
TÁJÉKOZTATÓ 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 1998. november 6-i 

üléséről 
 
Az ülés elnöke: Herczog László, a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
 
Napirend:  Konzultáció a Munka Törvénykönyvéről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvények módosításáról 
 
A napirend előadója: dr. Pál Lajos, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára 
 
Napirend előtt a kormányzati oldal képviselője elnézést kért a szociális partnerektől, amiért a 
SzCsM - a KLET alapszabályának és a titkárság meghívójának ellentmondóan - olyan levelet 
juttatott el a sajtóhoz, amelyben a KIET ülését zárt ülésnek minősítette. Egyben jelezte, hogy 
a tévedést a SzCsM a sajtó felé is korrigálta. 
A szakszervezeti oldal bejelentette, hogy levelet írtak dr. Chikán Attila miniszter úrnak, mint 
a KLET működéséért felelős tárca vezetőjének, hogy tegyen lépéseket kormányzati szinten a 
KLET törvény és alapszabály szerinti működésének biztosítására. A levélben utaltak egyrészt 
a SzCsM zárt ülésre vonatkozó egyoldalú döntésére, másrészt sérelmezték, hogy a 
Pénzügyminisztérium nem biztosította a KJET-beli egyeztetéshez a részvételre jogosult 
szakszervezetek számának megfelelő példányban a költségvetési törvényjavaslatot. 
A Munka Törvénykönyve több évre tervezett, átfogó felülvizsgálatával kapcsolatban a 
szakszervezeti oldal jelezte, hogy mivel az Mt. a közszférára is vonatkozik, és miután a 
KLET független az ÉT-től, a KLET szakszervezetei saját jogon kívánnak részt venni az 
előkészítő szakértői munkában, nemcsak az ÉT-ben részt vevő konföderációk útján. Ehhez az 
igényhez csatlakoztak az önkormányzati szövetségek is, amelyek nem tagjai az ET-nek. 
A napirend kapcsán a szakszervezeti oldal bejelentette, hogy az előterjesztett tervezetnek 
csak azon pontjáról kívánnak tárgyalni, amelyben az Alkotmánybíróság határozata miatt 
szabályozási kényszer van. A többi pontról írásos véleményt adnak és szakértői egyeztetést 
javasolnak, amely szakmailag megalapozottabbá tehet egy majdani plenáris ülést. A 
módosítástervezet egészével kapcsolatban azt az általános álláspontot fogalmazták meg 
előzetesen, hogy az szakszervezet ellenes, növeli a munkavállalói kiszolgáltatottságot, ezért 
elutasítják. Kifogásolták azt is, hogy a közszféra végkielégítési rendszereinek módosítását a 
költségvetési törvényjavaslat tartalmazza, és az erre vonatkozó módosítások érdekegyeztetés 
nélkül kerültek benyújtásra a Parlamenthez, ami miatt a szakszervezetek panaszt kívánnak 
benyújtani az Alkotmánybírósághoz és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez. Az 
önkormányzati és az intézményi munkáltatói oldal egyetértett a szakszervezetek 
álláspontjával. 
A napirend egyeztetésének eredménye: 
Az érdekképviseleti oldalak álláspontjának megfelelően csak az előterjesztett törvénytervezet 
AB határozattal érintett 18. §-áról (Kjt. 34. §) folyt tartalmi konzultáció (a közalkalmazotti 
jogviszony jogellenes megszüntetése esetén alkalmazandó rendelkezések). Az Mt. és a Kjt. 
többi előterjesztett módosításával foglalkozó szakértői bizottság november 12-én 8.30 órai 
kezdettel ül össze a Szociális és Családügyi Minisztériumban. 
Egyéb: 
A költségvetési törvényjavaslat KJET-beli tárgyalásának időpontjául november 18-a vagy 19-
e került előzetesen kitűzésre. 
 
Budapest, 1998. november 9. 

(Popper László) 


