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Az ülés elnöke; Dr. Kis Papp László, a munkavállalói oldal képviselője Pető Kálmán, a 
munkavállalói oldal ügyvivője 
 
Napirend: 1. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret elosztása 
MEGÁLLAPODÁS ! 
2. A közoktatásról és a szakképzésről szóló törvényjavaslat 
3. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek és PM tájékoztató 
tervezete 
(A téma tárgyalása a következő ülésre elnapolásra került.) 
 
Napirend előtti bejelentés: 
A szakszervezeti oldal bejelentette, hogy nyilatkozatot kíván kiadni a közalkalmazotti 
törvényben szereplő illetményelőmeneteli rendszer végrehajtásának felfüggesztésére 
vonatkozó pénzügyminiszteri indítvánnyal kapcsolatban. A nyilatkozatban elítélik a törvény 
végrehajtásának felfüggesztését, tárgyalásokat kérnek a KIÉT-ben és ezek eredménytelensége 
esetére az érdekérvényesítés határozottabb eszközeit helyezik kilátásba. A nyilatkozathoz 
csatlakozott az önkormányzati és az intézményi kamarai oldal is. (A nyilatkozat szövege az 
emlékeztető mellékletéhez csatolva.) 
A napirend előtti felvetéshez kapcsolódóan az ülés során a Pedagógusok Szakszervezetének 
képviselője bejelentette, hogy sztrájkbizottságot állítanak fel, amelyhez csatlakozott a PDSZ 
és a KKDSZ is. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a kormányzati oldal ügyvivőjének átadták. 
Kérték, hogy a törvény szerinti egyeztetéshez a kormány jelölje ki a tárgyalópartnereket. 
 
1. napirendi pont: Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret felosztása 
(A KIÉT a témát zárt ülésen tárgyalta.) 
A MüM által előterjesztett, az ülésen kiosztott új számítások a következőkre alapultak: 
- A békéscsabai TÁK1SZ által átadott, az új számításhoz felhasznált 1993. első negyedévi 
adatok a korábbi számításokhoz használt 1992. évi KSH létszámadatokhoz képest 
összességében 25 ezer fő csökkenést mutatnak. 
- Az 1992. évi szakfeladatos létszám csoportosításhoz képest az intézményi létszámokat 
tartalmazó 1993-as csoportosítás néhány ponton jelentős változást mutat. így az 1992-es 
adatok szerint 70 ezer fős helyi igazgatás szakágazatba további mintegy 70 ezer fő olyan 
közalkalmazott került át, akik nem önálló intézményekben látnak el döntően oktatási és 
egészségügyi-szociális feladatokat. 
- A KIÉT hatáskörébe nem tartozó (alapítványi, magán, szakszervezeti és egyházi) 
intézmények mintegy 11.200 munkavállalója számára - akik a bérpolitikai intézkedés 
szempontjából a kiemelt kategóriába tartoznak - 98 millió forint került elkülönítésre azzal, 
hogy ennek felhasználásáról nem a KIÉT dönt. 
- Az előzetes számítási hibák korrigálására 50 millió forint került tartalékba. 
Kormányzati részről bejelentették, hogy a végrehajtás meggyorsítása érdekében a 
Pénzügyminisztérium kész a pótköltségvetésbe beépíteni a KIÉT megállapodást, amennyiben 
az az ülésen létrejön. 
Az oldalak elfogadták a 98 millió forint elkülönítését és 50 millió forint tartalékba helyezését. 



A szakszervezetek az 1993-as létszámadatok alapul vételét kifogásolták. Számukra a 
szakfeladat szerinti 1992-es adatbázis a megfelelő, ehhez képest korrekciókat készek 
elfogadni. Miután a MüM képviselője kifejtette, hogy az 1992-es adatok alapján ágazati 
megállapodások nélkül nem lehet a pénzt elosztani, illetve hogy az ágazati 
megállapodásokhoz is szükség lenne frissebb adatokra, a szakszervezetek elfogadták az 
1993-as adatbázist. Kérték viszont annak feltüntetését a megállapodásban, hogy miből adódik 
a helyi igazgatás megnövekedett létszáma, kiket illet a megnövekedett bérkeret. 
Önkormányzati részről azt a garanciát vállalták, hogy a kapott bérpolitikai összeget csak 
bérezésre fogják fordítani. 
A létszámadatokkal kapcsolatban a KKDSZ képviselője tényszerűen állította, hogy azok nem 
tartalmazzák a részmunkaidősöket és a nyugdíjasokat, így a területét jelentős hátrány éri. A 
KSH képviselője ezt határozottan cáfolta, és elmondta, hogy a statisztikai felmérés egy főt 
egy munkahelyen vesz számba és a létszámot nem redukálják nem teljes munkaidős 
foglalkoztatás esetén sem. Az észlelt létszámcsökkenés valószínűleg az 1993-as adatok 
intézményi jellegéből adódik, szemben az 1992-es adatok szakfeladati jellegével. 
Az önkormányzati oldal felvetésére a PM képviselője tisztázta, hogy a pótköltségvetés 
keretében csak az egyházi intézmények és a Társadalombiztosítási Alap részére átadandó 
összegekről szükséges döntés. A KIÉT hatáskörébe tartozó összeg többi részének 
felosztásához nem kell az Országgyűlés döntése, itt a végrehajtás a KIÉT megállapodása 
alapján haladéktalanul elkezdhető. 
Az EDDSZ képviselője kérte, hogy a megállapodásban történjen egyértelmű 
kötelezettségvállalás a társadalombiztosítás területén végrehajtott bérpolitikai intézkedések 
1994. évi áthúzódó hatásának a megfinanszírozására is. A PM képviselője elmondta, hogy ez 
már az 1994-es költségvetés ügye. Annak keretében kell dönteni, hogy a társadalombiztosítás 
vagy a központi költségvetés legyen-e a finanszírozó. 
Azl993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret elosztásáról folytatott vita 
megállapodással zárult. A megállapodás elfogadott szövegét, amelynek aláírására a táblázat 
kisebb pontosításait követően május 27-én került sor, az emlékeztető melléklete tartalmazza. 
A MüM vállalta, hogy gondoskodik a megállapodás Magyar Közlönyben történő 
közzétételéről. 
A megállapodást, illetve a napirend lezárását követően a KIÉT oldalai sajtótájékoztatót 
tartottak. 
 
2. napirendi pont: A közoktatásról és a szakképzésről szóló törvényjavaslat 
Mindkét törvényjavaslattal kapcsolatban az érdekképviseleti oldalak kifogásolták, hogy azok 
csak a parlamenti benyújtás után kerülnek a KIÉT-ben tárgyalásra, így előzetes 
véleményezési joguk sérelmet szenved. Felvetették, hogy amennyiben a törvényjavaslatok 
módosítására vonatkozóan sikerül a KIET-ben egyetértésre jutni, a kormány vonja vissza 
azokat az Országgyűléstől és nyújtson be új változatot, vagy legalább kezdeményezze a 
parlamenti vita felfüggesztését az érdekegyeztető tárgyalások lezárásáig. 
Kormányzati részről elismerték, hogy a KIÉT valóban nem tárgyalta a javaslatokat a 
benyújtás előtt, más fórumokon viszont az érdekképviseleti szervezeteknek volt lehetőségük 
álláspontjuk megfogalmazására. Emellett a kormányzati oldal úgy ítélte meg, a jelenlegi 
fázisban is van lehetőség arra, hogy a KIÉT a véleményezési jogát gyakorolja, a kormány 
pedig a KIÉT álláspontját a törvényhozók tudomására hozza. 
A közoktatási törvényjavaslattal kapcsolatban a kormányzati oldal képviselője úgy 
nyilatkozott, hogy a KIÉT véleményét az Országgyűlésnek bemutatja, a törvényjavaslatot 
azonban nem kívánja sem visszavonni, sem tárgyalását felfüggesztetni. A nyilatkozat alapján 
az érdekképviseleti oldalak úgy ítélték meg, hogy csak elvi álláspontjukat ismertetik, a 
részletes vitának nincs értelme. Az önkormányzati és a szakszervezeti oldal részletesen 



kifejtette elvi álláspontját, amelyre az MKM képviselője válaszolt. Miután a kormányzati 
oldal megerősítette, hogy az érdekképviseleti álláspontok ismeretében sem kívánja a 
törvényjavaslatot visszavonni, a három oldal kinyilvánította, hogy a törvényjavaslatot nem 
támogatja és nyilatkozatban juttatja el elvi álláspontját a parlamenthez és az érintettekhez. 
A szakképzésről szóló törvényjavaslat esetében a kormányzati oldal képviselője az 
érdekképviseleti álláspontok megismerésétől tette függővé a visszavonásról való nyilatkozást. 
A törvényjavaslattal kapcsolatban az önkormányzati és a szakszervezeti oldal részletes 
véleményt ismertetett. Válaszában a kormányzati oldal képviselője arra a következtetésre 
jutott, hogy az érdekképviseleti oldalak részéről nem merült fel olyan új elem, ami indokolná 
a törvényjavaslat visszavonását. Felajánlotta, hogy a következő KIÉT ülésre - kívánságra - 
áttekintést ad a törvényjavaslat előzetes érdekegyeztetésének mozzanatairól. Felkérte az 
érdekképviseleteket, hogy a végrehajtási rendeletek (pl. OKJ-ről szóló miniszteri rendelet) 
előkészítésénél éljenek véleményezési jogukkal. 
A szakszervezeti oldal felvetette - az ÉT megállapodására hivatkozva -, hogy véleményük 
szerint olyan új elemek merültek fel, elsősorban a Munka Törvénykönyvével összefüggésben, 
amelyek indokolnák az ÉT-beli tárgyalást. Végül a téma lezárásaként az érdekképviseleti 
oldalak abban állapodtak meg, hogy a két törvényjavaslatról együttes állásfoglalást 
fogalmaznak meg. (Az állásfoglalás szövege, amely tartalmazza az álláspontok 
leglényegesebb mozzanatait, az emlékeztető mellékletét képezi.) 
 
3. napirendi pont: Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek 
tervezete 
Tekintettel az ülés elhúzódására, a téma elnapolásra került. A PM képviselője kérte, hogy az 
oldalak a tárgyalásig írásban is adják át észrevételeiket, és felajánlotta, hogy 27-én szakértői 
megbeszélést tart. 
 
Egyéb: A KIÉT megállapodott, hogy következő ülését június 2-án tartja a következő 
napirenddel: 1. Az államháztartási törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek 
tervezete 2. A KIÉT alapszabálya. 
 
 
Budapest, 1993. június 4 
 Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
 
Mellékletek: 1. A KIÉT munkavállalói, önkormányzati és intézményi kamarai oldalának 
nyilatkozata a Kjt. felfüggesztésére vonatkozó pénzügyminiszteri indítványról 
2. A KIÉT május 25-i megállapodása az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret 
felosztásáról 
3. A KIÉT munkavállalói, önkormányzati és munkaadói kamarai oldalának állásfoglalása a 
közoktatási és a szakképzési törvényjavaslatról 
 
Pető Kálmán sk., Molnár Péter sk.  
munkavállalói oldal  
Popper László sk. kormányzati oldal  
Dr. Bognár Zsuzsanna sk. kamarai oldal 
Dr.Köllner Ferenc sk. önkormányzati oldal 
 

NYILATKOZAT 
 



A KIÉT munkavállalói, önkormányzati és intézményi kamarai oldala nagy megütközéssel 
fogadta Szabó Iván pénzügyminiszter úr parlamenti felszólalását, amelyben - többek közölt - 
n Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben szereplő előmeneteli és illetményrendszer 
végrehajtásának felfüggesztését indítványozta. 
A KIÉT munkavállalói, önkormányzati és intézményi kamarai oldala példátlannak tartja, 
hogy n Parlament által t (törvény végrehajtását fel lehessen függeszteni, tilulasítja azért is, 
mert ezzel jogbizonytalanságba sodorja az érintett munkavállalókat. A munkavállalói, 
önkormányzati és intézményi kamarai oldal elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
közalkalmazottak alacsony bérbesorolása miatt további hátrányos helyzetbe kerüljenek. 
Álláspontunk továbbra is az. hogy n Parlament döntésének megfelelően kell a törvény 
előírásait alkalmazni és biztosítani a végrehajtás anyagi feltételeit. 
A KIÉT munkavállalói, önkormányzati és intézményi kamarai oldala kezdeményezi a KII, I 
rendkívüli plenáris ülésének írásos előterjesztés alapján történő soron kívüli, haladéktalan 
összehívását, mert a pénzügyminiszter űr bejelentése a KIÉT mellőzésével, előzetes 
konzultáció nélkül történt. 
Kérjük pénzügyminiszter ural, hogy a rendkívüli KIÉT ülésen fejtse ki javaslatait a kialakult 
konfliktushelyzet megoldására. Az érintett szakszervezetek - ha a számukra kedvezőtlen 
döntés megszületik, - az, érdekérvényesítés határozottabb eszközeit kívánják igénybe venni. 
 
Budapest, 1991. május 25. 


