
EMLÉKEZTETŐ  
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 

19. üléséről 
(1993. november 3.) 

 
 
 
Az ülés elnöke; Török Imre, a munkáltatói kamarai tárgyalócsoport ügyvivője 
 
 
Napirend: 
Konzultáció a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására benyújtott 
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Napirend előtti felvetések: 
1. A szakszervezeti oldal javaslatára a KJÉT állásfoglalást fogadott el, amelyben felkéri az 
intézkedésre jogosultakat, hogy az üzemi és közalkalmazotti tanácsi választásokról a TV 
Híradóban október 28-án és november l-jén közzétett félrevezető szakszervezeti nyilatkozat 
cáfolata és a korrekt tájékoztatás érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket. (Az 
állásfoglalás sajtónak átadott szövege mellékelve.) 
2. A szakszervezeti oldal javasolta, a KIÉT állásfoglalásban szólítsa fel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvényben erre kötelezetteket - különös tekintettel a Magyar Rádió és a 
Magyar Televízió vezetőire - a törvényben előírt egyeztetési kötelezettségük haladéktalan és 
folyamatos betartására. A közös állásfoglalás elfogadását a másik három oldal nem 
támogatta. 
Konzultáció a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására benyújtott 
képviselői önálló indítványról 
A KIÉT elfogadta a kormányzati oldal javaslatát, hogy a tárgyalás alapja ebben a fázisban 
csak a Tarnóczky-Rudics-féle (13.169.számú) indítvány, illetve a kifejezetten ehhez 
kapcsolódó további javaslatok legyenek, bár az érdekképviseletek az átfogó módosítás 
szükségességét hangsúlyozták. 
A kormányzati oldal jelezte, hogy a MüM által készített módosító javaslat még nincs a 
Kormány által jóváhagyva, illetve, hogy a MüM anyag értelemszerűen módosulni fog a 
képviselői indítványról hozott országgyűlési döntéstől függően. Ennek megfelelően a MüM 
anyag külön tárgyalását javasolták. 
A képviselők módosító javaslatuk kapcsán hangsúlyozták, hogy csak azokat a legfontosabb 
pontokat érinti az indítványuk, amelyeket még 1993-ban, az illetményrendszer bevezetése 
előtt módosítani szükséges. Az ügy sürgőssége miatt előzetes egyeztetésre nem volt módjuk 
az érdekképviseletekkel. 
A módosítások pénzügyi kihatása tekintetében a kormányzati oldal jelezte, csak akkor 
fogadhatók el többletkiadást jelentő változtatások 1994-re, ha erre más, megtakarító jellegű 
módosítások forrást szabadítanak fel. A többletforrást igénylő intézkedéseket ezért 
gyakorlatilag csak 1995. január l-jével lehet életbe léptetni, akkor is csak kellő 
megfontolással. 
Az önkormányzati oldal álláspontja szerint - amelyhez a kamarai oldal is csatlakozott - a 
módosítások kihatásáról számítások szükségesek. Nem támogatnak ugyanis olyan 
javaslatokat, amelyekből további pénzügyi teher hárulna rájuk. 
A szakszervezeti és a kamarai oldal jelezte, részletes véleményüket írásban november 5-ig 
átadják a képviselőknek. 



A részletes vita során a főbb felvetések a következők voltak: 
1-2. §: A szakszervezeti oldal egy 10 fizetési osztályos előmeneteli rendszerre tett javaslatot. 
Ez véleményük szerint elkerülhetővé tenné az "F" osztály rendezése kapcsán esetleg 
szükségessé váló visszasorolásokat is, amelynek a lehetőségét határozottan elutasították. 
Felvetették, hogy a besorolásnál az iskolai végzettség legyen a döntő, és ennek alapján 
kötelező legyen a besorolás. Ezt a másik három 
oldal elvetette, és csak a munkakör ellátásához szükséges végzettség figyelembevételét 
tartotta indokoltnak. 
4. §: A szakszervezeti oldal nem értett egyet a 13. havi illetmény időarányos kifizetésével, 
véleményük szerint hat hónap jogviszony alapján a teljes összegre legyen jogosult a 
közalkalmazott. A kifizetés időpontját illetően az önkormányzatok rugalmas határidőt kértek, 
a szakszervezetek a decemberi (karácsonyi) kifizetés mellett érveltek, a kormányzati oldal 
mindenképpen fix időpontot javasolt, ami lehetne december vagy január is. 
5. §: A szakszervezeti oldal a korábbi munkaviszony beszámításával kapcsolatban az 
intézkedés kiterjesztését igényelte a fizetési fokozatba történő besoroláson túl a jubileumi 
jutalom és a végkielégítés megállapításához is. Ezzel a képviselők és a kormányzati oldal sem 
értett egyet. 
6. §: A szakszervezet jelezte, hogy a 10 fizetési osztályt tartalmazó illetménytáblajavaslatukat 
pénteken írásban adják át. Az EDDSZ képviselője megkérdezte, hogy a kormány támogatja-e 
a képviselői javaslatban szereplő illetménytáblát, nevezetesen a "B" fizetési osztály 
szétválasztását? A kormányzati oldal válaszában megismételte, hogy csak együtt tudja 
kezelni a teljes módosítási csomagot, és csak megfelelő megtakarítások terhére. 
7. §: A szakszervezeti oldal megismételte, hogy a 13. havi illetmény decemberi kifizetését 
támogatják és nem értenek egyet a visszasorolás lehetőségével. Az önkormányzati és a 
kamarai oldal a képviselői indítványt összességében támogatja, amennyiben ahhoz forrást is 
kapnak. 
A tárgyalt módosítások további sorsát illetően elhangzott, hogy azon pontok, ahol az 
előterjesztő képviselők a KIÉT álláspontját elfogadják, illetve a MüM anyagának a 
kapcsolódó részei önálló képviselői indítványként kerülnek az Országgyűlés elé. 
A többi előterjesztett képviselői módosító indítvány közül a 13.587. számút az oldalak 
támogatták. A 13.595. és a 13.596. számú, mint nem kapcsolódó indítvány, nem került 
tárgyalásra, a 13.376. és a 13.594. számú az elhangzott vélemények szerint pontosítást 
igényelne. 
A szakszervezeti oldal kérte, az Országgyűlés kapjon tájékoztatást arról, hogy a 
szakszervezet mely képviselői módosító javaslatokat nem támogatja. A képviselők közölték, 
hogy ezt nem tudják vállalni. 
Az oldalak úgy döntöttek, hogy a Kjt. módosításával összefüggő tárgyalás november 9-én 
(kedden), a MüM által előterjesztett javaslatok egyeztetésével folytatódik. 
 
Egyéb: 
A szakszervezeti oldal kérte, hogy a KIÉT tárgyaljon az 1994. évi költségvetési 
törvényjavaslat 64. §-ára vonatkozó módosító indítványról (Kjt.), amire a pénzügyminiszter 
korábban ígéretet tett. Ezzel a szakszervezet a sztrájkbizottsági megállapodás végrehajtását is 
ellenőrizni kívánja. A Pénzügyminisztérium képviselője elmondta, hogy a módosítás önálló 
képviselői indítványként, nem pedig a kormány javaslataként került benyújtásra, és a KIÉT-
ben történő tárgyalásra az időhiány miatt sincs alkalom. A kérést azonban a 
pénzügyminiszternek továbbítják. A Kjt. illetményrendszerének bevezetésével összefüggő 
többletkiadások felméréséről és finanszírozásáról készülő útmutatót a kormányzat a KIÉT-
ben egyeztetni fogja. 
 



 
Budapest, 1993. november 8. 
Készítte: Horváthné Batár Emese 
 
 
Pető Kálmán s.k. Molnár Péter s.k. szakszervezeti oldal 
Török Imre s.k. kamarai oldal 
Popper László s.k. kormányzati oldal 
dr. Kőrössy Jenő s.k. önkormányzati oldal 


