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            Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről

Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot
veszélyeztető és a munka világát szabályozó törvények megsértését jelentő lépésekre hívta fel
a figyelmet, felszólítva a Kormányt e magatartás elítélésére. A Kormány a felvetéssel
egyetértett. Ugyancsak napirend előtt a munkavállalói oldal bejelentette, hogy az ÉT
továbbfejlesztése keretében új ügyrendet fogadott el, amelyet a Munkástanácsok Országos
Szövetsége nem írt alá. A bejelentést a partnerek tudomásul vették.

1. A Kormány és a szociális partnerek egyetértettek az egészségügyi hozzájárulás részleges
kompenzálását szolgáló munkaügyi miniszteri rendelet elveiben. Eszerint a kompenzációt
célzó ún. foglalkoztatás fenntartását biztosító támogatást a vállalkozások igényelhetik.

A támogatás feltétele, hogy a vállalkozás
a) 1996-ban folyamatosan működött;
b) 1996. évi teljes munkaidős bruttó átlagkeresete nem érte el a 40 000 Ft-ot;
c) fél éven túli társadalombiztosítási és munkáltatói járulékfizetési tartozása nincs (kivéve a

TB Igazgatósággal megkötött megállapodást);
d) vállalja, hogy a támogatás igénybevételénél figyelembe vett foglalkoztatott létszámot

megtartja,
e) a 14 500 Ft alatti teljes munkaidős átlagkereset alatt nem igényelhető támogatás.

A támogatás alapja az egészségügyi hozzájárulás éves összegének és a társadalombiztosítási
járulékkulcs csökkenéséből adódó megtakarításnak a különbözete. Támogatás csak akkor
igényelhető, ha ez az összeg meghaladja a 100 000 Ft-ot. A támogatás mértéke legalább
70%, ha a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak átlagkeresete nem éri el a 20 000 Ft-ot,
legalább 50%, ha 20 001-30 000 Ft közé esik, legalább 20%, ha 30 001-40 000 Ft között
van.

Amennyiben a benyújtott igények alapján, a fenti százalékokkal számított összes támogatás
nem éri el az 1,9 Mrd Ft-ot, akkor a támogatási mértékek megemelkedhetnek:

 a 20 000 Ft alatti keresetsávban  90%-ig,
 a 20 001-30 000 Ft közötti sávban  80%-ig,
 a 30 001-40 000 Ft közötti sávban  50%-ig,

a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) döntésének megfelelően. A kompenzáció
százalékának megemelésére elsőként a 20 000 Ft alatti keresetsávban kerüljön sor.

A 100 000 Ft-os támogatási alappal nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a megyei
(fővárosi) munkaügyi központoktól kérhetnek támogatást, ha az egészségügyi hozzájárulás
miatt nem tudják dolgozóikat tovább foglalkoztatni. Az ÉT felkéri a MAT tagjait:
fogalmazzanak meg ajánlást a megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok számára arra, hogy
megfelelő összeget különítsenek el a munkahelyek megőrzését szolgáló támogatásra.
A Kormány egyetértett azzal a javaslattal, hogy a költségvetési intézmények
kompenzációjának kérdése a KIÉT keretében kerüljön megtárgyalásra az érdemi
megállapodás céljából.



2. A bértárgyalások során az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta az 1997. évi minimálbér és
az ajánlott keresetnövekedés mértékére tett javaslatot.

Ennek alapján a következőkről történt megállapodás:

a) A munkabérek legkisebb összege (a minimálbér) 1997. január 1-jétől havi 17 000 Ft,
órabérben számolva 98 Ft a kormányrendeletben részletezettek szerint.

A nemzetgazdaság többi ágaihoz képest átlagosan kedvezőtlenebb jövedelem helyzetű
mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás, valamint a halászat nemzetgazdasági
ágakba tartozó gazdálkodó szervezeteknél, a fenti összeg alkalmazása 1997. június 1-jétől
kötelező. Az Érdekegyeztető Tanács felhívja az idetartozó társaságokat, hogy a minimális
bér bevezetésével ne várjanak a legvégső határidőig, hanem a lehetőségeikkel összhangban
törekedjenek olyan megállapodásra, amely a minimálbér 17 000 Ft-ra történő emelésének
időpontját közelíti a hatálybalépés általános, január 1-jei határidejéhez.

b) Az Érdekegyeztető Tanács felfüggesztette és 1997. januárra halasztotta a vállalkozási
szféra éves bruttó átlagkereset emelkedésére vonatkozó ajánlás megtárgyalását.

3. Az Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény módosítására tett kormányzati előterjesztést, és egyetértett a normaszöveggel, azzal,
hogy a még vitatott kérdésekről a törvényjavaslat benyújtása előtt további konzultációra
kerüljön sor.

4. Az ÉT egyetértett az 1997. évi munkaszüneti napok körüli munkarenddel. Az 1997. évi
munkarendről miniszteri rendelet jelenik meg.

Érdekegyeztető Tanács Titkársága



               Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1997. január 17-i üléséről

Napirend előtt a kormányzati oldal az Európai Közösség Gazdasági és Szociális Tanácsával
kialakítandó kapcsolatokra és a Magyar Nemzeti Paritásos Bizottság létrehozásának
feladataira hívta fel a szociális partnerek figyelmét.

A munkavállalói oldal bejelentette, hogy a Munkástanácsok Országos Szövetsége is aláírta az
oldal új ügyrendjét. A bejelentést a kormányzati és a munkáltatói tárgyalócsoport tudomásul
vette.

1. Az 1997. évi bértárgyalások keretében az Érdekegyeztető Tanács a vállalkozási szféra
1997. évi átlagkereset-növekedésére vonatkozóan - a LIGA Szakszervezetek és a
Munkástanácsok Országos Szövetsége különvéleményével - a következőkről állapodott
meg:

1.1. Az ÉT azt ajánlja a vállalkozási szférának, hogy

a) az éves bruttó átlagkereset emelkedésénél 17,5%-ot tekintsenek átlagos mértéknek,

b) az ágazati, szakmai, illetve munkahelyi szintű tárgyalásokon minimálisan 14%-os,
maximálisan, pedig 22%-os keresetnövelést tekintsenek irányadónak.

1.2. A Kormány az állami vagy többségi állami tulajdonú társaságoknál a bérnövelésre
vonatkozóan nem él közhatalmi eszközeivel, ugyanakkor tulajdonosként elősegíti az ÉT-
ajánlások megvalósítását.

1.3. A Kormány és a szociális partnerek kinyilvánítják, hogy a bérajánlás egyik fontos célja
annak elérése, hogy a versenyszférában dolgozók reálkeresete 1997-ben ne romoljon. Ennek
érdekében az ÉT megállapodik abban, hogy ez év során kétszer - először májusban,
másodszor augusztusban -

a) megvizsgálja a bérajánlások teljesülését és az infláció alakulását,

b) a gazdasági és a vállalati gazdálkodási helyzet figyelembevételével minősíti a reálkeresetek
alakulását, és

c) ha szükséges, 8 napon belül tárgyalásokat kezd jelen ajánlás módosításáról.

1.4. 1997. május végéig szakértői szinten sor kerül:
a) a hazai infláció okainak elemzésére;

b) korrekciós technikák kidolgozására.

1.5. A Kormány és a szociális partnerek saját eszközeikkel elősegítik a munkahelyi és a
középszintű kollektív szerződések és kollektív bérmegállapodások elterjedését, valamint
felhívják a szerződéskötő feleket, hogy a megállapodásaiknál vegyék figyelembe és
érvényesítsék az ÉT bérajánlásait.



A munkavállalói oldal két szervezete, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) és a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) kifogásolta, hogy a költségvetési
szférában a Kormány csak 17%-os átlagkereset-növekedéssel számolt.
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