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ikt.sz.: 22/2023 

Kedves Társulati tagok, Tagtársak! 
 
    A MÁO vezetése a munkavédelmi képviselő választási eljárást súlyosan jogsértő módon 
bonyolítja. Ezzel kapcsolatban korábban szakszervezetünk által kezdeményezett 
konzultáció megtartására nem volt hajlandó. A kirívó jogsértés okán a Fővárosi 
Törvényszékhez fordultunk. 
 
Az eljárás jelenleg is folyamatban van. 
 
A jogerős elbírálásig a MÁO-nak a választási procedúrát fel kellett volna függesztenie, ám 
ahogyan arról meggyőződhettetek, nem teszi. 
 
Jogsértését tovább fokozva önkényesen előírta, hogy csupán 3 fő munkavédelmi 
képviselőre lehet érvényesen szavazni.  
 
Holott a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónak az üzemi tanács 
tagjaira vonatkozó választási szabályban előírtak szerint köteles bonyolítani, 
melyeket az alábbiakban olvashattok: 
 
Mvt. 70/A § (3) bek. és Mt. 237. § (1) bek. 
 
„Mvt. 7O/A. § (3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre 
választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat 
tájékoztatni kell. 
A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, 
visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira. illetve 
az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a 
központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.  
 
237. § (1) Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók 236. § (1) bekezdés szerinti 
létszáma 
a) a száz főt nem haladja meg, három, 
b) a háromszáz főt nem haladja meg, öt, 
c) az ötszáz főt nem haladja meg, hét, 
d) az ezer főt nem haladja meg, kilenc, 
e) a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy, 
f) a kétezer főt meghaladja, tizenhárom. 
(2) Új üzemi tanácstagot kell választani, ha a munkavállalók és az üzemi tanács tagjainak 
létszáma legalább hat hónapon át a munkavállalók létszámnövekedése miatt nincs 
összhangban az (1) bekezdésben foglaltakkal.” 
 
Az MZTSZ és az ODFSZ a fenti jogszabályokban foglaltak alapján 11 főt tartalmazó 
közös listát állított. 
 
Ennek ellenére a MÁO munkavállalók és a MÁO-nál képviselettel rendelkező kollektív 
szerződés kötésére jogosult szakszervezetek jogait súlyosan sértő módon a főigazgató 
csupán három főre enged érvényes szavazatot leadni. 
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Fentiek miatt szakszervezetünk újabb jogorvoslati eljárást kezdeményez a jogbiztonság 
helyreállítása, valamint annak érdekében, hogy a MÁO-nál mód lehessen a 
jogszabályokban előírt létszámú munkavédelmi képviselők korrekt módon történő 
megválasztására. 
 
   Szakszervezetünk álláspontja alapján a munkáltató által a mai napon tartott 
munkavédelmi képviselő választás annak jogszabályba ütköző volta miatt semmis, 
tehát érvénytelen. 
 
 
 
 
Budapest, 2023. március 3. 
 
Üdvözlettel, 
 

 
  Bárány Balázs Péter 

elnök 


