
EMLÉKEZTETŐ 
a KIÉT 1997. május 8-i üléséről 

 
Az ülés elnöke: dr. Szabó Endre 
Borbáth Gábor (szakszervezeti oldal) 
 
Napirend: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 
 
Napirend előtti témák: 
1. Az önkormányzati oldal kifogásolta, hogy kérésük ellenére a KIÉT nem tárgyalja a 
társadalombiztosítás igazgatásáról szóló törvényt. A kormányzati válaszban elhangzott, hogy a 
kérés az előterjesztő NM szerint késve érkezett. A tervezetet az illetékes országgyűlési bizottságok 
már tárgyalták, a kormány támogatta a települési önkormányzatok részvételét a tb. 
önkormányzatokban. 
A három érdekképviseleti oldal igényelte, hogy az egészségügyi és a tb. törvényt a KLET tárgyalja, 
erre az NM képviselője látott lehetőséget. 
2. A KKDSZ képviselője kifogásolta, hogy a hároméves közalkalmazotti megállapodás be nem 
tartásának tendenciája erősödik; ennek jele, hogy a kjt. átfogó módosítása -ami alatt az egységes 
közszolgálati törvény kidolgozását értik - késik. 
Kormányzati válaszként elhangzott: 
- az egységes közszolgálati törvényre vonatkozó elképzelések kidolgozás alatt állnak, várhatóan 
június 20-ig lesz átadható anyag. 
- a hároméves megállapodás végrehajtása áttekintésének kormányzati egyeztetése folyamatban van, 
az anyag 2-3 héten belül átadható a KlÉT-nek. 
 
Napirend: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása 
Általános vita: 
A szakszervezeti oldal igényelte az előterjesztetteken túl további módosítások egyidejű benyújtását, 
illetve a szakértői munka megkezdését a hároméves megállapodásban rögzített, továbbá a Munka 
Törvénykönyve tárgyalása kapcsán felmerült, illetve a plenáris ülést előkészítő szakértői 
értekezleten le nem zárt kérdésekben. Az oldal megítélése szerint az egységes közszolgálati törvény 
megszületésére még várni kell, addig is több alapvető kérdést rendezni kellene a kjt-ben (az 
önkormányzati szintű érdekegyeztetés erősítése, a munkáltató meghatározása, az érdekegyeztetés 
megkerülésének szankcionálása stb.). 
A szakszervezeti oldal javaslata alapján - amelyet az önkormányzati és az intézményi munkáltatói 
oldal támogatott - a következő tárgyalási menetrend körvonalazódott: 
- az ülés megtárgyalja a most előterjesztett kjt. módosításokat, 
- rövid időn belül a hároméves megállapodást aláíró partnerek egyeztetik a megállapodásból 
következő, további kjt. módosítási igényeket, 
- a KIÉT újra napirendre tűzi a kjt. módosítását (a szakszervezet 10 napos határidőt javasolt). 
A kormányzati oldal jelezte, hogy nyitott a hároméves megállapodásról folytatandó tárgyalásra, és 
kérte a szakszervezettől a további kjt. módosítási igények írásba foglalását. 
Részletes vita: 
Több paragrafussal kapcsolatban hosszas vita alakult ki, amelyeket nem sikerült lezárni, így a 
szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, ha a csoportos létszámleépítésnél munkahelyi szinten a 
szakszervezetnek csak közalkalmazotti tanács hiányában van a munkáltatónál konzultációs joga 
/38.§ (3)/. Az EDDSZ továbbra sem tartja kielégítőnek az ügyelet és a készenlét szabályozására, 
valamint az egészségkárosító kockázatok között végzett munka pótlékolására vonatkozó 
javaslatokat /59.§(2), 72.§/. Az előterjesztő kérte, hogy a szakszervezet írásban foglalja össze 
konkrét problémáit. 
 
Budapest, 1997. május 12. 


