
EMLÉKEZTETŐ 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 

1. üléséről 
(1992. július 14-15.) 

 
 
Az ülés elnöke: Török Imre, az intézményi kamarai tárgyalócsoport ügyvivője 
 
Napirend: Kormányrendelet-tervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
végrehajtásáról a művészeti,  a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
 
Napirend előtti témák: 
1. A szakszervezeti oldal ügyvivője felhívta a titkárság figyelmét arra, hogy a sajtó számára 
kiadott ülés előtti tájékoztatóban a KIÉT tévesen az ÉT szakbizottságaként szerepelt. 
Javasolta, hogy a sajtó értesítése a napirend pontos megjelölésével történjen. 
2. A Pénzügyminisztérium képviselője tájékoztatást adott a KIÉB június 22-i ülésén is 
felmerült, egyes költségvetési intézkedések állásáról.  Elmondta, hogy az 1992. évi 
költségvetés finanszírozására vonatkozó módosítási javaslatot benyújtották az 
Országgyűléshez. Hasonlóképpen benyújtásra kerültek az 1993. évi költségvetési 
irányelvek is, ezeket párhuzamosan átadták az ÉT-nek és tájékoztatásul a KIÉT-nek is. A 
társadalombiztosítási többletköltségek finanszírozására előirányzott 4,4 md Ft felosztására 
vonatkozó - a június 22-i KIÉB ülésen szóban ismertetett - javaslatokat a kormány elé terjesz-
tették. 
A szakszervezeti oldal ügyvivője törvénysértésnek minősítette azt, hogy a kormány a KIÉT 
konzultációt megelőzően benyújtotta az Országgyűléshez az 1992. évi költségvetés bevételi 
oldalának a módosítására vonatkozó javaslatot,  illetve az 1993. évi költségvetés irányelveit. 
Értelmezésük szerint - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján - a parlamenti 
beterjesztés előtt kell az adott témákat megtárgyalni a KIÉT-ben, illetve a beterjesztéseknek 
már tükrözniük kell a KIÉT észrevételeit . 
Válaszként a kormányzati oldal részéről elhangzott, hogy az 1992. évi költségvetés 
módosítására vonatkozóan benyújtott javaslat nem érinti a kiadási oldalt, arról a 
későbbiekben külön előterjesztés készül. A 93-as irányelveket az Országgyűlés bizottsági 
vitáival és az ÉT tárgyalásokkal párhuzamosan célszerű a KIÉT napirendjére tűzni, mivel a 
költségvetés tárgyalása úgyis hosszabb időszakot igényel. A 4,4 md Ft felosztására vonat-
kozóan benyújtott javaslat megegyezik a KIÉB előtt ismertetett elképzelésekkel, ehhez képest 
érdemi változtatásra nincs túl sok lehetőség. 
A szakszervezeti oldal a kormányzati képviselők válaszát nem fogadta el. Hangsúlyozták, 
hogy a törvény alapján ragaszkodnak az írásos előterjesztésen nyugvó, előzetes tárgyalási 
lehetőséghez. Az 1993-as költségvetési irányelvekről csak akkor hajlandók tárgyalni, ha a 
benyújtott dokumentumot a kormány az Országgyűléstől visszavonja. 
Az önkormányzatok szintén kifogásolták az előzetes tárgyalás elmulasztását, és sürgették az 
irányelvek mielőbbi napirendre tűzését. 
A kormányzati oldal bejelentette, hogy egyrészt a PM és a MüM képviselői tájékoztatják 
feletteseiket a szakszer vezeti oldal álláspontjáról, másrészt a Titkárság az 1993. évi 
költségvetési irányelveket a KIÉT tagjai részére sürgősséggel megküldi, függetlenül a 
szakszervezeti oldal tárgyalási készségétől, illetve bejelentett tárgyalási előfeltételétől. 
A napirend részletes tárgyalása előtt dr. Fogarasi Gabriella, az MKM kulturális jogi 
osztályvezetője ismertette a kormányrendelet legfontosabb sajátosságait, különös tekintettel a 
művészeti szakág specialitásaira. 



A szakszervezeti oldal ügyvivője kijelentette, hogy megegyezni jöttek, és bár vannak 
nézetkülönbségek, mégis úgy véli, a megállapodás az oldalak között lehetséges. Példaként 
említette a területi pótlékot, mint a kulturális területen új jogintézmény bevezetésének 
szükségességét a 3000 főnél kisebb lélekszámú településeken. 
A Honvédelmi Minisztérium képviselője kérte, hogy a kormányrendelet hatálya alól emeljék 
ki a felügyeletük alá tartozó kulturális intézményeket, mivel a HM saját végrehajtási 
rendeletet készít. A kéréssel a kormányzati oldal egyetértett, de kérte a szaktárcával való 
együttműködésüket. 
A részletes vita során a következők merültek fel: 
A tervezet 3.  §-a /3/ bekezdését pontosították, "az intézményvezető által meghatározott 
fizikai" szövegrésszel . 
A tervezet 4.  §-a /l/ és /2/ bekezdését - hosszú vita után - a felek kiiktatták,  helyébe egy új 
bekezdés került. E §-nál az oldalak kinyilvánítottál; azon szándékukat, hogy további 
megbeszélést folytatnak az ágazati szakszervezetek és a szaktárca között, egy ágazati 
megállapodás későbbi megkötése érdekében 
A tervezet 7.  §-a /4/ bekezdésének utolsó francia bekezdésében az 5 éves szakmai gyakorlati 
időt 3 évre csökkentették, a /8/ és /9/ bekezdést törölték. 
A tervezet 8. §-a /4/ bekezdésénél a szakszervezetek indítványozták a pályázati feltételek 
részletes szabályozását. A módosító indítványt a többi oldal elfogadta. 
A tervezet 9.  §-ában bővült a kedvezményezettek köre 
A tervezet 11.  §-a /3/ és /4/ bekezdése közös megegyezéssel átfogalmazásra került,  az /5/ 
bekezdés is ehhez igazodóan változott meg. 
A tervezet 12.  §-át az oldalak kiiktatták, mivel a jelenlegi törvényi rendelkezések a felmerült 
igények kielégítésére nem adtak felhatalmazást;  esetleg a későbbi törvényi szabályozásnál 
majd vissza lehet térni a továbbtanulási kedvezmények kérdéskörére. 
A tervezet 13.  §-a /4/ bekezdésével kapcsolatban a szakszervezet részéről külön vélemény 
alakult ki, a felek nem jutottak megegyezésre. 
A tervezet 15. §-a kibővült a túlmunka magasabb díjazásának lehetőségével. 
A tervezet 17.  §-a /5/ bekezdését az oldalak kiiktatták,  a /6/ bekezdést az "önhibáján kívül" 
kifejezéssel egészítették ki. 
A tervezet 18.  §-ában az államháztartási tanfolyami végzettség mellett,  illetve helyett a 
mérlegképes könyvelői képzettség is felmerült, az oldalak a vég-legezést az MKM-re bízták. 
A tervezet 22. §-ára vonatkozó módosító indítvány, a területi pótlék, nem került elfogadásra 
költségvetés okok miatt, de a további tárgyalás szükséges. 
A tervezet 23. §-a /2/ és /3/ bekezdését törölték a törvény értelmezésével összefüggésben. 
Az MKM képviselője ígéretet tett arra, hogy a képes! tési rendeletet a lehetséges legrövidebb 
időn belül elkészítik. 
A mellékletekben a munkaköri megnevezések, a vezetői pótlékok mértékei, a tudományos 
munkatársak köre egyes helyeken kiegészültek, illetve módosultak. 
A fenti kérdések rendezésében a szociális partnerek megállapodtak,  ami lehetővé tette - a 
szükséges, megállapodás szerinti korrekciókkal - a vhr. Kormány elé terjesztését,  a 
jogalkotás rendjéről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően. 
A napirenden szereplő ágazati vhr.  egyeztetése során a törvény előírásaival kapcsolatos 
általános észrevételként többször megfogalmazódott a szakszervezetek részéről,  hogy a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítási módja kedvezőtlenebb (pl.  az egyetemi-
főiskolai tanulmányi idő figyelmen kívül hagyása miatt) mint volt eddig a munkaviszonyban 
töltött idő meghatározása . 
A szakszervezeti szakértők szerint az átsorolásoknál hátrány érheti a közalkalmazottakat pl. a 
szabadság idejének és a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításakor, illetve a 
fizetési osztályok fokozataiba való besorolásnál. 



Az érdekképviseleti és a kormányzati szakértők hosszas vitája a KIÉT ülésén konkrét 
eredményre nem vezetett, ezért a Tanács megállapodott arról, hogy a MüM illetékes helyettes 
államtitkárával megbeszélést tartanak a KIÉT oldalainak ügyvivői a felvetett problémák 
mibenlétének egyértelmű tisztázása,  illetőleg annak érdekében, hogy az eddigihez képest 
bizonyíthatóan kedvezőtlenebb törvényi előírás esetén miként küszöbölhető ki az átsorolt 
közalkalmazottakra nézve hátrányos szabályozás. 
 
Budapest, 1992. augusztus 24. 
Készítette: dr.  Kiss János MKM 
Horváthné Batár Emese 
 
 
Vadász János s.k.    Dr.Fogarasi Gabriella 
munkavállalói oldal    kormányzati oldal 
 
Török Imre s.k. kamarai oldal 
 
Dr.Kőrössy Jenő önkormányzati oldal 


