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Az ülés elnöke: Török   Imre az intézményi kamarai oldal ügyvivője 
 
Napirend: 
1. Kormányrendelet-tervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a "közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére. 
2. Egyebek 
 
1. A Kit, végrehajtása a közművelődési és kulturális költségvetési intézményekben 
A vhr-t a KIÉT harmadszor tárgyalta. 
A vita elején a kormányzati oldal rögzítette a tárgyalásra vonatkozó elvi álláspontját. 
Eszerint: 
a kormányzat a tervezetről való tárgyalást a Kjt.4.§ (1) bekezdése szerinti egyeztetésnek 
tekinti és konszenzusra törekszik az érdekképviseletekkel, 
- a MüM és az előterjesztő MKM garanciát vállal arra, hogy az egyeztetett szöveghez 
módosító 
javaslatot a kormányülésen nem tesz, az előterjesztő pedig mindazon kérdésekről tájékoztatja 
a Kormányt, ahol      nem      sikerült      a      KIÉT-ben konszenzust kialakítani, 
- a PM képviselője bejelentette, hogy a tárgyalás előtt automatikus garanciát nem tud vallani, 
a részletes vita során pontonként jelzi az álláspontjukat. 
A szakszervezeti oldal elvi álláspontja a következő volt: 
- a KKDSz által írásban előzetesen átadott módosító javaslatok az oldal egyeztetett, egységes 
javaslatának tekintendők, 
nem értenek egyet a Kormány Kjt. 4. § (4) bekezdésére vonatkozó értelmezésével. A 
szakszervezetek érdemi érdekegyeztetést akarnak a tervezetről, és az ennek keretében 
született megállapodást a Kormánynak a Kjt. 4.§ (4) bekezdése alapján ki kell hirdetnie, 
- ultimátumnak tekintik azt a kijelentést, hogy a kormányzat nem fogad el költségvetési 
többletkihatással járó javaslatokat. 
Az önkormányzatok pozíciója a következőkben összegezhető: 
-támogatják a valós érdekegyeztetést, 
- olyan javaslatot tudnak elfogadni, amelyhez plusz költségvetési támogatást is kapnak, 
- elismerik a Kormány döntési jogát. 
A kamarai oldal felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben pénzügyileg megalapozatlan 
döntések születnek, úgy megint az intézményvezetőkre hárul azok minden következménye. 
A részletes tárgyalás során a vitatott pontok mintegy felénél sikerült kompromisszumos 
megoldást találni. Négy kérdést a felek külön szakmai egyeztetés keretébe utaltak. 
Az 13. havi illetmény kifizetésére vonatkozóan konszenzus született, egy olyan tartalmú 
rendelkezés beiktatására, hogy azt a decemberi hóra járó illetménnyel együtt, legkésőbb 
januárban kell folyósítani. A kamarák képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy az 1992. 
évre járó 13. havi fizetés januárra csúsztatása nem oldja meg az intézmények azon 
problémáját, hogy 
a. ) 1993-ban sincs költségvetési fedezetük a kifizetésre 
b. ) az intézmények havi finanszírozási rendje miatt a kéthavi illetmény januári kifizetése ott 
is gondokat fog okozni, ahol éves szinten "kigazdálkodnak" a fedezetet. 



Nem sikerült lezárni a visszamenőleges (július 1-jei) hatály érvényesítésével kapcsolatos 
vitát. A szakszervezetek álláspontja szerint valamennyi vhr-ben visszamenőleges hatállyal 
kell életbe léptetni azon rendelkezéseket, amelyek a Kjt. alapján kötelező jelleggel a 
közalkalmazottak számára kedvezményt írnak elő. Amennyiben a Kormány ezt a vhr-ekben 
nem biztosítja, úgy törvénysértést követ el. Ahol pedig valamely adható kedvezménytől esett 
el a dolgozó a vhr. kiadásának késlekedése miatt, ott a Kormány kártérítésre köteles. A 
szakszervezet kérte a kormányzati oldalt, hogy kezdeményezze az IM-nél állásfoglalása 
indoklását illetve módosítását. (Az ülésen az IM meghívott képviselője nem volt jelen.) 
(Az   érdekképviseleteknek a   jogszabály-tervezethez tett módosító    javaslatait    és a   
kormányzati    oldal ezekkel kapcsolatos álláspontját az 1. és 2.sz. melléklet tartalmazza!) 
 
2.) Egyebek 
A szakszervezeti ügyvivő a következő nyilatkozatot tette: 
A KIÉT szakszervezeti oldala tételes felsorolást készít mindazon esetekről, amikor a 
kormányzat az utóbbi időben az érdekegyeztetéssel kapcsolatban (Kjt.4.§.) törvénysértést 
követett el. 
Összeállítást készítenek emellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és 
végrehajtási rendeletei általuk nem megfelelőnek ítélt rendelkezéseiről is. Az anyagot 
eljuttatják az illetékes kormányzati és országgyűlési szervekhez, és tárgyalásokat 
kezdeményeznek róla. Amennyiben a KIÉT-en nem sikerül megállapodásra jutni a kérdéskör 
kapcsán, úgy végső esetben az Alkotmánybíróság elé terjesztik az ügyet. Amennyiben a 
Kormány a KIÉT-et megkerülve hozna újabb döntéseket, úgy a szakszervezetek súlyos 
válaszlépéseket tesznek. (Például költségvetési keretek zárolásáról hozott kormányhatározat.) 
A szakszervezetek kérik, hogy a Kormány - a Kjt.15.§-ának megfelelően - terjessze a KIÉT 
soron következő ülése elé a közalkalmazotti tanácsválasztásra vonatkozó rendelettervezetet. 
 
 
Budapest,  1992. október 26. 
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