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Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács

(SZÁÉT)

ügyrendje

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. § (1) bekezdése, illetve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 6. § szerint

- az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,

- a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának
megállapításáról szóló 48/2005. (III.23.) Korm. rendelet alapján az ágazatban reprezentatív,
illetve érdekegyeztetésre jogosult szakszervezetek,

- a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek

a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: Tanács) működésében állapodnak
meg.

1) A Tanács neve: Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács, rövidítve SZÁÉT.

2) A Tanács székhelye: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 1054
Budapest, Akadémia u. 3.

3) A Tanács feladatai:

a) véleményezi az ágazatban foglalkoztatottak munkavégzését érintő, országos és ágazati
szintű koncepciók, döntések, valamint az ágazatot érintő alapvető jogszabályok
tervezetét,

b) tárgyalásokat folytat az ágazat bérpolitikájáról, bérrendszeréről, foglalkoztatási
feltételrendszeréről és egyéb az ágazatot érintő munkaügyi kérdésekről,

c) biztosítja a munkavégzéssel, a foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeivel
kapcsolatos kérdésekben az érdekegyeztetés színterét, javaslatokat tehet és tájékozódhat
az ágazatban foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit meghatározó kérdésekben,

d) elősegíti a felek kölcsönös és rendszeres tájékoztatását, érdekeik megjelenítését,
egyeztetését, az ágazati kollektív szerződések megkötését,

e) feladatkörében megállapodást köt, állásfoglalást fogad el vagy határozatot hoz.

4) A Tanács működtetése, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter kötelessége.

A Tanács résztvevői

5) A Tanács résztvevői:

• a kormányzati oldal,

• a munkavállalói oldal,
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• a munkaadói oldal

• és az állandó meghívottak.

a) A kormányzati oldal tagjai:

aa) az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,

ab) a Pénzügyminisztérium,

ac) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,

ad) a napirendi pontban érintett további minisztériumok, országos hatáskörű szervek;

b) A munkavállalói oldal tagjai:

ba) a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ),

bb) az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
(EDDSZ),

bc) a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ),

bd) a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ),

be) a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ),

c) A munkaadói oldal tagjai:

ca) a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége (BKKÖSZ),

cb) a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége,

cc) a Községi Önkormányzatok Szövetsége,

cd) a Magyar Faluszövetség,

ce) a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ),

cf) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége,

cg) a Megyei Jogú Városok Szövetsége,

ch) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),

ci) a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME),

cj) a Szociális Intézmények Országos Szövetsége,

alkotják.

6) A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt:

a) a Magyar Ápolási Egyesület,

b) a Magyar Bölcsődék Egyesülete,

c) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK),

d) a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete,

e) a Szociális Szakmai Szövetség.
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A Tanács működése

7) A Tanács ülését a levezető elnök hívja össze. Ha bármely oldal a napirend megjelölésével
írásban kezdeményezi az összehívást, azt a levezető elnöknek legkésőbb 30 napon belül össze
kell hívnia.

8) A Tanács ülésére szóló meghívókat és az ülés napirendjére vonatkozó javaslatokat, szakmai
és előkészítő anyagokat az ülést megelőzően legalább 10 nappal kell a résztvevők részére
postai úton, telefax vagy elektronikus levél útján megküldeni. Kivételesen sürgős esetben
további napirendi javaslatot, illetve szakmai és előkészítő anyagot az ülést megelőzően
legalább 5 nappal kell a résztvevők számára megküldeni. Az ülés időpontjáról és
napirendjéről a sajtót értesíteni kell.

9) Az oldalak – az oldalképviselők útján – valamennyi oldal egyetértésével megállapodhatnak
abban, hogy a Tanács rendkívüli ülését 8 napon belüli időpontra hívják össze.

10) Az egyes oldalak a működésüket maguk határozzák meg.

11) Az egyes oldalak oldalképviselőt jelölnek ki, aki

a) az oldal nevében, annak felhatalmazása alapján a Tanács ülésén, valamint egyéb, a
Tanács működésével kapcsolatos esetben eljár,

b) aláírja a megkötött megállapodásokat, hitelesíti az emlékeztetőt.

12) Az oldalképviselő személyét a Titkárságnak be kell jelenteni.

13) Az egyes oldalak közös álláspontját az oldalképviselő vagy a napirendi témánként kijelölt
szóvivő ismerteti. Az oldalak tagjai képviselőjük útján párhuzamos véleményt, illetve
kisebbségi véleményt is ismertethetnek.

14)  A tagok által felkért szakértők az ülésen az oldalképviselő vagy az oldal szóvivőjének
felkérésére szólalhatnak fel.

15) Az állandó meghívottak képviselőik útján jogosultak saját álláspontjuk kifejtésére.

16) A Tanács ülései a sajtó képviselői számára nyilvánosak, kivéve, ha a Tanács – bármelyik
oldal kezdeményezésére – zárt ülést rendel el. A levezető elnök zárt ülést rendel el, ha a
napirendi pont anyagának – az előterjesztésre vonatkozó szabályok alapján – a nyilvánossága
korlátozott. A zárt ülésen csak a résztvevők képviselői, az általuk felkért szakértők és a
Tanács Titkárságának munkatársai vehetnek részt.

17) Az ülésről kép- és hangfelvétel – a 29) pontban foglaltak kivételével – csak a Tanács
engedélyével készíthető.

18) A napirendi pontok megtárgyalását követően a résztvevők oldalanként összesen legfeljebb 5
perc időtartamú napirend előtti felszólalásra kérhetnek szót.

19) A levezető elnök az ülés megkezdését követően a napirendi pontokat bocsátja szavazásra. A
napirend tervezetével kapcsolatban a résztvevők – oldalanként legfeljebb 5 perc időtartamban
– észrevételeket, módosító javaslatokat tehetnek. Bármely oldal javaslatára, a három oldal
egyhangú határozata alapján olyan napirendi pont is felvehető a tárgysorozatba, amely a
meghívóban nem szerepelt, de a napirend tárgyalásához szükséges írásos anyag a résztvevők
rendelkezésére áll.

20) A levezető elnök javaslatot tehet a napirend időkeretben történő tárgyalására.

21) A napirendi pont tárgyalása a következőképpen történik:

a)  tárgyalás megkezdésekor az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet,

b) a résztvevők kérdéseket tehetnek fel,
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c) az előterjesztő a kérdésekre válaszol,

d) az általános vitában az oldalak majd az állandó meghívottak kapnak szót, az
elhangzottakra az előterjesztő válaszol, ezt követően az általános vita lezárul,

e) a részletes vitában az oldalak majd az állandó meghívottak az előterjesztés
részletkérdéseiben fejthetik ki álláspontjukat, amelyre az előterjesztő válaszol,

f) a napirend végén az elnök összefoglalja, hogy mely kérdésekben tudtak, és melyekben
nem tudtak megállapodni az oldalak, illetve melyek azok a kérdések, amelyek
megegyezés reményében további tárgyalásokat igényelnek,

g) amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban döntés szükséges, az elnök javaslatot tesz a
megállapodás megkötésére, állásfoglalás vagy határozat elfogadására.

22) Az oldalak tagjai az ülés összehívásával, levezetésével, illetve az ügyrendben szabályozott
más kérdéssel kapcsolatban legfeljebb 2 perc időtartamú ügyrendi felszólalásra az ülés
folyamán bármikor szót kérhetnek.

23) Amennyiben az oldalak a tárgyalás eredményeként megegyezésre jutnak, a tagok

a) megállapodásnak tekintik az ügyrend elfogadásáról, módosításáról, a Tanács
működésének megszüntetéséről, valamint a 3) pont b) alpontjában szereplő kérdésekről a
kormányzati, a munkavállalói és a munkaadói oldal által elfogadott javaslatot;

b) állásfoglalásnak tekintik az ágazatban foglalkoztatottak munkavégzését érintő egyéb – a
a 3) pont b) alpontjába nem tartozó – érdekegyeztetést igénylő kérdésekkel, javaslatokkal
kapcsolatban a három oldal egyetértésével, illetőleg legfeljebb egy oldal tartózkodása
mellett elfogadott javaslatot;

c) határozatnak tekintik az állandó levezető elnök, illetve a titkár megválasztásáról, a
napirend megállapításáról, az ülés elnapolásáról, bizottság felállításáról, feladatának,
működési rendjének megállapításáról, a zárt ülés elrendeléséről, kép- és hangfelvétel
készítésének engedélyezéséről, az állásfoglalás közzétételéről, a nyilatkozati rendről és
egyéb a Tanács működési rendjével összefüggő kérdésekről a három oldal egyetértésével,
illetőleg legfeljebb egy oldal tartózkodása mellett elfogadott javaslatot.

24) A megállapodások, állásfoglalások, határozati javaslatok megszövegezését szükség szerint a
levezető elnök, az oldalképviselők, illetőleg az egyes oldalak által kijelölt további személyek
az állandó meghívottak képviselőjének bevonása mellett a Titkárság közreműködésével
végzik.

25) A megállapodást az oldalképviselők írják alá.

26) A megállapodást, illetve – ha a Tanács úgy határoz – az állásfoglalást az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (a továbbiakban: ICSSZEM)
hivatalos lapjában közzé kell tenni.

27) Az oldalak, illetve a tagok az állandó meghívottak részvételével nyilatkozat formájában
tájékoztatják a nyilvánosságot a Tanács üléséről. Amennyiben valamely kérdésben nem jön
létre a 23) pont szerinti megegyezés, a nyilatkozó oldal, illetve tag köteles jelezni, hogy
megegyezés hiányában csak saját oldala, illetve szervezete álláspontját képviseli. A Tanács
hozhat olyan határozatot, hogy az ülésről az oldalak közös nyilatkozatot bocsátanak ki, vagy
az ülésről a Tanács kizárólag az erre együttesen felkért személy útján nyilatkozik.

28) A Tanács megállapodásai, állásfoglalásai, határozatai, valamint a tanács üléséről készült
emlékeztetők az ICSSZEM hivatalos internetes honlapján közzétehetőek.



5

A Tanács üléseinek dokumentálása

29) A Tanács üléseiről hangfelvétel készül, amelynek megőrzéséről az ICSSZEM az Iratkezelési
Szabályzata szerint, elkülönítetten gondoskodik. A résztvevők a hangfelvételről másolatot
kérhetnek.

30)  A Tanács és a bizottságok üléseiről emlékeztető készül, amelyet a Tanács titkára az ülést
követő 8 napon belül foglal írásba. A Tanács résztvevői az ülés lezárását követően 3 napon
belül írásbeli véleményt küldhetnek a Tanács titkára részére, melyet az emlékeztetőhöz kell
csatolni.

31) Az emlékeztető tartalmazza az ülés menetét, a felszólalások lényegét, valamint a
megállapodásokat, az állásfoglalásokat és a határozatokat.

32) Az emlékeztetőt az oldalképviselők hitelesítik.

33) Az emlékeztetőt a Tanács valamennyi résztvevőjének, valamint a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium illetékes szervezeti egységének meg kell küldeni.

34) A megállapodásokat, az állásfoglalásokat és a határozatokat folyamatos sorszámozással kell
ellátni, és be kell vezetni a Határozatok Jegyzékébe.

A Tanács bizottságai

35) A Tanács egyes feladatok ellátására, előzetes szakértői egyeztetésre, illetőleg döntése
végrehajtásának figyelemmel kísérésére bizottságot hozhat létre.

36) A bizottság feladatait, működésének időtartamát a Tanács határozatban állapítja meg, tagjaira
a résztvevők tehetnek ajánlást. A működési rendet a bizottság maga határozza meg a Tanács
üléseire vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az állandó levezető elnök

37) Az állandó levezető elnököt a Tanács határozattal jelöli ki, és bármelyik oldal visszahívhatja.

38) Az állandó levezető elnök

a) összehívja és vezeti a Tanács és bizottságai üléseit,

b) az ülés alatt a rendet fenntartja, gondoskodik az ügyrend betartásáról,

c) megállapítja az egyes oldalak jelenlétét,

d) megadja a szót a résztvevőknek,

e) megszavaztatja a napirendet,

f) az oldalak kezdeményezésére felfüggeszti a tárgyalást és új tárgyalási napra tesz
javaslatot, amennyiben a következő ülésen a döntéshozatal bizottsági vagy szakértői
előkészítés után várhatóan lehetséges lesz,

g) gondoskodik a döntési javaslatok megszövegezéséről,

h) lezárja a napirendi pont tárgyalását,

i) megállapítja a megállapodás létrejöttét, az állásfoglalás, illetve határozat elfogadását.

39) A levezető elnök a vitában nem vehet részt.
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A Tanács titkára

40) A Tanács működtetése, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter feladata, ennek érdekében az
ICSSZEM köztisztviselői közül – a Tanács jóváhagyásával – kijelöli a Tanács titkárát.

41) A Tanács titkára

a) akadályoztatása esetén helyettesíti az állandó levezető elnököt,

b) kapcsolatot tart az oldalakkal, segíti az oldalak, a tagok és az állandó meghívottak Tanács
munkájában való részvételét,

c) előkészíti a Tanács és bizottsága üléseit, megküldi a napirenddel kapcsolatos
javaslatokat, szakmai és előkészítő anyagokat,

d) elkészíti és megküldi a Tanács, illetve a bizottság üléséről szóló emlékeztetőt,

e) gondoskodik a Tanács működésével kapcsolatos iratok és az ülésekről készített
hangfelvételek megőrzéséről,

f) vezeti a Határozatok Jegyzékét,

g) gondoskodik a megállapodásoknak, illetve – ha a Tanács úgy határozott – az
állásfoglalásoknak az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
hivatalos lapjában történő közzétételéről.

A Tanács oldalai az ügyrend elfogadásával kinyilvánítják, hogy a Szociális Ágazati

Érdekegyeztető Tanácsot az ügyrendben foglaltak szerint működtetik.

Budapest, 2005. április 12.

Kormányzati oldal Munkavállalói oldal Munkáltatói oldal


