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1. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT)  

a. a Kormány, 
b.  

o a köztisztviselők jogállásáról szóló1992. évi XXIII. törvény,  
o a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  
o a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény,  
o a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
hatálya alá tartozó munkavállalók (a továbbiakban: közszolgálati 
alkalmazottak), valamint 

c. a közszolgálati alkalmazottakat foglalkoztató intézményeket fenntartó 
önkormányzatok 
megbízott képviselőinek országos érdekegyeztető fóruma. 

2. Az OKÉT működésének célja, hogy konzultációk, tárgyalások útján elősegítse a kölcsönös 
tájékoztatást, a vélemények megismerését, az érdekek, álláspontok egyeztetését, ajánlások 
megállapodások elfogadását, a munka világában keletkező feszültségek megelőzését, 
rendezését. 
 
3. Az OKÉT 

a. intézményes keretet teremt a közszolgálati alkalmazottak összességét érintő 
jövedelempolitikai, bérpolitikai, munkaügyi, foglalkoztatási kérdésekben az országos 
szintű szociális párbeszéd működéséhez, megállapodások megkötéséhez,  

b. segíti az érdekképviseleti szervezetek jogalkotásról szóló törvényben foglalt 
véleményezési jogának érvényesítését,  

c. * figyelmet fordít mindazon oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális 
humánszolgáltatásokat végzők foglalkoztatási, bérezési helyzetére, akik ilyen 
közfeladatot nem közszolgálati alkalmazottként látnak el. 

Az OKÉT tagjai  
 
4. Az OKÉT háromoldalú fórum. Az OKÉT oldalai: 

• a Kormány megbízott képviselői,  
• a döntően közszolgálati alkalmazottakat képviselő, több közszolgálati ágazatban, 

szakmában, jogviszonyt érintően működő, több ágazati illetve szakmai szakszervezetet 
(szakszervezeti szövetséget) összefogó, szakszervezetei által legalább két, az 1. b) 
pontban felsorolt jogviszony szerinti költségvetési intézményi szektor országos 
érdekegyeztető fórumán részvételi joggal rendelkező országos szakszervezeti 
szövetségek (konföderációk) és  

                                                 
1 Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=14106  



• a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei 

tárgyalócsoportjai. 
 
A kormányzati oldal tagjait a függelékben felsorolt közigazgatási szervek delegálják. 
 
5. A szakszervezeti tárgyalócsoportban tagsággal rendelkező országos szakszervezeti 
szövetségeket és az állandó meghívottakat, valamint az őket megillető helyek számát a 
függelék tartalmazza. 
 
6. A helyi önkormányzati oldal tagjai a függelékben felsorolt országos önkormányzati 
érdekképviseleti szervezetek. 
 
7. Az oldalak munkáját az oldalak által kijelölt, állandó ügyvivők fogják össze. 
 
Jogosultságok 
 
8. Az OKÉT-et, illetve az oldalakat a 10-13. pontban foglaltak szerint tájékozódási, 
véleményezési és javaslattételi jog illeti meg. 
 
9. A tájékozódási jog alapján az oldalak kölcsönös szóbeli vagy írásbeli tájékoztatásra 
jogosultak az alapszabályban meghatározott jogosultságok gyakorlásához, az OKÉT 
működéséhez szükséges vagy más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó információkról. 
 
10. A szociális partnerek az őket megillető véleményezési jog alapján álláspontjukat az 
OKÉT-ben kifejthetik, illetve egyeztethetik. A Kormány - különösen a 12. pontban szereplő 
kérdéskörökben - csak a szociális partnerek véleményének megismerését, az álláspontok 
egyeztetését követően hoz döntést, intézkedést, illetve a véleményekről a döntéshozót a 
döntéshozatalt megelőzően, kellő időben tájékoztatja. 
 
11. A véleményezési jog különösen az alábbi kérdéskörökre terjed ki: 

a. a közszolgálati alkalmazottak összességét elsődlegesen érintő politikák kiemelt 
kérdései, így a hosszabb távú bér- és foglalkoztatáspolitika, a költségvetés bérezési- és 
foglalkoztatási vetületei, a bruttó és nettó keresetalakulást közvetlenül befolyásoló 
jövedelempolitikai elemek,  

b. a közszolgálati alkalmazottak összességét érintő politikák végrehajtási eszközei, ezek 
összehangolása (bér-meghatározási és juttatási rendszerek, teljesítmény- és 
hatékonysági követelmények, munkafeltételek javítása és szabályozása stb.),  

c. a közszolgálati rendszerek, jogállási törvények éves és hosszabb távú összehangolt 
működtetése, fejlesztése az egységes közszolgálati szabályozás irányában,  

d. az egységes közszolgálati reform tartalma,  
e. a költségvetési szféra szociális párbeszéd rendszerének működtetése, fejlesztése,  
f. a jogállási törvények szerinti, szektorális érdekegyeztető fórumokon esetenként 

felmerülő, szektorközi összehangolást igénylő kérdések. 

12. A javaslattételi jog alapján az OKÉT jogosult megállapodni 

• az OKÉT működési területéhez tartozó tárgykörben kormányzati intézkedés 
kezdeményezéséről,  



• a költségvetési intézményi szférában szektorális, ágazati, helyi önkormányzati, 
intézményi szinten folytatott érdekegyeztető tárgyalásokon követendő elvekkel, 
eljárással, magatartással kapcsolatos ajánlásról. 

Szervezet, működés 
 
13. Az OKÉT-et a saját szervezetével, működésével, munkaprogramjával kapcsolatos belső 
ügyekben (pl. alapszabály) döntési jog illeti meg. 
 
14. Az OKÉT, 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.  
 
15. 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 naptári napig a kormányzati 
oldaltól független okból hiúsul meg. Az ügyrendben szereplő eljárási rend alapján az 
előterjesztés sürgősséggel is tárgyalható. 
 
16.* 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.  
 
17. A plenáris ülések levezető elnöki tisztét az oldalak által megbízott személy tölti be.  
 
18. A plenáris ülések hivatalos jegyzőkönyve az ott készült hangfelvétel, amelynek 
elkészítéséről és megőrzéséről az OKÉT titkársága gondoskodik. Az ülések munkadöntéseiről 
a titkárság rövid, írásos emlékeztetőt készít, és azt megküldi az oldalak tagjainak. 
 
19 Az OKÉT működési feltételeinek a biztosításáról, a titkársági feladatok ellátásáról, az 
ülések megszervezéséről a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, illetve annak 
kijelölt főosztálya gondoskodik. 
 
20. Az OKÉT hatáskörének gyakorlását eseti szakértői egyeztetések, valamint az 
oldalügyvivők konzultációi segítik.  
 
21. Az OKÉT plenáris ülései a sajtó és az oldalak szakértői számára nyilvánosak, kivéve ha az 
oldalak zárt ülés megtartásáról döntenek.  
 
22. A zárt plenáris ülésről az oldalak - a témától függően - a sajtót tájékoztathatják.  
 
23. A szakértői egyeztetések valamint az ügyvivők konzultációi nem nyilvánosak, ezekről az 
oldalak a sajtó részére tájékoztatást nem adhatnak. 
 
24. Az OKÉT-ben született megállapodás, állásfoglalás - az oldalak döntése alapján - a 
Magyar Közlönyben megjelenik. A közzétételről a titkárság gondoskodik.  
 
Az alapszabály módosítása 



 
25. A jelen alapszabály felülvizsgálatát, módosítását vagy felmondását bármelyik oldal 
kezdeményezheti írásos előterjesztés alapján. Az előterjesztésről kötelező a tárgyalás plenáris 
ülésen. 
 
Elfogadva: Budapest, 2002. december 20-án  
 
* A 3. és 17. pont az aláíráskor szóban elfogadott módosítás szerint.  
 
(Az OKÉT ügyrendjét az alapszabály melléklete tartalmazza.) 
 

 
Függelék 
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
alapszabályához 
 

Részvételre jogosult szervezetek 
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  
kormányzati, szakszervezeti és helyi önkormányzati oldalán  
 

Kormányzati oldal 
 
Az alapszabály 5. pontja szerint az OKÉT kormányzati oldalán a részvételre a következő 
közigazgatási szervek jogosultak: 

• a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,  
• a Pénzügyminisztérium,  
• a Belügyminisztérium,  
• a Honvédelmi Minisztérium, valamint  
• esetenként az érintett ágazati minisztériumok. 

Szakszervezeti oldal 
 
Az alapszabály 6. pontja szerint az OKÉT szakszervezeti oldalán a részvételre a következő 
országos szakszervezeti szövetségek jogosultak: 

• Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (5 hely)  
• Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (2 hely)  
• Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (1 hely) 

Állandó meghívottak: 

• Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (1 hely)  
• Liga Szakszervezetek (1 hely) 

Önkormányzati oldal 
 



Az alapszabály 7. 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 

 


