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Az ülés elnöke:   Dr. Köllner Ferenc, az önkormányzati tárgyalócsoport ügyvivője 
 
Napirend:  
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek és PM tájékoztató 
tervezete Előadó: dr. Aradi Zsolt főosztályvezető, PM Megjegyzés: A téma az 1993. május 
25-i ülésről került elnapolásra 
A KIÉT alapszabályának tárgyalása az előzetesen elfogadott napirendtől eltérően - a 
szakszervezeti oldal kérésére - elnapolásra került. 
Napirend előtt a szakszervezeti oldal emlékeztetett arra, hogy a Kjt. illetményrendszere 
felfüggesztésével kapcsolatos parlamenti bejelentésre reagálva az elmúlt ülésen a három 
érdekképviseleti oldal nyilatkozatában felkérte a pénzügyminisztert, rendkívüli KIÉT ülésen 
adjon tájékoztatást a pótköltségvetésről és az ezzel kapcsolatos problémákról. Kérdésként 
tették fel, hogy mikor kerül sor erre a pénzügyminiszteri tájékoztatóra. 
Herczog László, a MüM helyettes államtitkára elmondta, hogy a nyilatkozatot a 
pénzügyminiszternek továbbították, aki tudomása szerint válaszolt a közalkalmazotti 
szakszervezetek sztrájkbizottságának és készen áll a rendkívüli KIÉT ülésre is. 
A szakszervezeti oldal felhívta a figyelmet arra, hogy tudomásuk szerint a pótköltségvetés 
június 3-án kormányülésre kerül, így a KIÉT-nek ezt megelőzően már nem lesz módja 
tárgyalni róla. Kérték, hogy a parlamenti benyújtásra csak az érdekegyeztetést követően 
kerüljön sor. Herczog László ígéretet tett, hogy a kérést a pénzügyminiszternek továbbítják. 
 
Napirend: Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek tervezete 
Az előadó a bevezetőben elmondta, hogy az államháztartási törvényben kapott felhatalmazás 
alapján készült a végrehajtási rendeletcsomag. Célja a költségvetési intézményi gazdálkodás 
szabályozása, működőképességének biztosítása, mivel a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályok a gyakorlat által túlhaladottá váltak. A Ptk. módosítása, illetve a költségvetési 
gazdálkodás rendszerének differenciálódása miatt a szabályozás rövid távra készül. Az 
előadó jelezte, hogy a tervezetek a következő héten kerülnek kormányülésre, a bevezetés 
előirányzott hatálya július 1. A tárgyalás alapján így még van lehetőség a tervezetek 
módosítására. A KIÉT számára biztosított múlt heti szakértői konzultációs lehetőséget sajnos 
az oldalak nem használták ki kellőképpen. 
Az általános vita során a szakszervezeti oldal kifejtette, koncepcionális problémáik vannak a 
tervezetekkel. A csomag többek között nem ad választ arra, hogy az intézmények pénzügyi 
ellátása nem megfelelő, nincs biztosítva a költségvetési szférában végzett tevékenységek 
működőképességének a fenntartását, ugyanakkor az eddiginél kötöttebbek a gazdálkodás 
szabályai, ami nehezíti a saját források bevonását és így az intézmények túlélését. Helyenként 
ellentétet éreznek az önkormányzati törvénnyel és nem utolsó sorban a Kjt. 4. §-ának 
megfelelően az érdekegyeztetés következetes beépítését követelik a jogszabályokba, ami a 
tervezetekből teljességgel hiányzik. 
A kamarai oldal kifejtette, hogy először a feladatokat kellene racionalizálni, nem pedig az 
intézményeket ellehetetleníteni. A szabályozást túl merevnek ítélték, amely csak pótforrások 
biztosításával teszi lehetővé a túlélést. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kötött gazdálkodás 
pazarláshoz vezethet. Szükség van korrekt elszámolásra, de ez ne jelentsen túlzott 
merevséget. Hibásnak találták a rövid távra történő szabályozást. 



Önkormányzati részről kicsit megkésettnek, de ugyanakkor indokoltnak tartották a 
szabályozás kidolgozását. Jelezték, hogy több javaslatuk már beépült a tervezetbe, de néhány 
ponton még nincs összhang az önkormányzati törvénnyel. 
Az általános vita után az előterjesztő PM képviselője javasolta, hogy a KIÉT térjen át a 
paragrafusonkénti vitára, a kormány számára pedig készüljön KIÉT állásfoglalás a 
csomagról. A szakszervezeti oldal először a paragrafusonkénti vitába nem akart belemenni, 
és javasolta, hogy írásos véleményezés után a részletes vita a következő héten legyen. Az 
önkormányzati és a kamarai oldal a részletes vitába azzal egyezett bele, hogy a 
kormányülésre kerülő tervezeteket a KIÉT még egyszer tekinthesse át. A kormányzati oldal 
ez utóbbi feltételt azzal a kikötéssel tartotta elfogadhatónak, hogy a második tárgyalásra csak 
akkor kerüljön sor, ha a kormányülés előtt a KIÉT hatáskörét érintő változtatás történik a 
tervezeteken. Az előterjesztő kérte, az oldalak tegyék meg részletes észrevételeiket, hogy 
megítélhető legyen, mely konkrét problémák tartoznak a KIÉT hatáskörébe. 
Az oldalak ezután részletesen ismertették észrevételeiket. Az előterjesztő jelezte, hogy teljes 
körű megállapodásra törekszik a vitatott kérdésekben és valamennyi felvetésre azonnal kész 
választ adni. Amennyiben az oldalak a részletes vitára nem hajlandók, úgy a későbbi 
egyeztetésre nincs mód. Az oldalak a részletes vita folytatását ezután megszavazták. 
A részletes vita alapvetően a költségvetési szervek tervezésének, pénzellátásának, 
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet tervezetéről folyt. 
Többek között sikerült közösen elfogadható megoldást találni a szakszervezeti oldal azon 
felvetésére, hogy az érdekegyeztetési kötelezettség a gazdálkodás valamennyi fázisában 
(tervezés, jóváhagyás, változtatás, beszámolás) kerüljön megjelenítésre a jogszabályban a 
Kjt. 4. § alapján. A javasolt megoldás szerint - amennyiben annak jogtechnikai akadálya 
nincs - a záró rendelkezések között történik általános hivatkozás a Kjt. szerinti 
érdekegyeztetésre az érintett jogszabályhelyek megjelölésével. (A tervezet mintegy tíz 
pontjával kapcsolatban történt megállapodás az érdekegyeztetésről.) Ugyancsak sikerült 
közös megfogalmazást találni arra a szakszervezeti kérésre, hogy a támogatást szociális és 
jóléti kiadásokra is fel lehessen használni (15.§). Több ponton megoldás született az 
önkormányzati törvénnyel való összhang megteremtésére. További gondolkodást tartott 
szükségesnek az előterjesztő a közvetett közreműködő díjazására vonatkozó kamarai 
javaslatról valamint a béralap tervezésének számítási módjáról. A bankszámlavezetéssel 
kapcsolatban a Pénzügyminisztérium egyelőre nem lát lehetőséget - elsősorban az 
adatszolgáltatás problémái miatt - az egy bank elvétől történő elmozdulásra. 
A Pénzügyminisztérium képviselője felajánlotta, hogy a vita alapján átdolgozott tervezet 
pénteken megtekinthető. 
 
Egyéb: 
1. A KIÉT alapszabály elnapolt vitájának megtartását a szakszervezeti oldal június 16-ára 
javasolta, amit az oldalak elfogadtak. 
2. Az ülés elnöke a következő hétre javasolta együttes ülés kezdeményezését az ET-vel a 
pótköltségvetésről, vagy az ÉT ülést megelőző KIÉT ülést. A kormányzati ügyvivő jelezte, 
hogy ez ügyben konzultálni szükséges az érintettekkel. 
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