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A napirendhez  kapcsolódóan  a kamarai oldal szóvivője bejelentette, hogy megfelelő 
szakmai  képviselet hiányában az  érdemi vitában  nem kivannak  részt, venni. 
A téma előadója tájékoztatásul közölte, hogy az átadott végrehajtási rendelet-tervezethez   (a  
továbbiakban vhr.) képest a  július  27-i  egyeztetésen  további módosításokról született 
megállapodás, ezeket menet közben jelzi. 
Általános  észrevételként  a  szakszervezeti oldal azon véleményét  fejtette  ki,   miszerint  az  
előterjesztett vhr. az 1.985. évi közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról   szóló  
törvény  összeillesztése. Az új közoktatási törvény hatályba lépésével ez a vhr.. jelentőségét 
veszti, a közoktatásban  dolgozók  jogállásával kapcsolatos minden lényeges, garanciális 
kérdést, az  új  törvénybe kell belefoglalni. Ezért a szakszervezeti oldal kérte, hogy a vhr.. 
preambulumban  történjen  utalás  a  rendelet, ideiglenes jellegére. 
Kormányzati részről az előterjesztő egyetértett azzal, hogy a jogállásra  vonatkozó garanciális  
elemeket törvényben kell rögzíteni. Nem értett viszont,  egyet,  azzal a véleménnyel,   hogy 
az  előterjesztett  tervezet az 1985-ös közoktatási törvény végrehajtását szolgálná.   Az 
ideiglenes  jelleg  rögzítéséről megjegyezte, hogy mivel rendeletnek  nincs  preambuluma,   
oda  nem  lehetséges belefogalmazni,  legfeljebb  az  előterjesztésben  van  mód  utalni rá. 
A  szakszervezeti  és  az  önkormányzati oldal a választ, nem tartotta  kielégítőnek. Az 
önkormányzati  ügyvivő javasolta, hogy az ideiglenességre az  átmeneti  és  vegyes ren-
delkezések  között  legyen utalás. 
A szakszervezeti oldal a kérdéskör lezárására három pontos javaslatot tett, amelyet, a másik 
két. érdekképviseleti tárgyalócsoport  is támogatott; 
1.   A vegyes  rendelkezések közé fel kell venni, hogy a vhrt 
a) az  új  közoktatási   törvény hatályba   lépése után 30 napon  belül vagy 
b) az   1985-ös  törvény hatályon  kívül   helyezése után 3 0 nappal 
felü1   kell   vizsgálni. 
2.   Az  előterjesztés  szóljon  arról,   hogy a közoktatásban dolgozók  jogállására  vonatkozó 
szabályokat,  a közoktatási   törvényben  kell rendezni. 
3.   A KIÉT  fogadjon  el   közös  nyilatkozatot,  a  törvényi rendezés mellett. 
Az—előterjesztő  tárca  képviselője  a  javaslatokkal lényegében  egyetértett,   de a  törvényi  
szabályozás helyének mellőzését kérte,   mivel   az  nemcsak  a  közoktatási törvényben 
lehetséges. 
A szakszervezetek  és  az  önkormányzatok  képviselői hivatkoztak  az  erre vonatkozó 
korábbi  egyezségre,   amitől a tárca eltávolodni   látszik.  A szakszervezetek azzal indokolták 
ragaszkodásukat a  közoktatási   törvényhez,   hogy valamennyi  szaktörvénynél ezt. az elvet 
kívánják érvényesíttetni. A szakszervezetek és az önkormányzatok közös, kompromisszumos 
javaslata alapján a  tárca végül azt. a megfogalmazást,  tartotta  elfogadhatónak, miszerint, a 
közoktatási dolgozók jogállásával kapcsolatos  minden lényegi kérdést.  1 993.  szeptember 
1-jéig  törvényben  kell szabá-1yozni. 
A részletes vita  során a  következők  merültek  fel: 



Fe1hata1mazás; A szakszervezetek javasolták a.Kjt. 4.§-ra és  a  KIÉT egyetértésére történő 
utalást. 
A kormányzati oldal szerint, a Kjt. 4. §-ára felesleges utalni, az egyértelmű  kötelezettséget  ír  
elő e tekintetben. A KIÉT vonatkozásában hasonló a helyzet, de elképzelhető az egyeztetésre  
való  hivatkozás.   Az önkormányzatok - a  megállapodás reményében -  a  KIÉT egyeztetésre 
vagy  egyetértésre  való  utalásról   a  döntést  javasolták a rendelet,  teljes  áttekintése utánra  
hagyni,   Azt  a javaslatot az  ülés elfogadta. 
A  vhr..   hatályával   összefüggésben  a  HM  képviselője bejelentette,   hogy a  Kjt.   85.   §  
/?./ bekezdésének felhatalmazása  alapján  a  honvédelemben  foglalkoztatott közalkalma-
zottakra  külön  szabályozást szándékoznak  kiadni. Miután az  ülés  többi résztvevője 
felhívta  a  figyelmet,  az egységes  szabályozás  fontosságára,  a HM képviselője biztosította  
az  oldalakat, arról, hogy a  készülő miniszteri rendelet, messzemenőkig  figyelembe  fogja  
venni   az ágazati végrehajtási rendeleteket, és  csak  speciális kérdésekben kívánnak  külön  
szabályozást megfogalmazni. 
4.   5  A szakszervezetek a "B", az önkormányzatok  az "A" variációt, támogatják. 
8. § a) A pályázati eljárás "befejezéséig" helyett, "idejére"  került, elfogadásra. 
9. § /A/ bekezdéstől - új téma miatt. - a számozás 10. §-ra  vá1toz i k . 
13..   / ú i   14./ 5 A kitüntetésekre vonatkozóan előterjesztett, variánsok közül a  kormányzat, 
az  A  + 8a  megoldást, ja vasolta.   A szakszervezetek  és  az  önkormányzatok viszont, csak  
az  A + Bb szövegezést, tartották elfogadhatónak, amely a  nevesített Oktatási  
Érdekegyeztető  Fórum hatáskö rébe utalja  az  évente adományozható miniszteri kitüntető 
címek  számának  egyeztetését.   Az  önkormányzatok érvelése szerint,  a  kitüntetésekhez  
kapcsolódó,   kötelező, korábbi előléptetések  árát. nekik  kell   megfizetni,   ezért, ragasz-
kodnak  a  már   létező érdekegyeztető  fórum megnevezéséhez. Az  előterjesztő  tárca  végül   
az  A + 8b  variánst, elfogadta 
A vhr.   vitája  szünetében  - napirenden  kívül   - a szakszer vezeti   ügyvivő a  következő 
nyi1atkozatot  tette a közművelődési   területre  vonatkozó vhr-rel   kapcsolatban:     A  szak 
szervezetek  tudomására  jutott,   hogy a  KIÉT-ben július 14-15-én  megállapodással   
elfogadott rendelet, tervezethez képest,  a  MüM  további   módosításokat kíván  az  MKM-
nek átad ni,   amelyek   tartalmilag  is  érintik  a  megállapodást. Enne következtében  a  
tervezet nem kerülhet a  július  3 0-i kormányülésre.   Tiltakoznak  az  ellen,   hogy a 
mulasztásos törvénysértést a  kormányzat, a  K TÉT megállapodás megszegésével   tetézi..   
A megállapodás szerinti   jogszabály szöveg bármilyen  módosítása  csak  új  tárgyalás  és  új  
KIÉT megállapodás  alapján   lehetséges.   Az önkormányzatok  - a nyilatkozatot  támogatva  
- a  Kjt. 4.   §  ,/4/ bekezdésére hivatkoztak,   miszerint a KIÉT megállapodást, a Kormánynak 
jogszabályban ki  kell  hirdetni,  attól  eltérni  nem lehet. 
A MüM  illetékes  képviselője a  nyilatkozatra  a következők szerint válaszolt: 
A MüM nem késlelteti  a  tervezet benyújtását.   Erre az MKM-nek  - a  körözési   határidőt  
figyelembe véve  - a július 30-i  kormányülésre nem  is  lett volna   lehetősége,   de nem is  
kifogásolták  a  MüM észrevételek  átadásának csúszását. Azok  az  észrevételek,   amelyekre 
a  szakszervezet hivatkozik,   egy belső,   MüM munkaanyagban  szerepelnek, amelyek 
sorsáról  még nincs vezetői  döntés.  A MüM képviselője furcsa 1ta,   hogy a  szakszervezeti  
oldal   ügyvivője egy,   a kezéhez  jutott,  minisztériumi  belső,   főosztályi munkaanyag 
(vélemény-tervezet)   tartalmát, nyilvánosságra  hozza  és úgy interpretálja,   mint. hivatalos 
minisztériumi véleményt... A MüM szakértőinek egyébként, jogtechnikai, szakmai aggályai  
vannak  a  megállapodás  szerinti   jogszabály tervezettel   kapcsolatban,   amelyeket, a  
megállapodás  ellenére  is ki kell   javítani..   A MüM  illetékesének  állásfoglalása szerint, a  
végrehajtási   rendeletek  kiadására  a  kormánynak  a Kjt. alapján  törvényi   felhatalmazása  
van,   vagyis  ez  esetben a KIÉT a  Kjt.   4.   §  ,/1,/ bekezdésének  a)   pontja szerinti 
egyeztetésre,   véleményezésre jogosult.   A Kjt...   4.   § ,/4/ bekezdése nem erre az  esetre 



vonatkozik,   hanem olyan megállapodások  kihirdetésére,   amelyek  önálló KIÉT 
kezdeményezésre születnek. 
A véleménykülönbségek alapján  kialakult vita  során kiélezve merültek  fel   olyan  kérdések  
az érdekképviseletek részéről,   mint.  a  kormányzati  képviselők megállapodási 
kompetenciája,   a  KIÉT   megállapodási   illetékessége a Kjt. .alapján,   a  megállapodások   
"relativizá1ódása "   (milyen kormányzati   szintig  tartható a megállapodás?). 
A vitát a nézetkülönbségek miatt érdemben lezárni nem lehetett.   Az a közösnek  tekinthető 
álláspont, körvonalazódott,   hogy az  egységes  értelmezés  érdekében  a  Kjt. alapján  
pontosítani   szükséges  a  KIÉT véleményezési, illetve megá11apodási   i11etékességét. 
Valószínűleg csak a  kétfordulós egyeztetés  adhat, garanciát arra,   hogy a közigazgatási  
államtitkári,   illetve a kormányülésig  ne változzék  a  KIÉT-ben  egyeztetett normaszöveg . 
A közoktatási vhr tárgya1ásának folytatására  nem került sor, mivel   az érdekképviseletek  
azon  a  véleményen voltak, hogy az   illetményrendszerre vonatkozó rendelkezésekről csak  
a  PM megállapodásra  Jogosult, képviselőjének  a jelenlétében   lehetséges  az  érdemi   
tárgyalás,   illetve a megállapodás.   (A PM képviselője előzőleg  távozott az ülésről.)   Az  
MKM képviselője ezzel   összefüggésben jelezte, hogy a  tervezettel   kapcsolatban  a  
minisztériumok közül a PM különvéleményt,  képvisel,   ezért az  előterjesztés  a PM 
észrevételével   megy kormányülésre,   vagyis  a  KIÉT ebben a fázisban  egyelőre egységes  
kormányzati   álláspontra nem számíthat.   Az  MKM képviselője hozzáfűzte,   hogy az új 
pótlékokra  és  a kötelező óraszám csökkentésére vonatkozó, kötelező előírást adó 
rendelkezések  nélkül megvalósítható a  megállapodás,   ezek  az  előrehozott,   új  elemek  
pedig  - az eredeti   tervnek  megfelelően  - majd  a  közoktatási törvényben  kerülnek  
bevezetésre.   Ezt az  alternatívát a szakszervezetek  visszautasították.   Megerősítették,   
hogy csak  a PM képviselőinek  a  részvételével   hajlandók   folytatni   a vhr-ről   a  
tárgyalást,   és  erre a  legcélszerűbb  megoldásnak a téma  más  költségvetési   kérdésekkel   
(1992.   évi költségvetés  módosítása,   1993.   évi   irányelvek)   együttes napirendre tűzését   
látják.   Az  MKM képviselője jelezte,   hogy a tárgyalások  folytatása   igen  sürgős   lenne,   
mivel   az 5/1982. /V. 18./ MM rendelet, hatályon  kívül   helyezésével keletkezett  űrt  
pótolni kell szeptemberig. 
A KIÉT a  tárgyalást a  következőkkel napolta el: 
a) Az   érdekképviseletek   ismételten  hangsúlyozták,   hogy a 
megállapodások  bármilyen  módosítási  szándéka  esetén új KIÉT tárgyalást igényelnek. 
b) Az érdekképviseletek sérelmezték,  hogy bár hónapok óta igénylik a pénzügyi  
konzekvenciák bemutatását, ezideig a PM ezen kötelezettségének  nem tett eleget.   így a 
közoktatási  vhr. vitájának  folytatására  is csak akkor látnak  lehetőséget,  ha a PM teljes 
kompetenciával vesz részt, a tárgyalásokon. (Az ágazati  tárgyalásokon a PM csak  
megfigyelőként szerepelt.)   A szakszervezetek  - a jelzett, feltételekkel  - a közoktatási  vhr. 
egyeztetésének  mielőbbi  folytatását igénylik.   A kialakult, helyzet miatt az érdekképviseleti  
oldalak a tárgyalás folytatását célszerűnek   látják  összekapcsolni az 1992. évi   és  az   1993.   
évi  költségvetéssel kapcsolatos témákka1. 
A kormányzati oldal nem értett egyet, a tervezet vitájának  megszakításával   és a  tárgyalás 
folytatásának szükségességét, hangsúlyozta.   Álláspontja szerint a tárgyalt tervezet nincs 
összefüggésben az 1993. évi költségvetés módosításával,  mivel  a hatályba léptető 
rendelkezések alapján  19.93-ban nem kell,   illetve nem kötelező az  eddigi  juttatásokat 
emelni. 
c) Az érdekképviseletek  írásos előterjesztést kérnek a kormányzattól   a  KIÉT-et a Kjt.   
alapján  megillető jogosultságokról.  E tekintetben mérvadónak a szakszervezeti   oldal   által   
a  miniszterelnökhöz   írt.  levelére adandó választ tekintik. 
d) A szakszervezetek  nem álltak  el   azon követelésüktől, hogy a  Kormány vonja  vissza  az  
Országgyűléstől az 



1993. évi   költségvetési   irányelvekre vonatkozó előterjesztését,   hogy a  KIÉT-nek  érdemi   
beleszólása lehessen.   Ez  ügyben  szintén a  miniszterelnök  válaszát, várják.   Az  
önkormányzatok  külön  is  sérelmezték,   hogy a vonatkozó  törvény ellenére velük  az  
előzetes egyeztetés  elmaradt.   A költségvetési  kérdések  kapcsán a kormányzati  oldal   
tisztázta,  hogy az   1992.  évi módosításról  előterjesztés alatt álló anyag a hiány fi-
nanszírozásával  foglalkozik,   így a KIÉT illetékességét nem érinti.  A kiadásokra vonatkozó 
javaslatok később  kerülnek előterjesztésre. 
A kormányzati  oldal  szükségesnek  tartotta a felvetett észrevételek  és  igények kormányzati  
oldali áttekintését és az  érdemi   munka  mielőbbi   folytatása feltételeinek megteremtését. 
Napirenden  kívül   - a  KIÉT titkársági  munkájának segítése érdekében  - az  önkormányzati  
oldal   ügyvivője tájékoztatást adott a  tárgyalócsoport tagjairól   és  munkájuk koor-
dinálásáról.   Eszerint hét országos önkormányzati szövetség jogosult a KIÉT-ben részt venni.   
(Belügyi tájékoztató 91/6-7.) Közülük  hat.  tevékenységét a  TÖOSZ koordinálja, míg  a  
Magyar  önkormányzatok  és  önkormányzati Képviselők Szövetsége önállóan vesz részt a 
munkában.  Külön képviseletet biztosítottak a fővárosi  önkormányzat számára is.  Az  oldal  
megállapodása szerint a szóvivő a TÖOSZ képviselője.  A testületi  álláspontok kialakítása,  a 
vidéki  önkormányzatok bevonása érdekében kérik megfelelő határidők  biztosítását az  
ülésekre való felkészüléshez, az előterjesztések véleményezéséhez. 
 
Budapest, 1992. augusztus 5. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
Vadász. János  s.k. dr. Szüdi János s.k. 
munkavállalói  oldal kormányzati oldal 
Török Imre s.k. kamarai oldal 
dr. Köllner Ferenc s.k. önkormányzati oldal 
 

KIÉT TITKÁRSÁG 
TÁJÉKOZTATÓ 

a KIÉT ügyvivőinek és a MüM képviselőinek 1992. július 20-ai 
megbeszéléséről 

 
A KIÉT megbízott ügyvivői, valamint a Munkaügyi Minisztérium képviselői a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatos egyes vitás kérdésekről folytattak 
megbeszélést, a Tanács július 15-i megállapodása alapján. 
1. )    Egyetértés volt abban, hogy indokolt módosítani a 
törvény szabadsággal kapcsolatos rendelkezését, mivel az bizonyos, atipikus esetekben 
hátrányosabb helyzetbe hozhatja a közalkalmazottakat a Munka Törvénykönyv hatálya alá 
tartozó munkavállalókhoz képest. 
2. )    Hosszas vita után egyetértés született abban is, 
hogy a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításával kapcsolatos kérdéseket csak 
törvényben lehet szabályozni, az esetleges módosítások illetve kiegészítések alacsonyabb 
szintű jogszabályban (kormány-, vagy miniszteri rendeleti szinten) nem történhetnek meg. 
3.)    Nem született megállapodás a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításával 
kapcsolatos tartalmi kérdésekben. 
a. ) A KIÉT munkavállalói oldalának képviselője azon 
igényt fejtette ki, hogy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmá-
nyok ideje is számítson be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe. Mindez hatással 
bírna a fizetési fokozat megállapítására, valamint a jubileumi jutalomra való jogosultságra is. 
A minisztérium képviselői e módosító elképzeléssel nem értettek egyet. 



b. ) A minisztérium képviselői szerint 
- az egyes fizetési osztályok fokozatainak a szorzószámai épp a munkakör betöltéséhez szük-
séges iskolai végzettség, képesítés alapján kerültek megállapításra. Ezért a tanulmányok 
idejének külön jogszerző időként való elismerése már nem lehetséges,  illetve indokolatlan 
egy új előmeneteli rendszernél a korábbi, már hatályon kívül helyezett jogszabályok újbóli 
alkalmazása, 
- a jubileumi jutalom a törvény alapján a ténylegesen közalkalmazottként eltöltött időt kí-
vánja honorálni. A jogszerző idők számításánál ebből az elvből kiindulva, a korábbi 
szabályozáshoz képest ugyan történt megszorítás, de a jubileumi jutalom mértéke a 
korábbihoz képest jelentősen megnövekedett, valamint 1992. július 1-től a 30 évi 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után is jár e jutalom. A megállapodás érdekében a 
minisztérium képviselői felajánlották, hogy amennyiben a munkavállalói oldalnak 
problematikus a jubileumi jutalom új szabályozása, akkor esetleg alternatívát lehet állítani. 
Az alternatív szabályozásnak az lenne a lényege, hogy a közalkalmazottak egyénileg 
választhatnak a megelőző szabályozás és az új törvény szerinti jubileumi jutalom jogosultság, 
illetve megállapítás között. Az alternatív javaslatot a munkavállalói oldal képviselője nem 
tartotta megfelelő megoldásnak. 
 
Budapest, 1992. július 22. 
 

KIEGÉSZÍTÉS 
a KIÉT ügyvivők és a MüM képviselői megbeszélésének az eredményeit 

ismertető tájékoztatóhoz 
 
A szakszervezeti oldal ügyvivője által átadott, konkrétan megfogalmazott javaslatok: 
- A Kjt 87. §-a egészüljön ki a következőkkel: 
"...a kormány rendelkezik az átalakulás, a meglévő munkaviszonyok közalkalmazotti 
jogviszonnyá történő átalakulásának szabályairól", avagy 
- a Kjt 87. §-a határozza meg, hogy a törvény hatályba lépésekor alkalmazásban állók 
esetében a régebbi munkaviszonyok közül mit kell kötelezően közalkalmazotti jogvi-
szonyként figyelembe venni az átsorolásoknál. 
A fentiek szerinti szabályozás tartalmi kérdéseire vonatkozó szövegajánlások 
a) "A törvény hatályba lépésekor alkalmazásban állók átsorolását 1992. december 31-ig végre 
kell hajtani, 
az átsorolás alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál a 
munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött időt kell alapul 
venni, függetlenül annak megszűnési módjától." 
b) "Az átsorolásokat 1992. december 31-ig el kell végezni. A közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött idő számításánál a munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
töltött időt kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzéssel nem járó időt - a gyermek 
ápolásával és gondozásával járó idő kivételével -figyelmen kívül kell hagyni. 
c)"A rendelet hatálybalépésekor alkalmazásban álló köz-, alkalmazottakat 1992. december 
31-ig be kell sorolni. A besoroláskor a jelenlegi besorolás alapjául szolgáló elismert 
munkaviszony időtartamát kell figyelembe venni." 
(Amennyiben a KIÉT sürgősséggel a Tanács július 28-i ülésén tárgyalni kívánja a fenti 
javaslatokat, akkor a MüM szakértői szóban fejtik ki részletes álláspontjukat. ) 
 
Budapest, 1992. július 27. 


