
Az Alapszabályt a Gazdasági és Szociális Tanács 2005. február 25-i ülésén konszenzussal elfogadta.1  

Demján Sándor  Dr. Héthy Lajos  
a GSZT 2005. február 25-i ülésének  az Alapszabály tervezet elfogadása  
levezető elnöke  c. napirendi pont előterjesztője  

   

Preambulum 

A Gazdasági és Szociális Tanács (a továbbiakban: GSZT) a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai 
stratégiákról való konzultáció, a kormányzati stratégiák megvitatásának, véleményezésének független fóruma. 
Küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó fejlődését érintő országos ügyek és az ezekben kialakítandó, 
kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti stratégiák megvitatása, a lehető legszélesebb nemzeti konszenzus 
elérése céljából; a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés és az ehhez illeszkedő szociális modell 
kidolgozásának és megvalósításának előmozdítása a szervezett civil társadalom és a gazdasági szféra 
képviselőinek bevonásával, az Európai Unió gyakorlatát is figyelembe véve.  

I. fejezet 

A GSZT feladata és tevékenysége 

1. A GSZT feladata: a gazdaságot és a társadalmat érintő átfogó - makrogazdasági és társadalmi - problémák 
rendszeres vizsgálata, a gazdaság és a társadalom mindenkori állapotának értékelése és a feltárt problémák 
kezelésére javasolt nemzeti stratégiák megvitatása, különösen  

• gazdaság- és szociálpolitikai,  
• fejlesztéspolitikai,  
• munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai,  
• társadalombiztosítási és egészségügyi,  
• az európai integráció stratégiai kérdései,  
• valamint egyéb, társadalompolitikai stratégiai kérdések.  

2. A GSZT a kormány, az Országgyűlés, illetve a saját kezdeményezésére napirendre tűzött kérdéseket vitatja 
meg.  

3. A GSZT konzultatív fórum, amely a napirenden lévő kérdésekről  

• véleményt formál,  
• állásfoglalást alakít ki,  
• javaslatot tesz, valamint  
• saját, belső ügyeit illetően határozatot hoz.  

II. fejezet 

A GSZT résztvevői 

A GSZT-t a következő csoportok[1] alkotják:  

a.) a gazdasági szféra képviselői, ezen belül  

• az Országos Érdekegyeztető Tanácsban helyet foglaló országos munkáltatói érdekképviseletek elnökei 
(9 fő)  

                                                 
1 Forrás: http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=11 



• az országos gazdasági kamarák elnökei (2 fő)  
• egyéb gazdasági érdekképviseletek (7 fő)  

b.) a munkavállalók képviselői  

• az Országos Érdekegyeztető Tanácsban helyet foglaló országos munkavállalói érdekképviseletek 
elnökei (6 fő)  

c.) a civil szféra képviselői, ezen belül a(z)  

• emberi és állampolgári jogok védelme, fogyasztóvédelem, kisebbségvédelem;  
• gyermekek, fiatalok képviselete;  
• idős korúak képviselete;  
• nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása  
• oktatás, képzés, művelődés, kutatás;  
• szakmai-gazdasági érdekképviselet, műszaki innováció;  
• szektorfejlesztés, európai és euroatlanti integráció, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;  
• szociális-egészségügyi tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása;  
• település- és gazdaságfejlesztés, lakhatás, a közrend és a közbiztonság védelme;  
• természet-, környezet-, állatvédelem, az épített környezet védelme, polgár- és tűzvédelem;  
• területén tevékenykedő, országos hatókörű civil szervezetek által delegált személyek (összesen 10 fő). 

A delegáló szervezetek e területek szerinti kiválasztása demokratikus eljárással, a civil szervezetek által 
meghatározott módon történik. Az itt felsorolt területeken történő választás, illetve a személyek megbízásának 
időpontjáig a civil szféra képviseletét a GSZT 2004. augusztus 24-i alakuló ülésére meghívott személyek látják el 
(11 fő).  

d.) a tudomány képviselői, ezen belül  

• az MTA volt elnökei és jelenlegi elnöke (4 fő)  
• tudósok, elismert gazdaság- és társadalomkutatók (4 fő).  

e.) a kormány a GSZT-nek nem tagja, de üléseinek, munkájának állandó résztvevője. Képviselői (ld. a 2. sz. 
függelékben) szavazati joggal nem rendelkeznek.  

III. fejezet 

A GSZT tagjainak státusza, mandátumuk érvénye 

1. A GSZT tagjai természetes személyek, akiknek tagi státusza - csoportonként - a következőképpen keletkezik:  

a.) A gazdasági szféra és a munkavállalók csoportjának tagjait az 1. sz. függelékben felsorolt szervezetek első 
számú vezetői alkotják. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsát a Tanács tagjai közül delegált személy 
képviseli.  

b.) A civil szféra csoportjának tagjai személyükben, delegáló szervezeteik megbízása alapján tagjai a GSZT-nek.  

c.) A tudomány képviselőinek csoportját alkotók közül az MTA jelenlegi és volt elnökei személyükben, betöltött 
tisztségük alapján, a tudományos élet további képviselői személyükre történt jelölés alapján tagjai a GSZT-nek.  

2. A tagság megszűnik:  

• a gazdasági szféra és a munkavállalók csoportjának esetében a szervezet megszűnése, illetve a 
szervezet első számú vezetője megbízatásának megszűnése, továbbá a szervezet OÉT tagságának 
megszűnése esetén;  

• a civil szféra csoportjának esetében akkor, ha a delegáló fórum a szervezetet, illetve a képviselő 
személyét visszahívja;  

• alanyi jogú tagság esetében az érintett elhunytával;  



• a tagot delegáló valamely szervezet kilépésével, vagy személy mandátumról való lemondásával.  

3. A GSZT üléséről távol maradó tag nem helyettesíthető, véleményét azonban az ülés napirendjén lévő 
témákban írásban benyújthatja. Az előzetesen benyújtott írásos véleményt az ülésen ismertetni kell.  

IV. fejezet 

A GSZT szervezete 

1. A GSZT szervezetét a tagjainak a II. fejezetben a.) - d.) pontokban felsorolt négy csoportja, valamint állandó 
résztvevőként a kormány képviselete alkotja.  

2. A négy csoport tagjai közül ügyvivőt választ, aki egyben a GSZT adott csoportot képviselő társelnöke is.  

3. A kormány állandó képviselője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter.  

4. A társelnökök, csoportjuk egyetértésével, jogosultak a csoport képviseletére, szükség esetén a napirend 
szóvivőjének megnevezésére.  

V. fejezet 

Az elnök 

1. A GSZT elnökének tisztségét az egyes csoportok által választott társelnökök töltik be, évenkénti rotáció 
alapján. A rotáció sorrendje az alapszabályban való csoport-felsorolás sorrendjét követi.  

2. Más szervezetekkel való kapcsolattartásban, valamint a nemzetközi kapcsolatokban a GSZT-t az elnök 
képviseli.  

3. A GSZT plenáris ülését az elnök vezeti.  

VI. fejezet 

A titkárság 

1. A Gazdasági és Szociális Tanács munkáját önálló titkárság segíti, koordinálja.  

2. A titkárság feladatai:  

• a GSZT üléseinek előkészítése,  
• a GSZT ülések összehívásának gyakorlati biztosítása,  
• az előterjesztések időben történő megküldése a résztvevők számára,  
• az ülések helyszínének és körülményeinek biztosítása,  
• hangfelvétel és emlékeztető készítése az ülésekről,  
• az információáramlás biztosítása,  
• a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, sajtóval való kapcsolattartás,  
• a nemzetközi kapcsolatok szervezése.  

3. A titkárságot a GSZT főtitkára vezeti. A főtitkár megbízása, illetve visszahívása a GSZT csoportosulásaival 
egyetértésben történik. A megbízás öt évre szól.  

VII. fejezet 

A GSZT működési formái 



A GSZT munkáját plenáris ülésen, állandó és ad hoc bizottságokban, továbbá írásos észrevételek útján végzi.  

a.) Plenáris ülés  

• feladata: konzultáció a Tanács illetékességi körébe tartozó témákról;  
• a plenáris ülés szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik;  
• a GSZT plenáris ülését a kormány, vagy a GSZT csoportok legalább felének közös kérésére az elnök 

hívja össze;  
• az egyes témák napirendre tűzéséről a csoportok ügyvivői döntenek, a csoport felhatalmazása alapján, 

a határozathozatali rendnek megfelelően;  
• a konzultáció írásos előterjesztés alapján történik, amelyet a tagoknak 14 nappal a tervezett ülés előtt 

meg kell küldeni;  
• az ülésen a GSZT tagjai, a kormány képviselői, valamint meghívottak vehetnek részt;  
• a vitában az elnöknek biztosítania kell, hogy a csoportok tagjainak megfelelő megszólalási lehetősége 

legyen;  
• az egyes hozzászólásokra fordított időt illetően az ülést levezető elnök időkorlátot szabhat meg;  

b.) Állandó bizottság  

• feladata: a plenáris ülések szakmai előkészítése. Ennek keretében  
• a plenáris ülés elé kerülő előterjesztések előzetes megvitatása;  
• a gazdasági és társadalmi helyzetet áttekintő, értékelő jelentések készítése, javaslatok kialakítása, 

állásfoglalások előkészítése;  

• résztvevői:  

• állandó résztvevők:  

• a GSZT csoportjainak három-három megbízott szakértője,  
• a főtitkár,  

• esetenkénti résztvevők:  

• az aktuális napirend kormányzati szakértői;  

• bizottsági ülés összehívását, írásos előterjesztés alapján bármelyik tárgyalócsoport kezdeményezheti a 
plenáris ülés elnökénél;  

• az állandó bizottság saját ügyrendet készít, valamint tagjai közül elnököt választ;  
• az ülés nem nyilvános;  
• az ülésről emlékeztető készül, amelyet a plenáris ülés résztvevői megkapnak. Az emlékeztető a 

bizottság állásfoglalását, a véleményeket, illetve az elvégzendő esetleges további feladatokat, valamint a plenáris 
ülés számára megfogalmazott javaslatokat tartalmazza.  

c.) Ad hoc bizottságot a plenáris ülés hozhat létre.  

VIII.fejezet 

Határozatképesség, határozathozatal 

1. Határozatképesség:  

• A GSZT akkor határozatképes, ha  
• külön-külön a négy csoport mindegyikében a tagok legalább fele jelen van, vagy  
• a GSZT összes tagjának kétharmada, de csoportonként legalább egy fő jelen van.  

2. Határozathozatal:  



• Határozat meghozatalához külön-külön a négy csoport mindegyikében a jelenlévő tagok egyszerű 
többségének támogatása szükséges.  

• A határozathozatal nyílt szavazással történik, kivéve, ha a titkos szavazás elrendelését a jelen lévő 
tagok legalább egynegyede kéri.  

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

1. A GSZT az alapszabályt és annak módosítását konszenzussal fogadja el.  

2. A GSZT alapszabályában foglaltakat minden tag magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

1. sz. függelék  

   

A tárgyalócsoportok tagjai:  

a.) a gazdaság szereplői:  

• munkáltatói érdekképviseletek:  

1. Agrár Munkaadói Szövetség elnöke  

2. Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége elnöke  

3. Ipartestületek Országos Szövetsége elnöke  

4. Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége elnöke  

5. Magyar Iparszövetség elnöke  

6. Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége elnöke  

7. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnöke  

8. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége elnöke  

9. Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége elnöke  

• gazdasági kamarák  

10. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  

11. Magyar Agrárkamara elnöke  

• egyéb gazdasági szervezetek  

12. Magyar Bankszövetség elnöke  

13. Budapesti Értéktőzsde Rt. elnöke  

14. Befektetői Tanács társelnöke  



15. Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága elnöke  

16. Joint Venture Szövetség elnöke  

17. Szövetkezeti Tanács elnöke  

18. Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának képviselője  

   

b.) a munkavállalók képviselői:  

19. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnöke  

20. Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke  

21. LIGA Szakszervezetek elnöke  

22. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnöke  

23. Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke  

24. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke  

   

c.) a civil szféra meghívott szervezetei  

25. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület  

26. Európa Ház  

27. Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

28. Gyermek- és Ifjúsági Konferencia  

29. Idősügyi Tanács  

30. Ipari Parkok Egyesülete  

31. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége  

32. Nőképviseleti Tanács  

33. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület  

34. Országos Fogyatékosügyi Tanács  

35. Környezeti Management és Jog Egyesület - EMLA  

   

d.) a tudomány képviselői  

36.- 39. az MTA jelenlegi és három megelőző elnöke  

40.-43. tudósok, akik a gazdaság és társadalom kérdéseinek elismert kutatói  



(jelölő szervezetenként egy fő)  

• jelölő szervezetek:  

• MTA  
• Magyar Rektori Konferencia  
• Főiskolai Főigazgatói Konferencia  
• Magyar Közgazdasági Társaság  

2. sz. függelék  

   

A kormány képviselői:  

állandó képviselők:  

• miniszterelnök,  
• a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a kormány állandó képviselője a GSZT-ben,  
• pénzügyminiszter,  
• foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,  
• gazdasági- és közlekedési miniszter,  
• egészségügyi miniszter,  
• ifjúsági-, családügyi-, szociális- és esélyegyenlőségi miniszter,  
• oktatási miniszter,  
• a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.  

   

a napirendben illetékes meghívottak  
 

[1] A csoportok tagjainak felsorolását ld. az 1. sz. függelékben.  

 


