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1. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsa (a továbbiakban: KIÉT) az 
államháztartás keretébe tartozó, a központi kormányzat, a helyi önkormányzatok, 
valamint a társadalombiztosítás költségvetésébôl finanszírozott, állami (önkormányzati) 
feladatot ellátó intézményi szféra (a továbbiakban: költségvetési szervek) makroszintû 
érdekegyeztetô fóruma, amely különösen a költségvetési szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók munkakörülményeinek, foglalkoztatásának a feltételeit közvetlenül 
meghatározó, a munkaügyi kapcsolatok rendszerébe tartozó és ahhoz kapcsolódó 
pénzügyi és szabályozási kérdésekkel foglalkozik. 

 
2. A KIÉT mûködésének célja a kormányzati, önkormányzati, munkáltatói és munkavállalói 

érdekek, törekvések, álláspontok feltárása, egyeztetése, az esetleges konfliktusok 
megelôzése, rendezése, az információcsere, a véleményalkotás, megállapodások 
kialakítása. 

 
A KIÉT szervezete 
 
3. A KIÉT hatáskörét plenáris üléseken gyakorolja. A Tanács hatáskörének gyakorlását 

szakértôi bizottságok, valamint az ügyvivôk konzultációi segítik.  
 
4. A KIÉT tagjai (a továbbiakban: partnerek) 
 
 - a kormányzat, 
 - a költségvetési szervek  körében érintett országos szakszervezetek, 
 - a helyi önkormányzatok országos szövetségei, 
 
 tárgyalási és megállapodási jogosultsággal rendelkezô tárgyalócsoportjai. 
 
4.1. A KIÉT munkájában tanácskozási jogosultsággal vesz részt a költségvetési 

intézmények országosan reprezentatív munkáltatói érdekképviseleti szervezeteinek a 
tárgyalócsoportja. 

 
         Az alapszabály szempontjából munkáltatói érdekképviseleti szervezetnek tekintendô - 

elnevezésétôl függetlenül - az egyesülési jogról szóló törvény alapján bejegyzett azon 
szervezet, amely alapszabálya szerint munkáltatói érdekképviseleti feladatokat lát el. 
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         Országosan reprezentatívnak az a munkáltatói érdekképviseleti szervezet minôsül, 
amely a képviselt munkáltatóknál foglalkoztatottak számát tekintve az adott mûködési 
területen a legjelentôsebbnek tekinthetô.  

 
5. A KIÉT ülésein a partnereket a kormány, az országos önkormányzati szövetségek, az 

érintett országos szakszervezetek által delegált, tárgyalásra és megállapodásra 
felhatalmazott képviselôk alkotják. 

 
6. A KIÉT plenáris ülésein a tárgyalócsoportok létszáma és összetétele a következô lehet: 
 
6.1.  A szakszervezeti tárgyalócsoportban 
 

a) szervezetenként egy-egy hely illeti meg a közalkalmazotti tanácsi választások 
eredménye alapján országosan reprezentatív szakszervezeti konföderációkat, 
szakszervezeti szövetségeket és szakszervezeteket, 

 
b) a jogszabályban meghatározott szakmacsoportonként egy-egy hely illeti meg a 

közalkalmazotti tanácsi választások eredménye alapján a KIÉT-ben részvételi jogot 
szerzett szakszervezeteket, 

 
c) összesen két hely illeti meg a közszolgálati jogviszonyban állókat képviselô 

szakszervezeteket (szakszervezeti szövetséget) és 
 

d) összesen két hely illeti meg a fegyveres erôknél és rendvédelmi szerveknél szolgálati 
jogviszonyban állókat képviselô országos érdekvédelmi szervezeteket, 
szakszervezeteket, illetôleg ezek szövetségeit. 

 
6.2. A helyi önkormányzatok országos szövetségeit szervezetenként egy-egy hely illeti meg. 
 
6.3. A költségvetési szervek mellékletben felsorolt munkáltatói érdekképviseleti szervezeteit 

szervezetenként egy-egy hely illeti meg. A mellékletben foglalt szervezetek köre nem 
bôvíthetô a 4.1. pont kritériumainak meg nem felelô, további szervezetekkel.  

 
6.4. A KIÉT-ben részt vevô érdekképviseleti szervezetek felsorolását a melléklet 

tartalmazza. 
 
6.5. A Kormányt a tárgyalási témában illetékes minisztériumok, országos hatáskörû szervek 

megbízottai képviselik. A kormányzati tárgyalócsoporthoz kapcsolódva az Országos 
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Egészségbiztosítási Pénztár képviseli az Egészségbiztosítási Alap kezelôjét, mint az 
egészségügyi, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának megbízottja képviseli a 
Magyar Tudományos Akadémiát, mint a fejezethez tartozó kutatóintézetek és kutatást 
kiszolgáló intézmények finanszírozóját. 

 
6.6. A költségvetés I-VI., XXVII. és XXVIII. fejezetébe tartozó költségvetési szervek 

képviselôi a kormányzati oldal meghívása alapján meghívottként részt vehetnek a KIÉT 
plenáris ülésein az ôket érintô napirendi témák tárgyalásán.   

 
7. A tárgyalócsoportok a KIÉT alapszabályában nem szabályozott, belsô ügyeikben 

önmaguk döntenek.  
 
8. A tárgyalócsoportot az ügyvivô képviseli. Az ügyvivô részt vesz a KIÉT munkájának 

koordinálásában, az ülések elôkészítésében, a bizottsági munka összehangolásában. Az 
ügyvivô jogosult a tárgyalócsoport nevében a szavazásra, a megállapodások és az 
ülésekrôl készült tájékoztatók aláírására, a nyilatkozattételre. Az ügyvivô személyének 
változásáról a partnerek írásban értesítik egymást és a titkárságot. 

 
9. A tárgyalócsoportok jogosultak arra, hogy a plenáris üléseken témánként tanácskozási 

jogosultsággal rendelkezô szakértôt vonjanak be a KIÉT munkájába. 
 
 
A KIÉT hatáskörébe tartozó tárgykörök 
 
10. A KIÉT hatáskörébe tartoznak a munkaügyi kapcsolatokkal és az ezeket érintô pénzügyi 

szabályozással közvetlenül összefüggô mindazon, országos jelentôségû tárgykörök, 
amelyek: 

 
- a költségvetési szervek illetve az ott foglalkoztatottak összességét átfogóan érintik 

és/vagy amelyek 
 

- az éves költségvetési törvényben  elfogadott vagy év közben képzett bérpolitikai keret  
meghatározását és elosztását igénylik. 

 
11. Az országos érdekegyeztetés keretében kizárólag a KIÉT-en lehet valamennyi oldalára 

nézve kötelezô megállapodást kötni az alábbi kérdésekben: 
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a) az államháztartás mûködése körében a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi 
szabályozásoknak az e szerveknél foglalkoztatottakat, mint munkavállalókat érintô 
vonatkozásai, 

 
b) az éves költségvetésnek a költségvetési szervek munkavállalói foglalkoztatási és 

kereseti helyzetét meghatározó elemei, különös tekintettel az éves költségvetésrôl 
szóló törvényben - a KIÉT-ben folytatott egyeztetés figyelembevételével - elfogadott 
bérpolitikai keret felosztására, 

 
c) a bérpolitikai igények vizsgálata és rangsorolása, hosszabb távú bérpolitikai program 

kidolgozása, 
 

d) az illetményrendszerek összehangolásának és kapcsolatrendszerének általános, elvi 
kérdései, 

 
e) a makroszintû munkaügyi konfliktusok kezelésére szolgáló eljárások, intézmények 

kialakítása, mûködtetése, 
 

f) a csak a költségvetési szervek munkavállalóit érintô munkajogi, foglalkoztatási, 
szociális és munkavédelmi szabályozási kérdések. 

 
Az a)-f) pontokban kiemelt témakörökben a KIÉT hatásköre alapján a Kormány a KIÉT-
ben részt vevô szociális partnerek álláspontját tekinti mérvadónak a költségvetési 
intézményrendszer részérôl az országos érdekegyeztetés keretében. 

  
12. Nem tartoznak a KIÉT hatáskörébe a 11. pont a)-f) alpontjaiban kiemelt tárgykörök azon 

- egy szektort vagy ágazatot érintô - vonatkozásai, amelyek a Köztisztviselôi 
Érdekegyeztetô Fórum vagy más szektorális, illetve ágazati érdekegyeztetô fórum 
hatáskörébe tartoznak. 

 
13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 4. §-ában foglaltaknak megfelelôen a 

közalkalmazotti jogviszonyt érintô országos jelentôségû kérdések egyeztetô fóruma a 
KIÉT.  

 
A KIÉT jogosultságai 
 
14. A KIÉT a hatáskörébe tartozó tárgykörökben általánosságban a következô 

jogosultságokkal rendelkezik:  
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a) tájékoztatáskérés, konzultáció, 
b) véleményezés, 
c) megállapodás: 

ca) ajánlás,  
cb) egyezség, 
cc) egyetértés, 
cd) döntés 

d) kezdeményezés megállapodásnak jogszabályban történô kötelezô kihírdetésére. 
 
15. Tájékoztatáskérés, konzultáció lehetséges: 
 

a) az alapszabályban meghatározott jogosultságok gyakorlásához szükséges 
törvénytervezetek, kormányzati rendelettervezetek, egyéb tervezetek, intézkedési 
tervek, számítások, statisztikai adatok, irányelvek megismerése, 

 
b) a KIÉT megállapodások végrehajtásának áttekintése, illetve 

 
c) a partnerek kölcsönös érdeklôdésére számottartó, ilyen céllal napirendre tûzött 

kérdések megtárgyalása érdekében. 
 
16. Véleményezési jogosultság 
 
16.1 A véleményezési jogosultság gyakorlását jelenti 
 

a) a KIÉT hatáskörébe tartozó tárgykörökben a jogszabályok (törvények, 
kormányrendeletek), illetve más állami döntések tervezetével (a továbbiakban: 
tervezet) kapcsolatos vélemények, álláspontok, javaslatok megfogalmazása, 

 
b) jogszabályokban (törvényekben) a KIÉT hatáskörébe utalt kérdésekben a 

véleményezési joggal való élés (pl. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
alapján).  

 
16.2. Tervezetek véleményezésének a rendje 
 
16.2.1. A KIÉT a hatáskörébe tartozó tárgykörökben a tervezeteket a döntéselôkészítés azon 

fázisában jogosult véleményezni, amikor véleményének figyelembevételére a 
döntéshozónak még reális lehetôsége van. 
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16.2.2. A tervezet elôterjesztôje köteles a KIÉT véleményét a döntéshozó szerv (Kormány, 

Országgyûlés) tudomására hozni. Az eltérô álláspontok figyelmen kívül hagyásának 
indokait az elôterjesztésben fel kell tüntetni és arról a partnereket is tájékoztatni kell. 

 
16.2.3. Amennyiben a KIÉT-ben véleményezett tervezeten bármilyen okból a Kormány 

döntéshozatala elôtt a KIÉT hatáskörébe tartozó kérdést érintô, tartalmi módosítás 
történik, úgy az elôterjesztô köteles a tervezetet a módosítás tekintetében ismételten 
véleményeztetni a KIÉT-ben. 

 
17. Megállapodás 
 
17.1. Ajánlás: iránymutatás 

a) a partnerek által követendô eljárásra, magatartásra vonatkozóan, illetve, 
b) a tevékenységi szektorok, az ágazatok és az intézmények szintjén mûködô 

érdekegyeztetô fórumok, illetve az intézmények számára. 
 
17.2. Egyezség: megállapodás kormányzati intézkedés (jogszabály kiadása, törvény-javaslat 

benyújtása, módosítása stb.)  megtételérôl valamely KIÉT hatáskörébe tartozó 
tárgykörben.  

 
17.3. Az egyetértési jogosultságot a KIÉT azon esetekben gyakorolhatja, ha erre törvény 

vagy más jogszabály felhatalmazza.  
 
17.4. Döntést a KIÉT a szervezetével, mûködésével, munkaprogramjával kapcsolatos belsô 

ügyekrôl, továbbá a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben hozhat. 
 
18. Kezdeményezés KIÉT megállapodásnak jogszabályban történô kötelezô 

kihírdetésére 
 
a) A KIÉT olyan, a közalkalmazottakat érintô tárgykörben tehet javaslatot megállapodás 

jogszabályi kihírdetésére, amelyben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 4. § 
/4/ bekezdésén kívül más jogszabály a jogalkotásra felhatalmazást nem ad. 

 
b) A jogszabály tervezetét az illetékes tárca elkészíti és a KIÉT elé terjeszti egyeztetésre. 

A tervezet egyeztetésénél a KIÉT-et egyetértési jogosultság illeti meg. A KIÉT-ben 
elfogadott tervezetet közigazgatási egyeztetésre kell bocsátani. Amennyiben miniszter 
vagy a Kormány az elôterjesztett tervezeten módosítást lát szükségesnek, úgy azt újra 
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a KIÉT elé kell terjeszteni egyeztetésre. A megállapodásnak megfelelô, a KIÉT 
egyetértésével elfogadott jogszabályt a Kormány vagy miniszter kihírdeti. 

 
 
A szavazás rendje 
 
19. Szavazásnál a szavazati joggal rendelkezô kormányzati, szakszervezeti és önkormányzati 

tárgyalócsoportnak egy-egy szavazata van. 
 
20. Valamely szavazásra bocsátott javaslat elfogadása konszenzus alapján történik. A 

konszenzushoz legalább két partner egyetértése és a harmadik tartózkodása szükséges.  
 
 
Mûködési rend 
 
21. A KIÉT mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Munkaügyi Minisztérium látja 

el. A titkársági feladatok közé tartozik az ülések megszervezése és a dokumentumok 
eljuttatása a tárgyalócsoportokhoz, az ülések tárgyi feltételeinek biztosítása, az ülésekrôl 
készült tájékoztató tervezetének elkészítése, a sajtó meghívása és a KIÉT mûködésével 
kapcsolatos egyéb szervezési feladatok ellátása. 

 
22. Bármelyik tárgyalócsoport kezdeményezheti a KIÉT összehívását, illetve javaslatot tehet 

a napirendre. Az ülések idôpontját és a napirendet az ügyvivôk elôzetesen egyeztetik. Az 
ülések végleges napirendjérôl a partnerek az ülésen döntenek. 

 
23. A tárgyalócsoportok jogosultak egy-egy téma tárgyalásának elôkészítésére, a döntési 

javaslatok kimunkálásához szakértôi bizottságot létrehozni és mûködtetni. 
 
24. Valamely téma napirendre tûzése írásos elôterjesztés alapján fogadható el. Az 

elôterjesztô köteles az ülés elôtt legalább 15 nappal - második olvasat esetén legalább 7 
nappal - a KIÉT titkárságnak átadni a téma érdemi tárgyalásához és a partnerek 
álláspontjának megalapozásához szükséges elôterjesztést és az ahhoz kapcsolódó, 
kiegészítô dokumentumokat, amelyeket a titkárság haladéktalanul eljuttat a partnerekhez. 
Kivételes esetben rövidebb elôterjesztési határidôvel is napirendre tûzhetô egy téma 
tárgyalása, de ehhez a szavazati joggal rendelkezô tárgyalócsoportok ügyvivôinek a 
konszenzusa szükséges. 
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25. A 15 napos tárgyalási határidôvel benyújtott elôterjesztések esetén a partnerek kötelesek 
kérdéseiket, észrevételeiket, elôzetes álláspontjukat legalább 5 nappal a plenáris tárgyalás 
idôpontja elôtt a többi partner részére átadni. Ennek elmaradása esetén, illetve ha az 
ülésen olyan új (koncepcionális vagy az elôterjesztésben taglalt témakör számottevô 
kibôvítését jelentô) felvetés hangzik el, amelyet korábban nem volt mód megismerni, 
bármelyik partnernek joga van bejelenteni, hogy érdemi választ csak a következô ülésen 
kíván adni. 

 
26. Az elôterjesztés szabályos benyújtását követôen a tárgyalást 30 napon belül le kell 

folytatni. Ellenkezô esetben az elôterjesztô egyeztetési kötelezettsége teljesítettnek 
tekintendô. 

 
27. A KIÉT plenáris ülések levezetô elnöki tisztét a tárgyalócsoportok megbízott képviselôje 

felváltva tölti be. A levezetô elnök feladata az ülések munkarendjének és megfelelô 
idôtartamának meghatározása, illetve az alapszabály elôírásainak érvényesítése. A 
levezetô elnök az elhangzottakhoz magyarázatot, észrevételt nem fûzhet, kivéve, ha 
közli, hogy a tárgyalt napirendhez kíván hozzászólni; ezt is csak akkor, amikor a szó a 
tárgyalócsoportját illeti meg.  

 
28. A plenáris üléseken a napirendi téma tárgyalásánál az elsô körben a szóvivô jogosult a 

tárgyalócsoport álláspontját kifejteni legfeljebb 10 perc idôtartamban. A további 
körökben a tárgyalócsoport tagjai is jogosultak álláspontjuk ismertetésére, legfeljebb 5-5 
perc idôtartamban. 

 
29. A KIÉT plenáris üléseirôl hangfelvétel készül. 
 
30. A KIÉT plenáris üléseirôl tájékoztató készül, amely megjelenik a Magyar Közlönyben. A 

tájékoztatót a tárgyalócsoportok ügyvivôi aláírásukkal hitelesítik. A tájékoztató 
tényszerûen tartalmazza a tárgyalások témáit, a KIÉT állásfoglalásait és a 
különvéleményeket. A különvéleményekben csak az eltérô vélemény tüntethetô fel, 
ahhoz magyarázat, érvelés nem fûzhetô. 

 
31. A KIÉT plenáris ülései a tárgyalócsoportok meghívottai és a sajtó képviselôi számára 

nyilvánosak. A KIÉT a partnerek döntése alapján zárt ülést is tarthat. A szakértôi 
bizottsági ülések és az ügyvivôk konzultációi nem nyilvánosak. A titkárság egy héttel a 
plenáris ülések elôtt gondoskodik a sajtó meghívásáról.  
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32. A KIÉT tárgyalócsoportjai és a tárgyalócsoportokba tartozó szervezetek álláspontjukat a 
nyilvánosság elôtt külön is kifejthetik. 

 
33. A jelen alapszabály részleges vagy teljes felülvizsgálatát vagy módosítását bármelyik 

partner kezdeményezheti. Az alapszabály felülvizsgálatára vagy módosítására vonatkozó 
elôterjesztés benyújtására, tárgyalására és a döntéshozatalra az általános szabályok az 
érvényesek.   

 
Elfogadva:  Budapest, 1995. december 6-án 
 
A kormányzat részérôl:  ....Herczog László.s.k.......... 
 
A költségvetési területen érintett  
országos szakszervezetek részérôl: .....Borbáth Gábor s.k......... 
 
A helyi önkormányzatok országos 
szövetségei részérôl: .....Köllner Ferenc s.k......... 
 
A költségvetési szervek munkáltatói 
érdekképviseleti szervezetei részérôl: .....Török Imre s.k......….... 
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M E L L É K L E T 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsa alapszabályához 

 

 
A KIÉT-BEN RÉSZT VEVÔ ÉRDEKKÉPVISELETI  SZERVEZETEK 

 

 
 
 

SZAKSZERVEZETI TÁRGYALÓCSOPORT 
 
Országosan reprezentatív konföderáció: *   

1. Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma 
 
Országosan reprezentatív szakszervezetek: *  
 2. Pedagógusok Szakszervezete 
 3. Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
 4. Felsôoktatási Dolgozók Szakszervezete 
 5. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete 
 
A KIÉT munkájában a jogszabályban meghatározott szakmacsoportok szerint részvételre 
jogosult szakszervezetek: *  
 6. Bölcsôdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
     Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete 
 7. Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége 
 8. Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete 
         Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete  
 9. Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete 
 10. Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete 
           Színházi Dolgozók Szakszervezete 
 11. Belügyi Dolgozók Szakszervezete 
 12. Vízügyi Országos Szakszervezet 
       Közúti Igazgatóságok Dolgozóinak Szakszervezete 

                                                 
* Megjegyzés: Az 1995. május 22. és 26. közötti közalkalmazotti tanácsi választások eredménye alapján 
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             Magyar Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszervezete 
 
Közszolgálati jogviszonyban állókat képviselô szakszervezetek: 
 13. Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége 
 14. Magyar Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszervezete 
 
Szolgálati viszonyban állókat képviselô érdekvédelmi szervezetek: 
 15. Fegyveres és Rendészeti Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége 
 16. Honvéd Szakszervezet 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRGYALÓCSOPORT 
 
 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
 2. Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
 3. Megyei Jogú Városok Szövetsége 
 4. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 
 5. Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
 6. Községi Önkormányzatok Szövetsége 
 7. Magyar Faluszövetség 
 

INTÉZMÉNYI MUNKÁLTATÓI SZERVEZETEK TÁRGYALÓCSOPORTJA 
 
 1. Magyar Kultúrális Szövetség 
 2. Magyar Kórházszövetség 
 3. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége 
 4. Magyar Rektori Konferencia 
 5. Fôiskolai Fôigazgatói Konferencia 
 6. Mûvelôdési Otthonok Szövetsége 

 
 


