
135. sz. Egyezmény 

 a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről 
 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és 
amely 1971. június 2-án ötvenhatodik ülésszakára ült össze, és 

Hivatkozva a szervezkedési és kollektív tárgyalási jogról szóló 1949. évi 
Egyezményre, amely védelmet nyújt a munkavállalóknak minden olyan 
megkülönböztetés ellen, amely a foglalkoztatás szempontjából veszélyeztethetné 
a szervezkedési jogokat, és 

Figyelembe véve, hogy kívánatos kiegészítő rendelkezéseket elfogadni a 
munkavállalók képviselőinek témájában, és 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a munkavállalók üzemi 
képviselőinek védelméről és kedvezményeiről, amely kérdés az ülésszak 
napirendjének ötödik pontjaként szerepelt, és 

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat egy nemzetközi Egyezmény 
formájában adja közre, 

a mai napon, 1971. június 23-án elfogadja az alábbi Egyezményt, amely �A munkavállalók 
képviselőiről szóló 1971. évi Egyezmény" néven idézhető: 

 

1. cikk 
A munkavállalók üzemi képviselőit hatékony védelemben kell részesíteni minden 

hátrányos intézkedés ellen, beleértve a felmondást is, amelynek indoka az érintett 
munkavállaló üzemi képviselői minősége vagy ilyen jellegű tevékenysége, szakszervezeti 
tagsága vagy részvétele a szakszervezet tevékenységében, feltéve, hogy tevékenységük 
összhangban van a hatályos jogszabályokkal, kollektív szerződésekkel vagy egyéb, 
együttesen kialakított megállapodásokkal. 

 

2. cikk 
1. Kedvezményeket kell biztosítani az üzemekben a munkavállalók üzemi képviselői 

számára annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan láthassák el feladataikat. 

2. E tekintetben figyelemmel kell lenni az ország munkaügyi kapcsolatainak 
rendszerére, valamint az érintett üzem szükségleteire, méretére és lehetőségeire. 

3. Az ilyen kedvezmények biztosítása nem hátráltathatja az érintett üzem hatékony 
működését. 

 

3. cikk 
A jelen Egyezmény szempontjából "munkavállalók üzemi képviselői"-nek minősülnek 

az adott ország jogszabályai, vagy gyakorlata szerint ilyennek elismert személyek, akik 
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a)  szakszervezeti képviselők, azaz a szakszervezetek vagy a szakszervezeti tagok által 
kinevezett vagy megválasztott képviselők; illetve 

b)  választott képviselők, azaz az üzem munkavállalói által a nemzeti jogalkotás vagy 
kollektív szerződések rendelkezéseinek megfelelően szabadon választott olyan 
képviselők, akiknek tevékenysége nem terjed ki olyan ténykedésekre, amelyeket az 
adott országban a szakszervezetek kizárólagos előjogának tekintenek. 

 

4. cikk 
A nemzeti jogalkotás, a kollektív szerződések, választott bírói ítéletek vagy bírósági 

határozatok határozhatják meg a munkavállalók képviselőinek azt a típusát vagy azon 
típusait, akik jogosultak a jelen Egyezményben előirányzott védelemre és kedvezményekre. 

 

5. cikk 
Abban az esetben, ha az üzemben egyidejűleg szakszervezeti és választott képviselők 

is ténykednek, ha ez indokolt, megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani annak érdekében, 
hogy a választott képviselők jelenlétét ne lehessen felhasználni az érintett szakszervezetek 
vagy ezek képviselői helyzetének a gyengítésére és, hogy előmozdítsák az együttműködést 
az összes kapcsolódó kérdésekben a választott képviselők és az érintett szakszervezetek, 
illetve ezek képviselői között. 

 

6. cikk 
Az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása történhet nemzeti jogalkotás, kollektív 

szerződések útján vagy bármely más, az adott ország gyakorlatának megfelelő módon. 

 

7. cikk 
A jelen Egyezmény hivatalos ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából. 

 

8. cikk 
1. A jelen Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak 

azokra nézve kötelező, amelyeknek ratifikációit a főigazgató nyilvántartásba vette. 

2. Az Egyezmény azon időponttól számított tizenkét hónap múlva lép hatályba, amikor 
két tagállam részéről történt ratifikációt a főigazgató nyilvántartásba vette. 

3. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét 
hónappal azután lép hatályba, hogy a tagállam ratifikációját nyilvántartásba vették. 

 

9. cikk 
1. A jelen Egyezményt ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel az 
Egyezményt első hatálybalépésének időpontjától számított tíz év elteltével. Az ilyen 
felmondás a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik hatályossá. 
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2. Az a tagállam, amely a jelen Egyezményt ratifikálta, és amely az előző bekezdésben 
említett tízéves időszak lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított 
felmondási jogával, újabb tízéves időszakra kötelezettségben marad. Ezt követően minden 
tíz év elteltével mondhatja fel a jelen Egyezményt a jelen cikkben előírt feltételek szerint. 

 

10. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szervezet tagállamai által vele közölt valamennyi 
ratifikálás, illetve felmondás nyilvántartásba vételéről. 

2. A főigazgató a második ratifikáció nyilvántartásba vételéről küldött értesítésével 
egyidejűleg felhívja a Szervezet tagállamainak a figyelmét az Egyezmény hatálybalépésének 
időpontjára is. 

11. cikk 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója az előző cikkek rendelkezéseivel 

összhangban nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 102. cikke értelmében valamennyi részletükben nyilvántartásba vétel 
céljából megküldi az Egyesült Nemzetek főtitkárának. 

 

12. cikk 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa szükségesnek ítélt 

időpontokban jelentést terjeszt az Általános Konferencia elé a jelen Egyezmény helyzetéről 
és megvizsgálja, kívánatos-e a Konferencia napirendjére tűzni az Egyezmény részleges vagy 
teljes módosításának kérdését. 

 

13. cikk 
1. Ha a Konferencia a jelen Egyezményt részben vagy egészében módosító új 

Egyezményt fogad el, akkor az új Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában 

(a)  az új módosító Egyezmény valamely tagállam által történő ratifikálása, tekintet nélkül 
a fenti 9. cikk rendelkezéseire, ipso jure magában foglalja a jelen Egyezmény azonnali 
felmondását, amennyiben és amikor az új módosító Egyezmény hatályba lép; 

(b) az új módosító Egyezmény hatálybalépésekor lezárul a jelen Egyezmény 
ratifikálásának lehetősége a tagállamok előtt. 

2. A jelen Egyezmény jelenlegi formájában és tartalmával mindenképpen érvényben 
marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek a jelen Egyezményt ratifikálták, de a 
módosító Egyezményt nem. 

 

14. cikk 
A jelen Egyezmény szövegének angol és francia változata egyaránt hiteles. 


