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              Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1997. október 10-i és október 15-i üléséről

A) 1997. október 10-én:
1. Az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) megtárgyalta a közhasznú szervezetekről szóló törvényja-

vaslatot.
a) A szociális partnerek kifogásolták, hogy a törvénytervezet a parlamenti tárgyalás megkez-

dése után került az ÉT elé. A szabályozás szükségességét elismerve, vitatták a tervezett
szabályozás hatályát, mert véleményük szerint a törvénytervezet leszűkíti a közhasznú
szervezetek körét. Javasolták a törvénytervezet 26. §-ának és a 27. §-ának pontosítását,
kérték a közhasznú tevékenységi körök felsorolásánál a foglalkoztatás elősegítésével ösz-
szefüggő tevékenységek feltüntetését.

b) A munkaadói oldal sérelmezte, hogy a törvénytervezet kizárja a munkaadói érdek-
képviseleti szervezeteket, valamint a biztosító egyesületeket a közhasznú szervezetek kö-
zül. Aggályát fejezte ki amiatt, hogy a közhasznú szervezetek közül történő kimaradás az
adózási és egyéb kedvezmények tekintetében hátrányos helyzetet teremthet a törvényben
fel nem sorolt szervezetek számára. A kormányzati oldal felhívta a figyelmet arra, hogy e
kérdést az adójogszabályokkal összefüggésben indokolt tárgyalni.

c) A szociális partnerek felvetései alapján a Kormány kész mérlegelni a javaslatokat, és tá-
mogatni a törvénytervezetben megfogalmazott tevékenységi körök kiegészítésére benyúj-
tott képviselői módosító indítványokat.

2. Az ÉT elfogadta az 1998. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri
rendelet tervezetét.

3. Az ÉT megvitatta a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. Törvény mó-
dosításával kapcsolatos törvényjavaslatokat. Úgy foglalt állást, hogy a Munkaerőpiaci Bi-
zottság szakértői egyeztetéseire figyelemmel, a törvénytervezet még vitatott kérdéseit az
1998. évi bér-, adó- és költségvetési csomagjavaslatok részeként újra tárgyalják.

B) 1997. október 15-én:
4. Az ÉT elfogadta a Kormány 1998. évi bér-, adó- és költségvetési ügyekben benyújtott ja-

vaslatait.

A plenáris ülésen aláírt háromoldalú megállapodásban a szociális partnerek üdvözölték a gaz-
dasági növekedés érzékelhető megindulását és azt a tényt, hogy ez nem járt az egyensúlyi
viszonyok romlásával. Ezen a bázison egyetértés mutatkozott a Kormány 1998. évi gazdaság-
politikai törekvéseinek alapvető vonásaival. Különös felelősségükből következően a partnerek
is közös erőfeszítéseket kívánnak tenni az infláció további érzékelhető mérséklése érdekében,
és ezért is kötik meg a szokásosnál korábbi időpontban jelen megállapodásukat. Ez a megál-
lapodás elősegíti, hogy az ágazati és vállalkozási szintű bértárgyalások mielőbb megkezdőd-
jenek és még ez év vége előtt befejeződjenek.
A szociális partnerek és a Kormány képviselői az 1998. évi béralakulással, illetve az 1998. évi
költségvetéssel és a napirenden lévő adótörvény módosításokkal összefüggésben az alábbiak-
ban állapodtak meg:



4.1. A szociális partnerek és a Kormány kifejezik közös érdekeltségüket abban, hogy az 1998.
évi keresetnövelésre vonatkozó vállalkozási szintű megállapodások a 13,5-16%-os sávban
legyenek. A korábban megkötött, több évre szóló megállapodásokat ez nem érinti. A Kor-
mány a tulajdonosi irányítása alá tartozó társaságok körében sem kívánja közhatalmi eszkö-
zökkel befolyásolni a bérek alakulását.

4.2. A szociális partnerek és a Kormány megegyeztek abban, hogy a minimálbér 1998. január
1-jétől 19 500 Ft legyen. 1998. első félévét követően a szociális partnerek és a Kormány át-
tekintik a minimális bér alkalmazására vonatkozó tapasztalatokat. Az agrárágazatban az új
minimálbért 1998. március 1-jén, 1999-től pedig - feltéve, hogy az 1998-ra bevezetendő
foglalkoztatástámogatási rendszer eredményes - a nemzetgazdaság egészével azonos idő-
pontban vezetik be.

4.3. A Kormány vállalja, hogy a költségvetés és az adótörvény módosítások parlamenti vitája
során, az érdekegyeztetésben eddig létrejött megegyezéseken túl támogatja azokat a módo-
sító javaslatokat, amelyek révén:

a) az Szja adójóváírás mértéke 4200 Ft-ra emelkedik;
b) a munkaadói járulék 1998. július 1-jétől 0,2%-ponttal csökken;
c) a 0,3%-os bérgarancia-befizetés 1998. február 1-jétől megszűnik;
d) az étkezési hozzájárulás Szja kedvezménye 1400 Ft-ra (a melegkonyhai étkezésnél 2200

Ft-ra) emelkedik;
e) az egészségügyi hozzájárulás havi 2100 Ft-ra emelése 1998. február 1-jén lép hatályba (a

Kormány tájékoztatást ad a szociális partnerek részére az egészségügyi hozzájárulás beve-
zetésének tapasztalatairól);

f) a versenyszférában fizetendő egészségügyi hozzájárulás kompenzációs kerete 1 Mrd forint
nagyságrendben fennmarad, ennek - az 1997. évi peremfeltételeken alapuló - elosztási
mechanizmusáról további egyeztetés után lesz döntés;

g) a gázolaj fogyasztási adó visszatérítése a mezőgazdaságban 100%-ra nő. A Kormány biz-
tosítja, hogy az agrártámogatások 1997. évben úgy kerüljenek felhasználásra, hogy ez a
támogatáscsökkentést ellensúlyozza;

h) az iparűzési adó maximális mértéke 1998-ra 1,4% lesz. Ezzel összefüggésben a Kormány
konzultálni fog a szociális partnerekkel a kamarai tagdíj számítási módjának meghatáro-
zásáról és legnagyobb mértékéről;

i) a rehabilitációs járulék összeg 11 000 Ft lesz;
j) 1998-ban 5 Mrd Ft névértékű üdülési csekk bocsátható ki;
k) az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések 1997. és 1998. évi 50%-os Szja kedvezménye

1999-től sem változik;
l) az országos érdekképviseletek vállalkozási bevételeinek kezelése a társasági adóban azo-

nossá válik a közhasznú szervezetek kedvezményével;
m) az agrártámogatások előirányzatából mintegy 6 Mrd Ft a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan

kerül felhasználásra;
n) jogszabályi lehetőség lesz az ipari, kereskedelmi és fogyasztási típusú szövetkezetek üz-

letrész-visszavásárlásának támogatására;
o) a tagdíjbevételekből történő kifizetés azoknál a munkavállalói érdekképviseleteknél adó-

mentes, amelyeknél a tagdíj nem haladja meg a bér 2%-át;
p) az Szja előlegfizetési határidők egységesen a tárgyhót követő hó 12-én lesznek esedéke-

sek.



4.4. A szociális partnerek az október 15-i megállapodásnak megfelelően módosított adótörvé-
nyeket, az 1998. évi költségvetést és államháztartási egyenleget fő számaiban olyan keret-
nek tekintik, amelyet a további ágazati, szakmai egyeztetések során elfogadnak, és nem tá-
mogatnak olyan javaslatokat, melyek megvalósítása e keretek szétfeszítését eredményezné.

4.5. A háromoldalú megállapodással kapcsolatban a Liga Szakszervezetek és a Munkásta-
nácsok Országos Szövetsége különvéleményt fogalmazott meg, amelyben elutasította a meg-
egyezést.

Érdekegyeztető Tanács Titkársága


