan-
akkor az új Mt. 262. § (1) bek. alapján „az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonat-
kozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése”. A törvény indokolása sem tesz kísér-
letet a két definíció közötti ellentmondás feloldására, a 235. §-hoz fűzött indokolás szerint 
az ÜT rendeltetését az együttműködés és a munkavállalók közösségének a munkáltató dön-
téseiben való részvétele jelenti. A 262. §-hoz fűzött indokolás pedig azzal a magyarázattal 
szolgál, hogy az ÜT „általános feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok érvényesü-
lésének figyelemmel kísérése, valamint a munkáltató döntéseiben való részvétel”. Ilyen 
körülmények között nehéz megállapítani, hogy a jogalkotó valójában milyen szerepet szán 
az ÜT-nek. Véleményünk szerint az ÜT feladata semmiképpen sem degradálható a munka-
viszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérésére. Ami az ÜT-nek a 
munkáltató döntéseiben való részvételét illeti, erre a későbbiekben az ÜT jogköreinek 
elemzése során szeretnénk visszatérni. 

 
1.6. Az Üzemi Tanács szabályai az új Mt.-ben 
 
Az új Mt. – a régi Mt.-hez hasonlóan – nem rendezi az ÜT közjogi jogállásának a kérdését. 
A korábbi szabályozás szerint sem volt jogi személy az ÜT, és ez a megközelítés nem vál-
tozott, de célszerű lett volna az új Mt.-ben rendezni a jogalanyiság kérdését.3 

                                                 
2 KISS: i. m. 142–146. 
3 PRUGBERGER: i. m. 164. 
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Az ÜT választás és működés költségei körében az új Mt. kijelenti, hogy az ezekkel kap-
csolatos indokolt költségek a munkáltatót terhelik. Észrevételezzük, hogy az új Mt. nem 
tartja fenn a régi Mt. 63. §-ának azon szabályát, miszerint a költségek mértékét a munkálta-
tó és az ÜT közösen állapítja meg, vita esetén pedig egyeztetésnek van helye. Álláspontunk 
szerint indokolt lett volna a korábbi szabályozás fenntartása. 

Az új Mt. lényegesen egyszerűsíti az ÜT-választás szabályait, mellőzve a korábbi rész-
letes és mára feleslegessé váló rendelkezéseket (pl. szavazólap tartalma vagy az urnák fel-
bontásának mikéntje mint nem törvényi szintre tartozó kérdések). A jövőben ezen részlet-
szabályok megfogalmazása a választási bizottság hatáskörébe tartozik. Ehhez hasonlóan az 
ÜT működésének normái is egyszerűsödnek, a részletszabályokat az új Mt. az ügyrend 
megfogalmazására bízza. Ugyanakkor az új Mt. nem rögzíti a munkáltató passzivitására 
vonatkozó előírást, illetve azt, hogy a szakszervezetek milyen szerepet játszanak az üzemi 
tanácsi választások során. 

Az új Mt. elhagyja a régi Mt. 54. §-ában rögzített azon szabályozást, hogy a választással 
kapcsolatos vita esetén a felek között egyeztetést kell lefolytatni. Ehelyett a törvény 249. § 
értelmében a jelöléssel és választással kapcsolatos kifogások esetén a törvény szerint erre 
jogosultak azonnal bírósághoz fordulhatnak. Az indokolás szerint az egyeztetés mellőzésé-
nek célja az eljárás gyors befejezése. Nem érthető, hogy mennyiben hátráltatta a választás 
végeredményének „jogerőssé válását” a régi Mt. 54. §-ában biztosított 2x5 napos egyeztetés 
lebonyolítása. 

Mindenképpen helyeselni tudjuk az új munkajogi intézményt, a vállalati csoport szintű 
ÜT szabályainak az elfogadását. Ezzel a megoldással a törvény megalkotói igyekeztek 
megteremteni az Mt. és a Gt. Összhangját,4 és az ÜT intézményét a társasági jog struktúrá-
jához igazítani, elősegítve ezzel azt, hogy a munkavállalók valóban olyan szinten szólhas-
sanak bele a munkáltató döntéseibe, ahol azok megszületnek. 

Lényegesen szűkíti az új Mt. az ÜT tisztségviselőinek munkajogi védelmét, megszünteti 
az ÜT-tagokat megillető védelmet, így a jövőben már csak az elnököt részesíti ebben a biz-
tosítékban. Az új szabályozás azért nehezen értelmezhető, mert aki látott már működő ÜT-t, 
az jól tudja, hogy az életben nem csak az ÜT-elnök konfrontálódik a munkáltatóval, hanem 
nagyon gyakran az ÜT-tagok is. Ráadásul az új Mt. nem határozza meg, kik jogosultak az 
ÜT képviseletére, így a törvény szövegéből nem következik, hogy arra csak az ÜT-elnök 
jogosult. Ez is indokolja az ÜT-tagok védelmének fenntartását. 

Az ÜT jogkörei tekintetében álláspontunk szerint visszalépés történt a korábbi együtt-
döntési, a jövőbeni közös döntési jogkört illetően, hiszen ezután már csak a jóléti célú 
pénzeszközök felhasználására vonatkozik e jogkör, a korábbi jóléti célú intézmények és 
ingatlanok hasznosítására vonatkozó döntési jogkör megszűnik. Vagyis marad pl. a temeté-
si segélyek mértékének, elosztásának tárgyában hozandó döntés, de már nem tartozik ide a 
korábbi vállalati üdülőből kialakított, a munkavállalók pihenését szolgáló ingatlanok bérbe-
adására irányuló döntés. A törvényi indokolás megjegyzi, hogy ez a jövőben a munkáltató 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Ellentmondást vélünk felfedezni az ÜT-tájékoztatás közzétételi jogával kapcsolatban, 
miután az új Mt. 261. § értelmében „a munkáltató az üzemi megállapodásban meghatáro-
zott módon biztosítja annak lehetőségét, hogy az üzemi tanács a tevékenységével kapcsola-
tos tájékoztatást közzétegye”. Mi történik akkor, ha a felek nem kötnek üzemi megállapo-

                                                 
4 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 52-64. §-ai. 
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dást, ebben az esetben hogyan kell a munkáltatónak biztosítania az ÜT-közlemény közzété-
teli jogát? 

Szintén elhagyja az új Mt. a régi Mt.-nek azon szabályát, hogy az ÜT jogkörébe tartozó 
szabályok megsértésével hozott munkáltatói intézkedések érvénytelennek minősülnek. A 
törvényi indokolás szerint a munkáltatói intézkedések körébe rendeltetésüknél, illetve hatá-
suknál, súlyuknál fogva meglehetősen különböző döntések tartoztak, ezért amennyiben az 
ÜT nem ért egyet a munkáltatói intézkedéssel, vagy a munkáltató megsértette az új Mt. 
264. §-át, ebben az esetben kollektív érdekvita kezdeményezhető. 

 
1.7. Az üzemi megállapodás „reaktivizálása” 
 
Az új Mt. lehetővé teszi az ÜT és a munkáltató között üzemi megállapodás megkötését. A 
törvény értelmében kétféle üzemi megállapodás köthető, az egyik az ún. kötelmi hatályú 
üzemi megállapodás, amely a munkáltató és ÜT együttműködésének előmozdítására szol-
gál, míg a másik az ún. normatív hatályú megállapodás, amelynek rendeltetése, hogy a kol-
lektív szerződést meghatározott feltételek fennállása esetén és megfelelő tartalmi korláto-
zással részben pótolhassa. Ez utóbbi típusú üzemi megállapodásra már volt példa a magyar 
munkajogban, de akkor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.5 
 
1.8. A szakszervezet fogalma az új Mt.-ben 
 
A szakszervezet fogalmát az új törvény lényegében nem érinti. E körben arra hívnánk fel a 
figyelmet, hogy más jogszabályok változása folytán módosult a szakszervezetek jogállásá-
nak és alapításának a szabályrendszere. A szakszervezeti jogok lényegében változatlanul 
megmaradnak, de az egyik legjelentősebb jogosítványukat elvesztették a szakszervezetek 
azzal, hogy az új Mt. nem teszi lehetővé az ún. vétójog alkalmazását. A törvény indokolása 
szerint ez a szakszervezeti jog „a szakszervezeteknek a szocialista gazdasági és politikai 
rendszerben betöltött sajátos szerepére épülő jogintézmény, így nem fér össze a piacgazda-
sággal, indokolatlanul és diszfunkcionálisan korlátozza a magánjogi jogállású munkáltató 
tulajdonosi jogait”. Ezzel a törvényi megoldással a szakszervezetek számára megszűnt a 
leghatékonyabb eszköz a munkáltatói intézkedések és a szakszervezeti jogok védelme kö-
rében. 
 
1.9. A kollektív szerződésre vonatkozó szabályok 
 
Az új Mt. alapján felértékelődik a szakszervezeti taglétszám jelentősége, hiszen a kollektív-
szerződés-kötési képességet, valamint a tisztségviselő munkajogi védelmét is ezen tényező-
től teszi függővé. A szakszervezetnek ezek miatt kötelessége bejelenteni a munkáltató felé, 
hogy milyen taglétszámmal rendelkezik, de ez nem jelenti azt, hogy a tagok névsorát át kell 
adni a munkáltató számára. Erre a helyzetre jelenthet megoldást, ha a szakszervezet köz-
jegyzőnél letétbe helyezi a munkáltatónál dolgozó tagjai névsorát, a közjegyző pedig igazo-
lást ad ki a listán szereplő személyek számáról. 

Lényegesen megváltoztak a kollektív szerződés kötésének szabályai az új Mt.-ben. A 
korábbi ÜT-i választásokon elért eredmények helyett a szakszervezeti taglétszámhoz kötik 
a kollektívszerződés-kötési képességet azzal a nem titkolt céllal, hogy a szakszervezetek 

                                                 
5 KISS: i. m. 61–63., PRUGBERGER: i. m. 138. 
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koalícióba tömörülve próbáljanak meg szerződést kötni a munkáltatóval. Az új Mt. kísérle-
tet tesz a kollektív szerződés körében az ún. munkavállaló javára történő eltérés fogalmi 
meghatározására, kimondva, hogy ezt az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések 
összehasonlításával kell elbírálni. A régi Mt. hatálya alatt a bírói gyakorlat próbálta ezt a 
meghatározást elvégezni, viszonylag kevés sikerrel. 

 
1.10. A kollektív munkaügyi vita feloldásának új rendszere 
 
Az érdekviták feloldásának körében a legfontosabb változás, hogy megszűnik a közvetítés, 
mint alternatív vitarendezési forma törvény által szabályozott lehetősége. (Ez természetesen 
nem jelenti, hogy a jövőben a felek egymás között külső, semleges fél részvételével ne pró-
bálhatnák meg vitájuk mediáció útján történő megoldását.) Az új Mt. egyeztetés-közvetítés-
döntőbíráskodás hármasával szemben az egyeztető bizottság és döntőbíráskodás lehetőségét 
biztosítja a munka világának szereplői számára. Az egyeztető bizottság egy paritásos testü-
let, amelybe azonos számú tagot delegál a munkáltató és az ÜT/szakszervezet, egy semle-
ges elnök vezetésével. Az egyeztető bizottság próbálja meg feloldani a vitát, eredményte-
lenség esetén pedig átalakulhat ún. döntőbíróvá, ha ebben a felek előzetesen írásban megál-
lapodtak. Az új Mt. ugyanakkor megismétli a kötelező döntőbírói élethelyzeteket, némileg 
szűkített hatáskörrel. A döntőbíró a felmerült vitában nem megállapodás létrehozására tö-
rekszik, hanem eldönti az adott vitát. 

Nem igazán érthető, miért szűkíti az új Mt. a régi Mt.-hez képest az alternatív vitaren-
dezési lehetőségek körét akkor, amikor Magyarországon a mediáció törvényi szintű szabá-
lyozása éppen az 1992. évi XXII. törvénnyel kezdődött, majd egy folyamat eredményekép-
pen ma már a büntetőjogtól kezdődően a polgári jogon keresztül egészen az egészségügyi 
jogig az élet szinte minden területén lehetőség van a közvetítés igénybevételére.6 

 
2. Az Mth. kollektív munkajoggal kapcsolatos rendelkezései 
 
Az átmeneti szabályozás lényege annak megfogalmazása, hogy az új Mt. hatálybalépésekor 
fennálló munkaviszonyok (munkaügyi kapcsolatok) tekintetében milyen területen és ho-
gyan „élnek tovább” a régi Mt. rendelkezései.7 Jelen tanulmányunkban az átmeneti tör-
vénynek nem az összes rendelkezését kívánjuk elemzés alá venni, csupán annak Első Ré-
szét, amely a szó szoros értelmében az átmeneti szabályokat rendezi. (A Második Rész ál-
láspontunk szerint nem klasszikus értelemben vett átmeneti szabályozás, hanem inkább a 
„salátatörvényekre” jellemző, ezért különösebb értelmezést témánk szempontjából nem 
igényel.) 

Az Országgyűlés elfogadta a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ha-
tálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 
2012. évi LXXXVI. törvényt (Mth.). 

Ezen jogszabály 13–16. §-ai érintik a kollektív munkajog szabályanyagát. Amint arról 
már fentebb szóltunk, a munkajogi védelem 2012. július 1-jétől már csak az ÜT elnökét 
illeti meg, a tagokat nem, és annak tartalma is lényegesen szűkül. Annak érdekében, hogy 
az ÜT tagjait legalább 2012. év végéig megillesse a munkajogi védelem, az Mth. 13. § (1) 
bek. szerint az ÜT-tagokra az új Mt. munkajogi védelmet tartalmazó szabályait alkalmazni 

                                                 
6 SÁRINÉ SIMKÓ  Ágnes (szerk.): A mediáció. A közvetítői tevékenység. HVG-Orac, Budapest, 2005. 
7 LŐRINCZ György: Az új Mt. hatálybalépése, az átmeneti rendelkezések. (Szerk.: Pál Lajos) HVG-
ORAC, Budapest, 2012, 13. 
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kell.8 2013. január 1-jével egyébként megváltozik az a munkáltatói intézkedések szabály-
anyaga, amelyekhez az ÜT előzetes egyetértésére van szükség, mert a más munkakörben 
történő átmeneti foglalkoztatás esetén akkor is megilleti a védelem az ÜT elnökét, ha ezzel 
egyidejűleg nem változik meg a munkavállaló munkavégzésének helye. 

Az Mth. 14. § (1) bekezdésében foglalt szabály lényege, hogy az új Mt. szakszervezeti 
tisztségviselőket megillető védelmi szabályait alkalmazni kell a törvény hatálybalépése ide-
jén tevékenykedő szakszervezeti tisztségviselőkre is. Azoknak a szakszervezeti tisztségvi-
selőknek az esetében, akiknek a munkajogi védelme esetleg az új Mt. hatálybalépésével 
megszűnik, a régi Mt. 28. §-a alapján még 6 hónapig, vagyis 2012. december 31. napjáig a 
munkajogi védelme fennáll. 

Ahogyan azt a fentebbi elemzésünkben már említettük, jelentős változást hozott az új 
Mt. a kollektív szerződéskötési jogosultság tekintetében. Az új szabályok alkalmazása 
azonban felvetette az átmeneti időszak szabályozásának szükségességét. Az Mth. 15. § (1) 
bekezdésének értelmében a kollektív szerződések 2013. január 1-jével hatályukat vesztik 
akkor, ha az azokat megkötő felek az új Mt. rendelkezései alapján nem lennének jogosultak 
kollektív szerződés kötésére. Ilyen esetekben a szerződéskötési jogosultság tekintetében a 
2012. január 1-jén meglevő taglétszám az irányadó.  

Több szakszervezet által kötött kollektív szerződés esetén a fenti szabályt abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az új Mt. alapján egyik szakszervezet sem lenne jogosult kollek-
tív szerződés kötésére. Az irodalomban megjelenő álláspont szerint amennyiben a 2012. 
január 1-jén meglevő létszámadatok alapján 2012. július 1-jén (az új Mt. hatálybalépésének 
napján) valamely szakszervezet nem rendelkezik a kollektív szerződés megkötésének jogá-
val, e lehetősége nem támad fel csupán annak okán, hogy 2012. december 31-éig a taglét-
szám növekedése miatt szerződéskötési jogosultságot szerzett. 

Főszabályként az Mth. kimondja, hogy a munkajogi igény érvényesítésére irányadó el-
járásra az Mt. rendelkezései az irányadók. Az Mth. külön is nevesíti a kollektív munkaügyi 
vita szabályait, amikor rögzíti, hogy a kollektív munkaügyi vita szabályainak elbírálására a 
kezdeményezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók. Ebben az esetben 
nincs jelentősége, hogy a vita alapjául szolgáló körülmények mikor merültek fel, mely idő-
szakra vonatkozóan indult maga a kollektív munkaügyi vita, akkor, ha annak kezdeménye-
zésére 2012. június 30. napját követően került sor, úgy az új Mt. szabályai alkalmazandók.9 

Rövid elemzésünkből látható, hogy az Mth. kollektív munkajogi része klasszikusan át-
meneti szabályokat tartalmaz, amelyek hiányában értelmezési zavarok mutatkozhatnának a 
munkajogi védelem, a kollektív szerződéskötési jogosultság és a kollektív munkaügyi vita 
kezdeményezése tekintetében. 

 
 

                                                 
8 BERKE Gyula–KISS György: Kommentár a Munka Törvénykönyvéhez. KJK-Kerszöv, Budapest, 
2012, 593. 
9 LŐRINCZ: i. m. 78. 





 

 
 
 
 


