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Az ülés elnöke: dr. Herczog László, a kormányzati oldal képviselője Napirend: 1. 
Konzultáció a Munka Törvénykönyve szerinti átlagkereset-számítás szabályainak 
korszerűsítésére vonatkozó javaslatról 2. A TGM keretében a KIÉT-ben tárgyalandó témák 
egyeztetése 
A kormányzati oldal tárgyalásra előterjesztette az 1994. évi pótköltségvetés irányelveit. Az 
irányelvekről - tartalmi kifogásain túlmenően - a munkavállalói oldal nem kívánt véleményt 
nyilvánítani, mert a tárgyalás időpontja alapján úgy ítélte meg, hogy már nincs lehetősége az 
érdemi vélemények figyelembevételének. Ugyanakkor nem zárkózott el attól, hogy a 
pótköltségvetés tárgyalása során az irányelvekben foglaltak is szóba kerüljenek. Az 
önkormányzati és a kamarai oldal úgy foglalt állást, hogy az irányelvek az időközben kézhez 
kapott törvénytervezettel együtt kerüljenek tárgyalásra. Az érdekképviseleti oldalak 
álláspontja alapján a KIÉT úgy döntött, hogy a pótköltségvetés irányelveinek tárgyalására a 
törvénytervezettel együtt, a szeptember 5-i ülésen kerüljön sor. 
Napirend előtti kérdésként a munkavállalói oldal ügyvivője bejelentette, hogy augusztus 16-
án kezdeményezték a KIÉT összehívását a következő napirendi pontokkal: az önkormányzati 
törvény módosítása, a felsőoktatási törvény módosítása, valamint a közalkalmazotti és a 
köztisztviselői illetményalap emelése. Az ügyvivő ismertette a kormányzat írásos válaszát. 
A kormányzati álláspont szerint - amellyel az önkormányzati oldal is egyetértett -az 
önkormányzati törvény módosításának jelenlegi, első üteme nem tartalmaz olyan 
változtatásokat, amelyek a KIÉT hatáskörébe tartoznak. Ezzel szemben a szakszervezeti oldal 
fenntartotta álláspontját a KIÉT illetékessége tekintetében. A kormányzati oldal javasolta, 
hogy az illetékesség eldöntésére a BM vezetésével az oldalak és a KIÉT titkárság képviselője 
tekintsék át a törvénytervezetet. A szakszervezetek a javaslatot elfogadták, az önkormányzati 
és a kamarai oldal viszont bejelentette, hogy az illetékességi vizsgálatban nem kívánnak részt 
venni. 
A felsőoktatási törvény módosításának (tandíjfizetés bevezetésének elhalasztása) napirendre 
tűzésével kapcsolatban a kormányzati oldal úgy vélte, hogy a szakszervezetek valószínűleg 
félreértés miatt igénylik a tárgyalást, mivel a tervezett tandíjbevétel nem került levonásra az 
intézmények költségvetéséből. A kormányzati oldal javasolta, hogy a kérdést a 
pótköltségvetésre vonatkozó törvénytervezet tárgyalása kapcsán célszerű tisztázni. 
A két alapilletmény emelésével kapcsolatos tárgyalásokat a kormányzati és az önkormányzati 
oldal a költségvetéssel összekapcsolva látja célszerűnek folytatni, a szakszervezetek 
ugyanakkor külön tárgyalásokat is igényelnének. 
 
1. napirendi pont: Az átlagkereset-számítás szabályainak korszerűsítésére vonatkozó javaslat 
(MüM előterjesztés) 
A kormányzati oldal hangsúlyozta, hogy a KIÉT-ben első konzultációnak tekintik a 
tárgyalást, amelyet megelőzően az ÉT Bér- és Munkaügyi Bizottságában már többszöri 
egyeztetésre került sor. A cél a Munka Törvénykönyvének felülvizsgálatához - illetve a 
munkajogi törvények harmonizálásához -kapcsolódóan olyan szabályozás kialakítása - ennek 
keretében a távolléti díj bevezetése -, amely azt az elvet juttatja érvényre, hogy a távollét 
idejére a munkavállaló ne kapjon több bért, mintha dolgozna. 
A munkavállalói oldal az átlagkereset-számítás kérdésével való foglalkozást fontosnak ítélte, 
ugyanakkor új előterjesztést igényelt a következő elvek érvényesítése érdekében: 



- reálbér-pozíció  szempontjából a helyzet ne  legyen  a jelenleginél hátrányosabb a 
munkavállalók számára, 
- a társadalmi  tevékenységet  végző  személyeket  a  szabályozás ne diszkriminálja, 
- a szabályozás egységes és világos fogalmakat alkalmazzon, a törvény végrehajtása 
egyértelmű legyen. 
A kormányzat által célul kitűzött alapelv elfogadásáról az oldal úgy nyilatkozott, hogy csak a 
pontos részletszabályok ismeretében foglal állást. 
Az önkormányzati és a kamarai oldal a módosítás alapelvét elfogadta. 
A KIÉT - a munkavállalói oldal javaslatát elfogadva - úgy döntött, hogy két héten belül 
szakértői egyeztetésre kerül sor, amelynek alapján új előterjesztés készül a KIÉT számára. 
 
2. napirendi pont: A TGM keretében a KIÉT-ben tárgyalandó témák egyeztetése 
A konkrét témák áttekintése előtt elvi vita folyt á KIÉT - és külön is az önkormányzatok - 
kompetenciájáról a TGM-ben. 
A szakszervezeti oldal álláspontja szerint egyrészt tisztázni szükséges az önkormányzatok 
szerepét és bevonásuk módját a TGM-be, másrészt a KIÉT kompetenciáját növelni kell a 
TGM-ben. Ennek érdekében javasolták, hogy a témákat három csoportba kellene sorolni. 
Azokban a kérdésekben, ahol a KIÉT kompetenciája egyértelmű (pl. Kjt. és Ktv. 
felülvizsgálata, végrehajtása), a KIÉT legyen a megállapodás fóruma, és ez a megállapodás 
legyen átemelve a TGM-be. Azokban a témákban, ahol az ÉT mellett a KIÉT is illetékes a 
saját szférájában (pl. bérpolitika), az ÉT fogadja be a KIÉT megállapodását, azt ne módosítsa. 
A , harmadik körbe a kizárólagosan ÉT témák tartoznának. 
Az önkormányzati oldal álláspontja szerint az önkormányzatok nélkül nincs realizálható 
TGM. A megállapodást nehezíti ugyanakkor, hogy nincs igazi makrogazdasági 
érdekegyeztető fórum. Bár az ÉT ezt a szerepkört kisajátította magának, makroszinten 
valójában kettős kompetencia van. Ezért az ÉT és a KIÉT illetékességét pontosítani és a két 
fórum átjárhatóságát biztosítani kell. 
A kamarai oldal álláspontja szerint a TGM túlnyúlik az ÉT kompetenciáján, az ÉT és a KIÉT 
között szoros együttműködésre van szükség. Egyetértenek a szakszervezetnek a három 
témacsoportra tett indítványával. Javasolták, hogy a KIÉT képviseltesse magát a TGM 
tárgyalásokon. Hangsúlyozták, hogy a témajegyzéket a szellemi szféra témáival bővíteni 
szükséges, különben a társadalmi-gazdasági megállapodás csak a versenyszféra TGM-je lesz. 
A kormányzati álláspont szerint nem feltétlenül szükséges minden témát a TGM keretében 
megoldani, érdekegyeztetés ezen kívül is lehetséges. Ami a TGM megkötését illeti, jelenleg 
az ÉT a makrogazdasági érdekegyeztetés fóruma. Az ÉT és a KIÉT kompetenciájának 
elhatárolása fontos, de ez nem minden témánál tehető meg egyértelműen. Ilyen esetekben az 
érdekegyeztetés saját formális-informális eszközeivel a legcélszerűbb a kérdést elrendezni, 
ezt törvénnyel nem lehet megoldani. Ugyanakkor vannak olyan témák is, amelyekben sem az 
ÉT, sem a KIÉT nem kompetens. 
Az előzőek alapján a kormányzati oldal egyrészt elfogadható megoldásnak tartja azt a 
szakszervezeti javaslatot, hogy a KIÉT-nek a saját kompetenciájába tartozó témákban 
megkötött megállapodásait a TGM változatlanul vegye át, szükség esetén azokat csak a KIÉT 
módosíthassa, másrészt megvalósíthatónak tartja, hogy az ÉT-KIÉT kompetencián kivül 
kötött megállapodások is változtatás nélkül beemelésre kerüljenek a TGM-be. Azaz: a nem az 
ÉT kompetenciájába tartozó kérdésekben az ÉT ne állapodjon meg a TGM-ben. A TGM 
ilyen értelmezése lehetővé tenné az önkormányzatok bevonását vagy KIÉT megállapodás 
vagy külön megállapodás (pl. kormány-önkormányzatok között) részeseként. 
A szakszervezeti oldal elfogadta azt a kormányzati javaslatot, hogy a KIÉT megállapodások 
mellett más, ÉT-n kívüli megállapodások is beemelődjenek a TGM-be. Ugyanakkor az 
önkormányzatok ezt sem tartották kielégítő megoldásnak. Álláspontjuk szerint az 



önkormányzatok nélkül kötött TGM felelősségét nem tudják vállalni, és nem tudnak úgy 
megállapodni sem a KIÉT-ben, sem máshol, hogy nem ismerik a megállapodás ÉT-ben 
megszabott mozgásterét. Ezért további kompromisszumos megoldási módok keresését 
tartanák szükségesnek. A kamarai oldal a kormányzati álláspont kapcsán azzal egészítette ki 
véleményét, hogy csak a TGM-be bekerült témák fognak az elkövetkező időszakban kellő 
figyelmet kapni, ezért fontos ezek teljeskörűvé tétele. 
A részletes vita a munkavállalói oldal témajegyzéke alapján folyt. 
Az oldalak elfogadták azt a kormányzati indítványt, hogy az ágazati érdekegyeztetésre 
történő utalást minden témánál el kell hagyni, mivel a KIÉT nem jogosult az ágazati 
egyeztetést előírni. 
ad. 1.1., 1.2, 1.3 : Rögzítésre került, hogy a már átadott rövid, nemzetgazdasági 
helyzetértékelés mellett készül egy részletes, amely szintén a KIÉT elé kerül. Az 
érdekképviseleti oldalak igényelték, hogy a helyzetértékelés térjen ki a költségvetési 
intézményi szférára. Ennek szükségességét a kormányzati oldal elismerte, de nem tudott rá 
kötelezettséget vállalni. Az 1994.évi pótköltségvetésnél a megállapodás időpontja szeptember  
ad. 1.4. : A kormányzati oldal az államháztartási reform konkrét témái megjelölésének 
elhagyását javasolta. A PM képviselője jelezte, hogy a munka két ütemben történik, az 1994-
es első ütem a pénzfolyamatok szabályozását érinti, a tartalmi reform 1995-ös téma. A 
szakszervezeti oldal kérte a kormányt, hogy a megjelölt résztémákat az előkészítésnél vegye 
figyelembe. Az első munkaanyag átadásának határideje: 1994. IV. negyedév, a megállapodás 
lehetséges időpontja 
ad. I.S., 1.6. : A két téma összevonásra került azzal, hogy az eredeti 1.6. pontban szereplő 
"bérpolitika" tartalma egyrészt az illetménytáblák és a minimálbér összhangja megteremtése, 
másrészt a két szféra közötti kereseti arány közelítése módszeréről történő tárgyalást jelenti. 
ad. 2. : Elfogadva 
ad. 3.1. : A téma a Munka Törvénykönyve költségvetési szférát érintő felülvizsgálatát jelenti. 
ad. 3.4., 3.5 : A két pont összevonásra került, mivel a rendvédelmi és a honvédelmi szervek 
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról egy törvény készül. Az első munkaanyag 
átadásának határideje: 1994. X.15. 
ad. 4. : Elfogadva 
ad. 5. : A humánszolgáltatások törvényi szabályozása című téma tartalmáról az oldalak 
további egyeztetést tartottak szükségesnek. 
 
Budapest, 1994. szeptember 2. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 


