
A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa alapszabálya1  
 

 

1. A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) a kormány, a 
közalkalmazottak és a közalkalmazottakat foglalkoztató intézményeket fenntartó 
önkormányzatok megbízott képviselőinek országos, ágazatközi fóruma. 
 
2. Az KOMT működésének célja, hogy a felek közötti konzultációk, tárgyalások útján 
elősegítse a kölcsönös tájékoztatást, a vélemények megismerését, az érdekek egyeztetését, 
ajánlások, megállapodások elfogadását, a munka világában keletkező feszültségek 
megelőzését, rendezését. 
 
3. A KOMT funkciója, hogy intézményes keretet teremt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó intézményi körben a közalkalmazottak összességét érintő 
munkaügyi kérdésekben 

• az országos, ágazatközi szintű szociális párbeszéd működéséhez, valamint  
• a jogalkotásról szóló törvényben foglalt véleményezési jogok érvényesítéséhez. 

4. A KOMT tagjai 
 
4.1. A KOMT oldalai: 

• a kormány megbízott képviselői,  
• a közalkalmazottakat képviselő, több ágazati illetve szakmai szakszervezetet, 

szakszervezeti szövetséget összefogó országos szakszervezeti szövetségek (a 
továbbiakban: szakszervezeti konföderációk) és  

• a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei
tárgyalócsoportjai. 

4.2. A kormányzati oldal tagjait: 

• a Gazdasági Minisztérium (jelenleg: Szociális és Munkaügyi Minisztérium),  
• a Pénzügyminisztérium,  
• a Miniszterelnöki Hivatal,  
• a Belügyminisztérium (jelenleg: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium), 

valamint  
• az érintett ágazati minisztériumok delegálják. 

4.3. A KOMT-ban azok a szakszervezeti konföderációk vesznek részt, amelyek tagjai az 
Országos Munkaügyi Tanácsnak (2002-től: Országos Érdekegyeztető Tanács) és a 
közalkalmazotti szférában országosan jelentős súllyal vesznek részt. Ezek felsorolását a 
függelék tartalmazza. A szakszervezeti oldal tárgyalócsoportja 11 képviselőből áll. 
 
4.4. A helyi önkormányzati oldal tagjai az országos önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetek. 

                                                 
1 Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=14112 



 
4.5. Az oldalak munkáját ügyvivők fogják össze. 
 
5. A KOMT jogosultságai 
 
5.1. A KOMT-ot, illetve az oldalakat tájékozódási, véleményezési, javaslattételi és döntési jog 
illeti meg. 
 
5.2. A tájékozódási jog alapján az oldalak kölcsönös szóbeli vagy írásbeli tájékoztatásra 
jogosultak az alapszabályban meghatározott jogosultságok gyakorlásához, a KOMT 
működéséhez szükséges, vagy más, kölcsönös érdeklődésre számottartó információkról. 
 
5.3. A szociális partnereket megillető véleményezési jog alapján a kormány, illetve az 
illetékes kormányzati szervek csak a szociális partnerek véleményének megismerése, az 
álláspontok egyeztetése után döntenek, illetve intézkednek. 
 
5.3.1. A véleményezési jog különösen az alábbi kérdéskörökre terjed ki: 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, beleértve a közalkalmazotti 
illetményrendszert és a Munka Törvénykönyve közalkalmazottakat érintő 
rendelkezéseit,  

• a költségvetési törvény közalkalmazotti jogviszonyt közvetlenül befolyásoló elemei,  
• a közalkalmazottakat közvetlenül érintő, államháztartásra vonatkozó szabályozás,  
• a közalkalmazotti tanácsválasztással összefüggő szabályozás,  
• a közalkalmazottakra vonatkozó, éves és hosszabb távú kormányzati bérpolitika,  
• a közalkalmazottak foglalkoztatását érintő ágazatközi jelentőségű intézkedések,  
• a közalkalmazotti jogviszony alá tartozó terület szociális párbeszéd rendszere. 

5.3.2. A jogszabály véleményezés lezárását követően az előterjesztő tárca kötelezettsége, 
hogy az oldalvélemények összefoglalását a döntéshozó (kormány, parlament) részére a 
döntéshozatal előtt átadja vagy előterjesztésében ismertesse, hogy a szociális partnerek 
álláspontjának mérlegelésére a jogalkotás, a döntés során lehetőség legyen. 
 
5.4. A javaslattételi jogosultság alapján a KOMT jogosult állásfoglalásról, ajánlásról 
megállapodni 

• a közalkalmazotti intézményi körben ágazati, helyi önkormányzati, intézményi szinten 
folytatott érdekegyeztető tárgyalásokon követendő eljárásról, magatartásról;  

• a KOMT működési területéhez tartozó tárgykörben kormányzati intézkedés 
kezdeményezéséről. 

5.5. Döntési jogosultság a KOMT-ot a saját szervezetével, munkaprogramjával, működésével 
kapcsolatos belső ügyekben (pl. alapszabály) illeti meg. 
 
6. A KOMT szervezete, működése 
 
6.1. A KOMT, illetve az oldalak jogosultságaikat elsődlegesen plenáris üléseken gyakorolják. 
Bármelyik oldal kezdeményezheti a plenáris ülés összehívását, illetve javaslatot tehet a 
napirendre. Valamely téma napirendre tűzése csak írásos előterjesztés alapján fogadható el. 
 



6.2. A plenáris ülés legkorábban az előterjesztés oldalak részére történő átadását követő 
nyolcadik naptári napra, második és további tárgyalás esetén az ötödik naptári napra hívható 
össze. Jogszabály-tervezet véleményezésére vonatkozó előterjesztés esetén a kormányzati 
oldal egyeztetési kötelezettsége teljesítettnek tekinthető, ha az ülés összehívása az 
előterjesztés átadását követő tizenötödik, illetve tizenkettedik napig a kormányzati oldaltól 
független okból hiúsul meg. 
 
6.3. Szavazáskor az oldalakat egy-egy szavazat illeti meg. Valamely szavazásra bocsátott 
javaslat, közös álláspont, megállapodás elfogadása konszenzussal történik. Egy oldal 
tartózkodása a konszenzus létrejöttét nem akadályozza meg. Valamely oldal "nem" szavazata 
vagy az általa bejelentett érdektelenség esetén lehetőség van kétoldalú megállapodásra; ebben 
az esetben a megállapodást kötő két oldalt a megállapodás címében meg kell jelölni. A 
KOMT működésével kapcsolatos döntés (5.5. pont) kétoldalú megállapodás alapján nem 
hozható. 
 
6.4.* Sorsolás esetén az oldalak egy-egy megbízott képviselője ellenőrzi a sorsolási cédulákat, 
a sorsolás menetét, eredményét, és aláírásával hitelesíti a sorsolásról készített jegyzőkönyvet. 
A húzást az oldalak által erre felkért személy hajtja végre. 
 
6.5. A plenáris ülések levezető elnöki tisztét az oldalak által megbízott személy tölti be. 
 
6.6. A plenáris ülések hivatalos jegyzőkönyve az ott készült hangfelvétel, amelynek 
elkészítéséről és megőrzéséről a KOMT titkársága gondoskodik. Az ülések munkadöntéseiről 
a titkárság rövid, írásos emlékeztetőt készít, és azt megküldi az oldalak tagjainak. 
 
6.7. A KOMT titkársági feladatainak ellátásáról, a bizottsági ülések megszervezéséről, 
valamint a KOMT működési feltételeinek a biztosításáról a Gazdasági Minisztérium 
(jelenleg: Szociális és Munkaügyi Minisztérium), illetve annak kijelölt főosztálya 
gondoskodik. 
 
6.8. A KOMT hatáskörének gyakorlását eseti szakértői konzultációk, valamint az 
oldalügyvivők konzultációi segítik. 
 
7. Nyilvánosság 
 
7.1. A KOMT plenáris ülései a sajtó és az oldalak szakértői számára nyilvánosak, kivéve ha 
az oldalak zárt ülés megtartásáról döntenek. 
 
7.2. A zárt plenáris ülésről az oldalak - a témától függően - a sajtót tájékoztathatják. 
 
7.3. A szakértői ülések valamint az ügyvivők konzultációi nem nyilvánosak, ezekről az 
oldalak sajtótájékoztatót nem tarthatnak. 
 
7.4. A KOMT-ban született megállapodás, állásfoglalás - az oldalak döntése alapján - a 
Magyar Közlönyben megjelenik. A közzétételről a titkárság gondoskodik. 
 
8. Az alapszabály módosítása 
 
A jelen alapszabály felülvizsgálatát, módosítását vagy felmondását bármelyik oldal 
kezdeményezheti írásos előterjesztés alapján Az előterjesztésről kötelező a tárgyalás plenáris



ülésen. 
 
Elfogadva: Budapest, 2001.október 12-én 
 

(A KOMT szervezeti és működési rendjének részletes szabályzatát az alapszabály melléklete 
tartalmazza.) 
 
Függelék 
a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa 
alapszabályához 
 
Részvételre jogosult szervezetek 
a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa 
szakszervezeti és helyi önkormányzati oldalán 
 
Szakszervezeti oldal 
 
Az alapszabály 4.3. pontja szerint a KOMT szakszervezeti oldalán a részvételre a következő 
szakszervezeti konföderációk jogosultak: 
 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (6 hely) 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (3 hely) 
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (1 hely) 
LIGA Szakszervezetek (1 hely) 
 
Önkormányzati oldal 
 
Az alapszabály 4.4. pontja szerint a helyi önkormányzati oldalon a részvételre (1-1 hely) az 
országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek jogosultak: 
 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Községi Önkormányzatok Szövetsége 
Magyar Faluszövetség 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
Megyei Jogú Városok Szövetsége 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
 

* A 6.4. pontot a KOMT plenáris ülése 2008. január 31-én fogadta el. 
 


