
 

Tájékoztató 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával 

kapcsolatos, a szakszervezeti taglétszám 2008. évi igazolásával összefüggő feladatokról 
 
 

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (továbbiakban: KOMT) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya 
alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról 
szóló 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésének 
rendelkezése szerint a 2008. január 31-én megtartott ülésén kisorsolta azt az időpontot, 
amelyre nézve a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitását meg kell állapítani.  

A sorsolás eredménye szerint a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok 
létszáma igazolásához a 2008. január 31-ei taglétszámot kell alapul venni. 

A taglétszámot igazoló jelentésekkel (adatlapokkal) kapcsolatos feladatok: 
1. Munkáltatóknál (költségvetési intézményekben) működő szakszervezeteknek 

(alapszervezeteknek) igazolniuk kell a 2008. január 31-ei állapot szerint azoknak a 
közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a számát, akiknek 
szakszervezeti tagdíját a munkáltató vonja le az illetményből, illetve akik közvetlenül a 
munkahelyi szintű szakszervezet pénztárába fizetik be a tagdíjat. 

Az igazolást a Rendelet 1. sz. mellékletében található 1. sz. jelentés (adatlap) kitöltésével 
és beküldésével kell teljesíteni. A négy eredeti példányban elkészített jelentést a 
következőknek kell megküldeni: 

− egy példányt a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak;  

− egy példányt a szakszervezet ágazati (szakmai) központjába, illetve ha közvetlenül 
országos szakszervezeti konföderációhoz tartozik, akkor az országos 
szakszervezeti konföderáció központjába; 

− egy példányt a munkáltató fenntartójának.  

Egy példányt a helyi szakszervezetnek kell megőriznie.   

2. A szakszervezeti központoknak (területi, ágazati szervezet, országos szakszervezeti 
konföderáció) a 2008. január 31-ei állapot szerint kell igazolniuk azoknak a 
közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a létszámát, akik a 
szakszervezeti központok pénztárába közvetlenül fizetik be a tagdíjat. Az igazoláson fel 
kell tüntetni azt is, hogy a pénztárba befizető tagok mely munkáltatónál (költségvetési 
intézményben) állnak alkalmazásban.   

Az igazolást a Rendelet 2. sz. mellékletében található 2. sz. jelentés (adatlap) kitöltésével 
és beküldésével kell teljesíteni.  

A három eredeti példányban készített jelentést a következőknek kell elküldeni: 

− egy példányt Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak; 

− egy példányt a szakszervezet ágazati (szakmai) központjába, illetve ha közvetlenül 
országos szakszervezeti konföderációhoz tartozik, akkor az országos 
szakszervezeti konföderáció központjába. 

A harmadik példányt a jelentést kiállító szakszervezeti központnak kell megőriznie.   
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3. Azon munkáltatóknak (költségvetési intézmények), amelyeknél nincs szakszervezeti 
képviselet, és nem tartoznak a központi illetmény-számfejtési rendszerhez (KIR-hez), 
igazolniuk kell a 2008. január 31-ei állapot szerint a közalkalmazotti jogviszonyban állók 
létszámát.  

Az igazolást a Rendelet 1. sz. mellékletében található 1. sz. jelentés (adatlap) értelemszerű 
kitöltésével és 2008. április 15-ig történő beküldésével kell teljesíteni. A három eredeti 
példányban elkészített jelentést a következőknek kell megküldeni: 

− egy példányt a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak;  

− egy példányt a munkáltató fenntartójának.  

Egy példányt a munkáltatónak kell megőriznie.   

A KOMT felhívja a közalkalmazottakat képviselő ágazati szakszervezetek, munkahelyi 
szervezetek figyelmét a következőkre: 

− A jelentéseket (adatlapokat) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály Reprezentativitást 
Megállapító Bizottság, 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címre, illetve a 
munkáltató fenntartója címére kell megküldeni.  

− A borítékra kérjük ráírni: KÖZALKALMAZOTTI SZAKSZERVEZETI TAGLÉTSZÁM 
IGAZOLÁS. 

− A szakszervezeti taglétszámot igazoló jelentést (adatlapot) igazolt 
küldeményként kell feladni. 

− A beküldés határideje: 2008. április 15. napja.  

A reprezentativitás megállapításával kapcsolatos helyi feladatok 
Munkáltatói (költségvetési intézményi) szinten a reprezentativitás megállapításának 
szabályait a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a munkáltató és a szakszervezet(ek) állapítják 
meg. Ennek elkészítéséhez egy ajánlást (mintát) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium saját 
honlapján közzétesz. A szabályokat intézményi szinten írásba kell foglalni.  

Helyi önkormányzati szinten a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján létre kell hozni 
Reprezentativitást Megállapító Bizottságot, melynek tagjai a Rendelet 4. § (2) bekezdés b) 
pontja szerint a jegyző, főjegyző, valamint a helyi önkormányzati szintű érdekegyeztetésben 
részt vevő szakszervezetek vagy az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt 
képviselője. 

Az ágazati és az országos szintű reprezentativitás megállapításához a Rendelet mellékleteiben 
szereplő 1-2. számú jelentés adatlapjai, a kitöltési útmutatók, valamint az irányadó 
jogszabályok – a Rendelet, a Kjt. módosításáról szóló 2004. évi CXXIV. törvény – 
letölthetőek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (www.szmm.gov.hu) 
működő Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer alatt található közalkalmazotti 
szakszervezetek taglétszám összesítése menüpontból. 
 

Budapest, 2008. január 31. 

 

          Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa  


