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1. napirendi pont: A közalkalmazotti tanácsválasztásra vonatkozó kormányrendelet tervezete 
A MüM az április 15-én megtárgyalt tervezethez képest több ponton módosított tervezetet 
terjesztett elő. A módosítások közül a legfontosabbak a következők: 
- az érdekképviseleti oldalak igényét figyelembe véve a KIÉT alapszabály lehetővé tenné, 
hogy az ott rögzített 8 szakmacsoportban is - a foglalkoztatottak számához igazodó, 
differenciált szavazatszázalékok (10-50 %) alapján - országos reprezentativitást nyerhessenek 
az érintett szakszervezetek, a kormányrendeletben megfogalmazott két reprezentativitási 
kritérium mellett, 
- a Legfelsőbb Bíróság észrevétele miatt a kormányrendelet három pontját csak a KIÉT 
javaslatára, a KIÉT megállapodásaként lehet kihirdetni, mivel ezen pontok megalkotására a 
Kjt. nem ad felhatalmazást a Kormánynak. 
A szakszervezeti oldal által kifejtett álláspont szerint a rendeletben szereplő három 
szakmacsoport elfogadhatatlan, a nyolc szakmacsoportot nem a KIÉT alapszabályában, 
hanem a kormányrendeletben kell rögzíteni, szakmacsoportonként egységesen a tíz 
százalékos küszöbértéket kell alkalmazni és ezen reprezentativitási feltételnek egységesen 
érvényesülni kell az országos és a területi érdekegyeztetésben is. 
Az önkormányzati és a kamarai oldal törvényellenesnek tartotta a 10 százalékos 
küszöbértéktől való eltérést. Az önkormányzati oldal kijelentette, hogy ők a leginkább érintett 
kormányzati és szakszervezeti oldal megállapodását elfogadják. 
A kormányzati oldal - azon szakszervezeti érv alapján, hogy a KIÉT alapszabály nem 
vonatkozhat az önkormányzati érdekegyeztetésben résztvevő szakszervezetekre -elfogadta, 
hogy a nyolc szakmacsoportról - KIÉT megállapodás alapján - a kormányrendeletben kell 
rendelkezni. Nem tudta viszont elfogadni az oldal a nyolc szakmacsoportra az egységesen 10 
százalékos küszöböt, mivel álláspontja szerint ez a törvény szándékával ellentétesen 
felduzzasztaná az országos érdekegyeztetésben résztvevő közalkalmazotti szakszervezetek 
számát és aránytalanul magas képviseletet eredményezne az alacsony foglalkoztatotti 
létszámú szakmacsoportok előnyére. Az előterjesztő hangsúlyozta, hogy a nyolc 
szakmacsoportra vonatkozó - differenciált küszöbértéket tartalmazó - javaslat nem korlátozni 
akarja a szakszervezetek részvételét, hanem éppen ellenkezőleg, szélesíteni kívánja az 
érdekegyeztetésben részvételre jogosult szakszervezetek számát a jogszabály szerint 
reprezentatívnak minősülő szakszervezeteken, szakszervezeti konföderációkon túl. 
A szakszervezeti oldal - a kormányzati oldal aggályaira válaszul - olyan kompromisszumos 
javaslatot tett, hogy a 10 százalékos küszöbérték elfogadása esetén a nyolc szakmacsoport 
mindegyikét csak egy-egy hely illesse meg az országos és a területi érdekegyeztető 



fórumokon, amely helyet az adott szakmacsoportban 10 százalékot elért, így részvételre 
jogosult szakszervezetek, saját döntésük szerint -felváltva - töltenének be. 
A kompromisszumot a kormányzati oldal elfogadta. 
A KIÉT megállapodott, hogy a nyolc szakmacsoportra vonatkozó részvételi javaslat a KIÉT 
megállapodásaként kerüljön be a kormányrendeletbe. Ugyancsak megállapodott a KIÉT 
arról, hogy a tervezet 11. és 12. §-a KIÉT megállapodás alapján kerüljön kihirdetésre. 
A vita során több pont módosításáról, pontosításáról is egyetértés alakult ki az oldalak között. 
így: 
- ágazati szinten kapjon reprezentativitást az a szakszervezet is, amely a szakágazatban 
leadott érvényes szavazatok legalább tíz százalékát megszerezte, 
- a választásról készült jelentésben kerüljön feltüntetésre, hogy az adott helyen a törvény 
szerint hány fő közalkalmazotti tanácstag választható, és a szavazatok összeszámításánál a 
törvény szerinti számmal kerüljön visszaosztásra a leadott érvényes szavazatok száma, 
- a 8 szakmacsoporton és a 3 főcsoporton belül pontosítások, átcsoportosítások történtek. 
A szakszervezeti oldal jelezte, hogy a szakszervezetek által támogatott jelöltek szavazatainak 
a reprezentativitás szempontjából történő összeszámítása a tervezetben megoldatlan, a 
tervezet csak a munkahelyre vonatkozó reprezentativitásról beszél, holott az előzetes 
tárgyalások során nem csak erről volt szó. Kérték a kérdés gyors tisztázását, mivel az 
alapvetően meghatározza a választási stratégiájukat. Jelezték, hogy több önkormányzat 
törvényellenesnek minősítette a támogatott jelöltek szavazatainak összeszámítását a területi 
reprezentativitáshoz. Utaltak arra is, hogy az üzemi tanácsválasztási rendszer a támogatott 
jelölt fogalmát nem ismeri. 
A MüM képviselője a támogatott jelölttel kapcsolatos jogértelmezési kérdésben nem foglalt 
állást. 
A MüM képviselője javasolta, hogy a tervezeten végrehajtandó módosítások és pontosítások 
egyeztetése érdekében a szakszervezeti oldal ügyvivőivel április 23-án délelőtt megbeszélést 
tart. Ennek keretében kerülhet sor a támogatott jelölttel kapcsolatos jogértelmezésre is. A 
szakszervezeti oldal a javaslatot elfogadta. 
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