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Az ülés elnöke; Kis Papp László, a munkavállalói tárgyalócsoport képviselője 
 
Napirendi javaslat: 
 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításának végrehajtása a 
közoktatásban (MKM előterjesztése) A téma nem került napirendre! 
2. Útmutató a központi költségvetési intézmények Kjt. szerinti illetményrendszere 
bevezetésével összefüggő többletkiadások felméréséhez (PM előterjesztése) 
3. A költségvetési ágazati tarifarendeletek hatályon kívül helyezése (MüM előterjesztése) 
A Kjt. módosításának végrehajtása a közoktatásban 
Az MKM előterjesztésének napirendre tűzését a szakszervezeti, az önkormányzati és a 
kamarai oldal nem támogatta. A három oldal álláspontja szerint a módosítást az ágazati 
fórumon kell egyeztetni. Az önkormányzati oldal a részben elfogadott alapszabályra 
hivatkozva úgy ítélte meg, hogy ez olyan jellegű ágazati ügy, amiben a KIÉT nem is 
illetékes. A kamarai és a szakszervezeti oldal az ágazati egyeztetést a KIÉT tárgyalás 
előkészítésének tekinti. A kormányzati oldal szerint is alapvetően ágazati kérdésről van szó, 
de a KIÉT-en történő tárgyalást sem kifogásolták. 
Az ágazati egyeztetés tekintetében az érdekképviseleti oldalak kifogásolták, hogy az MKM a 
létező Közoktatási Érdekegyeztető Fórum megkerülésével, egy december 10-re összehívott 
tájékoztató megbeszélés keretében kíván a témával foglalkozni. Az érdekképviseleti oldalak 
nem tekintik megszűntnek a KÉF-et és így nem tekintik a Kjt. szerinti egyeztetésnek a 
december 10-re összehívott tájékoztató megbeszélést. Az MKM képviselője arra hivatkozott, 
hogy a megbeszélés egyik célja éppen az ágazati fórum megalakítása. Ezt az érdekképviseleti 
oldalak a körülményekre, a meghívottak körére, valamint a KÉF létezésére tekintettel nem 
fogadták el. Az MKM képviselője felajánlotta, hogy a megbeszélésen kitűzhető a Kjt. 
módosításának végrehajtásával kapcsolatos ágazati egyeztetés időpontja. Kormányzati részről 
hangsúlyozták, hogy az egyeztetésnek 17-ig meg kell történnie ahhoz, hogy a Kormány 
időben döntést hozhasson. 
A KIÉT végül a következők szerint fogadta el a szakszervezeti oldal javaslatait: 
- a közoktatási végrehajtási rendeletek kerüljenek ágazati egyeztetésre, 
- tudomásul véve, hogy a Kjt. módosítása kapcsán készülő végrehajtási rendeletek együttes 
tárgyalása nem oldható meg, az érdekképviseleti oldalak igénylik, hogy ezek kidolgozásának 
ütemezése történjen meg, és lehetőleg december 31-ig készüljenek el, 
- a végrehajtási rendeleteket ágazati szinten kell egyeztetni, csak azon kormányrendeletek 
kerüljenek a KIÉT elé, ahol az ágazati egyeztetés eredménytelensége ezt indokolttá teszi, 
- érdekegyeztetés nélkül a Kormány ne hozzon döntést ezekben a kérdésekben. Napirend 
előtti bejelentés: 
Az önkormányzati oldal ügyvivője az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat egyeztetésének 
törvénysértő voltáról kívánt véleménycserét folytatni. Miután a többi oldal a kérdéssel csak a 
napirend tárgyalása után kívánt foglalkozni, bejelentette, hogy álláspontjukat írásban juttatják 
el az oldalakhoz. 
1. napirendi pont: Útmutató a központi költségvetési intézmények Kit, szerinti 
illetményrendszere bevezetésével összefüggő többletkiadások felméréséhez 



Az Útmutatóhoz kapcsolódóan a szakszervezeti oldal felhívta a figyelmet arra, hogy a Kjt. 
elfogadott módosítása hibás ott, ahol a korábbi munkaviszony beszámításának hatályát 
rendezi. Helytelenül utal ugyanis vissza a módosító törvény 8. § 151 bekezdése a Kjt. 87. § 
/3/ bekezdésére, mivel a visszautalás szerinti /3/ bekezdés nem létezik. 
A kormányzati oldal a szóbeli felvetés alapján úgy érzékelte, hogy a vitatott III bekezdést a 
törvény tartalmazza. Az észrevétel pontosítása érdekében kérték azonban, hogy a 
szakszervezetek azt írásban adják át. A kormányzati oldal részéről ígéret hangzott el, hogy 
amennyiben valós problémáról van szó, akkor azt az illetékesek felé továbbítják. 
Az Útmutató tervezetének egyes pontjait a következők szerint egyeztette a KIÉT: 
(1) A megjegyzés kiegészül egy utalással, miszerint a számításnál "a minimálbért alkalmazni 
kell". 
(2) Az oldalak megállapodtak annak jegyzőkönyvi rögzítésében, hogy amennyiben a 3,1 md 
Ft költségvetési előirányzat nem fedezi a felmérés szerinti többletigényt, úgy a 
finanszírozásról további érdekegyeztetés szükséges. 
(5) A magyarázat kiegészül a foglalkoztatási formák teljes körű felsorolásával, valamint arra 
utalással, hogy a módosított besorolást figyelembe kell venni. 
(5) b/ A kormányzati oldal nem fogadta el az illetményen kívüli elemek számításba vételét. 
(5) cl A kormányzati oldal nem fogadta el a kollektív szerződésben rögzített pótlékok 
figyelembe vételét. A kötelező pótlékokat figyelembe "kell" venni a "lehet" helyett. A 
kormányzati oldal nem fogadta el a jóváhagyott létszám figyelembe vételét a tényleges 
létszám helyett. 
(8) A megjelölt határidők nem teszik lehetővé a januári illetményekkel történő kifizetést, ami 
a szakszervezetek véleménye szerint ellentétes a Kjt-vel és a sztrájkbizottsági 
megállapodással. Ezért a határidők tekintetében a költségvetési törvény módosítását kérik. 
(10) Az előterjesztő figyelembe veszi a kamarai oldal észrevételét a létszámcsökkentés miatti 
visszafizetésről. 
(11-12) A szakszervezet a költségvetési törvény pontosítását kéri, mivel a rendelkezések 
álláspontjuk szerint nincsenek összhangban a sztrájkbizottsági megállapodással. 
Kitöltési útmutató: A kormányzati oldal nem fogadta el a kollektív szerződés szerinti 
pótlékok számbavételét a 7-10. oszlopokban. 
Mellékletek: Az előterjesztő figyelembe veszi a havi pótlékok bontására vonatkozó kamarai 
javaslatot. A nyelvpótlék esetében annyi nyelv vehető figyelembe, ahányat a kollektív 
szerződés elismer. 
Miután a szakszervezeti oldal törvénymódosítási kérelmére a kormányzati oldal elutasítóan 
válaszolt, három szakszervezet közös állásfoglalást adott át a KIÉT résztvevőinek a 
közalkalmazotti törvény módosításáról és a bérrendszer bevezetéséről. 
 
2. napirendi pont; A költségvetési ágazati tarifarendeletek hatályon kívül helyezése 
A rendeletek hatályon kívül helyezését az önkormányzati és a kamarai oldal támogatja. A 
szakszervezeti oldal azzal a feltétellel ért egyet a korábbi tarifarendeletek hatályon kívül 
helyezésével, ha a kormányzat az illetékesek tudomására hozza, hogy a KIÉT igényli a 
hiányzó végrehajtási rendeletek 1993. december 31-ig történő megalkotását. 
 
Budapest, 1993. december 16. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
Pető Kálmán s.k. Molnár Péter s.k. munkavállalói oldal 
Popper László s.k. kormányzati oldal 
Török Imre s.k. kamarai oldal 
dr. Köllner Ferenc önkormányzati oldal 


