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Napirend: Konzultáció a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására 
vonatkozó szakszervezeti javaslatról és MüM tervezetről 
 
Napirend előtti felvetések: 
1. A szakszervezeti oldal jelezte, a TV Híradótól olyan levelet kaptak, miszerint a 
közalkalmazotti tanácsválasztásokról szóló híradással kapcsolatos, november 3-án 
megfogalmazott KIÉT helyesbítési kérelemnek nem kívánnak helyt adni. 
2. A kormányzati oldal javaslata alapján a KIÉT elfogadta, hogy alakuljon ad hoc bizottság a 
Kjt. felülvizsgálatával összefüggő folyamatos információcsere érdekében. A bizottságba a 
szakszervezeti oldal 2-3 fő, az önkormányzati és a kamarai oldal l-l fő szakértőt delegál. 
3. A kormányzati oldal kérdésére a szakszervezeti oldal türelmi időt kért a választási 
eredmények szerint történő felálláshoz. 
Napirend: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 
A szakszervezeti oldal jelezte, hogy a Kjt. módosításával kapcsolatban megtárgyalandó 
anyagok köre időközben bővült: több új képviselői módosító indítványt is benyújtottak (ezek 
az ülésen kiosztásra kerültek), továbbá a szakszervezeti oldal is önálló, tizenkét pontos 
javaslatot állított össze. Kérdésként tették fel, hogy mindez hogyan érinti a MüM tervezetét. 
A kormányzati oldal válaszában elmondta, hogy ebben a fázisban csak azokat a módosító 
javaslatokat támogatja, amelyeket 1994. január l-jén feltétlenül életbe kell léptetni. Az összes 
többi módosítást a kormány egy konzisztens törvényjavaslatban kívánja az Országgyűlés elé 
terjeszteni. 
A tárgyalócsoportok egyetértettek azzal, hogy a KIÉT először a szakszervezetek 12 pontos 
javaslatáról folytasson konzultációt, az oldal szóbeli előterjesztése alapján (a kormányzati 
oldal jelezte, hogy a felvetésekkel kapcsolatban egyelőre nem kíván állást foglalni): 
1. ) Kjt. l.§-hoz : Legyen kizárva annak a lehetősége, hogy "szakmai" törvénnyel módosítható 
legyen a Kjt. 
Az önkormányzati és a kamarai oldal a változtatással nem ért egyet. A kormányzati oldal 
további jogi értelmezést tart szükségesnek. 
2. ) Kjt. 4.§-hoz : A KIÉT megállapodási jogosultságú fórumként szerepeljen, az 
érdekegyeztetés valamennyi intézménye kerüljön nevesítésre a törvényben, az 
érdekegyeztetés elmulasztása esetére megfelelő "szankciók" kerüljenek beépítésre (pl. az 
érdekegyeztetés nélkül hozott döntések érvénytelenítése vagy felfüggesztése). 
Az önkormányzati és a kamarai oldal a módosítást nem tartja indokoltnak. 
3. ) Kjt. 17.§ (3)-hez : Közalkalmazotti szabályzat egyáltalán ne szabályozhasson kollektív 
szerződésbe tartozó kérdéseket. 
A javaslattal minden oldal egyetértett. 
4. ) Végkielégítés (Kjt. 37.§): Maradjon a jelenleg hatályos szabályozás, azaz a 
közalkalmazott legyen jogosult végkielégítésre, ha az intézmény jogutód nélkül nem 
költségvetési intézménnyé alakul át. Ezen túlmenően egészüljön ki a jogosultság a 
nyugdíjazás esetével. (Az intézkedés bevezethető 1995. január 1-jei hatállyal). 



Nyugdíjazás esetén végkielégítés fizetését a többi oldal nem támogatta. A kormányzati oldal 
véleménye szerint az intézmény átalakulása esetén nem indokolt 
automatikusan végkielégítést fizetni, de meggondolandó a jogosultság fenntartásának 
biztosítása. 
5. ) Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (Kit. 21 §): A módosítás ne szélesítse ki a 
határozott idejű jogviszony létesítésének a lehetőségét, különösen az előadóművészet és a 
felsőoktatás területén, mivel a munkáltatók ezzel visszaélnek. Fenntartják azon korábbi 
igényüket, hogy öt év egy munkáltatónál eltöltött határozott idejű jogviszony után a 
közalkalmazott legyen jogosult végkielégítésre. 
Kjt. 27.§-hoz: A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony legyen megszüntethető 
lemondással. 
6. ) Előmeneteli és illetményrendszer: a jelenleginél differenciáltabb, 10 fizetési osztályt 
tartalmazó tábla kerüljön bevezetésre. 
Az oldalak egy differenciáltabb, a képzettséget jobban figyelembe vevő besorolási rendszer 
kialakítását támogatják, szükségesnek tartják azonban a pénzügyi kihatások vizsgálatát. A 
kormányzati oldal kifejtette, mivel a finanszírozás miatt a tábla valószínűleg csak 1995. 
január l-jétől lenne életbe léptethető, és a besorolási kategóriák kialakítása is alaposabb 
egyeztetést igényel, az előmeneteli rendszer átalakítását indokolt a kormányzati anyagba 
integrálni, azaz célszerű lenne a Tarnóczky-Rudics-féle indítványból kivenni. A 
szakszervezetek elfogadhatónak találják a 10 oszlopos tábla 1995. január 1-jei bevezetését, 
ugyanakkor a "B" oszlop szétbontását már 1994. január 1-től indokoltnak tartanák. 
7. ) Kjt. 66. §-hoz: Az Al értékét külön törvény határozza meg a következők szerint: az Al 
nem lehet kevesebb az előző évinél, évente automatikusan emelkedjen az infláció 80 %-ával, 
e mérték felett a megállapodásra legyen jogosult a pénzügyminiszter és a KIÉT 
szakszervezetei. 
A kormányzati oldal véleménye szerint automatizmus vállalására a Kormánynak jelenleg 
nincs lehetőség. 
8. ) Tizenharmadik havi illetmény: Hat hónap közalkalmazotti jogviszony alapján járjon a 
teljes összeg, a kifizetésre decemberben kerüljön sor, a jogosultság terjedjen ki a gyes, a gyed 
és a katonai szolgálat idejére. 
Az önkormányzati oldal a kiterjesztéssel nem ért egyet. A kamarai oldal javasolja az azonnali 
kifizetést pl. nyugdíjazás esetén, valamint a jogosultság megvonását attól, aki fegyelmivel 
vagy jogellenesen megy el. 
9. ) Korábbi munkaviszony beszámítása: Az 1992. július 1-je előtti minden jogviszony 
számítson be minden jogosultság (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés) megszerzéséhez - ne 
csak az illetmény megállapításához - azok esetében, akik ezen időpontban közalkalmazotti 
jogviszonyban álltak. 
Az önkormányzati és a kamarai oldal a kiterjesztést nem támogatja. A kormányzati oldal 
jelezte, hogy az erre vonatkozóan előterjesztett MüM javaslat már kedvezőbb a hatályos 
törvénynél, a finanszírozás miatt meggondolandó a további kiterjesztés. 
10. ) Keret kollektív szerződés: Legyen lehetőség keret kollektív szerződések kötésére. A 
javaslatot a MüM tervezet már tartalmazza. 
11. ) Szabadság: A közalkalmazott alapszabadsága 20 nap, amennyiben felsőfokú 
végzettségű 25 nap legyen. A pótszabadságok együttesen az alapszabadság mértékének 
háromszorosát nem haladhatják meg. Amennyiben a közalkalmazott számára kedvezőbb, úgy 
az Mt. 13. § (2) szerinti szabadság illeti meg. 
12. ) Túlmunka: A túlmunka 200 órás időkorlátja kerüljön feloldásra és legyen az ügyelet 
fogalma tisztázva a törvényben (elsősorban az egészségügy területén fontos a rendezés). 
A MüM tervezetéről a konzultáció időhiány miatt felfüggesztésre került. A KIÉT úgy döntött, 
hogy a konzultációt november 11-i ülésén folytatja. 



 
 
Budapest, 1993. november 10. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
 
Pető Kálmán s.k. Molnár Péter s.k. szakszervezeti oldal 
Popper László s.k. kormányzati oldal 
Török Imre s.k. kamarai oldal  
dr. Köllner Ferenc s.k. önkormányzati oldal 


