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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ 

TARTOZÓ MUNKÁLTATÓKNÁL MŰKÖDŐ SZAKSZERVEZETEK TERÜLETI, ÁGAZATI ÉS 

ORSZÁGOS REPREZENTATIVITÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÉS A SZAKSZERVEZETI 

TAGLÉTSZÁM 2014. ÉVI IGAZOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL 

 

 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozó 

munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 

24/2011. (III. 9) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése szerint a 

Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) 2014. március 26-i ülésén 

megtartott sorsolás alapján a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitásának 

megállapításához, a szakszervezeti taglétszám igazolásához a 2014. január havi adatokat 

kell alapul venni (igazolás hónapja). 

A Kjt. módosításának következtében a 2011-ben megtartott szakszervezeti reprezentativitás 

megállapításhoz képest lényeges eltérés, hogy a törvény alapján munkahelyi szinten nem 

kell megállapítani a reprezentativitást. A munkahelyi szintű szakszervezeti 

reprezentativitáshoz korábban szorosan kapcsolódó kollektív szerződéskötési képességet 

ugyanis jelenleg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. §-ában 

szabályozottak alapján – a szerződéskötést megelőző félévre számított 10 %-os szervezettség 

figyelembevételével – kell megállapítani. 

Szintén a Kjt. módosítása miatti eltérés, hogy azon közalkalmazottak tekintetében, akik a 

Magyar Rendvédelmi Kar tagjai, a fegyveres és rendvédelmi szerveknél lévő 

szakszervezetek adatszolgáltatását kizárólag az országos reprezentativitás 

megállapításánál – a KOMT-ban történő részvétel céljából – kell figyelembe venni.  

A területi (megyei), ágazati és országos szakszervezeti reprezentativitás számításához a három 

évvel ezelőtti adatszolgáltatással megegyező módon kell a munkahelyi szintű, ágazati és/vagy 

a központi szakszervezeteknek adatot szolgáltatni.    

 

1. A SZAKSZERVEZETI TAGLÉTSZÁMOT IGAZOLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

1.1. A munkáltatói szintű (költségvetési intézményekben működő) szakszervezeteknek, 

szakszervezeti egységeknek igazolniuk kell a 2014. január havi állapot szerint 

azoknak a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a számát, 

akiknek a szakszervezeti tagdíját a munkáltató vonja le az illetményből és az összeget 

a munkáltatói szintű szakszervezet, szakszervezeti egység számlájára utalja át, illetve 

akik közvetlenül a munkáltatói szintű szakszervezet, szakszervezeti egység 

pénztárába fizetik be a tagdíjat. A munkáltatói szintű szakszervezeti egység(ek) 

helyett az adatszolgáltatást – munkáltatók szerinti bontásban – a szakszervezeti 

központ is teljesítheti, ez esetben a munkahelyi szintű szakszervezeti egységnek a 

kettős adatszolgáltatás elkerülése érdekében nem kell külön adatszolgáltatást 

teljesítenie az MKIR-en keresztül.  
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Az adatszolgáltatási kötelezettségnek elektronikusan a kormányzati honlapon a 

Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (a továbbiakban: MKIR) működő 

„Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám adatgyűjtő rendszer”-en keresztül kell 

eleget tenni a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott adatok megadásával. Az 

elektronikus adatszolgáltatást követően az igazolás a rendszerből kinyomtatható, vagy 

elektronikusan kimenthető (pdf formátumban). Az igazolást a következőknek kell 

megküldeni: 

 egy példányt a saját felettes szakszervezeti ágazati (szakmai) központba, illetve ha 

közvetlenül országos szakszervezeti konföderációhoz tartozik, akkor az országos 

szakszervezeti konföderáció központjába; 

 egy példányt a munkáltató fenntartójának, önkormányzati fenntartású intézmény 

esetén az önkormányzat jegyzőjének, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz (KLIK) tartozó intézmény esetén az illetékes tankerület vezetőjének. 

1.2. A szakszervezeti központoknak (területi, ágazati szakszervezet, szakszervezeti 

konföderáció) a 2014. január havi állapot szerint kell igazolniuk azoknak a 

közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a létszámát, akiknek 

szakszervezeti tagdíját a munkáltató vonja le az illetményből és az összeget a 

szakszervezeti központ számlájára utalja át, illetve akik a szakszervezeti központok 

pénztárába közvetlenül fizetik be a tagdíjat. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 

elektronikusan a kormányzati honlapon az MKIR-ben működő „Közalkalmazotti 

szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en keresztül kell eleget 

tenni a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott adatok megadásával. Az 

elektronikus adatszolgáltatást követően az igazolás a rendszerből kinyomtatható, vagy 

elektronikusan kimenthető (pdf formátumban). 

Az igazolás egy példányát a munkáltató fenntartójának, önkormányzati fenntartású 

intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, KLIK-hez tartozó 

intézmény esetén az illetékes tankerület vezetőjének. 

 

2. A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLLÓK LÉTSZÁMÁNAK IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

Azon munkáltatók (költségvetési intézmények) fenntartójának, amely munkáltató(k) 

nem kapcsolódik(nak) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága központi 

illetmény-számfejtési rendszeréhez (KIR-hez), igazolniuk kell a 2014. január 1-jei 

állapot szerint a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámát. 

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek elektronikusan a kormányzati honlapon az MKIR-

ben működő „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő 

rendszer”-en keresztül kell eleget tenni a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 

adatok megadásával. 
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FIGYELEM! 

 

Az 1-2. pontban foglalt adatszolgáltatással kapcsolatban a KOMT felhívja a 

közalkalmazottakat képviselő ágazati szakszervezetek, munkahelyi szervezetek és a 2. 

pontban említett munkáltatók fenntartóinak figyelmét a következőkre: 

 A Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben (MKIR) működő „Közalkalmazotti 

szakszervezeti taglétszám adatgyűjtő rendszer” internet címe: http://mkir.gov.hu. 

 

 Az elektronikus adatszolgáltatás érdekében először az MKIR-en keresztül azonosító 

kódot kell igényelni „A taglétszám jelentés elektronikus rendszer használatához 

szükséges azonosító igénylése” cím alatt. Az adatszolgáltatásra kötelezett a 

bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan kapja meg az adatszolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges azonosító kódját. 

 Az adatszolgáltatás határideje: 2014. május 31. napja, illetve mivel ez szombatra esik, 

2014. június 2. napja. 

  

 

http://mkir.gov.hu/
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3. AZ MKIR-BEN RÖGZÍTETT ADATOKBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉS, AZ ADATOK ELLENŐRZÉSE 

A Rendelet biztosítja az adatszolgáltatóknak, a fenntartóknak és a reprezentativitást 

megállapító bizottságok (ORMB és TRMB) tagjainak az illetékességi körükbe tartozó 

adatokba történő elektronikus betekintés jogát a rögzített adatok ellenőrzéséhez, a 

reprezentativitás megállapításához.  

Az adatokba történő betekintéshez külön – tehát az adatközlésnél használttól eltérő – 

azonosítót kell igényelni az MKIR-en keresztül szintén „A taglétszám jelentés 

elektronikus rendszer használatához szükséges azonosító igénylése” cím alatt. 

Az adatszolgáltatóknak az esetlegesen tévesen megadott adatok javítására az 

adatszolgáltatásra rendelkezésre álló határidő végéig lehetőségük van az 

adatszolgáltatáshoz kapott kóddal, ezzel is elősegítve a duplikált adatszolgáltatás 

elkerülését, az esetleges elírásokból adódó hibák gyorsabb korrigálását. Természetesen a 

módosított adatokról az igazolást szintén meg kell küldeni az 1. pontban foglaltak szerint. 

4. A REPREZENTATIVITÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HELYI, FENNTARTÓI 

FELADATOK 

A területi (megyei) vagy települési szintű fenntartóknál a reprezentativitás megállapítására 

a Rendelet 8. §-a szerint területi vagy települési reprezentativitást megállapító bizottságot 

(TRMB) kell létrehozni: 

 Az önkormányzati fenntartónál a Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a TRMB 

tagja a jegyző, főjegyző, valamint az adott önkormányzatnál az érdekegyeztetésben 

részt vevő szakszervezetek, illetve országos szakszervezeti konföderációk egy-egy 

kijelölt képviselője. A TRMB maga alakítja ki ügyrendjét. 

 A KLIK esetében a járási és megyei szintű reprezentativitást az adott tankerület 

vezetője az illetékességi körében működő szakszervezetekkel együtt kialakított 

eljárási rend szerint állapítja meg.   

 A többi fenntartónál a területi, vagy települési szintű reprezentativitás 

megállapítására a fenntartó és az érintett szakszervezetek közösen alakítják ki az 

eljárási rendet. 

A fenntartóknál létrehozott TRMB tagjai számára a reprezentativitás megállapításához az 

MKIR a rögzített adatokhoz hozzáférést biztosít a 3. pontban jelzett azonosító kóddal.  

A fenntartó szintjén reprezentatív szakszervezetek listáját 2014. augusztus 31-ig (mivel a 

megadott nap munkaszüneti nap, ezért ténylegesen szeptember 1-ig) a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni. 

A Rendelet alapján az ORMB és a TRMB-k mandátuma a reprezentatív szakszervezetek 

listájának közzétételével megszűnik. 

 

Budapest, 2014. március 31. 

 

 Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa  


