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Napirend: 

1. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret 50 mFt-os tartaléka maradékának 
elosztása 

2. 2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása (MüM tervezet) 
 
1. napirendi pont:  A bérpolitikai tartalék elosztása 
A KIÉT a bérpolitikai tartalék végső felhasználásáról - a november 5-i szakértői egyeztetés 
alapján - előterjesztett javaslattal egyetértett. Ennek keretében - az elosztás harmadik 
szakaszaként - megállapodott 10,4 mFt maradék felhasználásáról az előterjesztésben 
megjelölt intézmények és összegek szerint (táblázat mellékelve). 
Az előterjesztés 2. pontjában közölt információkat is figyelembe véve az oldalak azt az 
álláspontot támogatták, hogy a két önkormányzat a bedolgozói létszámra számolt bérpolitikai 
összeget a szociális területen, saját belátása szerint használja fel. 
A szakszervezetek kérték, hogy az önkormányzatok - korábbi ígéretük szerint -számoljanak 
el a bérpolitikai céllal kapott összegek felhasználásáról. Az önkormányzati oldal képviselője 
jelezte, hogy félreértésről van szó. Az egyes önkormányzatok az éves gazdasági beszámolási 
rend szerint majd valóban el fognak számolni, az önkormányzati szövetségek azonban a 
KIÉT-ben nem vállalnak elszámolást. A kormányzati oldal kompromisszumként azt 
javasolta, hogy a szakszervezeti és az önkormányzati oldal inkább a végrehajtás 
tapasztalatairól készítsen írásos beszámolót a KIÉT számára. A szakszervezeti oldal a 
javaslatot támogatta, az önkormányzati oldal viszont jelezte, hogy nem kíván külön 
beszámolót készíteni, legfeljebb a szakszervezeti felvetésekre kész válaszolni. 
 
2. napirendi pont: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására vonatkozó 
MüM tervezet 
A szakszervezeti oldal nyilatkozatot fogalmazott meg a Kjt. módosításával kapcsolatban, 
amelyet az ülés résztvevőivel ismertetett. Ebben többek között bírálják a kormányt, amiért 
addig halogatta a törvény módosítását, hogy arra most egyéni képviselői indítvány alapján 
kerül sor. Elfogadhatatlannak minősítették továbbá, hogy a módosítás csak egyértelmű 
hátrányt jelentsen a munkavállalók számára. A kormányzati oldal úgy értékelte a 
nyilatkozatot, hogy az a közvélemény számára félrevezető lehet, mivel nem ad teljeskörű 
információt és torzítja a tényeket, különösen ami a tervezett intézkedések egyoldalúan 
hátrányos megítélését illeti. 
Az előterjesztett MüM módosítási javaslat főbb vitatott pontjai a következők voltak (a többi 
ponttal az oldalak egyetértettek vagy csak kisebb észrevételt tettek): 
l.§ A szakszervezeti oldal a több munkáltató által kötött kollektív szerződések hatályának és a 
részvételre jogosult szakszervezetek körének tisztázását tartja szükségesnek. Javasolja annak 
rögzítését, hogy a központi költségvetési fejezethez tartozó intézményeknél munkáltatón az 



ágazati minisztert kell érteni. A másik két érdekképviseleti oldal a szakszervezeti javaslatot 
támogatta. Az előterjesztő az ilyen irányú szabályozást lehetségesnek tartja. 
4.§ A szakszervezetek elutasítják a határozott időre szóló jogviszony javasolt szabályozását 
(Kjt. 21.§), különösen a módosítás d) és e) pontját. A visszaélések miatt a határozott idejű 
szerződéskötés feltételeinek pontosítását tartják szükségesnek. Javasolják, hogy az ilyen 
jogviszonyt is szüntethesse meg a munkavállaló, előzetes értesítés alapján. Újra 
megerősítették azon igényüket, hogy a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket 
csak a Kjt. szabályozhassa. Az önkormányzati és kamarai oldal a MüM javaslattal ért egyet. 
A MüM további szakértői egyeztetést lát szükségesnek. 
9.§ A szakszervezet javasolja, hogy a közalkalmazotti igazolás ne tartalmazza az elbocsátás 
indokát, helyette más megoldást, például állandó, de cserélhető 
mellékletet lehetne alkalmazni. Az előterjesztő a javaslatot megfontolandónak tartja. 
10.§ A végkielégítés mértékének szűkítését a szakszervezetek nem tartják elfogadhatónak, 
veszélyesnek érzik a létszámleépítések megkönnyítését. Csak akkor látnák értelmét egy ilyen 
intézkedésnek, ha az 1994-ben hozzájárulna az önkormányzati terhek enyhítéséhez, illetve 
feltétele lenne a Kjt. 1994. évi bevezetésének. 
A fegyelmi felelősségre illetve eljárásra vonatkozó rész teljes szakértői áttekintését javasolja 
az előterjesztő a felvetések alapján. így felmerült többek között a fegyelmi eljárás 
megindítása kezdeményezőjére, az eljárás felfüggesztésére, a fegyelmi tanács tagjainak 
kijelölésére, az egyes határidőkre vonatkozó szabályok áttekintésének szükségessége. 
21 - § A szakszervezeti oldal a szabadság mértékének sürgős rendezését kéri. A MüM 
lehetőséget láma az 1994-es, visszamenőleges hatályú rendezésre. 
23.§ A szakszervezeti oldal elutasítja a besorolásra vonatkozó javaslatokat. 
25. § A szakszervezeti oldal elutasítja a tizenharmadik havi illetményre való jogosultság 
feltételeinek szigorítását. 
26. § A szakszervezeti oldal javasolja az ügyelet fogalmának meghatározását a törvényben, 
valamint a túlmunka korlátainak felülvizsgálatát. Az előterjesztő szakértői egyeztetést 
javasol. 
28. § A szakszervezeti oldal a kötelező döntőbíráskodás eseteinek bővítését indítványozza. 
Az előterjesztő kéri a konkrét javaslatokat. 
29. § A szakszervezetek nem értenek egyet azzal a módosítással, hogy áthelyezésnél a 
jubileumi jutalomra való jogosultságnál ne számítódjon be a korábbi munkaviszony. 
30. § A szakszervezeti oldal javasolja, hogy a Kjt. hatályba lépése előtti minden 
munkaviszony számítson be minden jogszerző időbe, a jubileumi jutalomnál általános 
érvénnyel, a végkielégítésnél szervezeti átalakulás esetén. Az 1992. július 1. után létesített 
közalkalmazotti jogviszonyra ez nem vonatkozna. Az előterjesztő a javaslat kezelését 
lehetségesnek tartja. 
A kiegészítő MüM javaslatok vonatkozásában: 
4.§ A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy a szervezeti átalakulás miatt az Mt. 
hatálya alá kerülő munkavállalók elveszítsék a közalkalmazottként ugyanazon a 
munkahelyen szerzett éveiket a végkielégítésre való jogosultságuknál. Az előterjesztő 
elképzelhetetlennek tartja, hogy a munkavállaló, amennyiben munkaszerződést kötnek vele, 
az átadásnál végkielégítést kapjon, további vizsgálatra érdemesnek gondol viszont egy olyan 
lehetőséget, hogy a munkaviszony megszüntetésénél az átadás előtti közalkalmazotti 
jogviszony beszámításra kerüljön. 
 
 
Budapest, 1993. december 6. 
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 
 

 


