
1992. évi XXXIII. törvény1 

a közalkalmazottak jogállásáról 

II. rész 

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés2 

4. § (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő 
a) országos jelentőségű kérdésekben a Kormány az országos önkormányzati érdekszövetségek bevonásával a 

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában az érintett országos szakszervezetekkel, 
b) ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: miniszter) az önkormányzati 

érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel, 
c) területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkormányzat az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 

egyeztet. 
(2) A Kormány az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a napi munkaidő leghosszabb mértékére, valamint 
b) a közalkalmazotti illetményelőmeneteli rendszer minimál illetményének (A1 fokozat) összegére vonatkozó 

javaslatát. 
(3) A miniszter az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 

véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő döntés tervezetét. 
(4) A Kormány, illetve a miniszter 
a) a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában létrejött megállapodást - a Költségvetési Intézmények 

Érdekegyeztető Tanácsának javaslatára -, illetve 
b) az érintett, megfelelő szintű ágazati szakszervezetekkel kötött megállapodást jogszabályban kihirdeti. 
(5) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a közalkalmazotti illetményelőmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint 
b) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét. 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt tervezeteket, az arról történő döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a 

véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. 
5. § (1) A 4. §-ban meghatározott jogosítványokat az a szakszervezet gyakorolja, amely az adott körben 

reprezentatív. 
(2) A 4. §-ban foglalt jogok gyakorlása szempontjából reprezentatívnak országosan vagy az ágazatban, illetve 

önkormányzat területén azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek jelöltjei az adott körben a közalkalmazotti 
tanács választásokon az érvényes szavazatok tíz százalékát megszerezték. 

(3) Amennyiben az érintett szakszervezetek között a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt 
fél kérelmére soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt. 

6. § (1) A munkáltatót fenntartó szerv a választási bizottság által készített jelentés [15. § (2) bekezdése] alapján - a 
15. § (1) bekezdés szerint meghatározott szabályoknak megfelelően - szavazatösszesítést készít és ezt megküldi az 
érintett miniszternek. 

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti reprezentativitást a 89. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól számított 
minden harmadik naptári év január 31-én kell megállapítani a megelőző három naptári évben tartott utolsó 
közalkalmazotti tanács választás eredménye alapján. 

7. § A Munka Törvénykönyvének az országos érdekegyeztetésről szóló rendelkezései (Második rész I. fejezet) a 
közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazhatók. 
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A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés4 

4. § (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő 
a) országos jelentőségű kérdésekben a Kormány az országos önkormányzati érdekszövetségek bevonásával a 

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában az érintett országos szakszervezetekkel, 
b) ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: miniszter) az önkormányzati 

érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel az ágazati sajátosságoknak 
megfelelően ágazati (alágazati) érdekegyeztető tanácsban, 

c) területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkormányzat az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 
önkormányzati érdekegyeztető tanácsban 
egyeztet. 

(2) A Kormány az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a napi munkaidő leghosszabb mértékére, valamint 
b) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszerre 

vonatkozó javaslatát. 
(3) A miniszter az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 

véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő döntés tervezetét. 
(4) A Kormány, illetve a miniszter 
a) a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában létrejött megállapodást - a Költségvetési Intézmények 

Érdekegyeztető Tanácsának javaslatára -, illetve 
b) az érintett, megfelelő szintű ágazati szakszervezetekkel kötött megállapodást jogszabályban kihirdeti. 
(5) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a közalkalmazotti illetményelőmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint 
b) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét. 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt tervezeteket, az arról történő döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a 

véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. 
(7) Az (1) bekezdés szerinti érdekegyeztető tanácsok létrehozása, működtetése, továbbá személyi, tárgyi és anyagi 

feltételeinek biztosítása a Kormány, a miniszter, illetve az önkormányzat kötelessége. 
5. § (1) A 4. §-ban meghatározott jogosítványokat az a szakszervezet gyakorolja, amely az adott körben 

reprezentatív. 
(2) A 4. §-ban foglalt jogok gyakorlása szempontjából reprezentatívnak országosan vagy az ágazatban, illetve 

önkormányzat területén azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek jelöltjei az adott körben a közalkalmazotti 
tanács választásokon az érvényes szavazatok tíz százalékát megszerezték. 

(3) Amennyiben az érintett szakszervezetek között a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt 
fél kérelmére soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt. 

6. § (1) A munkáltatót fenntartó szerv a választási bizottság által készített jelentés [15. § (2) bekezdése] alapján - a 
15. § (1) bekezdés szerint meghatározott szabályoknak megfelelően - szavazatösszesítést készít és ezt megküldi az 
érintett miniszternek. 

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti reprezentativitást a 89. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól számított 
minden harmadik naptári év január 31-én kell megállapítani a megelőző három naptári évben tartott utolsó 
közalkalmazotti tanács választás eredménye alapján. 
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7. § A Munka Törvénykönyvének az országos érdekegyeztetésről szóló rendelkezései (Második rész I. fejezet) a 
közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazhatók. 
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Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés6 

4. § (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő 
a) országos jelentőségű kérdésekben a Kormány az országos önkormányzati érdekszövetségek bevonásával a 

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában az érintett országos szakszervezetekkel, 
b) ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: miniszter) az önkormányzati 

érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel az ágazati sajátosságoknak 
megfelelően ágazati (alágazati) érdekegyeztető tanácsban, 

c) területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkormányzat az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 
önkormányzati érdekegyeztető tanácsban 
egyeztet. 

(2) A Kormány az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a napi munkaidő leghosszabb mértékére, valamint 
b) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszerre 

vonatkozó javaslatát. 
(3) A miniszter az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel 

véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő döntés tervezetét. 
(4) A Kormány, illetve a miniszter 
a) a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában létrejött megállapodást - a Költségvetési Intézmények 

Érdekegyeztető Tanácsának javaslatára -, illetve 
b) az érintett, megfelelő szintű ágazati szakszervezetekkel kötött megállapodást jogszabályban kihirdeti. 
(5) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti 
a) a közalkalmazotti illetményelőmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint 
b) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét. 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt tervezeteket, az arról történő döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a 

véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. 
(7) Az (1) bekezdés szerinti érdekegyeztető tanácsok létrehozása, működtetése, továbbá személyi, tárgyi és anyagi 

feltételeinek biztosítása a Kormány, a miniszter, illetve az önkormányzat kötelessége. 
5. § (1) A 4. §-ban meghatározott jogosítványokat az a szakszervezet gyakorolja, amely az adott körben 

reprezentatív. 
(2) A 4. §-ban foglalt jogok gyakorlása szempontjából reprezentatívnak országosan vagy az ágazatban, illetve 

önkormányzat területén azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek jelöltjei az adott körben a közalkalmazotti 
tanács választásokon az érvényes szavazatok tíz százalékát megszerezték. 

(3) Amennyiben az érintett szakszervezetek között a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt 
fél kérelmére soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt. 

6. § 
7. § A Munka Törvénykönyvének az országos érdekegyeztetésről szóló rendelkezései (Második rész I. fejezet) a 
közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazhatók. 
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