
EMLÉKEZTETŐ 
az ÉT Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága második 

üléséről 
(1990. november 6.) 

 
Az ülés elnöke: Vadász János, a munkavállalói tárgyalócsoport ügyvivője A résztvevők 
listáját a melléklet tartalmazza. 
Az ülésen a következő anyagok kerültek kiosztásra: 
- a KIÉB október 29-i ülésének emlékeztetője, 
- az október 29-én elfogadott ügyrend szövege, 
- tájékoztató az állami költségvetés 1990. évi várható helyzetéről (PM), 
- a TÖOSZ Alkotmánybírósághoz címzett indítványa (a tanácselnökök helyzetének rendezése 
érdekében). 
A munkáltatói kamarai tárgyalócsoport bejelentette, hogy ügyvivője Török Imre, a Magyar 
Kulturális Kamara képviselője. 
Az ülés előzetesen javasolt napirendi témájának, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
tervezetének a vitájára nem került sor. 
Az ülés napirendjén a tanácselnökök helyzetének rendezésével kapcsolatban az október 29-i 
ülésen felvetett TÖOSZ indítvány vitája szerepelt. Az akkori javaslatnak megfelelően a 
témáról a BM-ben november 2-án az érintett felek részvételével előzetes szakértői 
egyeztetésre került sor. 
Az egyeztetés alapján előterjesztett kormányzati javaslatot, miszerint a helyzet rendezése 
érdekében a KIÉB adjon ki állásfoglalást, melynek tervezetét a BM képviselője ismertette, a 
többi tárgyalócsoport nem tartotta elfogadhatónak. Kifogásolták, hogy a kormány a 
tanácselnökök munkája pénzbeni elismeréséhez nem kíván központi forrást biztosítani, illetve 
arra hivatkoztak, hogy a szakértői megbeszélésen egy BM körlevél kiadásában állapodtak 
meg. A három oldal ezután közös szövegjavaslatot tett. A nézetkülönbségek miatt az ülés a 
vita elnapolásával zárult. 
A bizottság a következő ülésekre vonatkozóan az alábbiakban állapodott meg: 
Harmadik ülés időpontja:   november 8. csütörtök 9 óra 
Az ülés elnöke: Vadász János Javasolt napirend: 
1. Az ügyrend aláírása. 
2. Az államháztartásról szóló törvény vitája első olvasatban. 
3. A tanácselnökök helyzetével kapcsolatos egyeztetés folytatása . 
4. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban az álláspontok 
ismertetése. 
A bizottság felkérte a PM-et, hogy a november 8-i ülésen az 1991-es költségvetésre 
vonatkozó anyagokat, előzetes számításokat adja át. 
Negyedik ülés időpontja: november 15. csütörtök 9 óra 
Javasolt napirend: 
1. Az 1991. évi költségvetés vitája első olvasatban 
2. Tézisek az új Munka Törvénykönyve elvi kérdéseiről. 
Az ülés elnöke javaslatot tett, hogy a nyilvánosság biztosítása érdekében az ülésekre a sajtó 
képviselőit meg kell hívni. 
Kifogásolta, hogy a KIÉB megalakulásáról a nyilvánosság tájékoztatása elmaradt. 
Az ülésről magnófelvétel készült, amely kívánságra a Munkaügyi Minisztériumban 
rendelkezésre áll. 
 
Budapest, 1990. november 9. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 


