
HATÁROZAT  
 

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége (MSZSZ) 2014.október 27-én tartott XXII. Kongresszusán az 
1. napirendi pontban tárgyalta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) átalakulásával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Az MSZSZ kongresszusa eddigi álláspontját megerősítve támogatja a szakszervezetek, az 
országos szakszervezeti konföderációk szoros együttműködését, ezért kiemelkedő fontosságú 
eseménynek tartja a MASZSZ megalakulását. Az MSZSZ a Szakszervezetek Együttműködési 
Fóruma (SZEF) alapító tagjaként a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek is alapítója. Választott 
tisztségviselőivel az elnökségben és a gazdasági ellenőrző bizottságban, valamint két szakmai-
ágazati testület tagjaként a kezdetektől fogva részt vesz a MASZSZ munkájában. Az MSZSZ 
abban érdekelt, hogy a MASZSZ a magyar szakszervezeti élet meghatározó jelentőségű 
tömörülésévé váljon. 

2. Az MSZSZ kongresszusa megvitatta a MASZSZ alapszabályát érintő, egyben tagsági 
összetételét alapvetően átalakító, valamint vagyoni viszonyait ugyancsak meghatározó 
módon módosító összefoglaló jellegű egyesülési tervezeteket, azok mellékleteit és az alábbi 
következtetésekre és döntésekre jutott: 
a) az MSZSZ sem időszerűnek, sem célszerűnek nem tartja, továbbá jogilag rendkívül 

aggályosnak minősíti a SZEF-nek az egyesülésről szóló előterjesztések szerinti 
beolvadással és egyben jogutódlással történő megszüntetését, ezért a javaslatot nem 
fogadja el, azt nem támogatja, 

b) az MSZSZ az a) pontban megfogalmazott álláspontját kész újragondolni és felülvizsgálni: 
- ha az új - immár normál időbeli ciklusra megválasztott – MASZSZ vezetés és a 

szervezet működése képes bizonyítani, de legalább a kezdeti lépéseiben 
megelőlegezni azt, hogy a szakszervezeti tevékenység hatásfokában eredményesebb 
lehet, mint a jelenlegi SZEF működése, 

- ha a beolvadás, illetve a jogutódlással történő megszűnés kizárólag a MASZSZ 
alapszabályának keretei között, és nem a szervezetek között kötött magánjogi 
szerződésen alapul, 

- ha a SZEF osztatlan közös vagyonának a beolvadással történő egyesítése a másik két 
konföderáció vagyonával, az alapszabály keretei között meghatározott olyan 
biztosítékrendszerrel történik, amely meghatározott ideig nyitva hagyja mindhárom 
alapító számára – az egyébként nem kívánt – kiválás esetére a bevitt vagyonrész 
leválasztását,    

- ha egyértelmű jogi nyilatkozatok biztosítják azt, hogy a megszűnő SZEF jogosítványai 
az érdekegyeztető fórumokban, továbbá más hazai vagy nemzetközi 
együttműködésben a változások miatt nem sérülnek. 

3. Az MSZSZ kongresszusa döntéseit a tagság érdekeinek szem előtt tartásával hozta meg, 
feltételezve, hogy a jelenlegi szakszervezeti mozgástér és eredményesség növekedni tud. A 
kongresszus ellenszavazat nélkül elfogadott döntései megteremtik a lehetőségét annak, hogy 
a MASZSZ új vezetése érdemi munkát kezdjen, azok semmiben nem akadályozzák a 
szakszervezetek összefogását és együttműködését, ugyanakkor az alapszabály módosításának 
igényével biztosítékot kívánnak arra nézve, hogy az átalakulás szervezeti, gazdasági és jogi 
feltételrendszereinek változásai megfontoltan, valamennyi érdeket szem előtt tartva 
történjenek. 

4. A határozatot az MSZSZ megküldi a SZEF többi szakszervezetének abból a célból, hogy 
álláspontunkat megismerjék, abban a reményben, hogy a SZEF kongresszusán a szövetséges 
szakszervezetek a döntés során azt mérlegelik és figyelembe veszik. 

 


