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1. napirendi pont: Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret elosztása 
A kormányzati oldal az április 15-i KIÉT ülésen tett ígérete alapján négy számítási anyagot 
terjesztett elő az ÉT megállapodás lehetséges végrehajtásának bemutatására. 
A kormányzati oldal az ÉT megállapodáshoz képest a következő pontokon javasolt 
elmozdulást (ehhez az új számításokat az ülésen adta át): 
- a kizártak köréből az 1/3-os csoportba kerüljön be a rendészet, a tűzoltóság valamint a 
büntetésvégrehajtás, 
- a 2/3-os csoportba kerüljön be a területi igazgatás, 
- történjen korrekció egyes "kifelejtett" területek esetében (pl. kollégiumi ellátás, szociális 
ellátás kerüljön be a kiemelt körbe). 
A kormányzati oldal a "B" változatot preferálta (2 : 1,5 : 1-es illetménynövelési arány az ÉT 
által rögzített 3 : 2 : 1-es arányhoz képest), de kifejezte nyitottságát a másik három oldal 
álláspontjával szemben. 
A szakszervezeti oldal álláspontja szerint az ÉT megállapodás alapvetően nem változtatható 
meg, jelentős eredménynek tekintik az előterjesztett "0" bérautomatizmushoz képest. Kisebb 
korrekciókra azonban szükség van, elsősorban elv. érvényesítésére, hogy csak azok a 
területek legyenek kizárva az intézkedésből, amelyek más forrásból béremelésben 
részesülnek. Ezért javasolják, hogy az intézkedések terjedjenek ki a szociális ellátásra, a 
teljes oktatási körre, a felsőoktatás nem oktatói munkaköreire és a védelemben foglalkoztatott 
közalkalmazottakra. Álláspontjuk szerint az intézkedés nem tekinthető a közalkalmazotti 
illetve köztisztviselői illetménytábla bevezetéséhez történő felzárkóztatás részének, ahhoz a 
10 milliárd Ft kevés. Az intézkedés gyors megtételét sürgetik, hogy a béremelés már a 
júniusra járó bérkifizetésekben megjelenhessen. Ennek érdekében számítási alapul elfogadták 
az 1992-es korrigált adatokat. A Fegyveres és Rendészeti Dolgozók Érdekvédelmi 
Szövetsége különvéleményként bejelentette, hogy nem fogadja el az ÉT megállapodást. 
Az önkormányzati oldal elutasította az ÉT megállapodást, mivel egyrészt az önkormányzatok 
nem részesei, másrészt az elosztási elvek rögzítése a KIÉT illetékességét sérti. Elfogadják 
ugyanakkor a 10 md Ft-os keretösszeget és az intézkedés végrehajtásának május 1-jei 
hatályát. Álláspontjuk szerint a rendelkezésre álló összeget a Kjt. és a Ktv. illetménytáblája 
bevezetése érdekében kell felhasználni, mivel ezen törvényeknek a finanszírozása 
megoldatlan. Az ilyen célú felhasználásnál a besoroláshoz képesti elmaradást kell alapul 
venni, ehhez viszont az 1993. márciusi, új besorolások szerinti kereseti adatokra van szükség. 
Az intézkedések júniusi végrehajtása technikailag lehetetlen. Az önkormányzatok a helyi 
döntéseket jól megalapozó, a törvényekhez való felzárkózást előmozdító arányok 
kialakításában érdekeltek. Az ÉT által rögzített arányokat nem látják igazoltnak. A 
bérpolitikai keret őket megillető részét címzett támogatásként, nem pedig normatívába 



beépítve kell, hogy megkapják 1993-ban és 1994-ben is. Amennyiben nem a törvényekhez 
való felzárkóztatásra kerül felhasználásra a keret, úgy az elosztást csak az inflációt 
kompenzáló, "közérzetjavító" intézkedésként tudják kezelni, nem pedig bérpolitikai 
lépésként. Ez esetben elegendő megállapodni a kizártak köréről, a többi terület létszám- vagy 
bérarányosán kapja meg a pénzt. Néhány kiemelés (pl. egészségügy) esetleg ez esetben is 
elfogadható lenne. 
A kamarai oldal a szakszervezeti oldal álláspontját fogadta el a tekintetben, hogy az ÉT 
megállapodást kell végrehajtani  a szükséges korrekciókkal.  A júniusi  végrehajtást azonban 
megvalósíthatatlannak tartják. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Kjt. illetményrendszerének 
nincs meg a fedezete. 
A kormányzati oldal mind a szakszervezeti, mind az önkormányzati álláspontot elvileg 
elfogadhatónak ítélte. A szaktárca véleménye szerint az 1993. márciusi adatok alapján sem 
várhatóak lényegesen más arányok, mint amit az 1992-es számok alapján készített táblázatok 
mutatnak, viszont az 1993-as adatok késése miatt június közepe előtt nem lehetne ezek 
alapján tárgyalni. A szükséges törvénymódosításokról az Országgyűlés sürgősséggel 
dönthetne. 
A további vita során az önkormányzati oldal négy lehetséges tárgyalási alapot vázolt: 1. "A" 
változat szerinti elosztási elvek kiegészítve a következőkkel: a helyi elosztásnál az 
önkormányzatok által már végrehajtott 1993. évi béremelések kerülhessenek beszámításra és 
a helyi igazgatás kerüljön be a kiemelt csoportba; 2. az egészségügy kapja meg a teljes 
bérpolitikai keretösszeget; 3. egységes fejkvóta szerint történjen az elosztás; 4. a márciusi 
felmérés szerinti beállási arányok szerint történjen az elosztás. 
Az oldalak az 1. variációt választották további tárgyalási alapnak. A szakszervezetek azonban 
elfogadhatatlannak találták az un. beszámítást, és garanciákat kértek arra vonatkozóan, hogy 
az önkormányzatok ne csoportosíthassák át a részükre leosztott bérpolitikai keretösszeget a 
KIÉT megállapodástól eltérően. Ugyanakkor a megállapodás érdekében elfogadták azt a 
kiegészítést, hogy a helyi igazgatás kerüljön át a kiemelt csoportba. 
Az önkormányzatok hangsúlyozták, ők nem mondták, hogy a KIÉT megállapodástól eltérően 
akarják a keretet elosztani, és garanciát vállalnak arra, hogy minden pénz bérre fog menni. 
Miután a beszámítás és a garancia kérdésében az önkormányzatok és a szakszervezetek 
álláspontjának közelítésére nem látszott esély, a tárgyalás felfüggesztésre került. A további 
munka tekintetében a KIÉT a következőkben állapodott meg: 
- május 6-án a MüM Bérmegállapodások Főosztályán szakértői egyeztetésre kerül sor, 
- május 11-én a KIÉT plenáris ülésen folytatja a napirend tárgyalását. Ehhez az oldalak 
írásban foglalják össze a vitatott kérdésekkel kapcsolatos tárgyalási pozíciójukat. 
 
2. napirendi pont: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 
(Előzmény: miután az érdekképviseleti oldalak - a tárgyalás előkészítetlenségére hivatkozva -
nem értettek egyet azzal, hogy a Kjt. módosítására vonatkozó javaslatot az április 15-i 
plenáris ülés napirendjére tűzze, április 16-án szakértői egyeztetésre került sor.) 
A szakszervezeti oldal a törvénymódosításhoz kapcsolódóan a következő álláspontot 
fogalmazta meg: 
- A Kormány terjessze a KIÉT elé az 1994. évi költségvetési irányelveket és konszolidációs 
javaslatot, ami a módosított vagy nem módosított Kjt. 1994. évi végrehajtásának a kulcsa. 
- A Kormány azonnal kezdje meg az Al módosításához szükséges külön törvény 
előkészítését. A jelenlegi 8000 Ft-hoz képest 1994-től új Al kell. 
- Az 1993. évi költségvetés módosításához készüljön olyan előterjesztés, amely javasolja egy 
külön pénzalap meghatározását a Kjt. illetménytáblája bevezetésének 1993. évi 
előkészítéseképpen. 



A szakszervezetek a konkrét módosítási javaslattal összefüggésben a következő 
észrevételeket tették: 
- Az azonos jogintézmények (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés stb.) azonos elvekkel 
valósuljanak meg az Mt, a Ktv. és a Kjt. vonatkozásában. 
- A Kjt. módosításait összhangba kell hozni a szociális és a társadalombiztosítási törvénnyel. 
- A Kjt. közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek ismerje el az 1992. július 1. előtti 
minden munkaviszonyban illetve munkavégzésre irányuló további jogviszonyban töltött időt, 
függetlenül az állásváltoztatás jogi minőségétől. 
- Minősüljön közalkalmazotti jogviszonynak a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
töltött tanulmányi idő. 
Elfogadhatatlan, hogy a korábbi munkaviszony csak a fizetési osztály megállapításánál 
kerüljön beszámításra. 
- A szükséges differenciálás érdekében bővüljön a fizetési osztályok köre. A besoroláshoz 
negatív kritériumok megfogalmazása (mikor nem lehet besorolni valakit) elfogadhatatlan. 
Pontos kritériumok alapján, kötelező jellegű legyen az osztályokba történő besorolás. 
- Az "F" osztálynál elfogadhatatlan a várakozási idő 15 évre emelése és a negatív kritériumok 
rögzítése, mindez az "F" osztály kiürüléséhez vezet. Új osztályok létrehozása nélkül a 
differenciálás megoldatlan lesz. 
A Pedagógusok Szakszervezete álláspontja szerint a Kjt-nek a munkaviszony létesítésére, 
módosítására vagy megszüntetésére, az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó 
előírásait valamennyi munkáltató fenntartója köteles legyen betartani, amennyiben 
alapfeladata ellátásához állami támogatást vesz igénybe. Ez a követelmény, valamint a 
végzett munkajellegének azonossága szükségessé teszi, hogy a nem állami és nem 
önkormányzati intézmények munkavállalóira is vonatkozzanak a Kjt. ezen rendelkezései. A 
törvény ezen rendelkezéseinek végrehajtása kollektív szerződések kötésével nem váltható ki, 
ezért a szakszervezet kéri a felvetés napirendre tűzését. 
Az önkormányzati oldal a Kjt. (illetve az Mt.) módosítására vonatkozó javaslattal alapjaiban 
egyetért. Támogatják azt a szakszervezeti javaslatot, hogy az 1994. évi költségvetési 
irányelvek a KIÉT elé kerüljenek, továbbá, hogy az Al kerüljön meghatározásra. Kérik, hogy 
a Kjt. módosítására vonatkozó előterjesztésben történjen utalás a pénzügyi feltételekre. 
Álláspontjuk szerint a törvénynek módosítás nélkül sincs meg a fedezete, ugyanakkor a 
módosítások egy része is további pénzügyi kihatásokkal járna. A konkrét javaslatok kapcsán 
egyetértenek a jogintézmények közötti összhang biztosításával, az 1992. július 1. előtti 
munkaviszony elismerésével a fizetési osztályba történő besorolásnál, indokoltnak tartják a 
fegyelmi felelősség részletesebb szabályozását, fontosnak tekintik az "F" osztályba történő 
besorolás feltételeinek tisztázását és szigorítását. Nem értenek egyet a felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán töltött idő beszámításával. 
A kamarai oldal az előterjesztést tárgyalási alapnak elfogadta. Jelezték, hogy bár a pénzügyi 
háttérről ők is fontosnak tartják az információt, ettől függetlenül is számos olyan probléma 
merül fel az intézményekben, amelyek mielőbbi jogi rendezést igényelnek. Szükségesnek 
tartanák a Kjt. végrehajtási rendeletei összhangjának a megteremtését is. Felhívták a 
figyelmet a szerzett jogok megőrzésére. A Kórházszövetség képviselője nyomatékosan kérte 
a tájékoztatást a pénzügyi kihatású módosítások és az illetménytábla 1994. évi bevezetésének 
fedezetéről. Támogatta az arra vonatkozó szakszervezeti javaslatokat, hogy az 1993. évi 
költségvetés módosításánál kerüljön elkülönítésre egy ilyen célú pénzalap, továbbá hogy a 
Kjt-ben bővüljön a fizetési osztályok száma és ne csak a besorolásnál legyen elismerve a 
korábban munkaviszonyban töltött idő. 
A finanszírozásra vonatkozó felvetésekkel kapcsolatban a kormányzati oldal válaszában 
elmondta, hogy az 1994-es költségvetési irányelveket és a konszolidációs törvényt a PM 
minden bizonnyal átadja a KIÉT-nek. Az Al értelemszerűen az éves költségvetési törvényben 



kerül majd meghatározásra. A Kjt. bevezetésének pénzügyi kihatásait csak a márciusi 
adatfelvétel feldolgozása után (kb. 1 hónap múlva) lehet viszonylag pontosan megmondani. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos általános megjegyzésekre a kormányzati oldal a következőket 
válaszolta: 
Célszerű kettéválasztani  a plusz  pénzt  igénylő,  illetve  nem igénylő módosításokat, és a 
részletes vitát ennek megfelelően folytatni. 
- A munkavégzésre irányuló további jogviszony beszámítása lehetetlen. 
- A nappali tagozat beszámítása nem indokolt, de lehet róla vitatkozni. 
- Az 1992. július 1. előtti munkaviszony beszámítása csak a besorolásnál lehet indokolt. 
- Az azonos jogintézmények azonos szabályozása csak legfeljebb a Kjt. és a Ktv. között lehet 
megalapozott. 
- A fizetési osztályok számának bővítése lehetséges, ennek pénzügyi feltételeit is vizsgálni 
kell. 
- Az "F" osztályba sorolásnál lehetetlen csak pozitív feltételeket rögzíteni, azaz tételesen 
felsorolni a lehetséges diplomákat, illetve ezek kombinációit. Az ágazati rendeletekben 
kellene a pontosítást elvégezni. A kötelező besorolás nem elfogadható, helyette ketté kellene 
választani, hogy mikor kötelező és mikor dönthet a munkáltató saját hatáskörében. 
- A Kjt. kiterjesztése a nem állami-önkormányzati intézményekre elvi kérdés, tartalmilag 
elképzelhetetlen. A Kjt. nem a tevékenységet, hanem a jogalanyokat szabályozza. Megoldás 
lehet, ha ezeknél az intézményeknél több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív 
szerződésben rendezik ezeket a kérdéseket. 
A Pedagógusok Szakszervezete ez utóbbi megoldást nem tartja járható útnak, mivel a 
munkáltatói oldal a kollektív szerződéskötés szempontjából szervezetlen és vegyes. A 
szakszervezet a konkrét megoldást illetően bármit elfogadhatónak tart, de erre az intézményi 
körre megfelelő garanciát kér. 
A részletes, paragrafusonkénti vita a következőkben összegezhető: 
A tervezet néhány pontjával kapcsolatban az előterjesztő megerősítette az előzetes szakértői 
észrevételek elfogadását és beépítését (módosítási javaslat 2.§, 3.§ (3) b/, c/ és új ál, 9.§-ba 
fegyelmi eljárás nélküli megrovás beépítve, 27.§ (l)-be szolgálati jogviszony is beleértve). 
A finanszírozást érintő csomagba került további egyeztetés céljából: 7. § (végkielégítés öt 
évet meg nem haladó közalkalmazotti jogviszony esetén), 22. § (várakozási idő csökkentés 
figyelembe vétele új munkáltatónál), 23.§ (2) (gyes és gyed beszámítása a 13. havi 
illetményre való jogosultsághoz), 26.§. 
További egyeztetést igényel: 6.§ (szakszervezeti javaslat arra vonatkozóan, hogy a 
nyugdíjjogosultság megszerzése ne legyen felmondási indok), 9.§ (2) és 16.§ (állásfoglalás 
szükséges a Belügyminisztériumtól a fegyelmi eljárás kezdeményezőjére vonatkozóan), 21.§ 
(az érintett tárcák és szakszervezetek ágazati végrehajtási rendeletekben egyeztessék az "F" 
fizetési osztályba történő besorolás feltételeit). 
Módosításként az előterjesztő elfogadta a következő pontokhoz tett javaslatokat: 13.§ 
(differenciált határidők megszabása), 19.§ (átmeneti idő megszabása az új számítás szerinti 
szabadság megállapításához), 30.§ (5) (pontosítás a jubileumi jutalom egyszeri kifizetésének 
biztosítása érdekében). 
A 20. § értelmezésére a szakszervezeti oldal időt kért. A 25. §-sal kapcsolatban az 
önkormányzati oldal írásos álláspontját fenntartja. 
Az oldalak a következő további módosítási igényeket jelezték: 
- Az Mt. 90.§(l)a) pontot összhangba kell hozni az új tb. szabályokkal (szaksz.). - A törvény 
rögzítse a közvetlen kártérítési felelősséget (szaksz.) 
- A felmondás nem megfelelő munkavégzéssel való indoklása ne lehessen kibúvó a 
végkielégítés kifizetése alól (szaksz.) 
- A Kjt. 4.§-ba legyenek belefoglalva a kamarák is (kam.). 



- Egyetemi oktatók korábbi munkaviszonya számítson be a közalkalmazotti jogviszonyba 
(kam.). 
- Fizetési osztályok legyenek differenciáltabbak (kam.). 
- Kjt. 18.§ legyen felülvizsgálva Mt. 33.§(6) szerint (szaksz.). 
- Kjt. 9.§-ban a "támogatás" (közalkalmazotti tanácsi választások) fogalmát ki kellene fejteni 
(szaksz.). 
Az ülés a következőkkel zárta a napirendet: 
Szakértői szinten a KIÉT javaslatok átvezetésre kerülnek a törvénytervezeten. Speciális 
problémákkal közvetlenül az előterjesztőt (MüM Jogi Főosztály) lehet megkeresni. 
Egyéb: 
A közoktatásról és a szakképzésről szóló törvényjavaslatok szövege a KIÉT-nek átadásra 
került, a titkárság kérte, hogy az ülés időpontjára az oldalak tegyenek javaslatot. 
 
 
Budapest, 1993. szeptember 29. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
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