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1. napirendi pont: A KIÉT alapszabálya 
A június 22-én megtárgyalt és részben elfogadott alapszabály-tervezettel kapcsolatban 
elsősorban a KIÉT tagjairól és a megállapodások értelmezéséről folyt tartalmi vita. 
A KIÉT tagjai tekintetében a tárgyalócsoportok között egyetértés alakult ki arról, hogy a 
kamarák részvételét lehetővé kell tenni. A szakszervezeti és az önkormányzati oldal azonban 
- arra való hivatkozással,  hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 4.  §-a a KIÉT 
résztvevői között nem említi a kamarákat, illetve, hogy a kamarai törvény még nem született 
meg - csak tanácskozási joggal látta elfogadhatónak a kamarák tagságát.  Indokként felhívták 
a figyelmet arra is, hogy a működő kamarák nem fedik le a költségvetési intézményi kört,  és 
ezen szövetségek nem munkáltatói jellegűek. Nem fogadták el a kormányzati oldal és a 
kamarák azon érvelését,  hogy a Kjt.  4.§-a a résztvevők körét nem határozza meg,  a KIÉT 
önállóan dönthet a tagságról. A kamarai oldal felvetette, hogy ebben a kérdésben 
jogértelmezést kellene kérni,  ezt a többi oldal nem támogatta. A szakszervezetek és az 
önkormányzatok nem tartották a teljes jogú tagság melletti döntő indoknak a kamarák azon 
érvét sem, hogy a jogalkotásról szóló törvény alapján a kamarákat véleményezési jog illeti 
meg, amelyet munkaügyi vonatkozású kérdésekben a KIÉT-ben lenne célszerű gyakorolniuk.    
A kormányzati oldal úgy foglalt állást,  hogy bár támogatja a kamarák teljes jogú részvételét,  
ebben a kérdésben a három másik oldal megegyezését nem vétózza meg. 
A hosszadalmas vita után a kamarai oldal elfogadta azt a kompromisszumot,  hogy a kamarai 
törvény megjelenéséig, illetőleg a Kjt.  ezirányú módosításáig tanácskozási joggal vegyen 
részt a KIÉT-ben. 
A KIÉT megállapodások értelmezése körüli vitához a kormányzati oldalon a MüM 
képviselője részletes álláspontot fejtett ki. Eszerint a jogalkotásban az érdekképviseletek 
elvileg különböző jogosítványokkal rendelkezhetnek, mint például együttdöntés, egyetértés, 
véleményezés.  Ezen jogosítványokhoz képest a Kjt.  4.§ (4) bekezdése a KIÉT 
megállapodások jogszabályi kihirdetése biztosításával a jogalkotáshoz nyújt többlet 
lehetőséget. Ezzel a jogosítvánnyal a KIÉT akkor élhet,  ha más jogszabályból nem vezethető 
le a jogalkotási lehetőség. A megállapodás ilyen esetben - tehát jogszabályi kihirdetésnél - 
magát a jogszabály alapját képező döntést jelenti. Éppen ezért nem tehető egyenlőségjel a 
Kjt. szerinti megállapodás kihirdetése és valamely jogszabály véleményezése során kialakult 
véleményazonosság közé, hiszen a véleményezési jogosultság gyakorlása nem jelenthet 
döntéshozatalt. 
Szakszervezeti részről kifejtették, hogy nem akarják a véleményezés határait kitolni és 
mindenáron megállapodásba kényszeríteni a kormányt. Másrészről viszont nem elfogadható a 
számukra,  hogy a KIÉT csak konzultatív fórumként működjön. Ezért ha a véleményezés 



keretében egyetértés alakul ki a KIÉT-ben,  úgy a kormányzati oldal vállalja fel,  hogy az 
egyeztetett javaslatot terjeszti a döntéshozó elé. Amennyiben nem jogszabály egyeztetéséről 
van szó (pl. bérpolitikai intézkedési keret felosztása), úgy egyértelműen csak a megállapodás 
lehet az intézkedés alapja.  Ezen elvek mentén a szakszervezeti oldal javaslatot tett a 
megállapodások lehetséges körére. 
Önkormányzati részről kétlépcsős megállapodási modellt vázoltak fel,  ahol az első lépcső a 
megállapodás létrejötte,  a második lépcső a jogszabályi kihirdetés szükségességéről való 
megállapodás.  Ha a jogszabály kihirdetés mellett dönt a KIÉT, úgy a jogszabályt csak a 
megállapodásnak megfelelő tartalommal lehet kiadni. Amennyiben valamely okból 
módosítani kell a jogszabálytervezeten,  úgy az ügyvivőket meg kell hívni a kormányülésre 
vagy a parlamenti bizottsági ülésre. 
A kamarák szintén nem tartják elégségesnek a KIÉT konzultatív jellegét.  Fontosnak tartják a 
KIÉT vélemények továbbvitelének a működési rendbe illesztését. 
 
A vita során egyetértés körvonalazódott atekintetben, hogy a megállapodás fogalmának 
értelmezése körüli nézetkülönbségek feloldhatók,  ha az egyeztetési (véleményezési)  eljárás 
részletesebb szabályozásra kerül az alapszabályban és ebben a kormány megfelelő 
garanciákat vállal,  illetve ha pontosan körülhatárolódik, hogy milyen esetekben lehet a 
megállapodás jogalkotási alap. 
A KIÉT a napirend lezárásaként elfogadta azt a kormányzati javaslatot, hogy alakuljon 
munkacsoport a négy ügyvivő és oldalanként egy-két szakértő részvételével. A munkacsoport 
- a körvonalazódott elvek alapján - december 15-ig dolgozza ki az alapszabály 
megállapodásra alkalmas szövegjavaslatát,  amelyről a KIÉT majd dönt. 
 
2. napirendi pont: A közművelődési és közoktatási vhr-rel kapcsolatos szakszervezeti 
kifogások 
A szakszervezeti oldal - a KKDSz nyílt levelében is megfogalmazottak alapján - az 
egyeztetések során elkövetett kormányzati mulasztások orvoslását, vagyis a vhr-ek 
újratárgyalását,  és ahol megegyezés születik, ott módosítását kérte. 
A MüM képviselője javasolta,  hogy a szakszervezeti oldal írásban adja át az egyes 
paragrafusokkal kapcsolatos, konkrét kifogásait,  illetve annak pontos meghatározását, hogy 
miben követett el törvénysértést a kormány. A kormányzati oldal csak a konkrétumokat 
tartalmazó írásos anyag alapján tudja vállalni a tárgyalást. 
 
3. napirendi pont: A 200 millió forintos bérpolitikai tartalék felosztásáról kötött KIÉT 
megállapodás szövegének egyeztetése 
A vitát a megállapodást elfogadó 6.  ülés  (november 16.) emlékeztetője tartalmazza, mivel a 
megállapodás szövegének elfogadása csak úgy vált lehetségessé, ha a tervezet 7. pontja - 
amellyel kapcsolatban nem sikerült konszenzust kialakítani - átkerül az emlékeztetőbe. 
 
 
Budapest,  1992. december 10. 
Készítette:  Horváthné Batár Emese 
 
Popper László s.k. kormányzati oldal   munkavállalói oldal [nincs név]  
Török Imre s.k. kamarai oldal  
Dr. Köllner Ferenc s.k. önkormányzati oldal 
 
Megjegyzés: A munkavállalói oldal ügyvivőjétől észrevétel nem érkezett. 


