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1. A bérpolitikai tartalékkeret felhasználása 
Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret felosztásáról született május 25-i KIET 
megállapodásban meghatározott 50 millió forintos tartalék felhasználásával kapcsolatban az 
oldalak a következők szerint állapodtak meg: 
- a tartalék felhasználására vonatkozó kormányzati javaslatok 1-2-3. pontját az oldalak 
elfogadták; 
- ugyancsak elfogadták az oldalak a kormányzati oldal szóbeli kiegészítése alapján a 
Rendőrtiszti Főiskola, az Államigazgatási Főiskola (BM), valamint a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem (Szarvas) pótigényét (195 fő 1.674 eFt); 
- a tartalékból így fennmaradó további mintegy 10,5 millió forint felhasználására egy kéthetes 
időintervallumon belül előterjesztést kell készíteni a KIÉT részére. Ezen összeg az esetleg 
szükséges további korrekciókra és az eddig megvizsgáltakon túli pótigények teljesítésére 
fordítható. A felmerülő pótigények jogosságának felülvizsgálatában az oldalak egy-egy 
szakértővel vesznek részt. A kormányzati anyagnak a tartalék maradéka elosztására 
vonatkozó 4. pontja további felhasználási javaslatokkal egészülhet ki. A tartalék 
maradékának a felhasználására vonatkozó előterjesztést a KJÉT november 11-én, plenáris 
ülésen tárgyalja. 
a kormányzati előterjesztés 5. pontjában felvetett önkormányzati kérésről (bedolgozókra eső 
bérkeret más területen történő felhasználása) az oldalak nem tudtak egyértelműen állást 
foglalni, ezért annak vizsgálatát szintén a november 11-i ülésre utalták; 
A napirend kapcsán a szakszervezeti oldal bírálta a bérpolitikai intézkedésekre vonatkozó 
KIÉT megállapodás végrehajtását. Elsősorban az önkormányzati szövetségek - mint a 
megállapodásban részes partnerek - felelősségét vetették fel atekintetben, hogy számos 
önkormányzatnál megsértették a megállapodást, az önkormányzati szövetségek nem 
segítették a végrehajtást. Felvetették, hogy az önkormányzati törvény alapján az 
önkormányzati szövetségeknek nincs közvetlen, jogi ráhatása a képviselő testületek 
döntéseire, ilyen körülmények között azonban megkérdőjelezhető, hogy a Kjt. 4.§ alapján a 
KIÉT-ben az önkormányzati szövetségek elfogadhatók-e megállapodások partnereként. 
A szakszervezeti oldal a felvetés kapcsán javasolta: 
- az önkormányzati oldal számoljon el azzal, hogyan hajtotta végre a bérpolitikai 
megállapodást, 
- a KIÉT tekintse át a megállapodások megkötésének és végrehajtásának a rendszerét. 
A szakszervezeti felvetéseket a kamarai oldal támogatta, sőt a bírálaton túl a felelősök 
szankcionálását is szükségesnek tartotta. Ehhez a szakszervezeti oldal csatlakozott. A 
kormányzati oldal nem tartotta célszerűnek, hogy a KIÉT felelősségrevonásokat javasoljon. 



Az önkormányzati oldal válaszában többek között elmondta, hogy a képviselő testületek az 
ötv. alapján valóban önállóan döntenek, de erre a tényre az oldal mindig is felhívta a KIÉT 
figyelmét. A szövetségek, amelyek az önkormányzatok 2/3-át fedik le, mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a bérpolitikai megállapodás végrehajtásra kerüljön. KIÉT-beli helyük 
megkérdőjelezését nem értik, de komolyan veszik a felvetést, és összefoglalást készítenek 
arról, hogy miért vannak a KIÉT-ben. 
 
2. Egyéb 
1. ) A különböző előmeneteli- és besorolási rendszerek összehasonlítható munkaköreinek 
azonosítására készített MüM anyaggal kapcsolatban az oldalak úgy döntöttek, hogy 
- annak áttekintésére alakuljon szakértői bizottság, 
- amennyiben a szakértői bizottság szükségesnek ítéli, úgy az anyag, illetve a vitatott 
kérdések kerüljenek plenáris ülésre. 
2. ) A Kjt. módosításának tárgyalására vonatkozóan az oldalak úgy foglaltak állást, hogy 
- a Tarnóczky-Rudics képviselői indítvány, valamint a MüM törvényjavaslat-tervezete 
együttesen kerüljön tárgyalásra, 
a KDÉT ülés időpontját a MüM anyag átadásától függően az ügyvivői egyeztetik. 
3. ) A szakszervezeti oldal kérte, hogy a szeptember 6-i megállapodásnak megfelelően a 
kormányzati oldal terjessze a KIÉT elé az 1994. évi költségvetési törvényjavaslatnak a Kjt-
vel összefüggő módosítását. 
 
Budapest, 1993. október 22. 
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