
EMLÉKEZTETŐ 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 

8. üléséről (1993.   február 3.) 
 
 
Az ülés elnöke: Vadász János,  a szakszervezeti tárgyalócsoport ügyvivője 
 
Napirend: 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására vonatkozó kormányzati 
javaslat 
2.  Tájékoztatás a szakszervezeti vagyon védelméről szóló 1991.  évi XXVIII. törvénnyel 
kapcsolatos képviselői módosító indítványokról 
3. A költségvetési ágazati tarifarendeleteket hatályon kívül helyező munkaügyi miniszteri 
rendelet tervezete 
4. Konzultáció a közalkalmazottak 13. havi illetménye kifizetésével kapcsolatos prob-
lémákról 
5. A Kjt.  végrehajtásával kapcsolatban kiadott 150/1992.(XI.20.)   a  kulturális területek 
módosítására vonatkozó KKDSz indítvány 
 
1. napirendi pont: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 
Az előterjesztő kormányzati oldal tájékoztatást adott arról,  hogy a Kjt. módosítását két 
ütemben tervezik. Az első ütemben az előterjesztett három pontos javaslat kerülne 
benyújtásra,  a második ütemben pedig a teljes felülvizsgálat valósulna meg. 
Az önkormányzati és a kamarai oldal a 3 pontos módosító javaslat külön benyújtásával nem 
értett egyet,  a Kjt. teljeskörű,  együtemű felülvizsgálatát szorgalmazták. 
A szakszervezeti oldal módosító javaslatokat tett a három előterjesztett ponthoz. 
Az 1.  ponthoz tett javaslat  lényege,  hogy legyen kötelező a Kjt.  alkalmazása azon 
munkáltatóknál, ahol a munkáltató  fenntartója a munkáltató alaptevékenységéhez 
költségvetési támogatást vesz igénybe.  A kormányzati oldal  ezt nem tudta elfogadni. 
A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításával kapcsolatos 2.  pontnál a 
szakszervezeteik a szerzett jog elvének és a közszolgálati jogviszonnyal való szinkronitásnak 
a biztosítását kérték.  Bár a kormányzati oldal tett kompromisszumos  javaslatot,  ezt a 
szakszervezetek kevésnek találták. 
Az "F"  fizetési osztályba történő átsorolásra vonatkozó 3.  ponttal kapcsolatban 
megállapodás született arról,  hogy  február 5-én egy közös munkacsoport szövegszerű 
javaslatot fogalmaz meg. 
A szakszervezetek kérték, -hogy amennyiben a Kormány úgy dönt,  a törvénymódosítási 
javaslatot benyújtja, ahhoz csatolja az 1-2.  ponthoz tett szöveges szakszervezeti javaslatot,  
illetve a 3. ponthoz a munkacsoport által kidolgozott szöveget,  amennyiben azok nem 
kerülnének beépítésre. 
A szakszervezeti oldal a 3 ponthoz tett észrevételei mellett további, már az első fázisban 
benyújtandó változtatásokra is javaslatot tett. A kiegészítő javaslatokat a kormányzati oldal 
csak a teljes felülvizsgálat keretében tartotta kezelhetőnek. A szakszervezetek ragaszkodtak 
ahhoz,  hogy ezek közül a minimális igényként megfogalmazott két azonnali módosítási 
javaslatukat a Kormány az előterjesztésében jelezze. Ezek: 
- keret /ágazati,  szakágazati stb./ kollektív szerződés kötési jog biztosítása, 
- pénzügyi garanciavállalás a Kjt-ben a törvény végrehajtására. 
A Kjt.  átfogó felülvizsgálatát  illetően a KIÉT a következőkben állapodott meg: 
- szakértői munkacsoport alakul a plenáris ülés szakmai előkészítésére, 



- a KIÉT legkésőbb május 31-ig napirendjére tűzi a Kjt.  módosítására vonatkozó 
törvényjavaslat tervezetének a véleményezését. 
 
2. napirendi pont: Tájékoztatás a szakszervezeti vágyjon védelméről szóló 1991.  évi XXVIII.  
törvénnyel kapcsolatos képviselői módosító indítványokról 
A kormányzati oldal képviselője  tájékoztatást  adott az Országgyűléshez benyújtott azon 
képviselői módosító indítványokról,  amelyek érintik a szakszervezeti 
választásokat,  illetve a reprezentativitás elismerését a második közalkalmazotti 
tanácsválasztás eredményéhez kívánják kötni. 
A szakszervezetek jelezték,  hogy a módosító javaslatokkal kapcsolatban nincs egységes 
álláspontjuk. A szakszervezetek egy része - a legitimációs viták folytatódásának elkerülése 
érdekében - ragaszkodik ahhoz,  hogy az első közalkalmazotti tanácsválasztás eredménye 
alapján kerüljön meghatározásra a reprezentativitás és lépjenek életbe az ehhez kapcsolódó 
jogok.  A szakszervezetek egy másik része viszont úgy gondolja,  hogy a választások 
nincsenek megfelelően előkészítve -  jogszabályilag sem -, ezért fennáll annak a veszélye, 
hogy amennyiben ezen választások alapján kerül eldöntésre a reprezentativitás, a 
szakszervezeti mozgalom helyrehozhatatlan kárt szenved. Ennek elkerülése érdekében 
támogatják a képviselői indítványt. 
A kormányzati oldal képviselője jelezte,  hogy a véleményeket az illetékes parlamenti 
bizottságoknak tolmácsolni  fogja,  és egyben érzékeltetni kívánja az érdemi jellegű 
képviselői módosító indítványok egyeztetésének a megoldatlanságát is. 
 
3. napirendi pont: A költségvetési ágazati tarifarendeletek hatályon kívül helyezése 
A rendelet tervezetével kapcsolatban a KIÉT abban állapodott meg, hogy azt a munkaügyi  
miniszter csal; akkor adja ki,  ha a Kjt.  valamennyi ágazati végrehajtási rendelete elkészül. 
4._napirendi pont: Konzultáció a közalkalmazottak 13. 
havi illetménye kifizetésével kapcsolatos problémákról 
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása  alapján  lezajlott. konzultáció eredménye a 
következőkben összegezhető: 
- A Kjt.  által felvetett  finanszírozási problémák a kormányzati tájékoztatóban felsoroltaknál 
sokrétűbbek, ezért azokra egyrészt a Kjt.  átfogó felülvizsgálata kapcsán,  másrészt a 
kapcsolódó törvények  (pl.  Áht.) harmonizálásával kell megoldást találni. 
- Előzetes stratégiát kell kialakítani az 1993.  vége felé esetlegesen jelentkező illetmény 
finanszírozási gondok központi kezelésére   (központi bérpolitikai intézkedési keret és a 
költségvetés általános tartaléka ilyen célú felhasználásának szempontjai). 
5. napirendi pont: A Kjt. kulturális végrehajtási rendelete módosítására vonatkozó KKDSz 
indítvány 
A KKDSz indítványozta,  hogy a kulturális vhr. kerüljön módosításra a korábbi egyeztetett 
szövegeknek megfelelően,  és a közalkalmazotti területek végrehajtási rendeletei között  
legyen biztosítva a szinkronitás. 
Az egyes konkrét pontokkal kapcsolatban az egyeztetés a következőkké1 zárult: 
- A határozott idejű foglalkoztatással kapcsolatos felvetés a Kjt.  átfogó felülvizsgálata során 
kerülhet vizsgálatra. 
- A pályáza tok ki í cásáva1 kapcsolatos  fe1vetés ti. kormányzati oldal nem fogadta el, a 
szakszervezetek a Kjt.   felülvizsgálata keretében kívánják újra tárgyalni. 
- Az ebédidő munkaidőn belüli biztosításával kapcsolatban az MKM és a KKDSz 
szövegjavaslatot dolgoz ki, amelynek alapján sor kerülhet a vhr. módosításának a 
kezdeményezésére. 
- A területi pótlék fizetésének kötelezővé tételét a kormányzati oldal elutasította. 
 



 
Budapest,   1992.  február 25. 
Készítette:  Horváthné Batár Emese 
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munkavállalói oldal    kormányzati oldal 
 
Török Imre sk.    dr. Köllner Ferenc sk. 
kamarai oldal     önkormányzati oldal 


