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1. sz. melléklet 
 

A tag kizárására, a cím visszavonására, 
a méltatlanság kimondására vonatkozó eljárás szabályai 

 
 

1. A tag kizárásáról – kivéve a 2. pontban meghatározott esetben - , a tiszteletbeli tag, 
tiszteletbeli elnök cím visszavonásáról, a méltatlanság kimondásáról I. fokon a 
Vezetői Testület dönt. 
 

2. Az Alapszabály 80. pontjában meghatározott esetben, ha a szakszervezet tagját 
jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltották – és önként a szervezetből nem lépett 
ki - az Elnök tértivevényes levélben megküldött határozatba foglaltan tájékoztatja az 
érintett tagot, hogy a szakszervezetből kizárásra kerül az Alapszabály 
rendelkezésénél fogva. A kizárásról szóló határozatban közölni kell a taggal, 
amennyiben nem áll fenn a jogerős elítélés, úgy azt 3 naptári napon belül írásban 
igazolja az Elnök felé, mivel az igazolás hiányában a határozat jogerőre emelkedik, és 
a szakszervezeti tagsága megszűnik, a nyilvántartásból törlésre kerül. A 
határozatban tájékoztatni kell a tagot az Alapszabály 27. pont l) alpontja szerinti 
jogorvoslati lehetőségről. 
 

Képviselet 
 

3. A 4-16. pontban szereplő eljárásban az érintettet írásbeli meghatalmazással 
hozzátartozója ( Pp. 13. § ( 2 ) bekezdés ) vagy a Szakszervezet bármely tagja 
képviselheti, illetve képviseletében ügyvéd is eljárhat. 
 

Az eljárás 
 

4. A tag kizárását – kivéve a 2. pontban meghatározott esetet és a tagdíj nem fizetés 
esetét - , a tiszteletbeli tag, tiszteletbeli elnök cím visszavonását, a méltatlanság 
kimondását ( továbbiakban együtt : kizárás ) bármely teljes jogú tag 
kezdeményezheti, amennyiben olyan tény jut a tudomására, amely alapul szolgálhat 
az Alapszabályban meghatározottak szerint a kizárásra, címvisszavonásra, 
méltatlanság kimondására. A kizárás alapjául szolgáló tény bekövetkezésének és az 
erről való tudomásszerzésnek az időpontját a kezdeményezésben bizonyítékkal 
alátámasztva meg kell jelölni. 
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5. A kezdeményezést a tényről való tudomásszerzést követően 60 napon belül be kell 
nyújtani írásban postai úton ajánlott küldeményként a Vezetői Testületnek címezve. 
Ez a határidő jogvesztő. Nem indítható kezdeményezés a tény bekövetkezése után 3 
év elteltével ( elévülés ). 
 

6. A Szakszervezet Elnöke a beérkezést követő 5 munkanapon belül megvizsgálja a 
kezdeményezést, ha az hiányos vagy nem egyértelmű 15 napos határidővel 
tértivevényes levélben hiánypótlásra hívja fel a kezdeményezőt, ha az elkésett 
visszautasítja azt. Intézkedéséről a kezdeményezőt értesíti. 
 

7. Amennyiben az eljárásnak nincs akadálya, tértivevényes levélben megküldött 
határozattal értesíti az eljárás megindulásáról a kezdeményezőt, a kezdeményezéssel 
érintett tagot, valamint elektronikus úton a Főtitkárt. A határozatnak tartalmaznia 
kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, az eljárás időtartamát, mely 
nem lehet hosszabb 90 napnál, melyet egyszer az Elnök saját hatáskörben 30 nappal 
meghosszabbíthat. 

8. Nem járhat el az Elnök, amennyiben vele szemben az alábbiak közül valamelyik 
kizáró ok fennáll: 

a) a kezdeményezés ellene irányul, 
b) a kezdeményezéssel érintett tag a hozzátartozója vagy a volt házastársa, 
c) az ügy tárgyilagos előkészítése tőle egyéb okból nem várható. 
 

9. A 8. a) okot az Elnök hivatalból állapítja meg. A 8. b) okot a kezdeményező, a 
kezdeményezéssel érintett tag, az Elnök 8 napon belül köteles bejelenteni. A 8. c) 
okot a kezdeményező, a kezdeményezéssel érintett tag, az Elnök 8 napon belül 
bejelentheti. 
 

10. A 8. c) ok fennállása esetén a Vezetői Testület következő ülésén határoz. A 8. a) és b) 
ok esetén a Főtitkár más Vezető Testületi tagot jelöl ki, aki az Elnök helyett az eljárást 
lefolytatja . 
 

11. Az Elnök döntésre előkészíti az ügyet. Ennek során iratokat kérhet be a 
kezdeményezőtől, a kezdeményezéssel érintett tagtól, a Szakszervezet más tagjától, 
őket személyesen meghallgathatja. A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A tag írásbeli kérelmére az Elnök köteles 2 meghallgatási időpontot adni a 
meghallgatásra, amennyiben egyik meghallgatáson sem jelenik meg az érintett, úgy 
írásban adhatja csak elő észrevételeit . Az ügy bonyolultságától függően az Elnök 
jogosult 3 tagú vizsgálóbizottságot létrehozni. 



3 
 

12. Az eljárás alá vont személy az ügy irataiba betekinthet, azokról – a személyes adatok 
és üzleti titkot képező adatok kivételével – feljegyzést, másolatot készíthet, az 
eljárással összefüggő indítvánnyal élhet. 
 

13. A kezdeményező és a kezdeményezéssel érintett tag köteles együttműködni az 
Elnökkel és a Vezetői Testülettel. Az együttműködés hiánya az ő terhére esik. 
 

14. A vizsgálat befejeztével az Elnök határozati javaslatot tesz a Vezetői Testület felé, 
melyben javasolhatja 

a) a kezdeményezés elutasítását, ha az alaptalan, 
b) a kezdeményezéssel érintett tag írásbeli figyelmeztetését, ha a 
kezdeményezés alapos, de a vétség súlya a kizárást nem indokolja, 
c) a kizárást. 
 

15. A Vezetői Testület az Elnök határozati javaslatáról a soron következő ülésén dönt. Az 
ülésre az eljárás alá vontat meg kell hívni, és lehetőséget kell adni számára 
védekezése előterjesztésére, tájékoztatni kell arról is, hogy távolléte nem akadálya a 
döntéshozatalnak. 

 
16. A Vezetői Testületi határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozat tag 
számára való kézbesítéséről – a határozathozatal napjától számított 8 napon belül 
tértivevényes levélben – a főtitkár gondoskodik. A tag a határozat ellen a 
kézbesítéstől számított 30 napon belül nyújthat be fellebbezést, melyről a következő 
Kongresszus dönt. A tag, a kizárását kimondó határozat hatályon kívül helyezését 
kérheti a bíróságtól, a Ptk-ban meghatározottak szerint, a határozat számára történő 
kézbesítésétől számított 30 napon belül. 
 

17. A tagdíj nem fizetése okán történő kizárási eljárás szabályai 
a) Ha a tag a tagdíjat egy évnél tovább nem fizeti, az Elnök felszólítja a 
tagot a bejelentett elektronikus levélcímén, ha az nem áll rendelkezésre, akkor 
tértivevényes levélben a tagdíj 30 napon belüli rendezésére.  
b) Amennyiben a felszólítás alapján a tagdíj rendezése nem történik meg, 
vagy egyezség nem születik a tartozás rendezéséről, az Elnök 30 napon belül 
határozatot hoz a jogviszony felmondásáról, a tag kizárásáról, melyet postai 
úton tértivevényes levélben megküld az érintettnek. 
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c) A határozatban a tagot tájékoztatni kell a tagdíjhátralék összegéről, 
rendezésének lehetőségéről, határidejéről és módjáról, valamint a joghatásokról, 
az igénybe vehető jogorvoslatról. Amennyiben a tag, a felmondás 
kézhezvételétől számított 30 napon belül tagdíjfizetési elmaradását rendezi, 
vagy megállapodik a rendezésről, a felmondást – okafogyottsága miatt – 
semmisnek kell tekinteni. Erről és a tagsági jogviszony fennállásának 
folyamatosságáról a főtitkár köteles a tagot tájékoztatni. 
d) Az Elnök határozatának kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül 
a tag kifogással élhet a határozattal szemben. A kifogást az elnökhöz kell 
címezni és hozzá kell postai úton benyújtani. A kifogás benyújtása a felmondási 
időt megszakítja, a tagdíjfizetési kötelezettség fennállását és tisztségviselők 
esetében a szavazati jog korlátozását azonban nem érinti. A kifogás tárgyában 
az elnök 15 napon belül, írásbeli, indokolt határozattal dönt. Amennyiben a tag, 
a kifogás elutasításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 
tagdíjfizetési elmaradását rendezi, vagy megállapodik a szakszervezettel a 
rendezésről, a felmondást semmisnek kell tekinteni. Erről és a tagsági 
jogviszony fennállásának folyamatosságáról a főtitkár köteles a tagot 
tájékoztatni. A tag a kézhezvételétől számított 30 napon belül a kifogás 
elutasításáról szóló elnöki határozat hatályon kívül helyezését kérheti a 
bíróságtól. A per megindításának a határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya. 
e) Amennyiben a tag nem nyújt be kifogást és a jogviszony felmondásáról 
szóló kizáró határozat kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül 
tagdíjhátralékát sem rendezi, vagy megállapodást a rendezésről nem köt a 
szakszervezettel, tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltét követő nappal 
megszűnik, a tagnyilvántartásból törlésre kerül. A tagság megszűnéséről, a 
tagnyilvántartásból történő törlésről, valamint a tartozás behajtásáról az 
érintettet a főtitkár elektronikus úton – ha nincs elektronikus elérhetőség, akkor 
postai úton – tájékoztatja. 

 
Kézbesítési vélelem 

 
18. Az 1-17. pontban szabályozott eljárásoknál a tértivevényes levél és az ajánlott 
levél az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés napján átvettnek minősül, át nem 
vétel esetén a postai második értesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek 
minősül. Az elektronikus címre küldött levél az elküldés dátumától számított 3. 
naptári napon kézbesítettnek minősül. Amennyiben a tag címváltozásáról igazolható 
módon nem tájékoztatta a szakszervezetet, úgy a postai illetve elektronikus 
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kézbesíthetetlenség az ő terhére esik, s a kézbesítési vélelem a feladástól számított 10. 
napon beáll. 
 
 
Jelen 1. számú melléklet az Alapszabály 36. pontja értelmében az Alapszabály részét 
képezi, és annak hatálybalépésével egyidejűleg válik hatályossá. 
 


