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1. napirendi pont: Az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat és a közalkalmazotti 
illetménytábla 1994. évi bevezetése 
Az önkormányzati oldal elutasította a közalkalmazotti illetménytábla bevezetésével 
kapcsolatos kérdéskörnek a plenáris ülés napirendjére tűzését a következő indoklással: a 
kormányzati oldal nem tartotta be a június 23-i megállapodást, azaz nem került sor érdemi 
KIÉT szakértői egyeztetésekre, továbbá egyáltalán nem történt egyeztetés a kormányzat és az 
önkormányzatok között az utóbbiak többszöri sürgetésére sem. Az augusztus 23-i KIÉT 
szakértői értekezletre az önkormányzatok nem tudtak egyeztetett véleményt kialakítani, 
részben a felkészülési idő hiánya miatt, részben mivel az értekezleten a kormányzat a 
korábbihoz képest új szóbeli javaslatot terjesztett elő. Hangsúlyozták továbbá, hogy 
megítélésük szerint az 1994. január 1-jei bevezetés nem megalapozott, ezért az 1995. január 
1-jei hatályba léptetést támogatják. 
A szakszervezeti oldal ragaszkodott a téma napirendre tűzéséhez. Elmondták, hogy ők a saját 
részükről folyamatosan tájékoztatták a partnereket a sztrájkbizottsági tárgyalások 
fejleményeiről. Határozottan állást foglaltak amellett, hogy számukra csak az 1994-es 
bevezetés a tárgyalási alap. 
A kamarai oldal - bár elismerte az önkormányzati oldal álláspontjának indokoltságát - az 
érdemi tárgyalások mellett foglalt állást. A kormányzati oldal szintén a tárgyalást sürgette. 
A téma napirendre tűzése körüli nézetkülönbség feloldásaként az oldalak 
kompromisszumként a plenáris ülés megszakítása mellett döntöttek annak érdekében, hogy a 
kormányzati és az önkormányzati oldal haladéktalanul kezdjen szakértői tárgyalást. 
A kormányzati és az önkormányzati oldal között lezajlott szakértői egyeztetésen -amelyen az 
OTP képviselője is jelen volt - nem sikerült megalapozni a plenáris tárgyalást. Az 
önkormányzati oldal úgy összegezte a helyzetet, hogy továbbra is csak a június 23-i 
javaslatok szerinti tárgyalásokhoz van mandátumuk, azaz az 1995. január 1-jei törvényi 
bevezetéshez az önkormányzatok által felveendő teljes hitelösszegre vonatkozó állami 
garancia mellett. Nincs lehetőségük olyan - az új javaslat szerinti - megállapodásra, amely 
1994-es bevezetésre vonatkozna az önkormányzatok 30%-os, sőt azt meghaladó 
finanszírozási tehervállalása mellett, az önkormányzatok ilyen célra forrással nem 
rendelkeznek. 



A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 30%-os önkormányzati részesedés teljes 
összhangban van a szokásos államháztartási finanszírozási arányokkal, ez nem tekinthető új 
javaslatnak. A kormányzat a központi költségvetés által vállalt 50 %-os rész feléhez kéri 
ugyan az önkormányzatoktól az átmeneti megfinanszírozást, de ehhez igen kedvező 
feltételeket és garanciákat kínál. 
Miután nyilvánvaló volt az álláspontok megmerevedése, a KIÉT a tárgyalások sürgős 
folytatása mellett foglalt állást a következők szerint: a kormányzati és az önkormányzati oldal 
szakértői szinten folytatja az egyeztetést (szeptember 2-án), 
-   a kétoldalú egyeztetés eredményének függvényében a KIÉT szeptember 6-án a plenáris 
ülés napirendjére tűzi a témát. 
 
2. napirendi pont: A belföldi napidíjról szóló kormányrendelet módosítása 
A kormányzati oldal által beterjesztett javaslat lényege, hogy az eddig a közalkalmazotti 
körben maximumként meghatározott 110 Ft-os átalányösszeg a módosítással garantált 
minimummá alakulna át. Az így rögzített minimum továbbra is adómentes maradna, míg az 
ezt meghaladó átalányrész személyi jövedelemadó köteles lenne. 
Az érdekképviseleti oldalak a kormányzati javaslattal egyetértettek. 
A szakszervezeti oldal az előterjesztett módosításon túlmenően javasolta, hogy a jogszabály 
rendelkezzen az átalány évenkénti felülvizsgálatáról. Ezt az önkormányzati oldal támogatta, 
míg a kamarai oldal csak abban az esetben látta elfogadhatónak, ha az intézmények részére 
biztosított a dologi automatizmus. Az érdekképviseleti oldalak végül elfogadták azt a 
kormányzati véleményt, hogy az összeg felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség nélkül is 
bármikor kezdeményezhető. A négy oldal egyetértett a rendszeres felülvizsgálat 
szükségességével és ennek jegyzőkönyvi rögzítésével. 
Az érdekképviseleti oldalak különvéleményként fogalmazták meg, hogy nem értenek egyet 
egy reális - a javasolt minimumot meghaladó - összegű napidíj megadóztatásával. 
3. napirendi pont: Tájékoztató az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedések 
végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről 
A MüM tájékoztatójának 1. pontjában foglaltak szerint - az ügyvivők előzetes egyetértését 
megerősítve - a KIÉT jóváhagyta az 50 millió forintos tartalékkeretből 15 millió forint 
átcsoportosítását a társadalombiztosítási költségvetésbe a statisztikából kimaradt néhány 
egészségügyi intézmény számára. 
A KIÉT ugyancsak elfogadta a tájékoztató 2. pontjában szereplő azon javaslatot, hogy a 
számbavételi problémák miatti pótigények bejelentésének végső határideje szeptember 30. 
legyen. A kormányzati oldal nem támogatta erre vonatkozóan hivatalos közlemény 
megjelentetését, de tudomásul vette, hogy az oldalak saját körükben tájékoztatást adnak ki. 
Az oldalak egyetértettek azzal, hogy október 15-ig készüljön előterjesztés a tartalék 
felhasználására vonatkozóan. 
 
Budapest, 1993. szeptember 24. 
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