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A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 
A DOLGOZÓK MUNKAVISZONYÁT ÉRINTŐ ÁTSZERVEZÉSEKKEL, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKSZERVEZETI FELADATOKRÓL 
 
 
A munkaerő hatékony foglalkoztatását célzó gazdasági intézkedések alapján a várható 
létszám-átcsoportosításokban, a gazdálkodó egységek szanálásában, illetve felszámolásában 
való részvétel a szakszervezeti szervek számára új, az eddigiektől eltérő feladatot jelent. 
A várható folyamatok a korábbiaknál nagyobb jelentőséget adnak az érdekképviseletnek, 
érdekvédelemnek, a testületi munkának, a demokratikus fórumok működésének; az irányító 
szervek tájékoztatásának és tájékozottságának, együttműködésének, a területi koordinációnak, 
valamint az egyéni gondokkal való törődésnek, azok megoldásának. A szakszervezetek 
megfelelő jog- és hatáskörrel rendelkeznék e folyamatok befolyásolására, de ezek érvé-
nyesítése következetes, összehangolt munkát igényel a szakszervezeti mozgalom valamennyi 
területén. 
 
I. 
1. A szakszervezeti alapszervezetek 
Következetesebben és folyamatosan igényeljenek tájékoztatást a gazdasági vezetéstől a 
gazdálkodó szervezet egészének és részeinek gazdasági, pénzügyi helyzetéről, a gondokról és 
azok okairól. A testületek és tisztségviselők maguk is rendszeresen tájékozódjanak. 
Fordítsanak különös figyelmet a gazdálkodó szervezet központjának székhelyén kívül 
működő egységek (gyárak, telephelyek, leányvállalatok, üzemek, lerakatok, kirendeltségek 
stb.) helyzetére. Követeljék meg, hogy a gazdasági vezetés a munkahelyi demokrácia 
fórumain keresztül időben és pontosan tájékoztassa a dolgozói kollektívát a gazdasági egység 
gazdálkodási és pénzügyi helyzetéről, a szükséges intézkedésekről és döntésekről, az egyéni 
sorsokat is befolyásoló lépésekről. Vegyenek részt a gazdasági nehézségek megoldásához 
szükséges tennivalók kialakításában, végrehajtásában. Törekedjenek arra, hogy a 
foglalkoztatás folyamatos legyen, az elhelyezkedési támogatás igénybevételére ne, vagy csak 
rövid időre kerüljön sor. A felszámolási eljárás vagy az átszervezés folyamán, ha a 
felszabaduló munkaerő létszáma meghaladja a tíz főt, a döntéshozatallal egyidejűleg 
kötelesek erről értesíteni az érintett iparági-ágazati szakszervezetet és á szakszervezetek 
megyei (budapesti) tanácsát. Ügyeljenek arra, hogy ugyanazon elképzelésből, célkitűzésből 
eredő, egy adott időszakban esedékes létszámleépítésre vonatkozó döntést a munkáltató egy 
időben hozzon meg (ne aprózza el). Követeljék meg a dolgozók munka- és társadalombiz-
tosítási jogviszonyával összefüggő jogainak ismertetését, érvényesítését, valamint a 
gazdálkodó szervezetek felszámolásához kapcsolódó szociális kérdések rendezését. 
Felszámolási eljárás, illetve átszervezés esetén rendelkezzen dokumentumokkal igazolt, nap-
rakész nyilvántartással a szakszervezet ingó és ingatlan vagyonáról. 
A felszámolás minden szakaszában rendszeresen tájékoztassák az iparági-ágazati 
szakszervezetek központi vezetőségeit és az szmt-ket (SZBT-t) a kialakult helyzetről, az 
elhatározott intézkedések végrehajtásáról, a dolgozók hangulatáról, a további döntést igénylő 
kérdésekről. 
2. Az iparági-ágazati szakszervezetek 
Alapszervezeteik, középszerveik és az szmt-k, (SZBT) segítségével szerezzenek folyamatos 
ismereteket a gazdálkodó szervezetek helyzetéről. Fordítsanak nagyobb figyelmet a gyengébb 
eredményt elérőkre és a gazdálkodó szervezet központjának székhelyén kívül működő 
egységek helyzetére. Biztosítsák a felszámolási eljárás alatt a helyi szakszervezeti 
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tevékenység folyamatosságát. Segítsék a szakszervezeti jogok érvényesítését. Kísérjék foko-
zott figyelemmel a választott tisztségviselők további sorsának alakulását, gondoskodjanak a 
függetlenített tisztségviselők elhelyezéséről. Nyújtsanak segítséget a munkaerő-
átcsoportosítások, a létszámleépítések helyi megoldásához, az állományból kikerült dolgozók 
újbóli elhelyezkedéséhez. Szükség esetén hívjanak össze ágazati érdekegyeztető fórumot. 
Követeljék meg, hogy az alapszervezetek tulajdonában levő szakszervezeti vagyonról pontos 
és naprakész nyilvántartás legyen. Felszámolási eljárás esetében ügyeljenek arra, hogy 
szakszervezeti tulajdon vagy résztulajdon ne kerüljön értékesítésre. Tapasztalataikat 
rendszeresen jelezzék a SZOT-nak. Negyedévente -— szükség esetén azonnal — tájékoz-
tassák a SZOT közgazdasági és életszínvonal-politikai osztályát a tíz főt meghaladó 
létszámleépítésekről. Indokolt esetben a minisztériummal (országos főhatóságokkal) 
egyeztetve javasolják a szanálási el- 
járás kezdeményezését. (Szanálás alatt a vállalat állami költségvetésből való talpra állítását, 
pénzügyi megsegítését kell érteni.) 
3. A szakszervezetek budapesti, megyéi tanácsai 
— Az iparági-ágazati szakszervezetek! és középszerveinek közreműködésével folyamatosan 
tájékozódjanak a gazdálkodó szervezetek helyzetéről. Fordítsanak, kiemelt figyelmet a 
gazdasági, pénzügyi nehézségekkel küszködő egységekre. Indokolt esetben javasolják a 
SZOT-nak az állami szanálási eljárás kezdeményezését. 
— Negyedévente — és szükség esetén azonnal — tájékoztassák a SZOT közgazdasági és 
életszínvonal-politikai osztályát a 10 főt meghaladó létszámleépítésekről. 
— Kísérjék figyelemmel a dolgozók átcsoportosításának, elhelyezésének körülményeit. Az 
újra elhelyezkedéskor -— a tanácsi szakigazgatási szervekkel együttműködésben — segítsék 
elő a gazdaságpolitikailag szükséges folyamatok érvényesülését (pl. hiányszakmák, 
szolgáltatási szféra, ellátatlan területek). 
y- Szükség szerint kezdeményezzék területi érdekegyeztető fórumok létrehozását. Ennek 
munkájába vonják be a területi munkáltatói, államigazgatási és szakszervezeti képviselőkön' 
kívül a felszámolót, a munkahelyi szakszervezet helyi képviselőjét. Az itt kötött 
megállapodásoknak megfelelően a dolgozókat értesíteni kell az elhelyezkedési 
lehetőségekről; 
 
II. 
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknél dolgozók, valamint a felszámolás során 
onnan kikerülő szakszervezeti tagok és nyugdíjasok szervezeti életének és 
érdekképviseletének biztosítása. 
1. A felszámolásra kerülő gazdálkodó szervezetnél az iparági-ágazati szakszervezeteknek az 
eljárás befejezéséig biztosítaniuk kell a helyi szakszervezet működését, s ennek személyi és 
tárgyi feltételeit. A munkahelyen működő szakszervezeti szervnek kell biztosítani a tagsággal 
járó juttatásokat (pl. segély, 50%-os utazási kedvezmény stb.) a gazdálkodó szervezet 
megszűnéséig a meghosszabbított felmondási idejüket töltő szakszervezeti tagok, a munkajogi 
állományban levők (gyed, gyes, sorkatonai szolgálat stb.) és a munkahelyhez tartozó 
nyugdíjas szakszervezeti tagok részére. 
A felszámolási eljárás alatt levő gazdálkodó szervezeteknél a helyi szakszervezeti működést 
biztosító lehetséges szervezeti megoldások: 
a) a választott szakszervezeti bizottság működtetése, amíg az szb-tagok száma három főnél 
nem kevesebb; 
b) intézőbizottság létrehozása központi vezetőség megbízása alapján; 
c) szakszervezeti szervező kinevezése a központi vezetőség (illetve középszerve), vagy 
felkérés alapján az szmt apparátusából. Indokolt esetben szervezőnek kinevezhető a volt szb 
tagja is. 
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E változatok — az iparági-ágazati szakszervezetek. 
elnökségének döntésétől függően — kombináltan is 
alkalmazhatók. 
2. A gazdálkodó szervezet állományából kikerült és elhelyezkedési támogatásban részesülő 
szakszervezeti tagok szervezeti hovatartozása. 
A szakszervezeti mozgalom az átmenetileg elhelyezkedési támogatásban részesülők számára 
is biztosítani kívánja érdekvédelmüket. 
A javasolt szervezeti megoldások a következők: 
a) A központi vezetőségek az apparátusban létrehozhatnak ezen szakszervezeti tagok számára 
ún. helyi csoportot. E helyi csoportok biztosítják az érintett dolgozók sajátos érdekvédelmét, 
gondoskodnak arról, hogy 
_ szükség esetén juttatásban részesüljenek. A dolgozók' 
itt rendezhetik tagsági díjukat is. 
b) A központi vezetőségek e feladattal megbízhatják középszerveiket, illetve bázis 
alapszervezeteket jelölhetnek k{ az a) pontban jelzett tennivalók ellátására. (E megoldás 
esetén a központi vezetőségeknek kell biztosítani a megbízott szervek számára a segélyek 
stb.; kifizetéséhez az anyagi alapot — utólagos elszámolással.) 
c) A helyi csoportokat az szrrtt-k, illetve a szakszervezetek városi, községi bizottságai mellett 
is létre lehet hozni a területen élő, különböző ágazati szakszervezetekhez tartozó, 
elhelyezkedési támogatásban részesülő tagok számára. 
(E megoldás esetén központilag kell biztosítani a helyi csoportok számára a megfelelő anyagi 
alapot a szakszervezeti tagsággal járó juttatásokhoz.) 
3. A jogutód nélkül felszámolt gazdálkodó szervezetek nyugdíjas szakszervezeti tagjainak 
szervezeti hovatartozása és érdekvédelme. 
A megszűnt alapszervezetek nyugdíjas tagjainak szervezeti életét, érdekvédelmét továbbra is 
biztosítani kell. 
Ehhez javasolt szervezeti megoldások: 
a) A központi vezetőségek mellett — ahol még nem működik — nyugdíjasbizottságot, illetve 
alapszervezetet lehet létrehozni. 
b) A központi vezetőségek középszerveiket is megbízhatják, illetve bázis alapszervezeteket is 
kijelölhetnek a feladat ellátására. 
c) Az szmt-k, illetve a szakszervezetek városi, községi, Budapesten kerületi bizottságai 
mellett is létre lehet hozni nyugdíjasbizottságot, vagy alapszervezetet. 
(E megoldás esetén központilag kell biztosítani a megfelelő anyagi alapot a szakszervezeti 
tagsággal járó juttatásokhoz.) 
4. A jogutód nélkül felszámolt gazdálkodó szervezetek szakszervezeti tagfenntartóinak 
szervezeti hovatartozása. 
A megszűnt alapszervezetek tagfenntartóinak továbbra is biztosítani kell a tagfenntartás 
lehetőségét. 
Ennek szervezeti megoldásairól az iparági-ágazati szakszervezetek döntenek a II/2. pontban 
megjelölt variációk alapján. 
 
III. 
A tagdíj mértéke, a gazdálkodás anyagi forrása, a vagyonjogi kérdések rendezése. 
1. A. tagdíj összege: 
— a meghosszabbított felmondási időre továbbra is a besorolásnak megfelelő (az adott 
jövedelemmel arányos egy százalék); 
— az elhelyezkedési támogatás jogosultságának idejére: 
— havi 3 — Ft (amelyet a tag fizethet utólag ott is, ahol újból munkát vállal). 
2. A gazdálkodás anyagi forrásához szükséges feltételek megteremtésének módja: 



 4

A gazdálkodó szervezet állományából kikerült, elhelyezkedési támogatásban részesülők, 
valamint a nyugdíjas tagok szakszervezeti juttatásaihoz az iparági-ágazati szakszervezetek 
biztosítják az anyagi (pénzügyi) alapot. 
Az szmt-k, illetve a szakszervezetek városi, községi, Budapesten kerületi bizottságaihoz 
kerülő tagok számára adott szakszervezeti juttatásokhoz szükséges anyagi alapot a SZOT 
megelőlegezi, amelyet az iparági-ágazati szakszervezetek a tényleges igénybevétel szerint 
kötelesek megtéríteni, amely nem lehet több a mindenkori költségvetési normák szerinti 
összegnél. 
A központi vezetőségek, az szmt-k, illetve a szakszervezetek városi, községi, Budapesten 
kerületi bizottságai mellett működő alapszervezetek a tagjaik által befizetett tagdíjjal 100%-
ban rendelkeznek. 
3. A felszámolásra kerülő gazdálkodó szervezeteknél a szakszervezetek vagyonjogi kérdései. 
A gazdálkodó felszámolása esetén a megszűnt szakszervezeti alapszervezet álló- és 
forgóeszközei az iparági-ágazati szakszervezetek tulajdonába mennek át. A központi 
vezetőség elnöksége dönt annak a felhasználásáról, újbóli elosztásáról. 
A felszámolásra kerülő vállalatok jóléti, szociális, kulturális és sportintézményeinek esetében 
a szakszervezeti szerveknek törekedniük kell arra, hogy — ha a célszerűsége fennáll — 
eredeti funkciójukban működhessenek tovább. 
 
Megjelent: Szakszervezeti Értesítő, 1987. március 
 
 
 

1987. július 10. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KIBONTAKOZÁS PROGRAMJÁRÓL, A SZAKSZERVEZETEK 

TEENDŐIRŐL 
(részlet) 

A szakszervezetek — társadalmi-gazdasági helyzetünk, nehézségeink ismeretében, az azok 
megoldására irányuló törekvésekkel azonosulva — támogatják a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának 1987. július 2-i állásfoglalását a gazdasági-társadalmi 
kibontakozás programjáról. Az elfogadott programban a szakszervezetek saját törekvéseik 
megvalósulását is látják. Különösen fontosnak tartják, hogy a program előrelátó 
foglalkoztatáspolitika kialakítását; átfogó bérreform kidolgozására irányuló munkálatok 
elindítását, ennek részeként a keresetszabályozás kötöttségeinek oldását; komplex, a körülmé-
nyekhez igazodó szociálpolitika kialakítását; a politikai intézményrendszer fejlesztésének 
részeként az érdekfeltáró, érdekegyeztető mechanizmusok működésének hatékonyabbá tételét 
irányozza elő. A szakszervezetek a program alapján lehetőséget látnak arra, hogy olyan 
változások induljanak el, amelyek valóságos nehézségeink megoldására, a társadalmi-
gazdasági kibontakozás feltételeinek megteremtésére irányulnak. 

A szakszervezetek külön hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a gazdasági kihívásra a 
program társadalmi rendszerünk tartós értékeire alapozó szocialista választ ad; s a Központi 
Bizottság állásfoglalása úgy kívánja elérni a műszaki-gazdasági megújulást, a gazdasági 
szerkezet átalakulását, a munka hatékonyabbá tételét, hogy eközben ne szoruljanak háttérbe a 
foglalkoztatás szempontjai, ne rendüljön meg az emberek szociális biztonsága, ne növekedjen 
a hátrányos helyzetben levők lemaradása. Ez egyben azt is jelenti, hogy szocialista elveink, a 
társadalmi biztonság megőrzésének vállalása olykor a pusztán gazdasági racionalitást követő 
úthoz képest lassúbbnak bizonyulhat, de csak ez teremtheti meg a tartós kibontakozás 
társadalmi bázisát. 
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A szakszervezeti mozgalom fontosnak tartja, hogy a kibontakozás programja a társadalmi és 
gazdasági élet valamennyi területét megújítva kívánja mozgásba hozni a társadalom alkotó 
energiáit. A szakszervezetek meggyőződése szerint is — a gazdaságpolitika, a 
gazdaságirányítás teendőinek megfogalmazása mellett — napirendre kell tűzni a politikai 
intézményrendszer működésének korszerűsítését, együttesen törekedve a gazdasági és 
társadalmi viszonyok kölcsönös, összehangolt fejlesztésére. 

Hasonló módon igénylik és támogatják a szakszervezetek azokat a törekvéseket, amelyek 
társadalmi-gazdasági viszonyaink tudományos igényességű feltárására, az ideológiai 
természetű kérdések megválaszolására, a hosszabb távú fejlődési irányok kijelölésére 
irányulnak, mert enélkül egy sor gyakorlati feladatot nem lehet kielégítő módon megoldani. 
Különösen nagy jelentőségű, a szocialista tervgazdálkodás és a szabályozott piac szerepének, 
hatáskörének, egymáshoz való viszonyának tisztázása, az áru-, pénzes piaci viszonyok 
ösztönző hatása mellett jelentkező nemkívánatos társadalmi hatások elkerülése, lehetőségeink 
és a gyakorlati teendőknek a kimunkálása. 

A kibontakozás programjának sikeres megvalósítását nagymértékben befolyásolja, hogy a 
dolgozók a programot, annak szükségességét és az átmenetileg vele járó nehézségeket is 
megismerjék, megértsék, vállalják, részt vegyenek a részletek kidolgozásában, s így a 
végrehajtás széles körű társadalmi összefogáson alapulhasson. 

 
A szakszervezetek támogatják, az MSZMP Központi Bizottsága által elfogadott program 

alapvető gazdaságpolitikai irányait, a szelektív műszaki-technikai fejlesztés, a szerkezetváltás 
előtérbe állítását, a külgazdasági egyensúly javítását, az ezekhez szükséges források olyan 
módon történő biztosítását, amihez társadalmi közmegegyezés alakítható ki. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa az MSZMP KB állásfoglalása alapján készülő 
kormányzati program kidolgozásához a munkavállalók érdekeinek képviseletében az alábbiak 
mérlegelését, figyelembevételét ajánlja: 

1. Alapvető jelentőségű feladat, hogy a gazdaság szerkezetét az ország adottságaihoz 
igazítsuk, és megteremtsük a termelési tényezőkkel való hatékony gazdálkodás feltételeit. A 
szakszervezetek úgy ítélik meg, hogy a szerkezetváltáshoz jól átgondolt, konkrét cselekvési 
programokra, az ezek végrehajtását szolgáló hatékony eszközrendszerre, jelentős pénzügyi 
forrásokra van szükség. Ezért e hosszú időt igénybe vevő folyamatot illetően el kell kerülnünk 
az illúziókat, a türelmetlenséget, a kapkodást. 

A szakszervezetek tudomásul veszik a szerkezetváltással együttjáró munkaerőmozgást. 
Ugyanakkor a szükségképpen kialakuló átmeneti foglalkoztatási feszültségeknek lehető 
legkisebb mértékűre szorítására törekszenek, és el akarnak kerülni bármilyen mértékű 
munkanélküliséget. Hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy előrelátó foglal-
koztatáspolitikára, s ehhez megfelelő eszközrendszerre van szükség. Megkülönböztetett 
jelentőséget tulajdonítanak egy foglalkoztatáspolitikai alap létrehozásának, amely segít 
összehangolni a szerkezetváltás céljait és a foglalkoztatáshoz fűződő érdekeket. 

2. A gazdaság kibontakozásának alapvető feltétele, hogy energiánkat a gazdaság jövedelem 
teremtő képességének erősítésére, az ehhez szükséges társadalmi, gazdasági környezet 
megteremtésére fordítsuk. Ennek keretében megkülönböztetett jelentősége van annak, hogy 
megfelelő feltételeket teremtsünk a szocialista nagyüzemek gazdálkodásához, a dolgozók 
főmunkaviszonyban, főmunkaidőben kifejtett teljesítményeinek növeléséhez, az ehhez 
szükséges folyamatos anyagellátás, jó munkaszervezés, teljesítményelvű bérezés 
megvalósításához. 

Ennek érdekében — egyebek mellett — a vállalatok érdemi önállóságának növelésére, a 
gazdasági szabályozás stabilitására és kiszámíthatóságára, a vállalatvezetők érdekeltségének 
és felelősségének egyszerre történő növelésére van szükség. 
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3. Mihamarabb érvényt kell szerezni annak a törekvésnek, amely a társadalmi-gazdasági 
fejlődés alapvető feltételének tekinti a szellemi ráfordítások súlyának, jelentőségének 
növelését. Ehhez olyan szemléleti változásra van szükség, amely a magas színvonalú szellemi 
tevékenységhez nélkülözhetetlen feltételeket — művelődés, oktatás, képzés, innovációs 
tevékenység stb. — a fejlesztő tevékenység szerves részének tekinti. 

4. A szakszervezeti mozgalom alapvető fontosságúnak ítéli, hogy a soron levő gazdasági 
feladataink megvalósításához szükséges források megteremtése, a belföldi felhasználás, 
közületi, lakossági fogyasztás átmenetileg elkerülhetetlen korlátozása, illetve az ezekhez 
kapcsolódó konkrét kiadások és mértékek kialakítása rendkívül alapos, körültekintő, 
valamennyi lehetséges forrás bevonását számításba vevő, a nemzeti jövedelem különféle 
„elszivárgási csatornáinak" felszámolására irányuló mérlegelés és döntés alapján történjen. A 
források megteremtésében, a terhek viselésében megengedhetetlen mindenféle egyoldalúság, 
ebben megfelelő arányban részt kell vállalnia mindhárom fő jövedelemtulajdonosnak: az 
állami költségvetésnek, a termelőszférának és a lakosságnak. 

A szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a vállalatok számára közvetített keményebb 
hatékonysági követelmények, a lakossági fogyasztásnak a tényleges teljesítményekkel 
összhangban álló, szigorúbb feltételei kialakítása mellett, kellő figyelmet kapjon a 
költségvetés kiadásainak ésszerű mérséklése, az egyes területeken megnyilvánuló pazarlás 
felszámolása. A nemzetközi pénzügyi, gazdasági kapcsolatokban és tevékenységben előtérbe 
kell állítani az ország gazdasági érdekeinek hatékonyabb képviseletét, a külkereskedelem 
szervezeti és érdekeltségi viszonyainak a népgazdaság egészének érdekeivel és helyzetével 
történő jobb összehangolását, a mindezek érdekében szükséges, konkrét teendők 
számbavételét és következetes megvalósítását. 

5. A mai helyzetben a szakszervezetek megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítanak 
annak, hogy súlyának, szerepének megfelelő figyelmet és eszközöket fordítsunk a 
szociálpolitikára. 

A szociálpolitika lehetőségei nagymértékben függnek a gazdaság teljesítményeitől, 
mindemellett fontos figyelembe venni, hogy a megfelelő szociális intézményrendszer és 
ellátás jelentős mértékben hatással van a társadalom teljesítőképességére, így gazdasági 
teljesítményeire is. 

A jelenlegi időszakban különösen fontos, hogy a szociálpolitika a családok, mindenekelőtt a 
gyermekes családok esetében csökkentse a gazdaság negatív hatásait (foglalkoztatási 
feszültségek, reálbérek alakulása stb.), és megfelelő társadalmi feltételeket teremtsen az 
átrendeződéshez szükséges források megteremtése érdekében vállalt lépések, a velük járó 
gondok, feszültségek kezeléséhez. A feladatok sorában a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
elsődlegesnek tartja: 
— a lakáskérdés kiemelt kezelését, mindenekelőtt a pályakezdő, családalapító fiatalok első, 

önálló lakása megteremtése feltételeinek kialakítását, javítását; 
— a többgyermekes családok életszínvonalának, életkörülményeinek védelmét; 
— az alacsony nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítását, a nyugdíjak reálértékének 

fokozatos megőrzését, az ehhez szükséges források olyan módon történő megteremtését, 
amely tekintettel van a jelenlegi gazdasági helyzet lényeges körülményeire, az aktív korú 
lakosság terheire, a foglalkoztatás szempontjaira. 

6. A szakszervezetek nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a jelenlegi időszakban is 
megfelelő figyelmet fordítsunk az egészségmegőrzés társadalmi programjának 
kibontakoztatására, az ehhez szükséges — döntően a megelőzést szolgáló feltételek — 
megteremtésére, a dolgozó ember testi épségének, egészségének megőrzésére, a tiszta emberi 
környezet megóvására, megteremtésére. 

7. A társadalompolitika, a gazdaságpolitika fő törekvéseinek szolgálatában alkalmazható 
eszközrendszer megválasztása és helyes működtetése meghatározó jelentőségű. 
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Ezért a szakszervezetek a gazdaságirányítási rendszer olyan korszerűsítését tartják 
célravezetőnek és társadalmilag támogathatónak, amely komplex módon kiterjed irányítás, 
ezen belül is a közgazdasági szabályozás fő elemeire, egyidejűleg újítja meg az ár- és 
bérrendszert, valamint a vállalati és lakossági adóztatás rendszerét. 

A szakszervezetek az adórendszer tervezett reformját — megfelelő előkészítés esetén — 
tudomásul veszik. Ezzel kapcsolatban a korábban kialakított állásfoglalásuk szellemében e 
helyütt is fontosnak tartják a következők hangsúlyozását: 

a) Az általános forgalmi adó, valamint a személyi jövedelemadó bevezetése körültekintő 
számítások, a várható gazdasági, társadalmi hatások mérlegelése alapján a szükséges 
szociálpolitikai intézkedések egyidejű megvalósításával történjen. 

b) Szocialista értékeink védelmében az általános forgalmi adó kulcsainak megállapításánál, 
a meglevő ártámogatások kezelésénél továbbra is szükség van életszínvonal-politikai és 
társadalompolitikai megfontolások érvényesítésére. 

c) A személyi jövedelemadó bevezetésével összefüggésben alapvetőnek ítéli meg, hogy: 
 
— az adó a bérből és fizetésből élők főmunkaviszonyból származó egyéni nettó kereseteit ne 

csökkentse; 
— ne rendezze át kedvezőtlenül a szociális ellátás szín- 
— ne fokozza a gyermekes, mindenekelőtt a többgyermekes családok hátrányos helyzetét; 
— megfelelő eszközöket alakítson ki a munkával nem arányos, kiugróan magas jövedelmek, 

ezen belül a láthatatlan jövedelmek adóztatásához; 
— ne rontsa a teljesítményösztönzés feltételeit; 
— gazdaságilag ésszerű, társadalmilag indokolt kedvezményeket és mentességeket 

tartalmazzon. 
d) A szakszervezetek fontosnak ítélik, hogy az adóreform bevezetésével egy időben 

kidolgozandó bérreform keretében mihamarabb kerüljön sor a keresetszabályozás, az 
alapbérrendszerek és más anyagi érdekeltségi formák áttekintésére és korszerűsítésére. Nagy 
jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a keresetszabályozásban a közeljövőben az 
érdekegyeztetés fokozatosan bővülő szerephez jusson. 

e) Mindkét adónem alkalmazásával kapcsolatban a szakszervezetek fontosnak tartják 
hangsúlyozni: olyan megoldásokat és mértékeket kell alkalmazni, amelyek még átmenetileg 
sem teremtenek elfogadhatatlan helyzetet, sem a fogyasztói árszínvonal és árarányok 
alakulásában, sem a foglalkoztatásban. 

f) Az adórendszer tervezett reformja körültekintő előkészítést kíván, a kapcsolódó kérdések, 
területek, jogszabályok gondos áttekintését, összehangolását igényli. Legalább ennyire fontos 
az új adónemek által érintettek megfelelő felkészítése, felkészülése. A szakszervezetek 
véleménye szerint akkor szülessen döntés a bevezetésről, illetve annak időpontjáról, amikor a 
fenti feltételek megnyugtatóan megítélhetők és biztosíthatók. 

8. A Szakszervezetek Országos Tanácsa helyesnek tartja, hogy a nyugdíjrendszer 
módosításának előkészületei az adórendszer kidolgozásával párhuzamosan és összhangban 
folynak. 

Fontosnak tartja, hogy a konkrét döntésre az adórendszer várható hatásainak 
figyelembevételével, a népgazdasági tervekben előirányzott élet- és munkakörülmények 
ismeretében, a dolgozók véleményének széles körű kikérése után kerüljön sor. A 
szakszervezetek azt is fontosnak ítélik, hogy a fenti igénnyel, de belátható időn belül döntés 
szülessen a nyugdíjrendszer módosításának időpontját, tartalmát illetően, megszüntetve az 
érintettek körében hosszabb idő óta tapasztalható bizonytalanságot. 
 

II. 
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A szakszervezeti mozgalom nagy jelentőségűnek tartja, hogy a Központi Bizottság 
állásfoglalása a gazdasági-társadalmi kibontakozás szerves részének tekinti a szocialista 
demokrácia fejlesztését, a politikai intézményrendszer korszerűsítését. A szakszervezeteknek 
meggyőződése, hogy a kibontakozáshoz elengedhetetlen a társadalomban és a munkahelyen a 
demokrácia olyan irányú fejlesztése, amelyben növekszik az egyének, a kisebb-nagyobb 
kollektívák hatása a társadalmi folyamatokra, nő a munkahelyi is a lakóhelyi önkormányzat 
szerepe, bővül a döntések előkészítésének nyilvánossága. 

A szocialista demokrácia szélesítése azt is jelenti, hogy a döntések előkészítése során kellő 
türelmet tanúsítsunk a különböző vélemények iránt, de a széles körű eszmecsere, a kifejtett 
nézetek érdemi mérlegelése után meghozott döntések végrehajtásakor követeljük meg az 
egységet, a következetességet. 

1. Az MSZMP KB állásfoglalásának megfelelően a szakszervezetek is fontosnak tartják a 
párt vezető szerepének érvényesítésével összefüggő kérdések napirendre tűzését, az ezzel 
kapcsolatos egyes tartalmi és mechanizmusbeli kérdések tisztázását. 

2. A szakszervezetek véleménye szerint tovább kell növelni a kormányzat önállóságát és 
felelősségét. Olyan irányú változások történjenek a döntési mechanizmusban, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a döntések előkészítésében, meghozatalában, a jelentős társadalmi, 
gazdasági kérdésekre irányuló megállapodások alkalmazásában az állami és az 
érdekképviseleti szervek nagyobb mozgásteret kapjanak. Mindehhez szükség van az 
érdekfeltárás, érdekegyeztetés jelenleginél hatékonyabb rendszerének kialakítására. 

3. A szakszervezeti mozgalom érdekelt abban, hogy egész tevékenysége, a partner állami 
szervekkel megvalósított együttműködése és vitái nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A 
szakszervezetek részéről megvalósított felelős érdekvédelmi, érdekképviseleti munka 
nyíltsága a társadalmi kontroll alapvető feltétele. így erősíthető a tagság meghatározó szerepe, 
és csak így lehet biztosítani, hogy a közvéleményt ne ellenőrizhetetlenül terjedő híresztelések, 
hanem a szervezetten biztosított nyilvánosság formálja. 
 
Megjelent: Szakszervezeti Értesítő, 1987. július. 
 
 

1988. február 19. 
A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA 

A SZAKSZERVEZETEK 1988. ÉVI FELADATAIRÓL  
 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa úgy ítéli meg, hogy az 1987-es esztendő a 
szakszervezeti mozgalom számára sok tekintetben új helyzetet teremtett, számos fontos 
tapasztalattal szolgált. Egyes területeken az ipar javuló teljesítményei, a fizetési mérleg elmúlt 
években kialakultnál kisebb mértékű romlása pozitív irányú elmozdulásokra utal, 
mindamellett nem következett be fordulatszerű változás. Az ország nehezedő gazdasági 
helyzete, egyes társadalmi konfliktusok megjelenése — az életkörülmények alakulásában, a 
foglalkoztatási helyzetben, a szociális támogatás, ellátás terén stb. — korábban nem tapasztalt 
problémák elé állították a szakszervezeteket. 

A szakszervezetek a kikerülhetetlen, kényszerű intézkedéseket, megszorításokat tudomásul 
véve arra törekedtek és törekednek, hogy a feszültségek ésszerű kereteken, a kezelhetőség 
határain belül maradjanak. Az elmúlt év során megfogalmazott számos javaslatukkal, a viták 
során kialakított kompromisszumok keresésével is ezt a célt szolgálták, részt vettek a 
gazdasági, társadalmi kibontakozási és stabilizációs program kialakításában és a végrehajtás 
elősegítésében. Mindamellett fő törekvésük az, hogy a gazdaság alapvető jelentőségű 
egyensúlyi problémáira pozitív válaszokat találjanak, hogy a stabilizáció követelményei szülte 
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restrikció és korlátozás mielőbb és mind több területen egészüljön ki a jövedelemteremtő 
képesség fokozását szolgáló, azt ösztönző feltételekkel. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa álláspontja szerint a szakszervezetek a fenti célok 
megvalósításához úgy járulhatnak hozzá leginkább, ha 

— erősítik érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységüket, javítják annak nyilvánosságát; 
— a dolgozókat a közösen kialakított és elfogadott teendők megvalósítására, az 

elhatározások valóraváltását akadályozó tényezők elleni határozott fellépésre mozgósítják; 
— érdekvédelmi szempontjuk érvényesítése mellett konstruktív javaslatokkal járulnak hozzá 

a teendők közmegegyezésen alapuló kialakításához; 
— saját tevékenységük tartalmát, szervezeti kereteit, működési mechanizmusait átfogóan 

megújítják. 
 

I. 
A termelés év eleji anyagi, műszaki feltételei sok területen jobbak a korábbi éveknél. 

Jelenlegi ismereteink szerint kedvezőnek minősíthető, hogy a bérek bruttósítása a vártnál 
kevesebb konfliktussal valósult meg. 

Az új gazdasági szabályozás ugyanakkor számos bizonytalansággal terheli a termelést, a 
gazdálkodást és az elosztást. A megváltozott ár- és adórendszer, a külkereskedelmi 
szerződéskötések bizonytalanságai akadályozták a vállalati éves tervek elkészítését, a 
gazdálkodó szervezetek jelentős részének nincs jóváhagyott terve. Az új jogszabályok kése-
delmes megjelenése, a lökésszerűen megnövekedett adminisztráció, egyes bankok 
hitelkorlátozó akciói, illetve a kamatlábemelés, valamint az árfolyamok bizonytalanságai 
további zavarokat okoztak és okoznak a vállalati gazdálkodásban és bizonyos területeken az 
ellátásban is. 

Az új adórendszer, a fogyasztás visszaszorítását célzó törekvések rendkívül érzékenyen 
érintik és ma is foglalkoztatják a szakszervezeti tagságot, az egész lakosságot. Az 
árváltozások közül mindenekelőtt a csecsemő- és gyermekcikkek árának drasztikus emelése 
váltott ki különösen nagy értetlenséget és elégedetlenséget. Általános a félelem az 
árbejelentési kötelezettség feloldása utáni újabb jelentős áremelkedésektől is. i 

A SZOT a stabilizációs célok megközelítésében kiemelkedő fontosságot tulajdonít az 1988-
as esztendő teljesítményének. Hangsúlyozza, hogy a szakszervezetek érdekképviseleti és 
érdekvédelmi funkciójuk igényesebb ellátásával is hozzá akarnak járulni a belpolitikai 
stabilitás fenntartásához, a gazdasági, társadalmi problémák feltárásához. 

Elsősorban a következő területeken kívánják elősegíteni azok megoldását: 
— Az 1988. évi gazdasági folyamatok felerősíthetik a foglalkoztatási feszültségeket. Elő kell 

segíteni, hogy ezek elviselhető keretek között maradjanak. A szakszervezetek a korábbi 
megállapodásoknak megfelelően határozottan igénylik, hogy a kormány törölje el az 
elhelyezkedési támogatás tízfős létszámhatárát, és következetesebben működtesse a 
foglalkoztatási gondok enyhítését biztosító eszközrendszert. Éreztesse hatását a 
foglalkoztatási alap mind az új munkahelyek létesítésében, mind az átképzésben. 

— A folyamatban lévő szanálási eljárásokat megnyugtató módon, időben le kell zárni. A jövőben 
el kell kerülni, hogy az eljárások indokolatlan elhúzódása, a nem megfelelő tájékoztatás 
feszültségeket okozzon az érintett dolgozók körében. Mindezek érdekében ezen eljárásokkal 
kapcsolatban a szakszervezetek igénylik, hogy jogszabály rendezze az illetékes szakszervezeti 
szervek tájékoztatásának kötelezettségét a megfelelő időponttal. 

— Szükséges, hogy a szakszervezetek folyamatosan ellenőrizzék a bérek bruttósítása utáni 
helyzetet is mindenekelőtt abból a szempontból, hogy változatlan teljesítmény mellett éves 
átlagban valóban biztosított legyen az elmúlt évi nettó keresetek megőrzése. Az éves 
bérfejlesztést — a gazdálkodási feltételektől függően — mielőbb indokolt végrehajtani. A 
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SZOT igényli, hogy a bérkifizetések fedezetéül szolgáló hitelek folyósításában ne legyen 
fennakadás. 

— A lakosság teherviselő képességét figyelembe véve a SZOT a fogyasztói árszínvonal 15 
százalékos emelkedését felső határnak tekinti. Amennyiben a fogyasztói árszínvonal 
jelentősen meghaladná a tervezettet, a szakszervezetek megfelelő ellentételezést igényelnek. 
Mindamellett fontosnak tartják és határozottan igénylik, hogy az illetékes állami és gazdasági 
szervek a telezettnél nagyobb árszínvonal-növekedés megakadályozása érdekében — a 
rendelkezésre álló valamennyi eszközt latba vetve — mindent megtegyenek. A SZOT 
felelősséget érez azért, hogy a szakszervezetek folyamatos ellenőrzés és információgyűjtés 
alapján jelezzék a kormánynak a tervtől való eltérésre utaló tendenciákat. 

Tekintettel a csecsemő- és gyermekcikkek árának indokolatlanul nagyarányú emelkedésére, 
az ezáltal létrejött feszültségre, a Szakszervezetek Országos Tanácsa kezdeményezi, hogy a 
kormány vizsgálja meg e fogyasztási cikkek árával kapcsolatos megoldásának lehetséges 
változatait. 

— A szakszervezetek alapvető jelentőségűnek tartják, hogy a gazdálkodó szervezetek a 
vállalati szociális ellátást erejükhöz képest biztosítsák. A legfontosabb ellátásokat a nehéz 
helyzetben lévő vállalatoknál is szükségesnek tartják fenntartani. A SZOT felhívja a 
vállalatok, intézmények vezetőit, hogy éljenek a szabályozás biztosította lehetőséggel, 
amelynek értelmében a munkahelyi étkeztetés rezsiköltség növekedéseit adómentes 
pénzeszközök biztosításával vállalhatja át a gazdálkodó szervezet. 

— Szükséges, hogy az éves tervek végrehajtásában növekedjen a tagság 
kezdeményezőkészsége, aktivitása. A SZOT kéri, hogy a szakszervezetek minden szinten 
tegyenek erőfeszítéseket a minőség javítására, támogassák a gazdasági vezetés ezzel 
kapcsolatos törekvéseit. Segítsék a műszaki fejlesztés meggyorsítását, az ehhez szükséges 
személyi feltételek megteremtését, a kiemelkedő alkotó munka fokozottabb erkölcsi és anyagi 
elismerését. Segítsék a korszerű belső ösztönzési formák elterjesztését. Fokozni kell a 
gazdálkodók és az egyének érdekeltségét az anyag- és energiagazdálkodás javításában. 

— A szakszervezeti testületek változatlanul megkülönböztetett figyelmet fordítanak a 
nyugdíjasok helyzetére. A SZOT megerősíti az elnökség korábbi állásfoglalásait: akkor tudja 
támogatni a nyugdíjrendszer korszerűsítését, ha az egyértelmű és megnyugtató garanciát nyújt 
az alacsony nyugdíjból élők helyzetének érzékelhető javítására, a nyugdíjak értékének 
megőrzésére, valamint biztosítja a nyugdíjkorhatár és a foglalkoztatáspolitikai célok 
összhangját. Szükségesnek tartja, hogy a változtatási elképzelések széles körű tájékozódás, 
társadalmi vita során alakuljanak ki. 

— A szakszervezetek szükségesnek tartják, hogy a nemzeti jövedelem előállításában 
közvetett formában részt vevő költségvetési szféra ne kerüljön hátrányos helyzetbe a 
költségvetési eszközök elosztása során. Ha az ország jövője szempontjából olyan 
meghatározó területek, mint az egészségügy, az oktatás, a kutatás, a kultúra a folyamatos 
elvonások következtében a progresszió megalapozásában nem tudnak súlyuknak megfelelően 
részt venni, akkor romló feltételeik a jövőben a mainál jóval nagyobb erőfeszítésekkel 
kellő javulás a műszaki-technikai fejlesztés területén és érdekében dolgozók helyzetében. A 
tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés egészére fordított pénzeszközök nagyságán túl 
feszültséget okoz, hogy a rendelkezésre álló források felosztása nem teljesítmény- és 
eredménycentrikus. A gazdaság közvetlen és közvetett érdekei is azt kívánják, hogy e 
problémák kezelése nagyobb figyelmet kapjon mind a kormányzati munkában, mind a 
tudományszervezésben és -irányításban, mind a felsőfokú szakemberképzés feltételeinek 
biztosításában. 

Fontos, hogy a dolgozókat közvetlenül érintő kérdésekben tervezett intézkedésekről, a 
döntésekről rendszeresen és gyorsan informálják a tisztségviselőket és a tagságot. Az 
agitációs és propagandamunka foglalkozzon kiemelten az életszínvonal-politikával, a 
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munkaerőhelyzet változásaival, a szakszervezetek foglalkoztatáspolitikai törekvéseinek új 
vonásaival, a bérreform előkészítésével. A dolgozók kérdéseire adott válaszaival is segítse a 
feladatok ellátásához szükséges jobb társadalmi közérzet kialakítását. 

Az agitációs és propagandamunka meghatározó feladata legyen a munkahelyi tennivalók 
bemutatása. Lehetőségeinek kihasználásával ismertesse, értesse meg a tagsággal a 
stabilizációs program végrehajtása és a szakszervezeti érdekképviseleti, érdekvédelmi munka 
közötti összefüggéseket. 

 
II. 

A szakszervezeti mozgalom határozott törekvése saját munkájának megújítása. Ezzel mind a 
politikai intézményrendszer átfogó korszerűsítéséhez, mind saját tevékenységének 
eredményesebbé tételéhez hozzá kíván járulni. A szervezett dolgozók építő kritikával 
sürgetik, segítik ezt a folyamatot és többségük elutasítja a szakszervezeti mozgalmat több 
irányból érő alaptalan támadásokat. 

A mai követelményekhez kell igazítani a szakszervezeteknek a partnerszervekhez való 
viszonyát. A SZOT arra törekszik, hogy munkáját, egész tevékenységét határozottabban a 
tagság érdekei, véleménye, akarata határozza meg. Ezért a szervezeti kereteket mindinkább 
alkalmassá kell tenni a tagság differenciált érdekeinek feltárására, ütköztetésére és 
képviseletére. Ugyanakkor a közvélemény fokozottabb, igényesebb tájékoztatásával, a sajtó 
támogatásának igénylésével is szélesebb körben kell ismertté tenni, hogy mit tett a 
szakszervezet egy-egy fontos döntés kialakításakor. A nyilvánosság előtt is ütközzenek a 
véleménykülönbségek. 

A szakszervezetek belső életével, tevékenységével kapcsolatos kérdések sorában a SZOT 
kiemelt figyelmet szentelt a szakszervezeti üdültetésnek. A tagság körében évek óta sok 
bírálat éri üdültetési tevékenységünk mennyiségi korlátait, a szolgáltatások eltérő színvonalát, 
üdültetési koncepciónk tartalmát, gyakorlati megvalósításának rendjét. Mindezen túl évek óta 
pénzügyi nehézségekkel is szembe kell néznünk. Az erőteljesen növekvő költségek, valamint 
az állami hozzájárulás reálértékének csökkenése, a térítési díjak változatlansága jelentős 
költségvetési hiányt idéztek elő, amelyet a gazdálkodás által feltárt tartalékok, a biztosított 
többletbevételek sem voltak képesek ellensúlyozni, így az üdülési térítési díjak 40—45 
százalékos emelése vált volna szükségessé 1988-ban. Tekintettel a dolgozók, a tagság 
megnövekedett terheire, a SZOT úgy foglalt állást, hogy a belföldi üdülések térítési díjai most 
ne emelkedjenek. A hiányzó összegeket részben szakszervezeti pénzeszközökből, részben 
egyéb forrásokból kívánja fedezni. 

Ezt a helyzetet mérlegelve, a SZOT időszerűnek tartja a szakszervezeti üdültetés átfogó 
tartalmi, szervezeti megújítását. A mai helyzetnek megfelelően kell megfogalmazni a 
szakszervezeti üdültetés funkcióit, szervezeti kereteit, anyagi feltételei javításának 
lehetőségeit. Egy differenciált térítésdíj-politika kialakítását is az üdültetési koncepció 
részeként kell napirendre tűzni. Az ilyen igénnyel megfogalmazott elképzeléseket vitára kell 
bocsátani a tagság körében. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa köszönetét fejezi ki valamennyi szervezett 
dolgozónak, hogy megértették, támogatták az új tagdíjrendszerre történő áttérést. A mun-
kavállalók mintegy 90 százaléka— a jelenlegi nehéz helyzetben — újra bizalmat szavazott a 
szakszervezeteknek. A bizalom erősítése érdekében valamennyi szakszervezeti tisztségviselő, 
a bizalmiaktól a SZOT vezetőiig szilárdítsa tovább kapcsolatait a tagsággal, javítsa a 
dolgozók érdekvédelmét, képviseletét. A SZOT fontosnak ítélte, hogy a tagság rendszeres és 
részletes elszámolást kapjon a befolyt tagdíjak felhasználásáról, a szakszervezeti vagyonnal és 
pénzeszközökkel történő gazdálkodás helyzetéről. Erre a közeljövőben az éves 
mérlegbeszámolók és az 1988-as költségvetés benyújtása kapcsán fog sor kerülni. 
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Megjelent: Szakszervezeti Értesítő, 1988. március 
 
 

1988. május 6. 
 

A TÁRSASÁGI TÖRVÉNYTERVEZET VITÁJA 
A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉN 

 
A SZOT elnöksége májusi ülésén megvitatta a társasági törvényről szóló előzetes 

tervezetet. Sárközy Tamás, a Minisztertanács parlamenti titkára, a törvényelőkészítő 
munkacsoport vezetője jelezte, hogy a napirenden szereplő tervezet előzetes munkaanyag, s 
ez a vita is hozzájárulhat az anyag körültekintő véglegesítéséhez. Fahn Péter, a SZOT 
osztályvezető-helyettese a szakszervezetek ajánlását, véleményét nyújtotta be. 

A TÁRSASÁGI törvénytervezetnek az a lényege, hogy oldja a jelenlegi 
tulajdonformák merevségét, s lehetővé tegye a szocialista piacgazdaság kifejlesztéséhez 
szükséges tőkeáramlás felgyorsítását, a lakossági tőke felhasználását a gazdaságban, és 
elősegítse a külföldi tőke hazai befektetését. Ehhez megfelelő termelési, gazdálkodási formák 
megteremtésére van szükség. A törvénytervezet felsorolja, számbaveszi és körülírja az egyes 
társasági formákat és azok fogalmi tisztázását adja. 

Az egyes társasági formák két fő csoportra oszthatók: 
a)Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Ide tartozik 

 
— a közkereseti társaság, 
— a betéti társaság; 
b)Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság Ide tartozik 
— a közös vállalat, 
— az egyesülés, 
— a korlátolt felelősségű társaság (Kft) és 
— a részvénytársaság (Rt). 

Az előterjesztők szerint az új társasági formák bevezetése nem veszélyezteti a 
szocialista tulajdonviszonyokat. 

Az elnökség széles körű vitájának lényegét és az elnökség állásfoglalását közreadjuk. 
Virizlay Gyula (SZOT): szerint nem könnyű megalapozni a szakszervezetek 

állásfoglalását egy olyan jelentős lépésnél, amelynek negatív hatásai szinte biztosak, az 
eredményei viszont még csak ígéretesek. Az ember már találkozott néhányszor olyan 
„csodaszernek" kikiáltott döntéssel, amely utóbb nem vált be. A szakszervezetek 
természetesen a gazdasági életben szeretnének eredményt látni és a maguk eszközeivel 
elősegítik ezt. De kérdés — és ez mindig felmerül —, hogy bármilyen politikai árat 
megadunk-e a gazdasági eredményekért? Mérlegelni kell, hogy e törvény várható gyakorlati 
hatása milyen mélységű és szélességű hatást vált ki, hogyan érinti a munkavállalókat. Ha nem 
figyelünk jól oda, ez a törvény valamilyen módon a szakszervezetek alaphivatását szoríthatja 
korlátok közé, bonyolultabbá teszi, esetleg megnehezíti az érdekvédelmet is. Régi 
álláspontunk, hogy a tagság véleményének ismerete nélkül ne foglaljunk állást. Ezért — 
mivel e törvénytervezet az egész mozgalmat érinti — nem volna-e célszerű a mozgalom 
szellemi kapacitásának birtokában és ismeretében állást foglalni? 

Balogh Károlyné (ÉDOSZ): Az egyik legizgatóbb téma a tulajdonviszonyok 
változásával összefüggő kérdéskör, ami miatt politikai állásfoglalásra van szükség. Fontosnak 
tartom, hogy a társadalmi elfogadtatásban a szakszervezeti mozgalom érdemben működjön 
közre. Tudatosítani kell a tagsággal, hogy itt egy eszközről van szó. Ezt azért hangsúlyozom, 
mert úgy érzékelem, mintha most ezt megint eltúloznánk. Ügy kezeljük, mint valami 
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egyetlen, mindenható lehetőséget. Ezzel viszont kiválthatjuk a társadalom csalódását. Emlé-
keztetek a vállalati tanácsok intézményrendszerének létrehozására. Nekibuzdultunk és most 
egy kicsit csalódottak vagyunk, mert nem javította a gazdaság értékteremtő képességét, és a 
dolgozók tulajdonosi érzületét sem. A társasági törvénnyel kapcsolatosan komoly előkészítő 
munkára lesz szükség, ugyanis a tulajdonviszonyok ennyi év után megváltoznak. Eddig nem 
működött részvénytársaság, az állami és szövetkezeti tulajdon meghatározó erejű volt. Sajnos, 
bekövetkezett egy nem kívánatos mértékű anyagi differenciálódás a lakosság körében. A 
magántőke térhódításáról beszélünk, bár én nem hiszek abban, hogy rendkívül jelentős tőke 
halmozódott volna fel az állampolgárok kezében. Helyesnek tartom, hogy törvényben is 
biztosítjuk a lakossági tőkebefektetési lehetőségeket. Ez jól szolgálja a népgazdaság érdekeit 
és javítja e réteg társadalomhoz való kötődését. De itt nagyon pontos és tisztázott sza-
bályozásra van szükség. 

A mi tagságunk nem a kormányszervekkel, hanem velünk találkozik, tőlünk 
kérdezi e törvény célját. Komolyan és felelősséggel fel kell készülnünk a magyarázatra, 
megértetésre. 

Buza Márton (SZÉKI): Át kell ültetni a fejlett piacgazdaság intézményeit a mi 
viszonyainkra, s a dilemma lényege az, hogyan lehet ezt elvégezni. Lehet úgy is, hogy 
hatékonyabb legyen a gazdaság, és ez alapvető cél, hiszen ezt szolgálja a reformnak minden 
lépése és természetesen a társasági törvény is. De hogyan lehet ezt úgy érvényesíteni, hogy a 
gazdaság szocialista jellege megmaradjon? 

Vegyesgazdaságnak is kell működnie, hiszen máskülönben a piacgazdasági 
rendszert nem lehet átültetni. Szükséges elfogadni azt, hogy ebben a vegyesgazdaságban 
nemcsak az eddig ismert két szocialista tulajdonforma működik, hanem létrejönnek másféle 
tulajdonformák. Én ezt a változást azért fogadom el, mert eddig a kockázatot, a 
kockázatviselést az állami tulajdonnal egyértelműen a költségvetés vállalta. Ezt meg kell 
osztani, áthárítani más tulajdonformákra. De nem lehet vegyes tulajdonú gazdaságot 
létrehozni például az állam direkt érdekeltségű vállalatainál (MÁV, Posta, villamosenergia-
ipar stb.). 

Előnyös, hogy ez a törvény megerősíti, növeli a tőkemozgást, és lehetővé teszi, 
hogy meglevő de nem működő tőkék kerüljenek a gazdaságba. Figyelembe veendő azonban, 
hogy Magyarországon a beruházási ráta — nemzetközi összehasonlításban — nagyon magas, 
és mi emellett akarjuk az egyéni megtakarítások közösségi hasznosítását megvalósítani. 
Egyébként azt is szükséges vizsgálni, hogy a lakosság hajlandó-e kockázatot vállalni. És 
mekkora az a lakossági pénztartalék, amely eddig nem szolgált közösségi célokat? Külön-
böző nagyságrendek vannak forgalomban, azonban a valóságot nem ismerjük. De akár 
egyetértünk vele, akár nem, hogy ha magánszemélyek részvényt vásárolnak, akkor ez 
egyfajta tőkéscsoportosulás kialakulását jelenti. Ennek a jelentőségét lehet csökkenteni, 
jelentéktelenné tenni, a dolog lényege az, hogy a kockázatviselés érdekében érdemes-e ezt 
megtenni? Figyelembe veendő az is, hogy a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai helyzet a 
jövőben tönkreteheti ezt a várt, remélt tulajdonosi tudatot is. (Ózdon az elbocsátott háromezer 
kohásznak aligha maradt tulajdonosi tudata.) 

A következő kérdés a jövedelmi és vagyoni differenciálódás növekedése. Ez 
bővül és növelni fogja a nemzedékek közötti átöröklést, a pályakezdő fiatalok starthelyzete 
rosszabbá válhat és nincs olyan szociálpolitika, amely a feszültségeket képes lenne levezetni. 
Két, három évvel ezelőtt létrehoztuk a vállalati tanácsokat. Ezek létezése 
összeegyeztethetetlen lesz a részvénytársasággal? Lehet-e politikailag vállalni, hogy most 
megszüntetjük ezeket ott, ahol részvénytársaságok kialakulnak? Továbbá: a 
vegyesgazdaságban a szakszervezeti mozgalom vállalhat-e kormányzati típusú felelősséget a 
gazdaság működésében? Vagyis, hogyan alakuljon rövid és hosszú távon a munkavállalói ér-
dekvédelem? A közgazdasági környezet változtatását megköveteli a társasági törvény. 
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Szerintem egységes vállalkozói törvényt kell létrehozni (ez folyamatban van), továbbá 
adótörvényt stb. S a bérszabályozást is át kell alakítani, a bankrendszert továbbfejleszteni és a 
vagyonértékelést reálissá tenni. Ezek olyan minimumok, amelyeknek együtt kell 
megvalósulniok a társasági törvénnyel. 

Cs. Nagy Lajos (Nyomdász): Rövid volt az idő, egy ilyen fajsúlyú kérdésről nem 
lehet futtából véleményt mondani. A hirtelenjében alkotott vélemények odavezethetnek, hogy 
toldozgatjuk, toldozgatjuk a dolgainkat. Bár elhangzott, mód lesz arra, hogy a későbbiek 
során még tovább érlelik ezt az anyagot. Az elnökség állásfoglalás-tervezetében az első 
bekezdés második mondatában fogalmazzuk meg: a társasági törvény olyan szabályokat 
alkalmazzon, amelyek nem kérdőjelezik meg a szocialista tulajdonviszonyokat. Az esély-
egyenlőség és esélykülönbség kapcsán említem: mostanában annyi minden zúdult a 
tagságunkra, hogy nehezen igazodnak el, ráadásul oly nagymértékű differenciák jöttek létre a 
társadalom jelentős rétegeinél, hogy egyeseknél a napi kenyér megszerzése is gond, mások 
viszont szemmel láthatóan fényűzően élnek. 

Sajnos nem is biztos, hogy ez utóbbiak munkájuk alapján (hanem egészen más 
módon) jutottak érdemtelen anyagi előnyökhöz. Differenciálni szükséges, de ehhez minden 
józan társadalomban egy elfogadható létminimumra van szükség. Azt várjuk az új törvénytől, 
hogy növelje a tőkemozgást, a magántőke hasznosítását. Feltehetően azonban azokat a 
bizonyos részvényeket nem a 4000 forintos fizetésű emberek vásárolják meg. Különösen, ha 
figyelembe vesszük a személyi jövedelemadó hatását, szükséges tisztázni, hogy mit hoznak e 
részvények a gazdaság és a társadalom számára. Mennyiben növeli a társadalom anyagi 
polarizációját. Ha enélkül visszük a tagság körébe, véleményem szerint rendkívül nagy 
gondok alakulnak ki. 

Siklós János (Folyóiratok Szerkesztősége): Sárközy Tamás rendkívül fontos 
megjegyzést tett azzal, hogy a társasági törvény bevezetése a vállalatok — ha jól értettem 
— 5—10 százalékát érinti. Ez a tulajdonviszonyokat illetően megnyugtató. Válasz a 
közvéleménynek arra a feltevésére, hogy „jön a kapitalizmus", „a szocializmusnak vége 
van Magyarországon". Bár ebben—az értetlen helyzetben — a mi tömegpropagandánk, 
tömegkommunikációnk sem vétlen. Ha abból az alapállásból indulunk ki, hogy a 
szocializmust nem akarjuk fenekestől felforgatni, akkor a közvélemény nyugodtabban 
fogadja a változásokat a tőkemozgásról. 

Én úgy értelmezem, hogy elsősorban itt nem a lakossági tőkéről van szó. Erről 
is természetesen. Azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a magyar lakosság zöme 
tőkeszegény, nincs pénze. Itt egy kisebb lélekszámú, tehetősebb réteg lesz gazdagabb, de a 
magyar lakosság zömét — talán — ez nem érinti. Erről nyíltan kell beszélni, mert ennek a 
törvénynek a bevezetését — mint annyi minden mást —, elronthatjuk. Lesz nálunk 
tulajdonos, részvényes stb. és széleskörűen megmarad a bérmunkás. Ez a helyzet a 
szakszervezetek számára nagyon komolyan feladja a leckét. A bérből és fizetésből élő 
munkavállaló, akinek lesz ezer, ötezer, tízezer forintos részvénye, továbbra is bérből él és 
alapvető szakszervezeti érdekvédelemre szorul. 

Nem értek teljesen egyet azzal, hogy a szakszervezetek is testestől-lelkestől 
agitáljanak a társasági törvény mellett. Ez állami, gazdasági feladat. Nekünk a 
szakszervezet munkáját és működését tisztázó agitációra volna szükségünk és nem az 
állami feladatok agitatív átvételére. Saját álláspontunkat, magatartásunkat tisztázzuk és 
arról szóljunk, ne a társasági törvény erényeit magyarázzuk. 

Sali Ferenc (HVDSZ): Tudomásul kell vennünk, hogy a tulajdonformák 
eredményes, értelmes és gazdaságos működtetése a jelenlegi keretrendszerek között nem 
megy. De a szocialista tulajdonviszonyoknak — és ez a vitában is felmerült — mi a 
tulajdonképpeni tartalma? Mondogattuk, mondogatjuk a szocialista tulajdon fontosságát, a 
tulajdonosi tudatot ápoljuk, a felelősségérzetet növeljük, az érdekeltségről beszélünk, 
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morálról és gazdaságról... és hogyan alakul mindez? Nekem az a véleményem, hogy az 
állam — mint a tulajdon gyakorlásáért, vagy működéséért felelős társadalmi alakulat — 
milyen lépéseket tesz, az az ő dolga. Véleményünk lehet erről és kell is hogy legyen, de a 
felelősség nem a szakszervezeteké, és ezt tegyük világossá a tagságunk előtt. Nem 
rakhatunk be fékeket, így nem védekezhetünk, a szakszervezeti funkciókat az igények 
szerint építjük fel. Ennek a törvénytervezetnek egyik fő vonása, hogy minden bevonható 
tőkét — beleértve a külföldi működő tőkét is — aktivizáljon és aktivizálhasson a gazdaság 
mozgékonysága, értékteremtő képessége érdekében. A gyakorlatban a társadalmi 
kontroliban, a munkavállalói képviselet erősítésében — ennek társadalmi és jogi 
garanciáival együtt — legyünk ott, ahol erre szükség van, ezt tartom szakszervezeti 
magatartásnak. Mi tehát nem akarjuk ezt az állami lépést akadályozni, de a magunk 
eszközeivel felkészülünk arra, hogy ha a munkavállalókat bármilyen úton-módon olyan sé-
relem éri, amely a mi viszonyainkhoz méltatlan, akkor ehhez nem adhatjuk nevünket, sőt 
fellépünk ellene és megakadályozzuk azt. De ha nem tudunk időben kialakítani az új 
helyzethez igazodó magatartást, és nem tesszük magunkat alkalmassá az érdemi 
együttműködésre, hiába próbálkozunk ebbe a törvénytervezeti szövegbe különböző 
aggályokat beiktatni, sokra nem megyünk. Azokkal értek egyébként egyet, akik azt 
mondják, hogy ezt a törvényt ne mi magyarázzuk, ez az intézkedést hozók felelőssége és 
kötelessége. 

Baranyai Géza (Vasas): Meggyőződésem szerint nekünk az átlagos 
szakszervezeti tag nézőpontjából szükséges mérlegelnünk a következményeket. Számunkra 
az a kérdés: mit nyerhet e törvény kapcsán a szervezett dolgozó? Nem olyan tőkeerősek a 
szakszervezeti tagok, hogy közvetlen hasznot hajtson nekik ez az újabb lehetőség. Én tehát 
kimondom, hogy lényegében „bérmunkásként" kell megtalálniuk megélhetésüket. Éppen 
ezért nekünk, a szakszervezetek klasszikus érdekvédelmi funkcióit kell erősítenünk az új 
körülmények között. A vasasszakszervezet támogatja e törvény életrehívását, mert úgy lát-
juk, hogy ez a kitörés egyik lehetősége. Ezért fékeket nem szabad beépíteni, de annál 
inkább szükségesek a megfelelő garanciák. Milyen garanciák? A foglalkoztatás biztonsága 
az első és a legfontosabb. A munkavállalók bérének és szociális ellátásának megőrzése, 
javítása, s ezért a szakszervezeti érdekvédelemnek, érdekképviseletnek széles körű, 
törvényes biztosítékait várjuk el, beleértve a sztrájkjog gyakorlati alkalmazásának 
törvényes lehetőségét is. Megjegyzem, hogy a 2-es számú melléklet szerint a sztrájkjog az 
egyetlen, amely nem adható a SZOT-nál lejjebb. A vasasok egyetértenek azzal, hogy a 
SZOT folyamatosan tartsa kézben e jog gyakorlását, de ez elsősorban ágazati, iparági hatás-
körbe kerüljön. Már csak azért is, hogy a SZOT — szükség esetén — az ágazati, iparági 
szakszervezetek után még egy felsőbb érdekegyeztetési fórum szerepét el tudja látni. 

Veres Gábor (Ruhaipar): A SZOT elnöksége számára alapkérdés, hogy mekkora 
e tárgyalt téma hordereje. Sárközy Tamás szerint a lehetőségeknek egy szélesebb skáláját 
nyitja meg, a vegyesgazdaság tömegméretű lehetősége sem kizárt. Kérdés azonban, hogy 
milyen arányú lehet és lesz a vállalati érdeklődés, a vállalati részvétel? Én nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy ez — az országos arányokat tekintve — megáll az ominózus 10 
százaléknál. 

Figyelembe véve bizonyos korlátozó intézkedéseket is, maga a bevonható tőke 
mennyisége, nagysága is korlát. 

Vállalati szemszögből nézve azt is helyeslem, hogy a szanálás vagy felszámolás 
előtt álló vállalatoknak nyújt lehetőséget a részvénytársasági forma. De tapasztalatom szerint 
a ruhaiparban 4—5 vállalat foglalkozik a részvénytársasági lehetőségekkel, olyan vállalatok, 
amelyek nem állnak felszámolás előtt. Az jár jól, aki gyorsan startol; amíg szabad tőkét talál a 
piacon. 
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Pontosabb, precízebb törvényi szabályozást igényelne a tőkeáramlás, nem 
szabadna a törvény alapján készülő alapszabálynak ennyire tág teret hagyni. Az is 
meggondolandó, egyáltalán elfogadható-e egy olyan szöveg, hogy a szakszervezeti jogok az 
általános szabályok szerint érvényesülnek. A korábbi időkre, szituációkra vetítve ez elmenne, 
de ma már nem. (Hogyan működjenek például egy részvénytársasági formában a 
bizalmitestületek?) Az ágazati szakszervezetek számára a törvénytervezet valamilyen 
áttekinthetőbb, tömörítettebb formáját kellene kiadni, a kezelhetőség és az ottani viták 
megkönnyítése érdekében. 

Takács László (Építők): Ügy vélem, a szakszervezeti mozgalom indokoltnak tartja a 
társasági törvénytervezetet, de a vitában eddig elhangzottak alapján tulajdonképpen az 
aggályoskodó vélemények is elfogadhatók, mert, ha különösen negatív jelenségekkel jár 
együtt ez a szabályozás, akkor az első helyen nekünk nyújtják be a számlát. Ezért 
szükséges, hogy komolyan felkészüljünk a szakszervezeti tennivalókra. Veres Gábor 
megjegyzését jónak tartom, egy sűrítmény kellene, hogy mi a lényege a törvénynek és ezen 
belül szükség lenne a szakszervezeti koncepciókat kiemelni. Ezt ésszerűbben kezelnék az 
ágazatok központi vezetőségei. Javaslom, hogy állásfoglalást még ne alakítson ki az 
elnökség. 

Gricserné Heszky Enikő (Postás): A társasági törvény bővíti az alkalmazható 
gazdasági formákat. Azzal egyetértünk, hogy erre szükség van. Elvi jelentőségű ideológiai 
kérdés viszont a magántőke, a tőkeáramlás, a profitszerzés hangsúlyosabbá válása 
társadalmunkban. Az ideológiai válaszadás szükségességét fel kell vetnünk. Úgy 
gondolom: a SZOT elnöksége felkérhetné a Központi Bizottságban részt vevő képviselőit, 
hogy ott vessék fel e gond súlyát. Fogalmazzák meg tagságunk kérdését: mitől szocializmus 
a szocializmus? Átvesszük azokat a formákat, ami egy hatékonyabb, jobb 
tőkeműködtetéshez másfajta rendszerben, s a kapitalizmusban már beváltak. Igen, de mik a 
garanciái, mik a feltételei, hogy ez szocialista módon működik majd nálunk?! Ha 
kényszerlépésnek nevezzük, akkor ne üdvözöljük, hanem úgy fogadjuk el, hogy vitára 
alkalmasnak tartjuk. 

Ügy érzem, nekünk a feladatunk, hogy a szakszervezeti jog- és 
hatáskörgyakorlást az új formáknál részletesebben, alaposabban kidolgozzuk. Kérem, hogy 
miután az anyagot az ágazati szakszervezetek megtárgyalják, újra vitassa meg az elnökség s 
a szakszervezeti jogosítványokkal, álláspontokkal alaposabban egészítsük ki azokat. 

Tréber Tibor (Bőrös): Mi is kialakítottunk egy olyan véleményt, hogy 
maximálisan támogatni kell azt az elképzelést, ami a kibontakozáshoz szükséges. A 
vállalati gazdálkodási szférában végbemenő változásokhoz csatlakozunk. 

Nagyon jó az az elképzelés, amit törvényszintre akarunk emeltetni. Melléje 
viszont a szakszervezeti törvényt is csatlakoztatni kell. Ma társasági törvény nélkül tartunk 
ott, hogy embereket, dolgozókat teszünk ki az utcára — még ha egy vagy tíz személyt is —
, bizonytalan helyzetbe. Miért? Mert tényleg nincs olyan lehetőségünk, hogy ezt 
megakadályozzuk. 

De ha mi ezt a törvényt meg tudjuk valósítani garanciákkal, akkor nem látok ebben 
veszélyhelyzetet. 

Azzal szintén egyetértek, hogy ne tűzzük zászlónkra az agitációt. Mi támogassuk, de ne 
ez legyen a fő feladatunk. Mi a szakszervezeti oldalról próbáljuk megközelíteni és ne a 
paragrafusokat vigyük a központi vezetőségeink elé, hanem a tartalmat, szemléletet. 
Javaslom, hogy az elnökség dolgozzon ki egy olyan szakszervezeti dokumentumot, ami 
segítséget adhat az ágazati szakszervezeteknek. 

Martos Istvánná (Textiles): Óriási jelentőségű törvényalkotásról van szó. Az 
államosítás óta ilyen jelentős törvényalkotásra nem került sor. Tulajdonviszonyokat érintő, 
alapvető kérdésről van szó. A mai elnökségi ülés menetközbeni, újabb információgyűjtés 
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saját véleményünk megformálásához. Egyetértek azzal, hogy a kv-k tárgyalják meg a 
törvénytervezetet, illetve egy, a törvény legfontosabb célját, alapelveit, jogpolitikai elveit 
és a közgazdasági feltételrendszert érintő kérdéseit. A kv-k vitája után ismét kerüljön az 
elnökség elé, s akkor alakítsuk ki végső állásfoglalásunkat. 

Mi, az ipart ismerők ezt a törvénytervezetet elsősorban gyakorlati, főleg 
tőkeszerzési lehetőségként fogjuk fel. Ez gazdasági kényszerűség. A dilemma az, hogy e 
gazdasági célszerűség és a hagyományos ideológia ütközik. Ennek a kettőnek az 
összevetése hozza magával azt a sok-sok gondolatot, ellenérzést, amely a szocializmus 
alapjainak a féltésében jelenik meg. Jogos tehát az az igény: hogy ezeket az ideológiai 
kérdéseket tisztázzuk, kapjon a tagság, a társadalom garanciákat, hogy az eddig elért 
szocialista vívmányainkat, eszméinket alapvetően nem sértik az új gazdasági formák. 
Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ne építsünk be már a kezdet kezdetén fékeket a 
működésbe, de a garanciákat igenis igényeljük. A garancia nem fék. Mire gondolok: a kül-
földi tőkének bizonyos százalékos felső határának megkötése, a magántőkének egy 49 
százalékos mértéke, hogy ne érje el az 50 százalékot, az esélyegyenlőséget, hogy miként 
lehet biztosítani az állami és szövetkezeti szektor számára is, mert helyzeti előnybe 
kerülhet egy új vállalkozási forma, pl. részvénytársaság, amelyik jelentős tőkével 
rendelkezik, mint ahogy a leányvállalatok megalakulása esetében ez igazolható is. 

Lényegesnek tartom e garanciák között azt is, hogy valamilyen formában 
szabályozottá tegyük a polgári személyek tőkehasznosításából keletkező 
magánjövedelmeket, például egy bizonyos ideig ne vehesse ki a tőkéjét. A legnagyobb 
feszültség éppen ezáltal állhat elő. Ez már ma érzékelhető. Ügy tűnik, hivatalosan is 
megjelenik a gazdagodás, a szegények és gazdagok rétege bővül. Ezzel együtt támogatjuk a 
törvénytervezetben megfogalmazott célkitűzéseket, elsősorban gyakorlati és nem ideológiai 
megközelítésben. 

Én is szóvá teszem: tisztázni kell a vállalati tanácsok és az új társasági 
szervezetekben létrejövő vezetőségek együttlétét, működését. 
Végül a szakszervezeti jogosítványok kapcsán: szükséges a szakszervezeti jogosítványok 

széles körű biztosítása a vállalkozási formák keretében is. Kezeljük azonban külön a 
szakszervezeti törvény kérdését, s azt a mellékletet, amely e jogosítványokkal foglalkozik. 
Még egyszer hangsúlyozom: csak egységes elvek, keretek, formák között lehet 
lebonyolítani a központi vezetőségek vitáját. Ehhez egységes orientációra van szükség, 
amit előbb el kell készíteni. 

Nagy Sándor (SZOT): Az állásfoglalás- tervezetben szereplő kérdéseket 
módosításokkal, pontosításokkal — majd erre teszek javaslatot — fogadjuk el. Itt három 
kérdésről van szó. Az egyik általános kérdés a tulajdonlás problémája. Tegyük fel a kérdést: a 
jelenlegi változatlan keretek között látunk-e arra garanciát, hogy itt a hatékonyság 
növekedjen? Sokféle indíttatásból lehet válaszolni. Ezek között a keretek között mindenfajta 
változtatás nélkül nem kezelhető a gazdaság. E helyzetből milyen irányba akarunk kitörni? A 
mi álláspontunkban az domináljon, hogy egy vegyesgazdaság irányába történjenek a lépések. 
De az nem félreérthető, ha a szakszervezeti mozgalom erőteljesebben a közösségi 
tulajdonformákra teszi a hangsúlyt! Ez azért kulcskérdés, mert ehhez tartozik az amortizálódó 
részvények gondolata, mert annak az amortizálódó része minden esetben valamilyen 
közösségi tulajdont erősít. Azért tartom fontosnak ezeket a hangsúlyokat a mi 
állásfoglalásunkban, hogy ebből kiderüljön a szakszervezeti mozgalom gondolkodásmódja. 

Egyetértek azzal, hogy mi a továbbiakban a figyelmet a szakszervezeti mozgalom 
kérdéseire fordítsuk. Részben egyetértek Sárközy Tamással, hogy a szakszervezeti törvény 
nemcsak a társasági törvény miatt kell. De azt állítom, hogy e törvény markánsabbá, 
pregnánsabbá teszi azokat a létező ellentmondásokat, amelyek miatt egyébként is kellene 
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szakszervezeti törvény. A két kérdés szerintem ennyiben összefügg, s erre 
állásfoglalásunkban térjünk ki. 

Ami az állásfoglalás szövegét illeti, bizonyos konkrét megjegyzésekkel egészítsük 
ki. Az alapszabállyal kapcsolatban gondolkodni kell azon, hogy egy tág fogalmazás, vagy egy 
normatívabb törvényi szabályozás lenne-e az előnyösebb. Pontosítandó az a bizonyos 
kisközösségi tulajdon is. Ha csak közösségi tulajdonról beszélünk, nem biztos, hogy mindenki 
beleérti a vállalati közösség fogalmát, márpedig mi döntően erre gondolunk! 

A szakszervezetek véleményében fontos, hogy mit értünk az amortizálódó 
részvény gondolatán. A közösségi részvény kifejezés pedig nem más, mint azon forma, mint 
amikor természetes személyek a részvényüket, illetve annak osztalékát teszik össze úgy, hogy 
azok közösségi alapon alapítvány vagy bármilyen más formában közösségi célokért 
működjenek. Hozzászólásunk a törvényszöveghez nem korlátozó jellegű, inkább 
figyelemfelhívó. A vita alapján — a változásokat átvezetve — a szakszervezeti problematikát 
pontosabban vagy tételesebben fogalmazzuk meg, hogy az ágazati szakszervezeteknél milyen 
dokumentum alapján folyjék a vita. Abban is döntsön az elnökség, hogy a mellékletben 
szereplő kérdésekkel kezdjünk el konkrétabban foglalkozni. 

Sárközy Tamás (A törvényelőkészítő munkacsoport vezetője): Két megjegyzés. 
A kormány és a kodifikációs munkacsoport is arra törekszik, hogy e törvény ne 
kérdőjelezze meg a szocialista viszonyokat. A törvény kidolgozására minket a párt 
kibontakozási programja kötelezett. A törvénytervezet eleve azt a törekvést tükrözi, hogy a 
közösségi tulajdont erősítse. 

Másodszor, ha tárgyilagosan végignézzük gazdaságunkat, a társasági formák 
már 1968 óta létrejöttek, például a közös vállalatok, egyesülések. A mezőgazdaságban 
rengeteg van, azoknál annyi dolgozói részvétel sincs, amit mi a törvényben javasolunk. Az 
rt. és a kft is létező forma, csak elavult szabályozásban, tehát itt alapvetően nem új 
formákról van szó. 
Minden szocialista országban készül társasági törvény, így Kínában és a Szovjetunióban is, 
Lengyelországban pedig már befejező fázisban vannak. Általános szocialista nemzetközi 
fejlődéstendenciával állunk szemben. 

* 
E vita alapján a SZOT elnöksége kialakította azt az álláspontot, amely — 

egyebek között — megkönnyíti az ágazatokban zajló megbeszéléseket. Az állásfoglalás 
szövege a következő: 

ÁLLÁSFOGLALÁS1. 
A SZOT elnöksége 1988. május 6-i ülésén tájékozódott a társasági törvény 

előkészítéséről, annak várható tartalmáról. A testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
A tájékoztatás alapján megállapította, hogy a gazdasági társaságokról szóló 

törvény előkészítése intenzíven folyik, amit a szakszervezeti mozgalom a 
gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztése részének tekint. 

A gazdasági társaságokról szóló törvény szükségességét a szakszervezeti 
mozgalom nem vitatja, a tőkeáramlás, a szabad tőkék lekötése egyik célravezető 
formájának tartja. 

A szakszervezeti mozgalom azt igényli, hogy a társasági törvény olyan szabályokat 
alkalmazzon, amely nem kérdőjelezi meg a szocialista tulajdonviszonyokat. Véleményünk 
szerint a szabályozásban előnyt kell biztosítani azoknak a formáknak, ahol az állami 
tulajdon egy rész hatékonyabb működési feltételeinek megteremtése, a tulajdonlás 
tartalmának és formájának változása nem kizárólag a magántőke, a külföldi tőke bevonása 
útján, hanem a lehetséges közösségi — kisközösségi tulajdonformák lehetővé tétele útján, az 
ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételek megteremtésével is történik. A rész-
vénytársaságoknál a fejlődést a közösségi tulajdon irányába kell terelni. 
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I. 
Konkrét észrevételek a törvény gazdasági tartalmú szabályait illetően 

1. A társasági törvény bevezetése, a társulási szabadság elvének megvalósítása tovább 
növelheti a társadalmi polarizációt, amelynek politikai kezelésére az esélyegyenlőség 
javítását az esélykülönbségek szociális mérséklését szolgáló mechanizmusokat is létre kell 
hozni, illetve a szociálpolitikában minderre megfelelően figyelemmel kell lenni. Ennek 
részeként arra kell törekedni, hogy a társadalom tagjai számára a lehető legnagyobb 
esélyegyenlőséget biztosíthassuk az új vállalkozási formában való részvételre. Ennek 
formáiként a következők kimunkálását tartjuk indokoltnak: 

 
a) a vállalatok meghatározott feltételek mellett saját dolgozóiknak 

juttathassanak részvényt; 
b) megfontolandónak tartjuk speciális hitelkonstrukció létrehozásának 

lehetőségét, amely vállalkozási célú hitelek igénybevételeit teszi lehetővé; 
c) vizsgálandónak tartjuk közösségi részvény formák megteremtését, a 

mellékletben leírtak szerint. 
2. A törvényben, illetve a jogszabályok módosítása során ki kell térni az állami vállalat 

(szövetkezet) részvénytársasággá való átalakulási lehetőségének szabályozására. 
Véleményünk szerint az átalakulási lehetőséget differenciáltan kellene kezelni. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy bizonyos létszámhatár vagy termelési érték alatt és az 
önkormányzó vállalatoknál cégbírósági bejegyzés; míg államigazgatási irányítású 
vállalatnál, esetleg nagy létszámú, különleges népgazdasági jelentőségű vállalatnál 
államigazgatási hozzájárulási feltétel és cégbírósági bejegyzés legyen előírva. 

3. Külföldi részvétellel alakuló társasági formában erősítjük azt a formáló 
szakértői véleményt, miszerint 51 százalék alatti külföldi részvétel esetén automatikus, míg 
afelett engedélyhez kötött alakulási, működési lehetőséget irányoz elő a jogszabály. 

4. Elfogadhatónak tartjuk azt, hogy a jövőben magánszemély is lehet 
részvénytulajdonos. Megfontolásra ajánljuk azonban a szabályozási technika olyan 
kialakítását és majdani működtetését, amelyben a magántőke részaránya állami eszközökkel a 
szükséges mértékben befolyásolható. 

5.Az osztalék jellegű jövedelmek kezelését az adózással kell megoldani, de a 
részvények örökölhetőségének problémájára ez ideig nem látjuk megfelelően az állami 
szervek elképzeléseit. Indokoltnak tartjuk ezen felvetések társadalmi igazságosságának 
megfelelő kidolgozását. 

II. 
A szakszervezeteket érintő kérdésekről 
1. A SZOT elnöksége leszögezi, hogy a szakszervezetek szervezkedési 

lehetőségének korlátozását egyetlen társasági formára vonatkozóan sem fogadja el. A 
szervezkedési jog nem korlátozható a társasági forma, a tőkeösszetétel, a külföldi tőke aránya 
stb. alapján. 

2. A dolgozói részvételt (participációt) a társaságok felügyelő bizottságaiban és 
más vezető szerveiben a szakszervezeten keresztül tartjuk elképzelhetőnek. Igényeljük, hogy 
mindenféle jogosítvány (a vétó is) a társaságokban a szakszervezeten keresztül legyen 
gyakorolható. Az egyharmados részvételt a társaságok felügyelő bizottságaiban általános és 
minimális normának tekintjük. Véleményünk szerint szabályként ki kellene mondani, hogy 
ettől felfelé a társaság jellegétől, a tőke szerves összetételétől stb. függően el lehet térni. 

3.A gazdasági társaságokról szóló törvény hatályba lépését követően várható, 
hogy a tulajdonosi pozíciókban, azok irányaiban lényeges változások következnek be. Ez a 
körülmény minden eddiginél erőteljesebben veti fel egy szakszervezeti törvény 
megalkotásának szükségességét, melyben az új tulajdonosi „szerepkörhöz" igazodva 
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megfelelő keretbe lehetne foglalni a szakszervezeti jog- és hatásköröket, s a szükséges magas 
szintű garanciális szabályokat. 

Időszerű olyan kérdések törvényi tisztázása mint: 
— az érdekvédelem munkavállalói vagy tagsági viszonyon alapul-e? (Ez a kérdés érinti a 

dolgozói pánticipáció problémáját, annak megítélését, kezelését.) 
— a társasági törvény milyen hatást gyakorol a munkavállalói viszonyokra, a munkavállalói 

érdekekre? 
— a tulajdonlás új formái milyen szakszervezeti eszközrendszert igényelnek (egyetértési 

jog, véleményezési jog, vétójog, sztrájkjog stb.)? 
HATÁROZAT 
A SZOT elnöksége szükségesnek tartja, hogy 
1.A társasági törvény javaslata még a parlamenti tárgyalás előtt ismét a SZOT 

elnöksége elé kerüljön. 
2.A testület felkéri az iparági-ágazati szakszervezetek vezető testületeit, hogy 

egy hónapon belül a témát tárgyalják meg, alakítsák ki saját álláspontjukat. 
A vitát sajtó alá rendezte 

SIKLÓS JÁNOS 
 
 

Megjelent: Szakszervezeti Szemle, 1988. 6. szám. 
 
 
 
 

1988. NOVEMBER 8. 
 

AZ MSZMP KB POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM HELYZETÉRŐL, MEGÚJULÁSÁNAK IRÁNYAIRÓL, AZ ORSZÁGOS 

SZAKSZERVEZETI TANÁCSKOZÁS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL 
 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa 1988. július 8-ai ülésén döntött egy országos 
tanácskozás az év őszére történő összehívásáról. Egyúttal társadalmi vitára bocsátotta előzetes 
elgondolásait a szakszervezetek megújulásáról, az érdekvédelmi munka tartalmának, 
feltételeinek újrafogalmazásáról. A napjainkban befejeződő vita egyik jellemzője, hogy a 
tagság a vitaanyagban vázolt irányokat jórészt helyesnek minősítette, de többségében a vitára 
bocsátott dokumentumban foglaltaknál határozottabb és mélyebb változtatásokat, konkrétabb 
lépéseket tart szükségesnek. 
A szakszervezeti tagság által megfogalmazott igények és elképzelések jelentősen túlmutatnak 
a szakszervezetek mai munkájának egyszerű továbbfejlesztésén, annak gyökeres szervezeti és 
tartalmi átalakítását követelik. 
A tagság határozottan igényli a szakszervezeti mozgalom múltjának kritikai elemzését, 
jelenlegi helyzetének értékelését és mindezek alapján az új feladatok meghatározását. A 
szakszervezetek múltjával és jelenével való szembenézés nem jelentheti eddigi tevékenységük 
teljes tagadását, hanem éppen a klasszikus, történelmileg kialakult szakszervezeti funkciók, 
feladatok kritikai elsajátítását kell hogy eredményezze. 
A fenti igénnyel megfogalmazott változások fontos kiindulópontjának szánjuk az ez év 
december 2-ára összehívott Országos Szakszervezeti Tanácskozást. 
 
I 
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A MAGYARORSZÁGI SZAKSZERVEZETEK TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY 
TANULSÁGA 
 
Az első magyar szakszervezetek több mint 100 évvel ezelőtt a munkások munkavállalói 
érdekeit védő, szolidaritáson alapuló szervezetekként jöttek létre. Fejlődésüknek jellemzője, 
hogy a hatalom intézményei állandóan tevékenységük korlátozására, a szervezkedés 
akadályozására törekedtek. Ezért a szakszervezetek - kényszerűen - soha nem korlátozhatták 
tevékenységüket kizárólag a munkások gazdasági érdekeinek védelmére, a szervezkedés 
jogának elismertetéséért még a XX. század elején is következetes politikai harcot kellett 
folytatniuk. 
E sajátos fejlődésből következett az is, hogy a szakszervezeteknek kezdetben és részben 
önsegélyező pénztárak, kulturális és sportegyesületek stb. tevékenysége mögé kellett 
rejtőzködniük. Másfelől ezzel magyarázható az a tény is, hogy egyes kollektív munkavállalói, 
szakszervezeti jogok, köztük a sztrájk, mint legális gazdasági és jogi kategória sohasem 
alakult ki tiszta formában Magyarországon. 
A szakszervezeti érdekképviselet és érdekvédelem korán a politikai harc egyik terepévé vált. 
Ezt erősítette az is, hogy Magyarországon a felszabadulás előtt a munkások élet- és 
munkakörülményeit nem egyszerűen gazdasági, hanem jellemzően a politikai erőviszonyok 
határozták meg, így a gazdasági érdekvédelem mellett fellépésük erőteljesen politikai tartalmú 
volt. 
A szakszervezetek alulról szerveződtek, önállóan, saját szabályzatuk alapján működtek, 
tevékenységüket a Szaktanács koordinálta. Önállóságuk azonban nem jelentett politikai 
függetlenséget, a Szociáldemokrata Párttal szorosan összefonódva tevékenykedtek - majd 
később, a II. világháború idején - a KMP is jelentősebb befolyásra tett szert a szakszervezeti 
mozgalomban. 
A felszabadulást követően a szakszervezetek teljes erejükkel támogatták az újjáépítést, az 
ország demokratizálását. Elsősorban politikai fellépésükkel kívántak hozzájárulni az ország 
előtt álló társadalmi-gazdasági problémák megoldásához. A fordulat évét megelőzően egyre 
gyakrabban jelentkezett a két munkáspárt ellentéte, amely nem hagyta érintetlenül a 
szakszervezeti mozgalmat sem. A Szaktanács vezetői ebben a helyzetben a szakszervezeti 
mozgalom egységének megóvására, a mozgalmon belüli nyílt pártharcok elkerülésére 
törekedtek. 
A fordulat évét követően kialakuló hibás politikai koncepció és gyakorlat a szakszervezetekre 
is nagy tehertételként nehezedett. Uralkodóvá vált az a felfogás, amely a szocializmus 
építésének feladatait a hegemón hatalom gyakorlás és egy szélsőséges monolitikus 
intézményrendszer keretében döntően adminisztratív eszközökkel kívánta megvalósítani. 
Ebből következően a szakszervezetek tevékenységét is csaknem kizárólagosan a központi 
utasítások végrehajtásában jelölték meg. 
1950-től - szovjet tapasztalatokra hivatkozva - újjáválasztották a szakszervezetek vezető 
testületeit és ezeket az „élesedő osztályharc" terepévé, a sztálini politika eszközévé tették, 
voltaképpen közvetlenül a pártvezetés alá rendelték. Ennek ideológiai alapjául az szolgált, 
hogy a szocializmusban a hatalom a dolgozók érdekeinek képviseletében lép fel, így a 
szakszervezetek tevékenységére nem az érdekvédelem, az érdekképviselet terén, hanem a 
pártvezetés által meghatározott „össztársadalmi" feladatok és az ehhez kapcsolódó egyes 
részfeladatok ellátásában, az elhatározott teendők végrehajtásának segítésében van szükség. 
Ennek a felfogásnak a jegyében alakult ki a szakszervezetek „nevelő funkciója" is, mely a 
szocialista építés soros feladatainak ellátására ösztönözte és készítette fel a dolgozókat. E 
transzmissziós szerepkör ellátása érdekében a szakszervezetek felépítésében egyoldalúan 
érvényesítették az ágazati-iparági szervezkedés, működésében pedig a demokratikus centraliz-
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mus elveit és bürokratikus gyakorlatát. Ily módon a szakszervezetek diszfunkcionális 
működése is hozzájárult az ötvenes évek közepén kibontakozott politikai válság alakulásához. 
1956 után a szakszervezeti mozgalom szerepének történelmi újraértékelésére került sor. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt új alapokra helyezte szakszervezet-politikáját, deklarálta a 
szakszervezetek önállóságát. Az új gazdasági mechanizmus beindulásakor a munkavállalói 
érdekvédelem hatékonyabb ellátásához a jogosítványok köre is bővült, de a szakszervezeti 
mozgalom tevékenységében a kívánt mértékű tényleges fordulat mégsem következett be. 
Társadalmunk valóságos érdektagoltsága - ennek részeként a munkáltatói és a munkavállalói 
érdekek sajátos elkülönülése - egészen napjainkig csak korlátozottan fejlődhetett ki. A 
szakszervezeti mozgalom tevékenységében, bár a hangsúlyeltolódás megvalósult, de 
társadalmi szerepének kritikai újragondolása kellő következetességgel nem történt meg, s 
korábban kialakult merev szerveződése, irányítási és döntési rendszere nem változott. 
Az elmúlt két évtizedben az érdekvédelmi tevékenységben a legnagyobb előrelépés a 
vállalatoknál, a munkahelyeken következett be, ahol az érdekvédelem központi alakja a 
bizalmi lett. A meglevő jogosítványok ellenére a vállalaton belüli érdekvédelem azonban 
mégsem válhatott eredményesebbé, mert a tényleges érdekellentétek még ma sem a 
vállalatokon belül, hanem a vállalatok között, illetve a vállalatok és a kormány kapcsolataiban 
jelenik meg, jóllehet, ez a helyzet napjainkban igen erőteljesen változik. 
 
II. 
 
A SZAKSZERVEZETEK JELENLEGI HELYZETÉRŐL 
 
Az elmúlt évtizedben a társadalom és a gazdaság kimerítette az extenzív fejlődés tartalékait. 
Ehhez társult egy sok szempontból hibás gazdaságpolitika, amely komoly károkat okozó, 
rossz gazdasági döntések, a gazdaságban végbemenő folyamatok késői felismerése, az ezekre 
történő lassú reagálás, másfelől egy szűklátókörű, egyidejűleg korlátozó és pazarló 
költségvetési politika formájában keletkezett, mára súlyos terheket halmozva fel a 
gazdaságban és a társadalomban. Mindez együtt járt azzal is, hogy hazánk nem, vagy csak 
elkésve kapcsolódott be a világgazdaságban végbemenő modernizáció és struktúraváltás 
folyamatába. 
A helyzet súlyossága azzal is jellemezhető, hogy a fenti okok folytán felhalmozódott terhek - 
mindenekelőtt a külföldi adósságállomány - olyan körülmények között terheli a gazdaságot, a 
társadalmat, hogy nem a struktúraváltás, a változások árát, hanem azok elmaradásának 
következményeit kell megfizetnünk, miközben újabb terhekkel kell szembenézni a ma már 
valóban elodázhatatlan szerkezetváltás feltételeinek megteremtése érdekében. E kettős 
szorítás következményei egyre erőteljesebben kiéleződő társadalmi-szociális feszültségek 
formájában vannak jelen, és erőteljes kihívást jelentenek a szakszervezeti mozgalom számára. 
A szakszervezetek ellentmondásokkal terhes nehéz helyzete egyfelől azzal függ össze, hogy a 
politikai intézményrendszerben, a döntési mechanizmusban játszott korábbi szerepük révén 
maguk is részeseivé váltak e helyzet kialakulásának, a nyilvánosan fel nem vállalt 
konfliktusok helyett háttérben folytatott tevékenységük nehezen megítélhető módon, de 
ugyancsak hátráltatta a problémákkal történő nyílt szembenézést, a szükséges következtetések 
levonását. A felelősségi viszonyok és a társadalmi munkamegosztás kialakulatlansága folytán 
tevékenységük erőteljesebben irányult az adott ágazat, vállalatcsoport, vállalat által 
gazdálkodási kondíciónak védelmére, mint a munkavállalók érdekeinek perspektivikus 
képviseletére, mindemellett a rövid távú érdekeket sem nélkülöző védelmére. így akaratuk 
ellenére maguk is hozzájárultak a korszerűtlen szerkezet, az alacsony hatékonyságú 
szervezetek konzerválásához. Mindez következményeiben úgy jelent meg, hogy a tagság 
jelentős része a szakszervezeteken (is) számon kéri az életszínvonal csökkenését, megóvására 
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irányuló tevékenységének alacsony hatásfokát. Ugyanakkor a társadalom egyes rétegei 
szemében a szakszervezetek, mint a változások, a reformok megakadályozói, de legalábbis 
mint azok fékezői jelentek meg. A szakszervezetek társadalmi felelőssége mindenekelőtt 
abban áll, hogy későn ismerték fel helyzetüket és a felismerést követően sem léptek fel 
határozottan a szükséges változások érdekében. Mindez egyenesen vezetett a szakszervezetek 
iránt is egyre erőteljesebben jelentkező bizalomvesztéshez, melynek a közelmúltban és 
napjainkban is számos konkrét jelét tapasztaljuk. 
- Csökkent a szervezettség, ha nem is drasztikus mértékben. Ez a figyelmeztető jel jelenleg 
elsősorban értelmiségi területen mutatkozik meg. (Biztató ugyanakkor, hogy a kilépés nem 
tömeges, ma is az aktív keresők 93 százaléka tartja fontosnak, hogy a szakszervezetek tagja 
legyen, sőt a munkavállalói biztonság megrendülése egyes területeken a tagság növekedését is 
hozta.) 
- Egyre erőteljesebb a szakszervezeti munkát érő kritika. A romló életszínvonal, 
életkörülmények mellett egyes szociális problémák különösen kiéleződnek. Különösen igaz 
ez a szociális szempontból talán leginkább hátrányba került rétegekre: a fiatalokra, a 
nagycsaládosokra és az idősek jelentős részére és egy más megközelítésben azokra a nagy 
számú csoportokra, akiknek keresete nem éri el a társadalmi szükségletek minimumának 
biztosításához szükséges összeget. 
- Megjelentek - a ma még szinte kizárólag értelmiségieket tömörítő - alternatív 
szakszervezetek, illetve a SZOT-on belüli új szerveződési formák. Ezek az igen különböző 
indítékú és törekvésű szervezetek néhány közös vonást is felmutatnak. Szerveződésükre 
elsősorban ott került sor, ahol a költségvetési maradványelv érvényesítése és a restrikció talán 
a legerőteljesebben jelentkezett és tette nehezen elviselhetővé a működés feltételeit, az ott 
dolgozók életviszonyait. 
Mindez együttesen azt eredményezi, hogy a szakszervezetek elsősorban az e területeken 
dolgozó reál és humán értelmiségiekkel, valamint a nehézségek és a jövő bizonytalanságai 
iránt leginkább fogékony ifjúsággal kerülnek konfliktushelyzetbe. 
A SZOT-on kívül alternatív szakszervezetek létrejöttében elsősorban a kritikákat kell látni, de 
tisztában kell lenni azzal is, hogy tevékenységükben egyéb politikai törekvések, szándékok is 
fellelhetők, csakúgy, mint egyfajta divatkövetés vagy a túlzott illúziók, remények. 
Létrejöttükkel és működésükkel kapcsolatban az sem közömbös, hogy fellépésükhöz biztatást 
kapnak a sajtó egy részétől csakúgy, mint egyes politikai megnyilvánulásoktól. 
- Megjelentek az érdekérvényesítés keményebb, korábban ismeretlen eszközei (sztrájk, 
követelés, petíció, aláírásgyűjtés, bojkott). Mivel ezek nem szervezett módon, hanem 
zömében előre be nem jelentetten történnek, gyakran a szakszervezeteket is nehéz helyzetbe 
hozzák. A bizalomvesztés mellett az utóbbi idők néhány szakszervezeti fellépése nyomán 
érzékelhető némi szimpátia is a szakszervezeti tagság körében. Az emberek nagy része 
várakozó állásponton van, bizalmat szavaz a mozgalomnak, de ezt attól teszi függővé, hogy 
ezek az újfajta megnyilatkozások (nyilvános megnyilatkozások a bérből és fizetésből élők 
érdekében) mennyiben egy átalakuló mozgalom első lépései, és mennyiben pusztán taktikai, 
lényegi változást nem hozó akciók. A bérből és fizetésből élők nagy többsége - ezt a 93 
százalékos szervezettség jelzi - a szakszervezeteken belül, de annak radikális megújításában 
keresi érdekei érvényesítésének új lehetőségeit. 
A szakszervezetek ellentmondásos helyzetét jelzi az a körülmény is, hogy az előzőekben 
vázlatosan bemutatott helyzet alapján a szakszervezetek számára is nyilvánvalóvá vált, hogy 
mind a gazdaságban, mind a politikai intézményrendszerben radikális változások 
szükségesek. 
E változások azonban maguk is egyes társadalmi rétegek, csoportok helyzetének további 
nehezedését hozhatják, így mostanra minden korábbinál fontosabbá vált a szakszervezetek 
határozott, következetes érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége. E látszólagos 
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ellentmondást a szakszervezetek akkor tudják feloldani, ha a dolgozók várakozásának 
megfelelően és a társadalmi-gazdasági reformok megvalósítása érdekében következetesen 
felvállalják a munkavállalók érdekvédelmét, képviseletét, a meglevő mozgástér maximális 
kihasználásával ezek érvényesítésére törekszenek. Ennek érdekében, ha szükséges, vállalják a 
nyílt konfliktust, az ütközést a kormánnyal, a munkaadókkal. Csak egy tudatosan vállalt, 
felelős, a gazdasági, politikai realitásokkal is számoló munkavállalói érdekvédelemmel, 
érdekképviselettel működhet közre a szakszervezet a szükséges társadalmi konszenzus 
létrejöttében. Ahhoz, hogy e hivatásuknak a szakszervezetek eleget tudjanak tenni, számos 
egyéb feltétel során megkülönböztetett jelentőséggel bír, hogy e munkájukban, megújulási 
törekvéseikben bírják a párt bizalmát és támogatását. 
 
III. 
 
A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM GYÖKERES MEGÚJULÁSÁNAK FŐ IRÁNYA 
 
A szakszervezeti mozgalom megújulása, gyökeres átalakulása nem máról holnapra történő, 
határnaphoz köthető egyszeri esemény. Lényegét a munkavállalók sokszínű, alulról építkező 
érdekvédelmi szervezeteinek újjászerveződésében lehet megragadni, ez pedig csak egy 
folyamat eredménye lehet. Ami sürgető, az e folyamat elindítása, a lehetőségek felvázolása, 
megmutatása. Nem átszervezni, különösen nem felülről átszervezni kell a szakszervezeti 
mozgalmat, hanem lehetőséget kell teremteni a tagság önszerveződésére. A tagság által 
meghatározott, alulról építkező, sokszínű, változatos szervezeteket létrehozó mozgalom 
kialakulása egyben az igazi garanciája annak, hogy a most szándékolt változások és 
változtatások visszafordíthatatlanná váljanak, hogy biztosítva legyen a tagság bizalma és 
támogatása, de egyúttal annak is, hogy a szakszervezetek - nem a korábbi, monolitikusán 
értelmezett - egysége megőrizhető legyen. 
Mindezen túl a szükséges társadalmi közmegegyezés kialakításának, a szakszervezetek reális 
érdekképviseleti pozíciója megteremtésének, az elkerülhetetlen terhek társadalmi 
elfogadtatásának egyaránt feltétele, hogy a politikai vezetés élesen határolja el magát az 
elmúlt időszakban elkövetett hibáktól, és adjon pontos tájékoztatást a lakosságnak az ország 
valós gazdasági helyzetéről, tényleges terheiről. Ellenkező esetben a szakszervezetek 
feloldhatatlan ellentmondásba kerülnek; vagy irreális követelések képviseletét is felvállalják, 
vagy a tagság számára érthetetlen módon kénytelenek elhatárolni magukat jogosnak látszó 
követelésektől. 
A fentiekben vázolt politikai követelmények teljesülése elengedhetetlen a szakszervezetek 
önmagában is szükséges tartalmi és szervezeti megújulásához is. 
A szakszervezeti mozgalom megújulásának másik döntő feltétele, hogy helyesen jelölje meg 
alapvető funkcióját, feladatait, kapcsolatait a politikai intézményrendszer többi tényezőjével. 
A szakszervezet tényleges szerepkörével összhangban alakítsa ki belső szerveződésének 
elveit, döntési, választási mechanizmusát, működését, alapszabályát. 
1. A szakszervezetek funkciója 
A szakszervezet alapvető és valamennyi feladatát átható funkciója a tagság érdekeinek 
védelme, a munkavállalók érdekeinek képviselete. Ehhez arra is szükség van, hogy tagjaik 
képesek legyenek érdekeik felismerésére és érvényesítésére, hogy maguk tudják megkötni 
megállapodásaikat, a szükséges kompromisszumokat és maguk válasszák ki és részesítsék 
védelmükben vezetőiket. Az érdekek védelme és képviselete ennek megfelelően nemcsak az 
anyagi, szociális érdekek érvényesítését jelenti, hanem a legáltalánosabb emberi, szellemi és 
kulturális érdekek védelmét, az ehhez szükséges képességek és közösségek kialakítását is. 
Ahhoz, hogy e közvetlen és tágabban értelmezett érdekvédelmi funkciójuknak a 
szakszervezetek meg tudjanak felelni, alkotó módon, konstruktív szociális partnerként kell 



 25

részt venniük a társadalom- és gazdaságpolitikai célok formálásában. Ez a feltétele annak, 
hogy olyan fejlesztési stratégiák kerüljenek elfogadásra, amelyek a munkavállalói érdekek 
képviseletére a legjobb lehetőségeket kínálják. A szociális partneri viszonynak meg kell 
jelennie mind a kormánnyal, mind a munkáltatókkal folytatott érdekegyeztetési folyamatban, 
a megállapodásokban, azok végrehajtásában. Egy ilyenfajta partneri kapcsolat nemhogy nem 
idegen a szocialista viszonyoktól, hanem éppen e viszonyok között kell leginkább 
kiteljesednie. 
A célok formálásában való részvétel mellett, azzal egyenrangú feladata a szakszervezetnek - s 
egyben ez is az érdekérvényesítés feltétele - bizonyos társadalmi kontroll ellátása, a 
társadalmi-gazdasági folyamatoknak a munkavállalók szempontjából történő ellenőrzése. 
2. A szakszervezetek és más szervezetek viszonya 
A magyar szakszervezeteknek a politikai intézményrendszer más szereplőihez való 
viszonyának meghatározásakor abból indulunk ki, hogy a szakszervezetek alkotmányos 
alapokon állnak. Ebből fakadóan is elfogadják a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai 
vezető szerepét, támogatják a szocialista társadalom demokratikus építésére irányuló 
törekvéseit, maguk is ezen munkálkodnak. 
A szakszervezetek funkciójukat más szervezetektől függetlenül, önállóan valósítják meg. 
Kapcsolatukat az állami és a társadalmi szervekkel a partneri viszony alapján alakítják ki. 
A szakszervezeti mozgalom eltérő ideológiai, politikai nézeteket valló, különböző érdekekkel 
bíró dolgozókat tömörít tagjai sorában. Mindebből következik, hogy a szakszervezetek 
számára kedvező feltételeket teremt egy pluralista, a társadalom valódi érdek- és 
nézettagoltságát megjelenítő politikai közélet, mely az eddiginél tágabb teret ad a 
munkavállalói érdekek differenciált, markáns megjelenítésére, és ösztönzi a ma is igen eltérő 
és sokszínű szakmai-foglalkozási érdekek strukturáltabb, nyíltabb feltárását, megjelenítését. 
a) A párt és a szakszervezetek kapcsolata 
Az MSZMP-nek a társadalmi-gazdasági kibontakozási program megvalósításában alapvető 
érdeke, hogy a munkavállalók jól működő, erős, önálló érdekvédelmi szervezetekbe 
tömörüljenek. A szakszervezetek partnerként kívánnak részt venni a párt stratégiájának 
alakításában, formálásában és a párt tevékenységének egyfajta, a munkavállalók 
nézőpontjából történő társadalmi kontrollját is adhatják. 
A szakszervezetek a szervezeti, működési, anyagi önállóságon túl önálló politikai tényezőként 
kívánnak dolgozni, teljes véleménynyilvánítási és akciószabadsággal. A szakszervezetek 
olyan partnerszerep kialakításában érdekeltek, amely lehetőséget ad az önálló 
érdekképviseletre, az érdekek érvényesítésére, a szakszervezeti álláspont kifejtésére, 
közvélemény elé tárására. 
Álláspontunk szerint biztosítani kell, hogy a szakszervezetekben dolgozó párttagok - akkor is, 
ha különböző párttestületek választott tagjai - a szakszervezeti testületek állásfoglalásának 
megfelelő véleménynyilvánítási szabadsággal rendelkezzenek. Amennyiben a társadalmi, 
gazdasági élet lényegi kérdései a jövőben is a párt vezető testületeiben kerülnek eldöntésre, 
úgy indokolt, hogy a szakszervezeti vezetők az irányító pártszervek munkájában tagként, a 
végrehajtó szervekében meghívottként vegyenek részt. 
A vázolt partneri viszony megvalósítása azért is alapvető fontosságú, mert a jövőben a vegyes 
tulajdonú gazdaságban kibontakozó folyamatok következményeként a párt munkahelyi, 
vállalati szervezetei új helyzetbe kerülnek. Ennek következtében a párt és a szakszervezetek 
politikai kapcsolatai felértékelődnek. Ez önmagában is az eddigi viszonyrendszer átértékelését 
teszi szükségessé. Véleményünk szerint ez is azt jelzi, hogy a párt és a szakszervezetek 
együttműködésében erősíteni kell az elvi, politikai jellegű partnerkapcsolatokat. Ennek abban 
is meg kell jelennie, hogy a pártszervezetek kizárólag politikai eszközökkel törekedhetnek 
befolyásuk érvényesítésére. Meg kell vizsgálni a szakszervezeteken belüli kommunista 
frakció létrehozásának lehetőségeit, feltételeit. 
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b) A parlament és a szakszervezetek 
A parlament szerepének változásával összhangban szükséges a szakszervezetek parlamenti 
képviseletét, tevékenységét újraértékelni. A szakszervezetek fellépéséhez kedvező terepet 
nyújthat egy kétkamarás parlamenti rendszer létrehozása. A szakszervezetek mainál 
erőteljesebb parlamenti szerepének feltételeit a választójogi törvény módosítása, illetve az 
alkotmány reformja során szükséges megteremteni. Ennek keretében alapvető jelentőségűnek 
ítéljük a jelöltállítási jogot, valamint a szakszervezeti képviselők szervezett fellépése 
lehetőségének megteremtését. 
c) A kormány és a szakszervezetek 
A kormány és a szakszervezetek kapcsolatát a független, egyenrangú felek konstruktív 
partneri viszonya kell hogy jellemezze, ahol mindkét fél az azonos távlati célok alapján 
egymás iránti megértésre, összefogásra, megállapodásra törekszik. Ez a szociális partneri 
viszony a szakszervezetek olyan határozott fellépését feltételezi, amely alapvető funkciójából 
fakad, kielégíti tagsága igényeit, ugyanakkor figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és 
politikai realitásokat. 
A szakszervezetek tiszteletben tartják a kormány döntési önállóságát és felelősségét. Nem 
vesznek részt a kormányzásban, így annak felelősségét sem vállalják át. A szakszervezetek 
önálló tényezőként lépnek fel a társadalmi érdekegyeztetésben. Ennek színtere lehet a SZOT 
és a Minisztertanács képviselőinek tanácskozása, az Országos Érdekegyeztető Tanács, illetve 
a kormány és a Tervgazdasági Bizottság ülésein való részvétel. 
A SZOT és a Minisztertanács képviselőinek tanácskozásain4 a szakszervezetek elsősorban a 
népgazdasági szintű életszínvonal-politikai kérdésekkel, így a reálbérek, az árak, a 
reáljövedelem, a szociálpolitika, a foglalkoztatás problémáival, a költségvetés elosztási 
kérdéseivel kívánnak foglalkozni a jövőben. Az egyes ágazati, szakmai szakszervezeteknek 
kell megállapodniuk az illetékes állami szervekkel, munkáltatói szervezetekkel a hozzájuk 
tartozó tagság helyzetét közvetlenül érintő kérdésekben. Ehhez kell a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának - mint a szövetség központjának - a lehető legjobb politikai, gazdasági 
feltételek megteremtése érdekében síkraszállnia. 
A munkáltatói, tulajdonosi és munkavállalói érdekek elkülönülésével, a munkáltatói funkciók, 
döntések decentralizálásával és intézményesítésével megváltozik a kormány és a SZOT 
szerepe, a felső szintű megállapodások tartalma. A kormány felfogásunk szerint továbbra is 
részt kell hogy vegyen az érdekegyeztetésben, de nem kizárólagosan és nem elsősorban a 
munkaadói érdekek hordozójaként, vagy a költségvetési korlátok közvetítőjeként, hanem 
azért, hogy segítse a megállapodások megszületését, a kompromisszumok megkötését, és 
garanciákat, illetve információkat adjon a kormányzati felelősség körébe tartozó kérdésekben 
(foglalkoztatás, szociális biztonság, nemzetközi kapcsolatok, egyezmények stb.). 
d) A munkáltatók és a szakszervezetek 
Az érdekegyeztetés folyamatában a reform előrehaladtával előtérbe fog kerülni a 
szakszervezeti és a munkáltatói érdekek intézményes egyeztetése, melyre fokozatosan fel kell 
készülni, jogilag is rögzítve a megállapodások rendszerét. A jogi feltételek megteremtésének 
párhuzamosan kell történnie a hagyományos munkaszervezeti viszonyok változásaival, a 
munkavállalói és munkaadói érdekek és képviseletek elkülönülésével. Ahhoz, hogy valódi 
megállapodásokat lehessen kötni és azokat be is lehessen tartani, növekednie kell a vállalati, 
munkahelyi önállóságnak, bővülnie kell a munkáltatók mozgásterének, döntési 
lehetőségeinek. 
A munkavállalói és a munkáltatói érdekek elkülönülése megköveteli azt is, hogy tisztázódjon: 
ki, milyen testület személyesíti meg a munkaadói érdekeket, kit képvisel az igazgató, vagyis, 
hogy ki a szakszervezet partnere az érdekegyeztetésben. Külön is figyelmet kell fordítani a 
költségvetési, szolgáltatási szféra sok tekintetben sajátos érdekegyeztetési és megállapodási 
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rendszerének kidolgozására, amelyben feltehetően a jövőben is a közvetlen kormányzati-
szakszervezeti megállapodások dominálnak majd. 
e) Más társadalmi-érdekképviseleti szervek és a szakszervezetek 
A szakszervezetek más társadalmi, érdekképviseleti szervezetekben elsősorban 
szövetségeseket keresnek törekvéseik eredményesebb megvalósításához. Ennek érdekében 
tesznek kezdeményezéseket és a korábbinál nagyobb nyitottsággal törekednek a párbeszédre, 
az együttműködésre, ami természetesen együtt jár az eltérő vélemények tisztázásával, 
rögzítésével, a vitával is. Közös érdekeltség esetén kezdeményezni kívánják az egyeztetett 
fellépést a politikai, állami döntéselőkészítés során. Érvényes természetesen ez az 
együttműködési készség az alternatív szakszervezetek esetében is, minden olyan esetben, 
amikor az a munkavállalók érdekeinek hatékonyabb képviseletét szolgálja. 
3. A szakszervezetek szervezeti felépítése, működése 
Az érdekfeltárás hatékonysága a politikai feltételek mellett alapvetően a mozgalom 
felépítésétől, szerveződési elveitől is függ. Ahhoz, hogy döntő változás következzen be az 
érdekvédelmi munka eredményességében, meg kell változtatni az eddigi szerveződési elveket. 
Egy valóban érdekfeltárásra, érdekérvényesítésre létrejövő szakszervezeti mozgalom 
szerveződési elve csak az alulról építkezés és a szövetségi elv lehet. Ezek alapján kell 
felépítenie egész struktúráját, hozzáigazítva ehhez működési és választási elveit. 
a) A szövetségi elven felépülő szakszervezeti mozgalom különböző szintjei várhatóan a 
következő képet mutathatják: 
— Munkahelyi szakszervezet 
A szakszervezet alapegysége az egymással érdekközösséget vállaló dolgozók szakmai-
munkahelyi közössége. Ez a csoport, alapszervezet miután megszervezte önmagát, létrehozza 
a szövetségi struktúrákat. A tagságtól függ, hogy e csoportok elsősorban szakmai, vagy 
munkahelyi elv alapján szerveződnek, vagy a kettő valamilyen kombinációját hozzák létre, a 
mindkettőben levő előnyöket egyesítve. A tagság jelenlegi megítélése szerint a jövőben is 
meghatározó lesz az egy munkahely, egy szakszervezet gyakorlata, de semmi esetre sem 
kizárólagos (már ma vannak ettől eltérő példák). A tagság akaratának, döntésének 
megfelelően egy munkahelyen több szakszervezet is működhet, ilyenkor célszerűnek látszik 
munkahelyi szövetség - szakmaközi bizottság - létrehozása. 
- Lakóhelyi szövetségek 
A munkahelyi szakszervezeti szervek a dolgozók életkörülményeit alapvetően befolyásoló 
területi döntésekben való közreműködés, a munkavállalók lakóhelyi érdekeinek képviselete és 
érvényesítése, a munkavállalói érdekek koordinálása céljából lakóhelyi (városi, kerületi, 
községi) szövetséget alkothatnak. E szövetségek ott jöhetnek létre, ahol a tagság, az érintett 
munkahelyi szakszervezetek igénylik és vállalják működésük anyagi feltételeit. Hasonló 
módon szerveződhetnek a munkahelyi szakszervezetek megyei szövetségei, a jelenlegi 
úgynevezett megyebizottságok is. 
- Megyei (budapesti) szövetségek tanácsa 
A munkahelyi szakszervezeti szervezetek tagságuk, illetve szakmai-ágazati szakszervezeteik 
területi érdekeinek képviseletére és érvényesítésére, a munkavállalói érdekek koordinálása 
céljából létrehozzák a szakszervezetek megyei (budapesti) szövetségének tanácsát (mai 
SZMT-k, SZBT). A csak regionális szinten ellátható feladatok indokolttá teszik, hogy 
bizonyos törzsfunkciók ellátásához az alapszabályban is rögzített pénzügyi fedezetet kell 
teremteni. E törzsfeladatokon túl azonban a tagság, az érintett munkahelyi szakszervezetek 
igénye és pénzügyi támogatása kell hogy meghatározza az ezen túl vállalt feladatok tartalmát, 
a megvalósításukhoz szükséges személyi-tárgyi feltételek nagyságát. 
- A szakmai, iparági, ágazati országos szövetségek 
A szakszervezetek munkahelyi szervezetei tagságuk munkavállalói érdekei képviseletére 
szakmai, iparági, ágazati szakszervezeti szövetséget hozhatnak létre. Ezek fő feladata, hogy az 
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adott területhez tartozó foglalkozási csoportok szervezett dolgozóinak érdekképviseletét 
ellássák, közmegegyezés alapján a szakma, az iparág, az ágazat dolgozóira vonatkozó 
megállapodásokat kössenek. 
Az országos szövetség ott jöhet létre, ahol azt a tagság, az érintett munkahelyi 
szakszervezetek igénylik és vállalják működésük anyagi feltételeit. A szövetség garantálja 
valamennyi, a szövetséget alkotó szakszervezet önállóságát. Egy ilyen felfogás esetén 
számolni kell azzal, hogy lesznek olyan munkahelyi szakszervezetek, melyek nem a jelenlegi 
iparági-ágazati szakszervezetekbe tömörülnek, hanem más ágazathoz csatlakoznak, esetleg új 
szakszervezeti szövetségek alakulnak. 
- A központi szakszervezeti szövetség 
A létrejövő szakmai, iparági, ágazati szakszervezetek országos szövetségei létrehozzák a 
szakszervezetek országos szövetségét (a jelenlegi SZOT-ot) a munkavállalók legátfogóbb 
érdekeinek országos képviseletére, védelmére, a mozgalom országos feladatainak 
koordinálására. 
A fentiekben vázlatosan bemutatott lehetséges új struktúra jelzi, hogy a szakszervezeti 
szövetségek lényege: az önálló csoportok, szervezetek önkéntes egyezségre lépnek közös 
céljaik megvalósítására, érdekeik hatékonyabb védelmére, az egységes fellépésben rejlő erő 
kihasználására. A szövetséget alkotók - minden szinten - közösen alakítják ki a szövetség 
célkitűzéseit, működési szabályait, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, anyagi 
fedezetet, s mindebben rendkívül nagy önállóságot élveznek. 
A szövetségnek mindenki tagja lehet, aki a szövetség céljait magáénak vallja, a működésére 
vonatkozó szabályokat elfogadja. A szövetségből ki is lehet lépni, vállalva ennek anyagi és 
egyéb következményeit. 
A szakszervezeti mozgalomnak ez az alulról történő újraépítkezése, önszerveződése lehetővé 
teszi két tendencia egyidejű kibontakozását: a szervezeti differenciálódást (szakmai csoportok 
alapszervezetek-szakszervezetek kialakítását, egyúttal az ágazati szakszervezetek keretébe 
tartozó tagozatok, tagszervezetek létrehozását), ugyanakkor felerősíti a valóságos 
integrálódási folyamatot (koordinációs bizottságok, szakmaközi, szakmai, ágazati szövetségek 
létrejötte). 
b) A szövetségi felépítés új működési és döntési elv érvényesítését követeli meg. Nem 
tartható fenn tovább, hogy a szakszervezeti mozgalom döntéseit a demokratikus centralizmus 
elve alapján hozza, amely mellett a kisebbségek érdeke folyamatosan sérelmet szenved. A 
szakszervezeti testületek a jövőben döntéseiket, állásfoglalásaikat a konszenzus és a 
szolidaritás elve alapján alakítják ki. 
A konszenzusra törekvés garantálja a belső kompromisszumok megkötésének lehetőségét 
úgy, hogy az eltérő érdekek, nézetek a döntést követően is megjelenhetnek. A szakszervezeti 
szövetségek az eltérő véleményeket a többségi vélemény alapján kialakított állásponttal 
egyidejűleg nyilvánosságra hozhatják, a kisebbségben maradtak továbbra is képviselhetik 
különvéleményüket. 
c) A tagság akarata, a képviseleti szervek feletti kontrollja érvényesítéséhez a választási 
rendszer megváltoztatása is szükséges. Az új választási rendszerben az alsóbb szintű 
szakszervezeti szervek közvetlenül delegálnák képviselőiket a felsőbb testületekbe. Ez sok 
más mellett módosításokat követel a szakszervezetek kádermunkájában is. 
d) A szövetségi elv minden szinten való érvényesítése szükségessé teszi a pénzeszközök 
decentralizálását, a szakszervezeti költségvetés és pénzgazdálkodás reformját. A 
tagdíjbevételek elosztásának fő színterévé magukat a szakszervezeti alapszervezeteket, 
csoportokat kell tenni oly módon, hogy minden egyes tagja számára világos legyen, mennyi 
marad az alapszervezeteknél, mennyi szolgálja a területi, ágazati, szakmai, országos szövetség 
feladatainak ellátását. 
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e) Mindezeknek az elveknek tükröződnie kell a szakszervezeti mozgalom új alapszabályában, 
melynek feladata, hogy elősegítse az abban foglaltak szerinti szerveződést. 
4. A szakszervezeti érdekérvényesítés eszközei 
A megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok között erőteljes, következetes és eredményes 
érdekképviseletre és érdekvédelemre van szükség. Ennek előfeltétele az, hogy megteremtsük 
az érdekkonfliktusok kulturált rendezésének - a munkaadók és munkavállalók számára 
egyaránt - garanciákat nyújtó, kétoldalú kötelezettségekkel bíró, rendezett, szabályozott 
mechanizmusait. Ezek révén lehetséges a partneri viszony megteremtése az illetékes állami, 
kormányzati szervekkel, vállalati, intézményi vezetőkkel. 
Az érdekegyeztetés lehetséges mechanizmusait, eszközrendszerét szakszervezeti törvényben 
célszerű rögzíteni. E törvényben oly módon kell szabályozni a dolgozók szervezkedési 
jogával és kötelezettségeivel kapcsolatos legalapvetőbb kérdéseket, hogy azok növeljék a 
szakszervezetek mozgásterét, megítélhetővé tegyék felelősségét is. A törvény keretében kell 
szabályozni a szakszervezeti mozgalom különböző szintjeihez kötődő jogokat, a partner 
állami, tanácsi, gazdasági szervek, szervezetek ezzel kapcsolatos kötelezettségeit, a 
tisztségviselők védelmét. Bővíteni és szabályozni kell az érdekérvényesítés törvényesen 
igénybevehető eszközeit, beleértve a konfliktusok esetén alkalmazandó kötelező, nyilvános 
tárgyalások intézményét, a vétójog szélesebb körű alkalmazhatóságát, végső eszközként a 
sztrájkhoz való jogot is. 
A szakszervezeti törvény megalkotásakor alapvető követelmény az, hogy optimálisan 
illeszkedjen a jogrendszerbe, az abban foglalt érdekképviseleti jogokkal ne lehessen a 
szakszervezetek tevékenységét korlátozni. 
 
 
Megjelent: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985-1989. 
Interart Stúdió kiadása, 1994. 
 
 
 

1988. november 28. 
 

BÉRALKU-TÜKÖR 
A KORMÁNY–SZOT TALÁLKOZÓRÓL 

 
Ez az összeállítás a Kormány—SZOT 1988. november 28-i, parlamenti tanácskozásának 
jegyzőkönyvéből készült, s az 1989-es központi bérintézkedésekről folyt vitát 
tartalmazza. A bérvitában a Kormányt Pozsgay Imre államminiszter, Hoós János, az 
Országos Tervhivatal elnöke, Csehák Judit szociális és egészségügyi miniszter, Halmos 
Csaba, az ÁBMH elnöke és Villányi Miklós pénzügyminiszter, a SZOT-ot Nagy Sándor 
főtitkár, Sándor László titkár és Nyikos László osztályvezető képviselte. 
Pozsgay I.: Térjünk rá a második napirendi pont megtárgyalására: az 1989. évi népgazdasági 
terv főbb vitatott kérdéseire. A kormány részéről Hoós János. 
Hoós J.: A Parlament múlt heti, nagyon tartalmas vitája alapján, gondolom nem kell újabb 
expozéban, konkrétan bemutatni az 1989. évi gazdasági tervet és főbb irányait, feltételeit, 
mozgásterét... Minden jövedelemtulajdonosnak terhet kell viselnie annak érdekében, hogy 
1989-es gazdaságpolitikai céljaink teljesüljenek... Ez az elosztási kényszer az, ami döntően 
motiválja a kormány és a szakszervezetek közötti vitakérdéseket. Az első nagy vitakérdés, 
hogy a reálbérek, reáljövedelmek hogyan alakuljanak, s ezen belül is különösképpen a 
központi bérpolitikai intézkedésekre milyen nagyságrendű összegeket irányozzunk elő. A terv 
6 százalékos reálbér-csökkenéssel számol, 12 százalékos fogyasztói árnövekedéssel, illetőleg 
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a tartalékot is számolva, 12—13 százalékos fogyasztói ártervet irányzunk elő. E mutatókhoz 
tartozik egyfelől egy szociálpolitikai automatizmus, ami főleg a társadalombiztosítási 
kiadásokhoz kapcsolódik, 20 milliárddal. Ezen felül 16 milliárd forint összegű szociálpolitikai 
intézkedésre kerül sor. Ehhez tartozik még kétmilliárd forint értékű központi bérpolitikai 
intézkedés ... Csak hogy érzékeljék az elvtársak, minden 100 forint családipótlék-emelés plusz 
3 milliárd forinttal terheli az államháztartást, de a bérpolitikában is egyszázalékos intézkedés 
4 milliárdos többletet jelent. Megfontolva azt is, amit Nagy elvtárs felvetett — és teljesen 
jogos a felvetés —, hogy a társadalmi közös kiadásoknak, a beruházásoknak és más 
kiadásoknak a csökkentésével teremtsünk forrásokat, mi úgy látjuk, hogy a kormány nincs 
abban a helyzetben, hogy ezekről a területekről jelentősen és érdemben átcsoportosításokat 
tudjon véghezvinni. Vagy ha ezt tenné, akkor azt kellene vállalni, hogy ezeken a területeken is 
olyan negatív folyamatok indulnának el, amelyeket nem lehet később korrigálni, vagy pedig a 
vállalati szféráiban az érdekeltség, az ösztönzés szenvedhetne komoly csorbát. Most a 
gondunkat az is fokozza — a legutóbbi parlamenti ülés ezt nyilvánvalóvá tette —, hogy a 
parlament nem fogadta el az 55 százalékos vállalkozási adót, csak ötvenet, ós ez 12 
milliárddal tovább feszíti az állami költségvetést. Valószínű, hogy a kormány kénytelen lesz 
— ennek kompenzálására — újabb átcsoportosító lépéseket tenni, tehát olyan körben is, amit 
Nagy elvtárs említett. Mindezek alapján a kormány tárgyalási platformját — hangsúlyozom, a 
tárgyalási platformot — ezekben a vitás kérdésekben a következőkben tudom előterjeszteni. 
Ami a központi bérpolitikai lépéseket illeti, mi kétmilliárdot tudunk megajánlani. Ügy látjuk, 
hogy ez a kétmilliárd célszerű felhasználási irányként az egészségügy, az oktatás és részint a 
közművelődés számára lenne megjelölendő ... 

Sándor L.: Az 1989. évi népgazdasági tervvel kapcsolatosan Hoós elvtárs elmondta, hogy 
hol van közöttünk véleménykülönbség... A szakszervezeten belül zajló vitákból világosan 
kikristályosítható, hogy a szervezett dolgozók túlzottnak tartják a terheket, és nem elég 
világos az a cél, amelyért ezt a terhet vállalniuk kell, hogy a kormány 6 százalék újabb 
reálbércsökkentést tervezhessen. Szeretném megismételni azt a korábban már megfogalmazott 
álláspontunkat, ahhoz, hogy a jövőt se veszélyeztessük, ebben a társadalmi konszenzus 
alakításában mi a 0—3 százalék sávon belül tudjuk elképzelni az 1989. évi reálbér alakulást... 
Ezek után térnék ki a központi bérpolitikai intézkedésekre. Az oktatásban, az 
egészségügyben, a közművelődésben jelentkező feszültségek megoldásában feltétlenül 
intézkedéseket tartunk szükségesnek. Ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy hasonló súlyos 
helyzetet tapasztalunk a közszolgáltatásban dolgozók körében is. Ide sorolhatnánk még né-
hány olyan foglalkozási csoportot, mint például a belkereskedelemben dolgozókat, vagy 
azokat a tervező, kutatóintézeteket, ahol legalább 20 százalékot meghaladó a műszaki 
értelmiség részaránya. Mindezeket egybevéve mi a központi bérpolitikai intézkedések 
kormány által jelzett 2 milliárdjával szemben megközelítőleg a bérköltség 2 százalékos 
nagyságrendjében gondolunk központi bérpolitikai intézkedést. 

Halmos Cs.: A bérpolitikáról, az elhangzott javaslatokhoz szeretnék néhány kiegészítő 
megjegyzést tenni. Az egyik formainak tűnő dolog, de a SZOT— Kormány vezetői 
megbeszéléseket a jövőben összhangba kell hozni az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) 
működésével. Ezt csak azért említem, mert a bérekkel kapcsolatos megállapodások igazi 
színtere nem a mai megbeszélés. Ez jó fórum arra, hogy konzultáljunk bizonyos kérdésekről, 
világossá váljon a kormány, a szakszervezetek álláspontja, de valójában számos bérpolitikát 
érintő kérdés igazi fórumaként az Országos Érdekegyeztető Tanácsot kell tekintenünk. A 
másik dolog. Valójában a bérpolitikai igények — nevezhetem követeléseknek — és a 
lehetőségek nincsenek összhangban: a jelenleg nyilvántartott, költségvetési szférát érintő 
megfogalmazott igény 21 milliárd forint. Ezzel áll szemben a kormányjavaslat 2 milliárdra és 
a szákszervezeti igény, a 2 százalékos bért figyelembe véve 8 milliárddal... 
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Nyikos L.: Én úgy ítélem meg, hogy a költségvetés nehéz pozícióját ismerve sem feltétlenül 
csapná agyon a jövő évi költségvetést a mi igényünk érvényesítése. Ügy látjuk, hogy a 
tervezettnél magasabb bérkiáramlás esetén nemcsak a lakosság pozíciója javulna, hanem — 
az adózáson keresztül — a költségvetésé is. Tehát a magasabb bérekhez kötődő magasabb 
személyi jövedelemadó befolyna a költségvetésbe. A magasabb bérkiáramlás megjelenik 
vásárlóerőként és árut keres. Az árukon AFA van, ami szintén a költségvetésé. Továbbá a 
magasabb bérkiáramlás magasabb TB-járulékbevételt jelent a társadalombiztosításnak. Ez 
ugyan nem direkt költségvetési pozíciójavulás, de az összevont pénzügyi mérleget szintén 
javítja. Mi feltételezzük, mert fel kell tételeznünk, hogy nem feltétlenül csak teljesítmény 
nélküli bérkiáramlásra kerülne sor. Ha tehát teljesítmény is van, vagy részben van, a növekvő 
bérek mögött, akkor talán elmozdulhat a holtpontról az a nulla GDP-növekmény is, amit Hoós 
elvtárs nem lát növelhetőnek. Továbbá, amit Halmos elvtárs említett: az új 
bérmechanizmusnak az adó konzekvenciái ugyancsak egy olyan tényezőt jelenthetnek, ami a 
költségvetés pozícióját javíthatja. Szeretnék idézni Bartha Ferenc elvtárs parlamenti 
hozzászólásából, aki megemlítette, hogy 400 millió dollárnyi kétes és lejárt követelést tart 
számon a Nemzeti Bank a könyveiben, és ezt 1989-ben kívánják veszteségként leírni. Ez 
gyakorlatilag a költségvetés vesztesége volna, durván 20 milliárd forintot tesz ki, ami alig 
több annál, mint ami a vita tárgya köztünk. Tehát megkockáztatom, vajon éppen 1989-ben 
kell ezt a veszteséget leírni? Végül szeretnék kitérni egy számunkra autentikus forrásra, ez a 
KB november elején hozott határozata, ami az 1989-es gazdálkodásra vonatkozóan a 
következőket mondja: „az alapvető jellegű termékek és szolgáltatások körében a 
többletkiadások mintegy háromnegyedét ellentételezni kell". 

Villányi M.: Mivel Nyikos elvtárs közvetlen költségvetési egyensúlyt érintő kérdésekről 
polemizált, szeretnék ezekre röviden reflektálni. Nemcsak a TB-járulék nem központi 
költségvetési bevétel, hanem a személyi jövedelemadó sem. Amennyiben itt többletbevétel 
születik, többlet-bérkiáramlás hatására, az tanácsi bevételnek tekintendő. A központi 
költségvetés ebből nem részesedik, következésképpen ebből a költségvetésnek semmi 
többletbevétele nincs. Ha a többletteljesítmények hatására, a bérek növekedésére növekszik a 
teljesítmény és ennek nyomán esetleg a nyereségadózás keretébe bevitt keresetszabályozás 
többletbevételt hozna, ehhez kapcsolódik egy olyan rendszer, hogy amennyiben a 
bérnövekmény a hatékonyság-növekedéssel arányos vagy annál alacsonyabb, az adó 
visszatérül. Következésképp teljesítménynövekedés mellett bekövetkező bérkiáramlásból 
ugyancsak nincs semmiféle költségvetési többletbevétel. Ezt csak azért szerettem volna 
elmondani, mert a realitásokhoz sajnos ragaszkodnunk kell, ettől nem tekinthetünk el. A 
másik dolog, hogy a 400 millió dolláros adósság rendezése közvetlenül a jövő évben 
semmiféle költségvetési tehervállalást nem jelent, ez a könyveinkben való rendezést jelent. 
Következésképp ez — ha esetleg az idén vagy 1989-ben nem rendezzük — semmiféle más 
célra többletforrást nem szabadít fel. Végül szeretném azt mondani, hogy azokról a 
támogatáscsökkentési javaslatokról, amelyekről bevezetőjében Nagy elvtárs szólt, mi 
természetesen nyitottak vagyunk. Nyitottnak kell lennünk, ezek egyértelműen a még 
elviselhető jövő évi költségvetési hiány eléréséhez szükségesek, következésképp ezek ugyan-
csak nem jelenthetnek többletfelosztási forrásokat. Mivel jelenleg az 5 százalékos adókiesést 
számításba véve alakult volna ki 25 milliárd nagyságrendű költségvetési hiány, ha ezt adó 
helyett támogatáscsökkentéssel pótoljuk, akkor még mindig a 25 milliárdos hiánynál 
vagyunk, az idei várható 15 milliárddal szemben. 

Csehák J.: .Akármilyen bérintézkedést veszünk számba a jövő évben, miután Villányi 
elvtárs már ígéretet tett a túlóradíjak és ügyeleti díjak jövő évi rendezésére, nyilván, hogy erre 
az összegre is gondolnunk kell, ami egyedül az egészségügy területén — hadd legyek egy 
kicsit a tárca képviselője is — legalább 200 millió többletköltséget jelent. A harmadik: nem 
hangzott itt el, s szeretném kiegészíteni: az idei 200 millió felhasználására a szakszervezetek 
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tettek javaslatot. Nemcsak a szakszervezetek egyetértésével, hanem a szakszervezetek 
javaslatára születik meg az az intézkedés, amely az 1000 forintos decemberi kifizetésekről 
szól... A szakszervezetekkel együtt komolyan gondoljuk, hogy ha az árindex legalább 2 
százalékban eltér a tervezettől, akkor gondolkoznunk kell arról, hogy miként tudjuk a 
megélhetési költségeket az aktív és inaktív lakosságnál is év közben kompenzálni. Tehát és 
azt gondolom, hogy az év eleji 300 és a következő 100 forintról kellene itt beszélgetnünk, 
hogy mi fér még ebbe bele. Miután a társadalombiztosítás számított, tervezett tartalékalapja 
kb. 5 milliárd..., a 7—8 milliárd semmiféle körülmények között nem fér bele. Maradjunk e 
kereteken belül. Hangsúlyoznám azt is, hogy sokan azt gondolhatják: nem korrekt dolog, 
hogy a jövő évben a költségvetés nem járul hozzá a TB kiadásaihoz. Ez azonban csak egy 
virtuális kép, hiszen a jövő évben egységesítődnek a társadalombiztosítási járulékok, a 
költségvetésnek 35 milliárd forintot kell befizetnie a költségvetési szervek TB-járuléka 
gyanánt. Tehát nem úgy jelenik meg a társadalombiztosítás bevételeiben ez a 35 milliárd, 
mint állami támogatás, de ezt az állami költségvetésből kell kifizetni. Nyilvánvaló fenn fogjuk 
tartani azt a kérésünket és igényünket, hogy minden évben rendszeresen az állami költség-
vetés is támogassa a TB költségvetését és kiadásait, de ez a 90-es évek vitája lehet. 

Nagy S.: Csak azért kérnék szót, mert úgy gondolom, mind a Kormány, mind a SZOT 
részéről felvázolt alternatívák lényegében az elmúlt hónapok alternatíváinak ismételt 
bemutatását szolgálták. Pillanatnyilag állóháború folyik. Én azt hiszem, hogy ha lenne 
szándék mindkét oldalról valamiféle közeledésre, akkor valamiféle kompromisszumos 
formulát kellene próbálni megtalálni. Szeretném hozzátenni, hogy nekünk rendkívül kemény 
SZOT-elnökségi ülésünk volt az elmúlt napokban, amely azokra a problémákra hívta fel a 
figyelmet, amiről itt a kollégáim, Sándor... Nyikos elvtárs beszéltek. Nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk, tudva ugyanakkor, hogy ez a megközelítőleg 20 milliárd forintos, vagy 
legalább is 16—18 milliárd forintos különbség a két pozíció között, ez idő szerint könnyű 
szerrel nem hidalható át. ... Éppen ezért azt hiszem, hogy nekünk elvi egyezségre kellene 
jutnunk a tekintetben, hogy a szakszervezetek és a kormány milyen nagyságrendű központi 
bérintézkedési keretet tud végső kompromisszumként elképzelni, persze körvonalazva a 
lehetséges területeket... Azt gondolom, hogy meg kellene próbálni a Hoós elvtárs által 
elmondottnál azért jelentősen magasabb központi bérintézkedési keret felvázolását, azzal, 
hogy feltehetően nekünk is meg kell vizsgálni, hogy a kerek 2 százalékot adott esetben nem 
tartjuk fenn vagy nem tartjuk kitölthetőnek, bár szívünk szerint ezt tennénk ... Komolyabban 
meg kellene vizsgálnunk a katonai költségvetés kiadásának eddig még nem vizsgált mértékeit 
és lehetőségeit. Itt az a megjegyzés, hogy visszafordíthatatlan folyamatok indulnának el, talán 
nem feltétlenül válna a dolog kárára — de ezt csak zárójelben említem meg... Mi csak azt 
tapasztaljuk, hogy milyen a hangulat az országban, és azt látjuk, hogy a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben ezt talán egy kicsit súlyosabb szempontként lehetne kezelni. Mindebből kiindulva: 
az egészségügy, az oktatás, a közművelődés, esetleg néhány kisebb jelentőségű, szintén 
költségvetési területen a minimális összeg, amit mi egyáltalán el tudnánk képzelni, az valahol 
4,5 milliárd és 4 milliárd között mozgó összeg. Ez a minimum olyan minimum, ami 
egyáltalán kiinduló alap lehet a megállapodáshoz. Nagyon rövid időn belül, úgy ahogy az 
előző témánál megállapodtunk, szerintünk át kell tekintenünk a közszolgáltató területek 
problematikáját is... Itt olyan nagy területek vannak, mint a vasút, a posta, a 
közműszolgáltatások. Ha az ott dolgozók abszolút jogos és reális érdekérvényesítési 
törekvései számunkra nem kívánatos formában jelennek meg, akkor ez az országnak nagyon 
komoly gondokat okozhat. Ezt nem valamiféle bonyolult nyomatékként teszem hozzá, hanem 
a hangulatot ismerve. A mi számításaink szerint... például kedvezményes béremelés vagy 
adókötelezettség alá nem eső béremelés esetében ez az intézkedés a néhányszáz milliótól, 
maximum 1 milliárdig érintené a költségvetést... 
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Villányi M.: Kérdésem Nagy elvtárshoz, a központi bérpolitikai intézkedésekhez tett 
kompromisszumos javaslatához. A 12—13 százalékos fogyasztói árindex szükségszerűen 
tartalmazza az idén meghozott áremelkedések jövő évi egész éves kihatását. Az a javaslat, 
amit tettél, ebben a keretben értelmezi a béreket is. Tehát az 1988-as központi bérpolitikai 
intézkedések jövő évi teljes kihatása is terheli ezt a keretet. 

Nagy S.: Ez jó kérdés. Majd gondolom a kollégáim is kapcsolódnak hozzá. Szerencsére arra 
a három nagy körre, amire mi gondolunk a költségvetési szférában, azok közül egyedül az 
egészségügy kapott igen szerény, 50 millió forint bérintézkedést. Úgyhogy ez túlságosan a 
kasszát nem terheli. Az oktatás, közművelődés és egyéb területek nem kaptak most 
bérintézkedést. Amit Halmos elvtárs említett, ha mi nem úgy fogjuk fel a költségvetési szféra 
kezelését, hogy automatikusan a következő évekre nézve ennek van egy determinációja, 
hiszen áthúzódnak e bérhatások, hanem erre minden évben kvázi rácsodálkozunk a 
költségvetésnél, akkor olyan, mintha nem is hoznánk ezeket az intézkedéseket. Magyarul, mi 
abból indulunk ki, hogy 1989-ben ilyen nagyságrendű intézkedésekre lenne szükség, 
természetesen számolva azzal, hogy vannak bizonyos áthúzódó automatizmusok. S ez 1989-
ben, illetve 90-ben majdnem a dupláját jelenti a költségvetés kiadásai oldalának... 

Hoós J.: .. .Én azt gondolom, hogy a SZOT—Kormány közötti megállapodásnak 
alapvetően a reálbérekre, reáljövedelmekre kell irányulnia. Ez két tényező függvénye, a 
nominál jövedelmeké és az áraké. Tehát ezt ... komplexen lehet csak szemlélni. Valljuk meg, 
a jövő évi intézkedési csomagunk jellemzője: sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a 
tervezetthez képest a nominálbérek többlete alakuljon ki. Ha valahol veszély van a jövő 
évben, ezt látom reálisnak. Ezzel tisztában kell lenni. Tehát én önmagában csak az árakat a 
jövő évi szociálpolitikai, bérpolitikai intézkedések alapjául nem látom elfogadhatónak. 

Nyikos L.: Villányi elvtársnak szeretnék reagálni arra az észrevételére, miszerint a személyi 
jövedelemadó bevételei nem a központi költségvetés bevételei. Értem én azt, hogy ezek 
tanácsi bevételek, de ha jól ismerem a pénzügyi mechanizmust, akkor a tanácsi költségvetés 
támogatja a központi költségvetést. Ily módon tehát közvetve csökkenti a központi 
költségvetés terheit ez a többlet. A másik megjegyzésem, hogy Bartha elvtárs hozzászólásából 
vettem azt a bizonyos összeget, kormányunk lapjából, ami úgy szól, hogy ezt a veszteséget a 
költségvetés veszteségeként írják le. Továbbá nem kaptam választ a felvetésemre. Nem 
akarom az idézetet megismételni, ezért ismét felteszem a kérdést: sajtóhibáról van szó, vagy 
pedig nem érvényes a KB novemberi határozata? Itt 3/4 körüli ellentételezésről van szó — ezt 
több millió ember olvasta. Hogy ha 5,5 százalékban számolom a központi árintézkedéseknek 
a hatását, akkor ez durván 4 százalék. Akkor tehát vissza kell vonni ezt a határozatot. Végül a 
központi októberi bérintézkedéseknek az ügyéről. Békési elvtárs vezetésével egy vitában 
vettem részt, ahol egyértelműen azt mondta, hogy az októberi intézkedések áthúzódó terhein 
kívül van az a bizonyos 2 milliárd forint, és ott ő — nem akarok indiszkrét lenni — 
lehetségesnek tartott 3 milliárdnyi forintig való elmenetelt, hangsúlyozom az 1988. évi 
intézkedések nélkül. 

Villányi M.: Azt, hogy a személyi jövedelemadó évközi többletét a költségvetésbe 
bevonjuk; külön törvénybe kellene szabályozni. Ez esetben nincs semmiféle tanácsi 
érdekeltség abban, hogy legyen e többletadó vagy sem, mert akkor teljesen formálissá válik, 
hogy állami támogatásokból biztosítom a tanácsi kiadásokat vagy a személyi 
jövedelemadóból. Tehát a kormány nem kíván olyan intézkedéseket tenni, hogy betervez 
adóbevételt, s ha a 3000 községben valamiféle többlet van, akkor azt automatikusan elvonja 
és saját központi kiadásainak fedezetére fordítja. Ez tehát csak abban az esetben igaz, ha azt 
mondjuk, hogy a betervezett 100 százalékon felül minden költségvetési támogatást 
leszámítolunk a többletből. Eddig ilyen elhatározás nincs, ha a szakszervezetek ilyet 
kezdeményeznek, akkor az természetesen bejön a központi költségvetésbe. Az áthúzódó 
terhelésről. Az egy más dolog, hogy mi a költségvetés terhelési mechanizmusa vagy tervezési 
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mechanizmusa, attól még tény, hogy ezt a jövő évi költségvetést növeli, akárki akármit mond 
is. Ez egy más ügy ... 

Hoós J.: Nyikos elvtárs, ha Bartha elvtársnak ezt a megjegyzését tovább olvastad volna, 
akkor azt is mondta, hogy drasztikusan csökkentsük a közösségi kiadásokat, illetőleg 
drasztikusan csökkentsük a társadalmi és szociális juttatásokat. Nyilvánvaló, hogy nem azért 
mondta, hogy drasztikusan csökkentsük, mert az a költségvetés pozícióján segít. A másik ... 
közösen fogalmaztuk Nagy elvtárssal és gyakorlatilag úgy is értjük, ahogy ez van, tehát 
gyakorlatilag sosem mondtuk mi a teljes kompenzációt. Nem akarok ebbe belemenni, de a 
KB-szöveg itt szinkronban van. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, itt mindannyian elkezdtünk 
számolni. Kölcsönösen nagyon jól ismerjük a számokat. Pozsgay elvtárs, én el tudnám 
képzelni, hogy a központi bérpolitikai intézkedések során a 3,8—4,1 milliárd forintot, tehát 
gyakorlatilag a szakszervezeti javaslat alsó határát jelöljük meg. Ha jól értettem, Nagy elvtárs 
4—4,5 milliárdot mondott, de akkor rögzítenünk kellene a következőket: az adótáblák 
elfogadása során a szakszervezet támogatja a kormány törekvéseit. Tehát egy olyan adótáblát 
fogadunk el, ami lényegében a költségvetés tervezett bevételeit biztosítja. Továbbá azt kérjük 
a szakszervezetektől, hogy támogassák, ,a 2 milliárdos többletösszeg biztosíték legyen arra is, 
hogy ezzel megadják a túlóra és ügyeleti pótlékot. Tehát nem fordul elő az, ami az idén, hogy 
a béremeléseken túl még túlóra- és ügyeleti díjak is jelentkeznek. A kormány részéről mi 
természetesen vállaljuk és bejelentjük: a bányamentők díja költségként elszámolandó és 
gyakorlatilag nem esik adó alá. Én ezt a kompromisszumot tudnám elképzelni. Ez a 
kompromisszum a kormány részéről megelőlegezés, főleg 1990-re, mert ha 4 milliárdos 
központi bérpolitikai intézkedést teszünk, ez azt jelenti, hogy az összeg éves szinten 8 
milliárdot jelent. 8 milliárdos bérpolitikai lépés 1990-ben, ami rendkívüli mértékben 
determinálja 1990-et. Meg kell mondani — azt hiszem, ebben közös nevezőn vagyunk —, 
hogy pillanatnyilag nincs a kezünkben az a forrás, ami ezt kitermeli... Itt, ha szabadna 
tisztelettel kérnem a szakszervezetet: ezt az összeget úgy lenne célszerű elosztani, hogy 
figyelembe vegyük Villányi elvtárs jelzett időbeni elhatárolását. Nem mindegy, hogy ezt 
január l-jén adjuk oda, itt a hónapok is sokat számítanak... A kormány a maga részéről 
szeretné leszögezni, hogy itt abszolút elsőbbséget kell élvezniük az oktatásban, az 
egészségügyben dolgozóknak és a népművelőknek. Tudjuk, hogy a többi is nagyon fontos, de 
itt olyan feszültségek halmozódtak fel, amit a kormány nem tud nem figyelembe venni. És mi 
ezt a 2 milliárdot döntően erre a célra szántuk. Ez nem zárja ki azt, amit Nagy elvtárs 
mondott, hogy immár nyilván a szakszervezetnek saját belátása az, hogy mérlegeljen... Ami 
az egyéb bérügyeket illeti, én azt kérném, hogy a szakszervezet és a kormány legyen felelős 
partner abban, hogy ez a bérmechanizmus hatékonyan funkcionáljon. Mert a fő veszély 
valóban nemcsak az árakban van, hanem a bérekben is. Lássuk be, ha a bérek elfutnak, az 
komoly inflációs tényező. Ma senkinek sem érdeke, hogy egy inflációs spirált indítsunk be... 
Inflációból és bérkiáramlásból még egyetlen ország sem gazdagodott meg. Az más kérdés, ha 
a teljesítménnyel arányos a pénz, akkor nincs is gond ... Még egyszer hangsúlyoznám, hogy 
ez a kormány részéről nagyon lényeges megelőlegezése a folyamatoknak, főleg ha tekintetbe 
vesszük azt, amit a Parlament most döntött, hogy a nyereségadónál jelentős hiányunk van. 

Nagy S.: Szeretnék egy ügyrendi természetű javaslatot tenni. 5 perc szünetet tartsunk, hogy 
addig is lehessen erről gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a 3,8 milliárd — a mi 
számításaink szerint — kevés. Nekünk a legeslegminimálisabb verziónk 4,1 milliárd, ennél 
kisebbet nem tudunk kiszámolni... Csehák elvtársnő tett arra utalást, ha van központi 
bérintézkedés, akkor automatikusan a TB-nek is többletjövedelme van. Tehát ezt az 1,8 
milliárdot viszonylag biztonsággal meg lehetne alapozni. Harmadrészt azt gondolom, hogy az 
adótáblára most, látatlanban végleges megállapodást nehéz lenne kötni. Gondolom azt el 
lehetne vállalni, de erről is kellene beszélnünk, hogy a 89-es ár—bér hatást minimum 
küszöbölje ki az adótábla ... 



 35

Pozsgay I.: Egy ügyrendi megállapodásra is el kellene jutni, jogosnak tartom a szünetet... 
Nagy S.: Azt gondoljuk, hogy egy sor problémát meg tudnánk oldani, hogy ha a 4,3 

milliárdban most meg lehetne egyezni. Erre Hoós elvtárs biztos mond valamit. Mindamellett 
azt szeretnénk kérni: vállalja el a kormány, hogy nagyon rövid időn belül a közszolgáltató 
terület általános szabályozásáról és bérszabályozásáról leülünk megbeszélést folytatni. 
Harmadrészt még egyszer mondom ..., hogy valamiféle garantált bér épüljön be a mecha-
nizmusba és a megállapodásban majd ennek próbáljunk meg érvényt szerezni, mert nagyon 
súlyos az az 5,5 százalékos intézkedés. Mindenki tudja, abban a fogyasztói kosárban, amelyek 
az alacsonyabb jövedelműeket érinti, ez nem 5,5 százalék, hanem alkalmasint a duplája ... 
Tulajdonképpen ezek azok a minimális javaslatok, amiről magunk között beszélgettünk, 
egyezkedtünk. Talán ezekben lehetne kompromisszumot kötni. 

Hoós J.: Úgy gondolom, hogy ez jelentős kompromisszum a szakszervezet részéről... 
Olyan 4 milliárd lenne ez, amit meg kellene célozni. Annál is inkább, mert most nem tudunk 
kötelezettséget vállalni a közszolgáltatások ügyében, de azt nyilvánvalóan el kell fogadnunk, 
hogy leülünk és áttekintjük ... A kormány nem tud garanciát vállalni, nem is szándékozik a 
minimumra, éppen az elmondottak miatt. Ha a megállapodások során ez így kialakul, a 
szakszervezeteknek joga, hogy ezt tegye. Még egyszer mondjuk a kormány részéről, hogy 
éppen a differenciálás szempontjából ez nagyon hátrányos lenne. Hozzátenném akkor az 
egyértelműség érdekében, hogy preferenciát élveznek az oktatás, az egészségügy, a 
közművelődés dolgozói az adótábla vonatkozásában. Azt hiszem, meg tudunk állapodni, a 
tervezett összeg a lényeg. Igaz? 

Nagy S.: Minimális kiindulópont, hogy az adóteher-tartalom nem növekszik 1989-ben, mert 
ez az ugrópontja a dolognak. Tehát a 14,8-ról megy-e följebb, vagy nem, mert nekünk ez a 
legminimálisabb alapkérdésünk. 
Pozsgay I.: Én azt javaslom, zárjuk le ezt a napirendi pontot. Annak ellenére, hogy feszítő és 

vitás ügyek maradtak függőben, úgy ítélem meg, hogy az állóháború állapotából kijutottunk, 
de nem az egymás elleni offenzíva, hanem a kompromisszum, a megegyezés irányába. Nem 
csupán gesztus értékű az, hogy az előző tárgyalások nyomán a kormány az év végére ezt a 
200—250 milliós segélyt biztosítja az említett kategóriák jövedelmének év végi kiegé-
szítéséhez. Azt is rögzíteni kell, amiben egyéb vonatkozásokban megegyezni tudtunk. 
Amiben sajnos semmiféle előrelépés nem történt és nem történhet, az az új források 
feltárásának a lehetősége, az állami költségvetés jövedelmeinek a növelése... Következő, 
amiben le kellene szögezni az álláspontunkat, hogy a kormány nem látja reálisnak a 6 
százalékos reálbér alá menni, a reálbér megvédésében, vállalva és viselve ennek politikái 
konzekvenciáit is ... Ott kellene kikötni, hogy az inflációt az ár, a nominálbér és a reálbér 
egymáshoz való viszonyában kell vizsgálni és amennyiben túllépés lenne, az évközi 
folyamatok erre jelzéseket adnak, akkor erről újra tárgyalni kell és a kompenzáció 
lehetőségeit szükséges keresni... A nem költségvetési eredetű központi és nem központi 
bérintézkedések dolgában az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak szükséges a megfelelő 
lépéseket megtenni... A központi bérintézkedések dolgában én némi önkénnyel további lépést 
tartanék elképzelhetőnek. Hoós elvtárs bizonytalanságát is kihasználva a 4—4,1 milliárd 
forintot... írjuk le, hogy ebben megállapodás született. Elfogadható ez így? Tudom és 
megismétlem: az igények, szükségletek feltárását nem tartom túlzónak a szakszervezetek 
részéről, a kormány lehetőségeit tartom rendkívül szűkösnek. Én tehát, ha Hoós és Villányi 
elvtárs ehhez beleegyezését adja, az egyezségbe, a 4–4,1 milliárd forintot írnám le. 
Köszönöm. És ha lehet, kérem, hogy a szakszervezetek képviselői fogadják el ezt a 
megállapodást. Ismerjük el a bérfeszültséget, s e területen a rendezés jogosságát. A közszolgá-
lat fontos, különös tekintettel a vasútra és más közszolgáltató vállalatokra, amelyben a 
kormány természetesen most nem köt megállapodást..., a szabályozás igényét ismeri el és erre 
a szükséges intézkedéseket megteszi. Kérdezem..., így elfogadhatónak tartják-e a 
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szakszervezetek képviselői ezt a napirendi pontot? Feltüntetve természetesen, hogy néhány 
területen nem tudtunk megállapodni. 
Nagy S.: ...Ami a központi bérintézkedéseket illeti..., a mi számításaink szerint ez egy 
minimális összeg, amivel rendelkezni kell. A közszolgáltató területet én úgy fogom fel, hogy 
a december 6-i Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén, ahol egyfelől a bérmechanizmus 
kérdései, másfelől a bérekben történő 89-es megállapodások 
 
 

1988. december 2–4. 
 

NÉMETH MIKLÓS HOZZÁSZÓLÁSA A SZOT ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSÁN 
 
Németh Miklós elvtárs: 
Tisztelt Országos Tanácskozás! Mindenekelőtt a jókívánságokat és a tapsot őszintén 
köszönöm. 
A tanácskozások előző szakaszában Szabó elvtárs, aki jelenleg is elnököl, odasúgta nekem, 
hogy talán még miniszterelnök soha ilyen nehéz helyzetben nem vett részt szakszervezeti 
tanácskozásom, mint teszem azt most én. Valóban igaz, mint ahogy Nagy elvtárs is bevezető 
gondolataiban szólt erről, súlyos gondokkal, feszültségekkel terhes időszakát éljük 
történelmünknek, melyben nem tehetünk mást, mint felvállaljuk közösen párbeszédben, 
együttműködésben, a gondok, a feszültségek enyhítését, a stabilizáció megerősítését és egyre 
inkább és egyre több elemében kibontakozás megalapozását. 
Engedjék meg, hogy a Minisztertanács nevében üdvözöljem tanácskozásukat, amely nem 
kevesebbet és nem kevesebbre vállalkozott, mint a szakszervezeti mozgalom megújítása, e 
nehéz sorsfordító időkben. Meggyőződésem, hogy olyan időt élünk, amikor a politikai 
intézményrendszer minden egyes elemét, a szakszervezeteknek, a Hazafias Népfrontnak, a 
pártnak, a kormányzatnak, az állami intézményeknek, benne az Országgyűlésnek együttesen, 
együtt haladva és egymást segítve kell és lehet csak megújulni, mert bármiféle előreszaladás, 
diszharmónia nem az érdekek összerendezését, nem az ország jövőjének jobbrafordítását, 
hanem egyes intézmények, esetleg öncélú és később kiüresedő megújulását szolgálja. A 
demokrácia és a nyilvánosság jegyében kérem önöket, mi a kormány nevében, illetve a 
kormányban mindent meg fogunk tenni, saját munkánk megújulása érdekében, hogy 
támogassák ezt a megújulást és viszonzásképpen mi is támogatni fogjuk a magunk 
eszközeivel és módszereivel az önök megújuló, fordulatot és reformot hirdető mozgalmi 
megújulásának, /taps/. 
Meggyőződésem, hogy csak egy erős, az érdekfeltárásban, az érdekkifejezésben és 
érdekérvényesítésben egyaránt világosa fogalmazó, tettekben megnyilvánuló szakszervezet 
lehet érdemi partnere, vagy ahogy Nagy elvtárs fogalmazott előadói beszámolójában, 
szociális partnerviszonyban azzal a kormánnyal, amelynek nemcsak negyven, nemcsak több 
százezer ember érdekét, hanem az ország egészének érdekét kötelessége képviselni és annak 
érvényt szerezni. És ez sem kevesebb, mint az ország talpon tartása, az egész ország 
létbiztonságának biztosítása. Ez esetenként járhat zsörtölődésekkel, járhat veszekedésekkel, 
de meggyőződésem e folyamatban tanulva az érdekképviselet és érdekérvényesítés 
mechanizmusát, ha kölcsönösen készek leszünk a kompromisszumokra, az önmérsékletre és 
nemcsak az lesz jellemző, amit Nagy elvtárs úgy fogalmazott, hogy "emberarcú 
szakszervezeti mozgalmat", hanem az is jellemző lesz kormányra és a politikai 
intézményrendszer minden elemére egyaránt, hogy emberközeli és embercélú politikát 
folytatunk, akkor e zsörtölődésekből olykor-olykor veszekedésekből néhány év múlva ki jöhet 
az, amit mindnyájan oly hőn óhajtunk, hogy szebbet, jobbat és boldogabb jövőt építsünk. 
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Jó szívvel hallgattam azokat a felszólalásokat és a bevezető előadás azon gondolatait is, amely 
a SZOT-kormány együttműködéséről, változó viszonyáról szólt néhány gondolatot. Én is így 
látom, bár néhány napja vagyok csak ebben a székben, valami olyan indult el, amelyet meg 
kell tudnunk őrizni és meg kell tudnunk erősíteni és ki kell teljesíteni. Ez az, amit 
címszavakban önmérsékletnek, kompromisszumra való hajlamnak, egymás tiszteletben 
tartásának, és a vitakultúránk és vitakészségünk javításának nevezhetnénk. Mégis szeretnék 
egy megjegyzést és egy gondolatot ehhez kapcsolódóan elmondani. Én egyetértek az itteni 
tanácskozás azon felszólalóival, akik azt mondották, hogy döntési rendszerünk és benne az 
érdekképviselet és érdekérvényesítés mechanizmusának újragondolásához is érdemes 
hozzákezdeni.  Biztos, hogy nem jó az a mechanizmus és modell, amikor az egyébként 
helyesen, több centrumban és több területen megnyilvánuló érdekképviseletek, érdekkép-
viseletet kifejező intézmények állnak egy oldalon és a kormány áll a másik oldalon egyedül, 
egy szál magában. Én azt a mechanizmust, és azt a modellt pártolnám és biztos, hogy előre 
visz, ha az érdekképviseletek egymás között is érdekérvényesítést, érdek-összehangolást 
végeznének, és ebből nemcsak a kormány, meggyőződésem, hogy a szakszervezeti mozgalom 
is sok-sok tapasztalattal gazdagodik. Ezért változtatnunk kell néhány mechanizmusunkon már 
rövidtávon is. 
Engedjék meg, hogy a tegnapi kormányülésről elmeséljek ezzel kapcsolatban egy példát. 
A jövő évi bérszabályozást, bérmechanizmust tárgyalta a kormány és az anyag szólt arról, 
hogy a javaslatokat erősítse meg a kormány és értsen egyet azzal, hogy azokról az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban december 5-én vita folytatódjék. Majd bejöttek a napirend 
tárgyalásánál a meghívottak, és hát ahogy az rendjén van; Kamara, OKISZ, SZÖVOSZ - nem 
sorolom tovább . 
Na most már ezek után valami baj van a mechanizmusban. A kormány, hogy alakítson ki 
mondjuk egy stratégiát mondjuk az érdekképviseletek jelenlétében arra vonatkozóan, hogy ez 
a minimum és eddig igen is elmehettek, mert figyelemmel kell lennünk olyan jelenségekre és 
olyan követelményekre, amelyek jogosak. Úgy, hogy ezen a jövőben változtatni fogunk. 
Előbb a kormány ki fogja alakítani saját álláspontját, elmegyünk adott kérdésekben az 
Országos Érdekegyeztető Tanácsba és kompromisszumos megoldásokat keresve, fogunk 
döntésekre jutni. 
A másik, ehhez kapcsolódó megjegyzésem, szóba került itt sok-sok bérpolitikai feszültség, 
elmaradás, aránytalanság, és szóba került a parlament legutóbbi ülése is. Az tudniillik, hogy 
55 %-os nyereségadó helyett, 50 %-ot szavazott meg a parlament. 
A SZOT-Kormány legutóbbi tanácskozásának előkészítésekor mi még abban a hitben ültünk 
le a parlament egyik szobájában, hogy a parlament majd 55 %-ot fog szavazni és már akkor 
elhatároztuk, hogy látva a jogos igényeket, eredetileg tervezett 2 milliárd Ft-os központi 
bérpolitikai keretet meg fogjuk emelni, elmegyünk, mintegy 4 milliárdig, hát a vége 4.1 
milliárd. A parlament nem szavazta meg az 55 %-ot csak az 50 %-ot és újra kellett a hét 
végén és az elmúlt napokban gombolni az egész költségvetést. Mégis azt mondtuk, hogy az 
átdolgozás során ezt a korábbi döntésünket nem érintheti semmiféle vizsgálat, ez a 4.1 
milliárd Ft. maradjon érintetlen. Megfogalmaztunk néhány olyan premisszát, az 
átdolgozáshoz, a költségvetés újra összerendezéséhez, amely azt hiszem az adott helyzetben 
mindenképpen követendő. Ezek a következők voltak: 
Lehetőleg a kiadások, a támogatások csökkentésével próbáljuk meg a 20-25 milliárd forintnyi 
jövő évi költségvetési deficitet megalapozni. Vagyis először: ne rakjunk újabb közvetlen 
terhet a lakosságra és infláció gerjesztő lépést lehetőleg ne tegyünk az átdolgozás során. 
Másodszor: ne rontsuk a nem Rubel elszámolású export érdekeltségét a vállalatoknak, mert a 
jövőt kockáztatjuk, az ország fizetőképességét - erre is legyünk tekintettel. Harmadszor: 
tartsuk fenn korábbi döntésünket a tekintetben, hogy a felsőoktatás, a tudományos kutatás 
egyes területei, az egészségügy és a kultúra területén, a korábbi számításokban szereplő 
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számokhoz és döntésekhez nem nyulunk, sőt tájékoztatom önöket, a minisztertanács vitája 
ülésén ez a prioritás rendszer, prioritás sor még kiegészült az ifjúsággal is. /Taps!/ 
Nem pénzügyi kérdésről van csupán szó, hanem egy határozott törekvésről, aminek egyenlőre 
még csak gyenge csiráit tudjuk, az adott egyensúlyi pénzügyi helyzetben megalapozni. Én 
egyetértek az előttem felszólaló azon megállapításával, hogy aki az oktatást és a kultúrát 
elhanyagolja, az a jövőt hanyagolja el. Amikor ezt a mondatot hallgattam, akkor nekem egy 
kínai mondás jutott eszembe - lehet, hogy pontosan nem tudom idézni valahogy így szól: "ha 
egyszer akarsz aratni vess magot! ha l0 évig, vagy 20 évig, akkor ültess fát! ha l00 évig 
akarod a hasznot élvezni, akkor fektess az oktatásba!" /Taps!/ Most mi - és ezt kérem értsék 
meg - az egyensúlyi helyzet, az adósságállomány és annak menedzselési belső, külső 
összefüggései miatt, most mi még csak a magok hintéséhez kezdhetünk hozzá. De ha ennek a 
kormánynak alapvető törekvése az lesz, hogy eljussunk néhány év után, hogy legalább 
faültetésről beszélhessünk. 
Döntöttünk arról is, hogy felgyorsítsuk, - és ezt nem csak a kormány, hanem a politikai 
testületek döntése is - a következő hónapokban a reform munkálatokat. Ez a felgyorsítás, 
különösen három területen jelent majd kiemelt feladatot a kormányzatban, de hozzátehetem, a 
pártban folyó bizottságokban is. 
Először: hozzá kell kezdenünk a stabilizációs program bázisán, annak minden prioritását és 
célját megőrizve, egy antiinflációs karakterű, de nem ármechanizmus- és árpolitika, hanem 
gazdaságpolitika jegyeinek kidolgozásához, eszközrendszerének meghatározásához. 
Másodszor: a destruktív gazdaságpolitikát fokozatosan egy vállalkozás élénkítő 
gazdaságpolitikává kell átalakítanunk és ennek eszköztárában fokról-fokra, évről évre a 
gazdálkodási feltételek liberalizálását, a bürokrácia visszaszorítását, a jogszabály dzsungel 
megszüntetését kell célul tűzni. Ezt fokozatosan tudjuk megvalósítani, mert 4o év 
összehordott hordalékát, mint pl. ami a jogszabályokban kialakult, rövid idő alatt felszámolni, 
azt hiszem illúzió lenne. Ehhez a reform munkához az a törekvés vezet bennünket, hogy 
fokozatosan, elosztás centrikusságról, a termelés-politika felé forduljunk, hogy eleget tudjunk 
tenni annak a követelménynek, ami itt joggal elhangzott, hogy az egyre több forrást teremtő 
erősek jövedelme elegendő legyen a lemaradók, az önhibájukon kívül kívül rekedtek 
támogatására. Ehhez a reform programhoz kérem én a megújuló szakszervezeti mozgalom 
támogatását és segítségét, a kormány kész lesz és nyitott lesz a párbeszédre és minden javaslat 
befogadására, vizsgálatára. 
Sokat fogunk vesződni és veszekedni e folyamatban, de Luther Márton nyomán én sem 
mondhatok mást, itt állunk és nem tehetünk mást. Máshová nem hátrálhatunk, és nem új 
programok kitalálásával kell önámításhoz folyamodnunk, hanem végre egyszer magunknak, 
de hozzá tehetem a külföldi bennünket támogatni akaró erőknek is be kell tudjuk bizonyítani, 
hogy nemcsak a reform retorikában, hanem a tetteinkben is élenjárók akarunk lenni.  /Taps!/ 
Végezetül egy személyes élménnyel engedjék meg, hogy befejezzem hozzászólásom. Múlt 
héten a Newsweek egyik újságírója készített velem interjút és közel 2 órás beszélgetés végén 
azt mondta nekem, hogy miniszterelnök úr most már engedje el a fantáziáját, mert azt 
szeretném kérdezni, hogy hátha még, mondjuk úgy 4-5 év múlva is maga ül abba a székbe és 
rámutatott a székre - milyen Magyarországot lát a szeme előtt? Megelőző kérdéseinél nem 
sokat töprengtem, ennél a kérdésnél egy pici szünet következett. És ahogy a gondolataimat 
rendeztem én a mondanivalóból első helyre a következőt állítottam: 
Én egy olyan Magyarországot szeretnék látni, amelyben a teljesítmények, végre 
teljesítmények lesznek és a teljesítményorientáltság fog érvényesülni a legalsó munkahelytől, 
a legfelsőig.    Ehhez kell az a vegyestulajdonú piacgazdaság, amelyről a szakszervezeti 
mozgalom állásfoglalás tervezete, Nagy elvtárs is szólt, és tudomásul kell vennünk eközben 
azt, hogy amikor a piacgazdaságot építjük, akkor ezen építésnél nemcsak virágok, tehát 
nemcsak felvirágoztatás, hanem elhervadás is történik. De, ha mindezt a folyamatot úgy 
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fogjuk vezényelni, hogy egyre több virág és egyre kevesebb arányban elhervadó virág 
sarjadjon el e hazában, akkor én azt hiszem, hogy 4-5 év múlva nagyobb önbizalommal, 
nagyobb hittel magunkban és a jövő felé nézhetünk problémáink elé és egymás szemébe. 
Köszönöm figyelmüket.  /Nagy taps!/ 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/1 138. ő. e. 
 
 
 

 
1988. december 6. 

 
BÉRVITA AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ALAKULÓ ÜLÉSÉN 

SZAKSZERVEZETI JAVASLATOK: 4000 FORINTOS MINIMÁLBÉRT, LEHETŐSÉGET AZ INFLÁCIÓT 
MEGHALADÓ BÉREMELÉSRE, A KIS KERESETŰ DOLGOZÓ KEVESEBBET ADÓZZON! 

 
Már az első napirendi pont is hosszadalmas és szívós vitát váltott ki hétfőn az Országos 
Érdekegyeztető Tanács alakuló ülésén. A SZOT székházában tartott tanácskozáson a 
szakszervezeteket Nagy Sándor, a SZOT főtitkára, a kormányt Medgyessy Péter 
miniszterelnök-helyettes, a Magyar Gazdasági Kamarát pedig Martos István alelnök 
képviselte. Az ülésen részt vettek az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa, a 
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és a Kiskereskedők Országos Szervezete által 
delegált képviselők, állandó meghívottként Kemenes Ernő, az Országos Tervhivatal 
államtitkára, Halmos Csaba államtitkár, az ÁBMH elnöke. Állandó megfigyelőként a KISZ 
képviselője is jelen volt. 
 
Elsőként az OÉT ideiglenes ügyrendjéről tárgyaltak. A szakszervezetek ugyanis a jövő évben 
csak egy ideiglenes ügyrend alapján tartják elfogadhatónak a tanács munkáját, mert a jelenlegi 
gazdaságpolitikai környezetben még tisztázatlanok a részt vevők jogosítványai, érdekeltségei. 
A felek tartós vita után sem tudtak megállapodni a döntéshozatal módjáról, nevezetesen a 
többségi szavazat és a vétójog érvényéről. Így az erről szóló vitát felfüggesztették és 
elhalasztották, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a tanács nem jogszabályalkotó 
intézmény, megállapodásai ajánlások a követendőnek ítélt elvárásokra és magatartásformákra, 
a résztvevők ugyanakkor a rendelkezésükre álló eszközökkel az egyezség betartására 
törekednek, s javaslatokat tesznek jogszabályok hozatalára, a megállapodások megsértése 
esetén alkalmazandó intézkedésekre, eljárásokra. Az OÉT javaslatokat tehet a 
bérmechanizmusnak az általánostól eltérő elemeire, ajánlást a gazdálkodó szervezetek 
bérgazdálkodására, a követendő bérpolitikára, a béremelések mértékeire, valamint a 
foglalkoztatáspolitikára, s konzultációt folytathat a reálbérekről és a szociálpolitikáról. 
Megállapodtak abban is, hogy amennyiben szükséges, az eldöntetlen kérdéseket rövid 
határidőn belül újratárgyalják. 
 Ezt követően a résztvevők az 1989. évi bérmechanizmusról tárgyaltak. A bérek 
minimális mértékű emeléséről szólva Nagy Sándor kifejtette: a szakszervezetek alapvetően 
abban érdekeltek, hogy minden dolgozó jövőre az alapvető fogyasztási cikkek és 
szolgáltatások áremelkedését enyhítendő, minimum 3 százalékos kötelező béremelést kapjon. 
Ajánlásával a tanács tagjai, vita után, egyetértettek. Nem született számszerű megállapodás 
azonban a jövő évi gazdasági realitásokat figyelembe vevő bérnövekedés felső határáról. 
Ennek elveit és lehetőségeit szakértők fogalmazzák majd meg. 
 A minimális bér havi összegét a szakszervezetek szerint legalább négyezer forintra 
kell emelni. A kormány képviselői ennél mérsékeltebb növekedést javasoltak, 1989-ben a 



 40

jelenlegi havi háromezer forint helyett háromezer-ötszáz forintot. Hozzátéve, hogy a 
minimális bér emeléséről a kormány megfelelő jogszabály-módosítással gondoskodik. A 
Kamara képviselője mind a kormány, mind pedig a szakszervezet törekvését túlzónak ítélte, 
kijelentve, hogy annak következményeit nem tudja vállalni. E kérdésben most nem született 
megállapodás, a minimális bér havi összegét, annak hatásait és feltételeit előzetesen és 
részletesen elemezve újból tárgyalják. 
 Az érdekegyeztetők közös nevezőre jutottak abban a kérdésben, hogy a költségvetési 
területre vonatkozó automatikus bérnövekedés mértékére és az ezzel összefüggő követési 
automatizmusra a decemberi országgyűlés költségvetési tárgyalása után térnek vissza. 
 Egyetértettek viszont abban, hogy a kereseti arányt javító intézkedések központi 
mértéke – a SZOT–kormány megállapodás szerint – 4,1 milliárd forint legyen. A 
szakszervezet kezdeményezte, hogy a nem nyereségérdekelt vállalatok, így a közszolgáltatás 
területei az elfogadotton túl további adókedvezményes bérfejlesztésben részesüljenek. Az 
indítványt nem fogadták el. Arról, hogy kik tartozzanak ezen kivételezettek s 
kedvezményezettek közé, a következő tanácskozáson ismét véleményt cserélnek. 
 Tartós vitát váltott ki, hogy a versenyszférához tartozó ágazatok mekkora, úgynevezett 
jövedelempolitikai kedvezményben részesüljenek. Azok az eredményesen gazdálkodó 
szervezetek ugyanis, amelyeknél a hozzáadott érték és a bérköltség arányának változása egy 
Minisztertanács által meghatározott és előírt követelményeknek megfelel, vagyis a bérköltség 
növekedése nem haladja meg a hozzáadott érték növekedésének 40 százalékát, 
adókedvezményben részesülnek. 
 A szakszervezetek azt javasolták, hogy ez az arány 50 százalék legyen, vagyis a 
hatékonysági mutató és bér viszonyának együtthatója 0,4 helyett 0,5 százalék legyen. Ebben 
egyetértésre jutottak. Ugyanakkor a kormány elutasította a szakszervezet azon kérését, 
miszerint további engedményeket kell tenni azoknak az ágazatoknak, ahol a jövedelmezőségi 
mutató kedvező, de a magas élőmunka-igényessége miatt nincs mód a bérek emelésére. 
 A jövő évi bérmechanizmus általánostól eltérő elemeiről tartott vitának az lett az 
eredménye, hogy a kisvállalkozások bérköltségének a bérmechanizmus előírásai alól 
mentesítő éves minimumát a szakszervezet által javasolt 5 millió forint helyett 20 millió 
forintban a vegyes vállalatoknál a külföldi tőke részarányát az alapító vagyonban mérve 20 
százalékban vagy 5 millió forintban határozták meg. A személyi jövedelemadóval 
kapcsolatban a szakszervezet indítványozta az adómentes sáv 55 ezer forintra történő 
felemelését, ezzel a felek egyetértettek. 
 Az első adósávot sújtó 15–17 százalékos elvonás mértékében azonban most nem 
tudtak közös nevezőre jutni, bár elismerték, hogy a szakszervezetek ezen törekvése közel áll a 
kormány elképzeléseihez. E kérdést és mindazt, amiben hétfőn nem jutottak egyezségre, a 
következő tanácskozáson, december 22-én ismét megtárgyalják. 
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