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Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1993. december 22-i üléséről

1. Az Érdekegyeztető Tanács tárgyalt a munkabérek 1994. évi legkisebb ősszegéről. A
munkáltatói oldal az emelést két lépésben javasolta megtenni: első lépesben a minimálbér
9600 Ft-ra történő emelését javasolta. A munkavállalói oldal legkevesebb 10300 Ft-os
mértéket tekintett megfelelőnek. Megállapodás nem született, így a minimális bér mértéke
változatlanul 9 000 Ft.

2. Az országos ajánlott béremelés mértékeiről nem született megállapodás, mert a
munkavállalói oldal bejelentette, hogy nem lát erre lehetőséget mindaddig, amíg nincs
megegyezés a minimális bér emeléséről.

3. Az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról készült előterjesztést,
és a szociális partnerek megállapodtak a következőkben:

- megkezdik a foglalkoztatási törvény átfogó felülvizsgálatára és korszerűsítésére irányuló
szakértői munkálatokat,

- január második felében a plenáris ülés napirendjére tűzi a munkanélküliek szolidarítási
alapjába történő munkáltatói befizetés mértékének csökkentéséről szóló módosító
javaslatot. A Kormány a törvényjavaslatot csak ezt követően nyújtja be az
Országgyűlésnek,

- a módosítási javaslatok nagy részében egyetértés volt, a fennmaradó néhány-
emlékeztetőben rögzített - vitás kérdést a Munkaerő-piaci Bizottság ismételten
megtárgyalja.

4. A Bérgarancia Alapról szóló törvénytervezet vitája során a három oldal az alábbi
kompromisszumos javaslatokat fogadta el:

- a gazdálkodó szervezet a munkaviszonyban álló munkavállaló részére adott kereset 0,3%-
át 1994-ben köteles járulékként fizetni,

- a támogatás nyújtásának eljárási szabályait a Kormány az ÉT Bér- és Munkaügyi
Bizottsága véleményének kikérését követően rendeletben állapítja meg,

- a Bérgarancia Alap kezelő szervezete köteles negyedévente az Alap munkájáról
beszámolni a Bér-és Munkaügyi Bizottság részére,

- a Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a törvénytervezetet 1994. január végéig nem
terjeszti a Parlament elé és addig a Kormány a tárgyalásokat megkezdi a Szolidaritási
Alaphoz történő munkáltatói befizetés mértékéről.

Érdekegyeztető Tanács Titkárság



Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1994. január 28-i üléséről

1. Az ÉT 1994. január 28-án a Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába fizetendő munkaadói
járulék csökkentésére vonatkozóan az alábbiakban egyezett meg:

a) Az oldalak egyetértettek abban, hogy a Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába befizetendő
munkaadói járulék - 1994. április 1-jei hatállyal - 5,0 százalékra módosuljon. (Emellett
fennmarad a 0,3%-os mértékű Bérgarancia Alapba történő munkáltatói befizetési
kötelezettség.) Ezt a javaslatot a kormányoldal az 1991. évi IV., a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény módosításának részeként az
Országgyűlés elé terjeszti.

b) Az ÉT ajánlja, hogy a Munkaerőpiaci Bizottság haladéktalanul határozzon a
Munkanélküliek Szolidaritási Alapja 1993. évi záróállományából 7,9 milliárd forint
átcsoportosításáról a Foglalkoztatási Alapba.

c) Az oldalak egyetértettek abban, hogy elsőbbséget biztosítanak a Munkanélküliek
Szolidaritási Alapja szufficitjéből további 3,5 milliárd forint évközi átcsoportosításának a
Foglalkoztatási Alapba, ha a Foglalkoztatási Alap likviditási nehézségei akadályoznák az
aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozását és az átcsoportosítás nem
veszélyezteti a Munkanélküliek Szolidaritási Alapjából fizetett ellátásuk biztonságos
finanszírozását.

d) Amennyiben 1994. év során a munkaerőpiaci folyamatokban, illetve a
járulékbefizetésekben számottevő változások következnek be, és a Munkanélküliek
Szolidaritási Alapjának kiadásai és bevételei a prognosztizálthoz képest lényegesen
eltérnek, a szociális partnerek kinyilvánítják tárgyalási készségüket a járulék mértékek
módosítására.

e) Az ÉT egyetértett abban, hogy - a munkanélküliség eredményesebb kezelése, a
munkaközvetítés minőségének javítása érdekében - erősíteni szükséges a munkáltatók
együttműködését a munkaügyi központokkal. Felkéri a Munkaerőpiaci Bizottságot, hogy
haladéktalanul kezdje meg a munkálatokat egy olyan javaslat kidolgozására, amely rögzíti
az együttműködés kritériumait és az azt megsértőkkel szembeni eljárást, ideértve a
magasabb mértékű járulékfizetési kötelezettség elvi lehetőségét is. Szükség esetén a témát
az ÉT plenáris ülése is napirendre tűzi.

f) A járulékbefizetésekhez kapcsolódó adminisztráció csökkentése érdekében -amennyiben
nincs törvényi akadálya - a kormányoldal támogatja, hogy a munkaadók a Bérgarancia
Alapba történt befizetést (0,3%) és a Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába történő
befizetést (5%) egy összegben teljesítsék.

2. Az Érdekegyeztető Tanács megállapodott arról, hogy a legkisebb munkabér összege 1994.
február 1-jétől havi 10 500 Ft, órabérben számolva 60,50 Ft, a kormányrendeletben
részletezettek szerint.



Egyes területek kedvezőtlen jövedelmi helyzete miatt az alábbi kivételek érvényesülnek:

a) a szövetkezetek és munkavállalóik tekintetéhen a feldolgozóipar,
építőipar,
szállítás, raktározás,
ingatlanügyek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás,
nemzetgazdasági ágakban, továbbá a 
közúti járműjavítás és karbantartás,
gépjármű-üzemanyag kereskedelem,
személyi használati tárgyak és háztartási eszközök javítása,
egyéb szolgáltatás, személyi szolgáltatás 
alágazatokban 1994. augusztus 1-jétől;

b) a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakba
tartozó gazdálkodó szervezeteknél 1994. november 1-jétől

kötelező a fenti összeg alkalmazása.

Az ÉT javasolja, hogy azokon a területeken, ahol az általánosan február 1-jétől érvényes
jogszabály szerinti minimális bér későbbi időpontban lép hatályba, törekedjenek arra, hogy
a szociális partnerek megállapodásokkal fokozatosan közelítsék meg a 10 500 Ft-ot.

Különvélemény: a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
indokolatlannak tartja, hogy a lenti ajánlás az ÉT minimális bér növelésére vonatkozó
megállapodásában kerüljön megfogalmazásra.

3. Az Érdekegyeztető Tanács megállapodott arról, hogy 1994-ben az (anyagi, gazdasági) éves
bruttó átlagkereset emelkedésénél a 17-19% közötti mértéket tekinti irányszámnak.

Ezt figyelembe véve az ÉT azt ajánlja az ágazatok, szakmák és vállalkozások szintjén
bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek, hogy 1994-ben az átlagkereset-növekedés
mértékére vonatkozó megállapodás során minimumként 13-15, maximumként 21-23%-ot
tekintsenek irányadónak.

4. Az Érdekegyeztető Tanács egyetértett azzal, hogy az 1993 májusában megválasztott üzemi
tanácsok megbizatásának időtartama egy évvel meghosszabbodik. A következő választásra
1995. május 19. és 26. között kerül sor. Az ÉT egyetértett továbbá a Munka Törvénykönyve
felülvizsgálatával, és e célra szakbizottságot hoz létre.

Érdekegyeztető Tanács Titkársága


