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            Tájékoztató
az Érdekegyeztető Tanács 1998. december 22-i üléséről

Napirend előtt a kormányzati oldal kezdeményezte a szociális partnerek részvételével bizott-
ság létrehozását, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) kapcsolatos álláspont-
ok kialakítását, az ILO normák érvényesülését figyelemmel kíséri, illetve segíti. A szociális
partnerek - hangsúlyozva, hogy az ez irányú együttműködést elsősorban az Érdekegyeztető
Tanács keretei között tartják kívánatosnak - elfogadták a konzultációra vonatkozó javasla-
tot.

A munkavállalói oldal ismételten tiltakozott az ellen, hogy a Kormány az Érdekegyeztető Ta-
nács támogatása nélkül terjesztette a parlament elé a Munka Törvénykönyve - véleményük
szerint a munkavállalók számára minden pontjában hátrányos - módosítását. Kifogásolta,
hogy a Kormány egyeztetés nélkül támogatta a munkaszüneti napok, a szabadságok kiadá-
sának újraszabályozására vonatkozó önálló képviselői indítványt, valamint ezzel összefüg-
gésben visszautasította a közvélemény tájékoztatására irányuló kormányzati magatartást. A
kormányzati oldal a munkavállalói oldal véleményét nem fogadta el, és felhívta a figyelmet
arra, hogy az érdemi egyeztetés az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának egyol-
dalú, a tárgyalásokat megszakító magatartása miatt maradt el.

Az Érdekegyeztető Tanács folytatta az 1999. évi bértárgyalásokat. A versenyszférában aján-
lott keresetalakulás mértékéről, valamint a minimálbér összegéről a következőkben állapo-
dott meg:

a) A szociális partnerek az 1999. évi keresetnövekedés mértékére vonatkozó közös ajánlást
fogalmaztak meg. Ez az ágazati és a vállalkozási bértárgyalások résztvevőinek azt ajánlja,
hogy a keresetek növekedése a 12-15 százalékos sávban legyen.

A kormányzati oldal a várhatóan mérséklődő inflációra való tekintettel 12-13 százalékos kere-
setnövekedést tartott optimálisnak, mert álláspontja szerint az ennél nagyobb mértékű bérki-
áramlás a fizetési mérleg romlását eredményezheti. Tekintettel a keresetnövelési ajánlás
fontosságára, a kormányzati oldal a szociális partnerek megállapodását tudomásul vette.

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének véleménye szerint az 1999. évi bérajánlás felső
határa 16 százalék esetén lett volna elfogadható, de a munkavállalói oldal egysége és a
megállapodás létrejötte érdekében tudomásul vette az ajánlást azzal, hogy nem mond le az
Európai Uniós bérekhez történő felzárkóztatás érdekében 1999. évben teendő lépésekről.
Álláspontja szerint az Érdekegyeztető Tanács által elfogadott bérajánlás a már folyó ágazati,
vállalati bértárgyalásokat nem befolyásolja.

b) Az Érdekegyeztető Tanács megállapodott abban, hogy 1999. január 1-jétől a minimális bér
22 500 forint legyen.

Az agrárágazatban az új minimálbért legkésőbb 1999. július 1-jén vezetik be. Amennyiben a
3000 Ft/fő/hó agrár foglalkoztatási támogatás 1999-ben fennmarad, úgy a beléptetés idő-
pontja március 1. Ha március 1. és július 1. között vezetik be, akkor az agráriumban az új
minimálbér a következő hónap 1-jétől érvényes.

Az Érdekegyeztető Tanács ajánlja, hogy az új minimálbért bevezetni képes munkáltatók a
hivatalos hatályba léptetés előtt - 1999. január 1-jétől - biztosítsák ennek kifizetését az ag-
rárágazatban is.

c) A szociális partnerek és a Kormány vállalták, hogy a gazdasági folyamatok ismeretében
1999. év májusában készek tárgyalni a minimális bér emelésének lehetőségéről.



d) Az Érdekegyeztető Tanács egyetértett abban, hogy az egészségügyi hozzájárulásról a
Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületében (MAT), illetve az Érdekegyeztető Tanács Bér és
munkaügyi Bizottságában folytatódjanak a tárgyalások.

e) A szociális partnerek és a Kormány megállapodtak abban, hogy a magyarországi bérek
Európai Uniós felzárkóztatásának lehetőségeiről 1999-ben tárgyalásokat folytatnak.

A szociális partnerek az 1999. évi bértárgyalásokat értékelve kiemelték, hogy az Érdek-
egyeztető Tanács megállapodásának minden korábbi időszakhoz képest kedvezőtlenebb
feltételei miatt a felelősség a kormányzati oldalt terheli.

Érdekegyeztető Tanács Titkársága


