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Az ülés elnöke: dr. Köllner Ferenc, az önkormányzati tárgyalócsoport ügyvivője 
 
Napirend: Útmutató a helyi önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek részére 
a Kjt. szerinti illetményrendszer 1994. január 1-jei bevezetésével összefüggő többletkiadás 
felméréséhez és a finanszírozással kapcsolatos feladatok végrehajtásához (Az "Útmutatót" 
november 23-án a KIÉT szakértők véleményezték) 
 
Az önkormányzati oldal ügyvivője elöljáróban a következők szerint nyilatkozott: 
- Kifogásolta, hogy az 1994. évi költségvetési törvényjavaslattal, és különösen annak a Kjt. 
illetményrendszere bevezetésére vonatkozó 64. §-ával kapcsolatos KIÉT tárgyalások 
megszakadtak és nem került sor a plenáris tárgyalások folytatására, amire a szeptember 6-i 
ülésen a pénzügyminiszter ígéretet tett. Kérte ezért a pénzügyminiszter erre vonatkozó 
nyilatkozatát szószerint jegyzőkönyvezni. 
- Törvénysértőnek minősítette, hogy a Pénzügyminisztérium nem adta át az Országgyűlésnek 
a TÖOSZ véleményének első két oldalát, azaz a kísérőlevelet. Kérték ennek pótlását még a 
szavazás előtt. 
A kormányzati válaszban elhangzott, hogy a KIÉT szeptember 6-i ülésén az oldalak 
álláspontja rögzítésre került, az ezt követő szakértői egyeztetés nem hozott olyan eredményt, 
ami alapot adott volna újabb plenáris tárgyalásra. Nem az egyeztetés elmaradásáról van szó, 
hanem a nézetkülönbségek feloldhatatlanságáról. Az önkormányzatok eltérő álláspontjára a 
pénzügyminiszter az expozéjában kitért. 
A napirendre tűzött "Útmutató" kapcsán a kormányzati oldal hangsúlyozta, hogy az a 
költségvetési törvényjavaslat 64. §-ának módosító javaslatában szereplő illetmény 
finanszírozási elv végrehajtását, ezen belül elsősorban a központi költségvetést ternelő 
kötelezettségek felmérését hivatott szolgálni az önkormányzati intézmények körében. V 
központi intézményi körre külön útmutató készül. 
Az önkormányzati oldal álláspontja szerint: 
- Az "Útmutató" alapját képező jogszabály egyrészt még nem került elfogadásra, másrészt 
sérti az önkormányzatok érdekeit illetve jogait. így többek között a költségvetési törvény nem 
írhatja elő az önkormányzatoknak, hogy hitelt vegyenek fel, illetve hitelt nyújtsanak az 
államnak. Erre vonatkozóan kérik, hogy a kormányzat kérjen alkotmánybírósági 
állásfoglalást. Az önkormányzatok nem kívánnak részt venni olyan útmutató kidolgozásában, 
amelynek nincs meg a jogi alapja vagy legalább nincs az alapelvekről megállapodás. Az 
"Útmutató" ne térjen ki a forrásmegosztás kérdéseire. 
- A teljes forrásszükségletet kell felmérni. Elfogadhatatlan az önkormányzatok számára, hogy 
az útmutató csak a törvény által kötelezően előírt illetménytöbblet felmérésére tér ki. 
Egyrészt a besorolást az intézmények végzik és lehetőségük van a kötelező előírások mellett 
a "lehet" kategóriák kihasználására is, vagyis az önkormányzatoknak nincs közvetlen ráhatása 
az illetmények nagyságára, a finanszírozás viszont őket terheli. Másrészt az önkormányzatok 
a törvény hatályba lépése óta jelentős mértékben előre meghitelezték az illetménytáblát. 
Vagyis a felmérésnek teljes körűnek kell lennie (beleértve a "lehet" elemeket, a jutalmat, a 
jubileumi jutalmat, az átlagkeresetet stb.), továbbá 1992. július l-jétől kell kimutatni a törvény 
eddigi összes költségvonzatát. 



- Bizonytalan, hogy ténylegesen mennyibe kerül az illetménytábla bevezetése, elegendő lesz-
e a költségvetésben előirányzott összeg. Figyelembe kell venni azt is, hogy az illetménytábla 
várhatóan módosul a benyújtott képviselői indítvány alapján. Ezért el kellene már most 
különíteni egy összeget, amelyről pótköltségvetésben kellene dönteni a felmérés alapján. 
Másrészt a kormánynak támogatni kellene olyan költségvetési módosító javaslatokat, 
amelyek az önkormányzatoknak forrást biztosítanának a tényleges szükséglethez igazodó 
végrehajtásra. 
- Az "Útmutatóban" feltüntetett határidőket az önkormányzatok teljesítheti ennek tartják a 
vonatkozó törvények betartásával. A hitelfelvételről, az illetményemelésről az 
önkormányzatok csak a költségvetésük elfogadásával együtt dönthetnek, ennek határideje 
február 28. Szükség van továbbá a Kjt. szerinti érdekegyeztetés lebonyolítására is. A törvény 
szerinti illetmények kifizetésére ezért csak későbbi időpontban, visszamenőleges hatállyal 
látnak reális esélyt. 
A szakszervezetek álláspontja szerint: 
- Az "Útmutató" egyik célja a Kjt. illetménytáblájának 1994. január 1-jei bevezetése, ebben a 
vonatkozásban késésben van az előkészítés. A szakszervezetek számára elfogadhatatlan a 
visszamenőleges hatályú kifizetés. 
- Az "Útmutató", illetve a felmérés másik fontos célja a tényhelyzet teljeskörű rögzítése 
legyen, ami megfelelő adatbázist nyújt a későbbiekben az érdekegyeztetéshez. Javasolták 
ezért az adatszolgáltatás elmulasztásának szankcionálását is. Nem kifogásolják, hogy az 
1992. július 1-jei helyzetről is készüljön felmérés. A felmérés kiegészítésére vonatkozóan 
konkrét javaslatokat fogalmaztak meg, ezek közül a leglényegesebb az üres álláshelyek, 
valamint a túlóraigény teljeskörű számbavétele, a "lehet" kategória (pl. "F" fizetési 
osztálynál) valamint a szakmai kormányrendeletekben rögzített pótlékok és a minimálbér 
emelés többletigényének a felmérése. 
- A végrehajtáshoz központi garanciát látnak szükségesnek, ugyanakkor a forrásmegosztási 
vitában nem kívánnak részt venni. Egyetértenek azzal, hogy az "Útmutató" ezzel a 
kérdéskörrel ne foglalkozzon. 
A kamarai oldal álláspontja: 
- Egyetértenek a teljes körű tény felmérés szükségességével, támogatják a felmérés 
kiegészítésére vonatkozó igényeket. 
- Nem látnak lehetőséget a visszamenőleges hatályú kifizetésekre. 
- A forrásmegosztási vitában nem kívánnak részt venni. 
A kormányzati oldal álláspontja: 
- Nem tekinthető jogalap nélkülinek az "Útmutató", de a még el nem fogadott törvényre 
történő utalások elhagyhatók. 
- A kormány nem kíván az önkormányzatok felvetése alapján az Alkotmánybíróságtól 
állásfoglalást kérni a hitelfelvétel, valamint a törvény hatályának és végrehajtásának esetleges 
szétválasztása ügyében. 
- A kormány elképzelhetetlennek tartja, hogy ebben a fázisban pótköltségvetés benyújtására 
kötelezettséget vállaljon. 
- A kormányzati oldalnak felhatalmazása a költségvetési törvényjavaslat 64.§-ának 
módosítása szerinti felmérés illetve finanszírozás végrehajtásához van. Olyan újabb elemeket 
ezért nem tud a felmérésbe befogadni, amelyek finanszírozásához fedezetet a törvényjavaslat 
nem tartalmaz, így nem tudja kezelni például az üres álláshelyek problémáját sem. A 
minimálbér beszámítása vonatkozásában kormánydöntést lát szükségesnek. A felmérés 
kibővítését az időhiány sem teszi lehetővé. Az 1992-re vonatkozó adatfelvételt az előző okok, 
valamint az adatok megbízhatatlansága miatt nem látja lehetségesnek. Ugyanakkor a 
kormányzati oldal 1994-ben megvalósíthatónak tart egy teljeskörű adatfelvételt. 



- A kormányzati oldal a határidőket tarthatónak tekinti. Amennyiben az "Útmutató" a 
tervezettnek megfelelően december közepén eljut az önkormányzatokhoz, úgy februárban a 
számlájukon lehet az átutalt pénz. 
Miután a leglényegesebb kérdésekben - a felmérés kibővítése, a teljeskörű fedezet biztosítása, 
az intézkedések törvényessége, a kifizetések végrehajtásának időpontja 
- az eltérő álláspontok nem közeledtek egymáshoz, az "Útmutató" tartalmáról, a felmérés 
végrehajtásáról megállapodás nem született. 
 
Egyéb 
1. Az oldalak kijelölték képviselőiket a Kjt. felülvizsgálatával foglalkozó szakértői 
bizottságba. 
2. A kormányzati oldal jelezte, hogy a Kjt. módosítása a végrehajtási rendeletek módosítását 
igényli. Ezek tárgyalása a jövő héttől várható. 
3. Ugyancsak várható a költségvetési bértarifák hatályon kivül helyezésére vonatkozó 
előterjesztés, valamint a központi költségvetési intézményekre vonatkozó "Útmutató" 
tárgyalása. 
 
 
Budapest, 1993. december 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 


