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Magyar Szakszervezeti Szövetség –
Vasas Szakszervezeti Szövetség

A Magyar Szakszervezeti Szövetséget (rövidítve: MASZSZ, székhelye: 1068 Budapest,
Városligeti fasor 46-48.) 2013. december 6-án hozta létre három korábbi szakszervezeti
konföderáció, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ), a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége (MSZOSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF). A
Szövetség jelenlegi struktúrája két alapító szervezet, az ASZSZ és az MSZOSZ 2016. április
12-én történt beolvadásával alakult ki. A SZEF időközben kilépett a Szövetségből.
A MASZSZ célja a Szövetséget alkotó tagszervezetek tagjainak foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, valamint a jelenlegi, a
leendő és a volt munkavállalók társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó
képviselete és érvényesítése. A Szövetség részt vesz az országos konzultációs és érdekegyeztető
fórumok (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, Versenyszféra és Kormány Állandó
Konzultációs Fóruma, Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, Közalkalmazottak
Országos Munkaügyi Tanácsa, Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma) és
tagszervezetein keresztül az ágazati párbeszéd bizottságok munkájában. A Szövetség
érdekképviseleti tevékenysége mellett tagszervezetei számára jogi, gazdasági, humánerőforrásgazdálkodási, informatikai, valamint más, a működésükkel összefüggő szolgáltatásokat
nyújthat.
A Szövetségnek jelenleg 31 tagszervezete van, amelyek együttesen mintegy 105 000 ezer tagot
képviselnek. A Szövetség tagszervezetein keresztül jelen van a versenyszféra legtöbb
ágazatában, a közszféra egyes ágazatiban (oktatás, szociális ellátás, egészségügy, honvédelem)
és a közszolgáltató vállalatoknál is. A Szövetség hatóköre országos, tevékenysége kiterjed az
ország egészére, a területi jelenlét biztosítása érdekében négy regionális és tizennyolc megyei
képviseletet működtet.
A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Kongresszus, amely évente ülésezik. A Szövetség
ügyvezető szerve a 23 tagú Elnökség. A szövetség gazdálkodását, valamint az Elnökséget 5
tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi. Az azonos vagy egymáshoz közel álló nemzetgazdasági
ágazatban működő tagszervezetek a Szövetségen belül érdekképviseleti tevékenységük
összehangolására szakmai-ágazati tagozatokat alkotnak.
Együttműködik más érdekképviseletei szervezetekkel és civil szervezetekkel. A nők, a fiatalok
és a nyugdíjasok speciális érdekeinek érvényesítése érdekében társadalmi tagozatokat
működtet. Tagszervezeteinek és azok tagjainak érdekeit nemzetközi szinten is képviseli, tagja
a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségnek
(ITUC), az Európai Szakszervezeti
Szövetségnek
(ETUC),
valamint
a
Nyugdíjasok
Európai
Szövetségének
(FERPA).
A
Szövetség
közvetlen
politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el.

