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Az európai üzemi tanács létrehozása 

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a 
velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról a 2003. évi XXI. törvény 
rendelkezik. 

Ennek alapján a közösségi szinten működő vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a velük való konzultációhoz fűződő jogának 
erősítése érdekében valamennyi közösségi szinten működő vállalkozásnál, illetve 
vállalkozáscsoportnál a törvényben meghatározott kérelem szerint európai üzemi 
tanácsot kell létesíteni, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való 
konzultációt szolgáló eljárást kell kialakítani. Közösségi szinten működő vállalkozás 
nem más, mint a tagállamokban működő olyan vállalkozás, amely a tagállamokban 
legalább ezer munkavállalót, és legalább két tagállamban tagállamonként legalább 
százötven munkavállalót foglalkoztat. 

Létrehozásának folyamata: 

1. Először a vállalkozás központi vezetése saját kezdeményezésére, vagy a 
legalább két tagállamban működő, legalább két vállalkozásnál vagy 
telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e munkavállalók 
képviseleti szerveinek az indítványára tárgyalásokat kezdeményez az 

európai üzemi tanács létrehozására. Ha a központi vezetéshez több indítvány 
érkezik, a fenti munkavállalói létszámot össze kell számítani. Ha az indítványt 
belföldi vállalkozás vagy telephely vezetéséhez terjesztik elő, azt 
haladéktalanul továbbítani kell a központi vezetéshez és erről egyidejűleg az 
indítványtevőt tájékoztatni kell. A központi vezetés az indítvány(ok)ról, 
annak kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja a közösségi szinten 
működő vállalkozáscsoport vagy vállalkozás valamennyi vállalkozását, illetve 
telephelyét. 
 

2. A tárgyalások megkezdése és lefolytatása érdekében létre kell hozni a 
különleges tárgyaló testületet. A különleges tárgyaló testület feladata, hogy a 
központi vezetéssel megállapodást kössön az európai üzemi tanács 
létrehozásáról. A különleges tárgyaló testület tagjait a közösségi szinten 
működő vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok által alkalmazott 
munkavállalók közül kell kijelölni. A tagokat az adott tagállamban a 
vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport által alkalmazott munkavállalók 
számával arányosan kell meghatározni úgy, hogy a különleges tárgyaló 
testületben minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott 
munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell 
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biztosítani. A különleges tárgyaló testület tagjának jelölésével egyidejűleg 
gondoskodni kell póttag jelöléséről is. 
Ha az adott tagállamban a közösségi szinten működő vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport által foglalkoztatott munkavállalói létszám 
a) legalább huszonöt, de kevesebb, mint ötven százalékát foglalkoztatják, 
további egy, 
b) legalább ötven százalékát, de kevesebb, mint hetvenöt százalékát 
foglalkoztatják, további két, 
c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három 
munkavállalói képviselő küldhető a különleges tárgyaló testületbe a fenti 
meghatározható létszámon felül. 
 

3. A közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport belföldön 
lévő telephelyein vagy vállalkozásainál foglalkoztatott munkavállalók 
képviseletében a különleges tárgyaló testület tagját, illetve tagjait 
a) az üzemi tanács, 
b) ha központi üzemi tanács működik, a központi üzemi tanács, 
c) ha több központi üzemi tanács működik, a központi üzemi tanácsok 
közösen jelölik. 
Ha a közösségi szinten működő vállalkozáscsoport vagy vállalkozás belföldön 
működő valamely vállalkozásánál vagy valamely telephelyén nincs üzemi 
tanács, e vállalkozás vagy telephely munkavállalóinak képviselőjét az üzemi 
tanács, a központi üzemi tanács, illetve a központi üzemi tanácsok jelölő 
gyűlésére meg kell hívni. A munkavállalók képviselője a jelölő gyűlésen az 
üzemi tanács, illetve a központi üzemi tanács tagjának minősül. 
 

4. A központi vezetés a különleges tárgyaló testület megalakítását követően 
haladéktalanul tájékoztatja a közösségi szinten működő vállalkozás vagy 

vállalkozáscsoport valamennyi telephelyének, illetve vállalkozásának 
vezetőjét, a munkavállalók képviseleti szerveit, valamint a munkavállalók és a 
munkaadók illetékes európai szervezeteit a különleges tárgyaló testület 
tagjainak névsoráról, címéről, és a tárgyalások megindításáról. A 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a Kormány hivatalos tájékoztató 
honlapján közzéteszi azokat az elektronikus levelezési címeket, amelyeken a 
tájékoztatást teljesíteni kell. 
 

5. A központi vezetés az előbbi tájékoztatással egyidejűleg első tárgyalásra hívja 
meg a különleges tárgyaló testületet, és erről értesíti a vállalkozások, illetve a 
telephelyek vezetőit. 
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Ha a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület a megállapodásukban 
olyan kérdésben döntenek, amely a közösségi szinten működő vállalkozás 
vagy vállalkozáscsoport nem tagállamban működő telephelyét vagy 
vállalkozását is érinti, a felek megállapodhatnak e telephelyek vagy 
vállalkozások munkavállalói képviselőinek meghívásában, valamint e 
képviselők számának meghatározásában. 
A különleges tárgyaló testület a központi vezetéssel való tárgyalást 
megelőzően külön ülést tarthat, amelyen szakértő közreműködését veheti 
igénybe. Szakértőként elismert és illetékes, közösségi szinten működő 
munkavállalói szervezetek képviselői is felkérhetők. E szakértők és a 
munkavállalói szervezetek képviselői a különleges tárgyaló testület kérésére 
tanácsadói minőségben vesznek részt a tárgyalásokon. 
 

6. A különleges tárgyaló testület a szavazatok legalább kétharmados többségével 
dönthet úgy, hogy nem kezdi meg a tárgyalásokat, illetve megszünteti a már 
megkezdett tárgyalásokat. E döntés a megállapodás megkötését célzó eljárást 
is megszünteti. A döntést tartalmazó iratot a különleges tárgyaló testület 
elnökének és egy tagjának aláírásával a központi vezetésnek haladéktalanul 
meg kell küldeni. 
Különleges tárgyaló testület összehívására vonatkozó új indítvány az előbbi 
döntést követő két év elteltével nyújtható be, feltéve, hogy a különleges 
tárgyaló testület és a központi vezetés rövidebb határidőben nem állapodott 
meg. 
 

7. A különleges tárgyaló testület megalakításával, a tárgyalásokkal kapcsolatos 
valamennyi költség, továbbá a különleges tárgyaló testület munkájának 
megfelelő módon történő ellátása érdekében felmerült szükséges és indokolt 

költségek a központi vezetést terhelik. 

A különleges tárgyaló testületnek a központi vezetés valamennyi ülése előtt és 
azt követően is jogában áll a központi vezetés részvétele nélkül ülésezni. Az 
üléseken biztosítani kell a különleges tárgyaló testület számára a 
tájékoztatásához szükséges eszközöket. 
 

8. A különleges tárgyaló testület feladata, hogy a központi vezetéssel 
megállapodjon az európai üzemi tanács jogkörében, összetételében és 
megbízatásának idejében. 
Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai 
üzemi tanács létrehozásában állapodik meg, a megállapodást írásba kell 
foglalni.  
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Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: 
a) a közösségi szinten működő vállalkozások, illetve vállalkozáscsoportok 
azon telephelyeit, illetve vállalkozásait, amelyekre a megállapodás hatálya 
kiterjed, ideértve a tagállamok területén kívül lévő telephelyeket vagy 
vállalkozásokat; 
b) az európai üzemi tanács összetételét, tagjainak számát, a póttagok számát, a 
tisztségek elosztását - lehetőség szerint figyelembe véve a munkavállalók 
munkakör, beosztás és nem szerinti kiegyensúlyozott elosztásának 
szükségességét, valamint az európai üzemi tanács megbízatásának 
időtartamát; 
c) az európai üzemi tanács jogkörét és a tájékoztatására, a vele való 
konzultációra vonatkozó eljárás rendjét. 
d) az ülések helyszínét, gyakoriságát és időtartamát; 
e) az európai üzemi tanács rendelkezésére álló pénzügyi és egyéb anyagi 
eszközöket; 
f) a megállapodás hatálybalépésének időpontját, időbeli hatályát, a 
megállapodás módosításának vagy megszüntetésének módjait, és azokat az 
eseteket, amikor a megállapodást újra kell tárgyalni, továbbá a megállapodás 
újratárgyalása során követendő eljárást - ideértve az átmeneti rendelkezéseket 
is -, valamint a közösségi szinten működő vállalkozás vagy vállalkozáscsoport 
szerkezetében bekövetkező változások követésével kapcsolatos kikötéseket; 
g) szükség szerint az Európai Üzemi Tanácson belül létrehozott ügyvezető 
bizottság összetételét, kinevezési eljárásait, feladatait és ülésezési rendjét. 
 
 
 

 

 

 


