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1. A Költségvetési Intézmények Munkaügyi Érdekegyeztető Tanácsa (a továbbiakban: KIMÉT) 
nyitott, országos, gazdasági érdekegyeztető fórum, amely tagjai megállapodása alapján jött létre. A 
KIMÉT működési köre 
az állami és önkormányzati (központi, területi) költségvetésből finanszírozott ágazatokra, illetve in-
tézményekre terjed ki. 
2. A KIMÉT működésének célja, hogy az ügyrendben rögzített jogosultságok szerint: 
- a költségvetési intézményekkel összefüggő államháztartási kérdésekben konzultációkat folytasson, 
- a bér- és munkaügyi politikával kapcsolatos kérdésekben feltárja, ütköztesse és egyeztesse a 
különböző érdekeket, álláspontokat; megállapodásokkal, ajánlásokkal, állásfoglalásokkal 
helyettesítse és befolyásolja a kormányzati döntéseket, illetve megalapozza a költségvetési 
intézmények bér- és munkaügyi politikáját, az intézményi, valamint az ágazati, szakmai és területi 
(középszintű) kollektív tárgyalásokat. 
3. A KIMÉT tagjai: 
- a kormány, 
- a munkavállalói érdekképviseletek, 
- az önkormányzatok, 
- a kamarák tárgyalócsoportja. 
4. A KIMÉT nem jogszabályalkotó intézmény. Döntései lehetnek: 
- megállapodások, 
- állásfoglalások, illetve ajánlások, 
- javaslatok, 
- döntések a Tanács belső ügyeiről. 
A megállapodás a Tanács működési és illetékességi körében kötelező magatartási szabályt llapít 
meg. A Tanács felkérése alapján az illetékes kormányzati szerv jogszabály kiadásával vagy más 
módon köteles gondoskodni a megállapodás végrehajtásáról. 
Az állásfoglalás (illetve ajánlás) közös érdekeken alapuló, követendőnek ítélt magatartási szabály 
érvényesítésére hívja fel a Tanácsban képviselt szerveket. 
A javaslat a KIMÉT tagok egyeztetett elképzeléseit foglalja össze. A javaslat a Kormány és 
közvetve a Parlament döntései előzetes befolyásolását célozza. 
5. A KIMÉT illetékes megtárgyalni minden olyan kérdést, ügyet, amely kollektív szerződésben 
(munkaügyi szabályzatban), illetve kollektív keretszerződésben szabályozható, vagy az ilyen 
szabályozás előfeltételét képezi. 
6. A KIMÉT a következő fontosabb bér- és munkaügyi kérdésekben jogosult döntéshozatalra: 
a) az alapbér besorolási rendszerek és a bértarifák mértékei, 
b) a központilag (jogszabályban) megállapított bérpótlékok köre és mértéke, 
c) a regisztrált bérpolitikai intézkedési igények vizsgálata és rangsorolása,  hosszabb távú 
bérpolitikai intézkedési program kidolgozása, 
d) az éves bérpolitikai intézkedési keretösszeg ágazati-szakmai-területi felosztásának főbb elvei, 
e) ajánlás az éves bérnövekedés mértékére, 
f) az éves bérnövekedés megállapodás szerinti mértékéhez nyújtott költségvetési támogatás összege, 
g) a bérpolitikai intézkedések keretösszege, 
h) a munkaviszonyok és munkafeltételek általános szabályai, 
i) munkaidő, munkarendek, 
j) a munkaügyi konfliktusok (érdekviták) kezelésére szolgáló intézkedések, eljárások kialakítása. 
7. A KIMÉT illetékességébe tartozó kérdésekben a Kormány a Tanács döntéseinek alapján tesz 
intézkedéseket. 



A 6. a-e) alpontjában megjelölt témákban a Kormány kizárólag a KIMÉT döntését tekinti 
mérvadónak, azt nem módosítja. Ha a jelzett témákról a KIMÉT-ben nem születik döntés, a 
Kormány egyoldalú intézkedést nem hoz. 
Amennyiben a KIMÉT illetékességébe tartozó más kérdésekben nem születik a Tanácsban döntés, a 
Kormány az egyeztetési lehetőségek kimerítése esetén saját hatáskörében egyoldalú döntést hozhat. 
8. Ha a KIMÉT tagjai olyan témában nem jutnak egyetértésre, amelyben a végső döntést a 
Parlament hozza meg, a benyújtott előterjesztésben a Kormány képviselője köteles az eltérő 
véleményeket feltüntetni. 
9. Amennyiben a KIMÉT saját döntése alapján kezdeményezi az illetékes kormányzati szervnél egy 
megállapodás jogszabályi kiadását, a jogszabály kiadásra előkészített tervezetét a kormányzati szerv 
a Tanácsnak köteles bemutatni. 
10. A KIMÉT döntései a tárgyalócsoportok konszenzusán alapulnak. Valamely tárgyalócsoport 
tartózkodása a konszenzus létrejöttét nem akadályozza meg. Megállapodás csak a kormányzati, 
illetve a szakszervezeti tárgyalócsoport egyetértése esetén jöhet létre. 
11. A KIMÉT tárgyalási rendje egy-, vagy többszakaszos lehet, a témától és a tárgyalócsoportok 
döntésétől függően. 
12. A tárgyalócsoportok legfeljebb 6 fő tárgyalásra és megállapodásra jogosított, delegált 
személyből állnak. 
A tárgyalócsoportok állandó koordinátort választanak, aki összehangolja a csoport munkáját. A 
tárgyalócsoportok többi képviselőjüket állandó vagy eseti jelleggel  (meghatározott ülésre,  témára 
vagy napirendi ponthoz) delegálhatják a KIMÉT-be. 
A KIMÉT ülésein szereplő témák megvitatására tárgyalócsoportonként és témánként 2-2 fő 
szakértő tanácskozási joggal meghívható. 
A tárgyalócsoportok a résztvevő szervezetekről, a KIMÉT-be delegált képviselőkről, belső 
ügyrendjükről önállóan döntenek. A szervezetek maguk nyilvánítják ki a KIMÉT, illetve a 
tárgyalócsoport munkájában való részvételi szándékukat. 
13. A KIMÉT összehívását bármelyik tárgyalócsoport kezdeményezheti. Az ülés napirendjére 
bármelyik tárgyalócsoport javaslatot tehet és előterjesztést nyújthat be. Az előterjesztést, vagy 
annak vitára alkalmas tervezetét a felmerüléskor, de legalább 10 nappal a KIMÉT ülése előtt kell 
benyújtani a KIMÉT titkárságának. Indokolt esetben a 10 napos határidőtől el lehet tekinteni. 
Az ülések végleges napirendjéről az előterjesztések ismeretében az ülésen kell dönteni. 
14. A Tanács mellett a tárgyalócsoportok által megbízott személyekből álló szakértői bizottság 
működik. A szakértői bizottság a Tanács üléseit megelőzően információcserét végez, előzetesen 
megtárgyalja az ülés napirendjére kerülő témákat, feltárja az egyeztetést igénylő álláspontokat. A 
Tanács felkérése alapján a bizottság eseti szakértői konzultációkat, egyeztetéseket folytathat. 
15. A KIMÉT elnöki (tárgyalásvezetői) posztját a tárgyalócsoportok vezetői az üléseken egymást 
sorrendben felváltva töltik be. Az ülések megszervezését a kormányzati és a szakszervezeti 
tárgyalócsoport felváltva végzi. 
16. A KIMÉT tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, titkársági teendőket az ÁBMH látja el. 
A titkárság képviselői a Tanács ülésein jelen vannak. 
17. A KIMÉT működése nyilvános. A sajtó képviselői a KIMÉT ülésére benyújtott előterjesztéseket 
megkaphatják. 
A tárgyalásokat – a Tanács munkájának zavarása nélkül – a sajtó képviselői és más megfigyelők a 
helyszínen nyomon követhetik. 
18. A KIMÉT üléseiről részletes - a tárgyalócsoportok által jóváhagyott - tájékoztató kerül kiadásra. 
A KIMÉT döntései az illetékes hivatalos közlönyben kerülnek kihirdetésre. 
19. A KIMÉT tagjai, illetve szervezetei álláspontjukat -mind az ülés előtt, mind azt követően a 
nyilvánosság előtt kifejthetik. 
 
Budapest, 1990. január 3. 


