
Emlékeztető 
az ÉT Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága negyedik 

üléséről 
(1990. november 15.) 

 
Az ülés elnöke: Török Imre,  a munkáltatói kamarai tárgyalócsoport ügyvivője 
 
A résztvevők listáját a melléklet tartalmazza. 
Napirend: 
1. a) Az 1991.  évi állami költségvetés első olvasata. 
(Előadó: dr. Király Péter pénzügyi államtitkár.) 
b) A költségvetési intézményi szféra 1991. évi bérmechanizmusa. 
(Előadó:  Popper László MüM.) 
2. Tézisek az új Munka Törvénykönyve elvi kérdéseiről. 
(Előadó: dr.  Pál Lajos MüM.) 
 
l. a) Az 1991-es költségvetéssel kapcsolatban a PM csak a költségvetési szféra (központi 
költségvetési szervek, fegyveres testületek, önkormányzatok) gazdálkodására vonatkozó 
elgondolásokat, valamint a törvénytervezet számok nélküli szövegét terjesztette elő.  Az 
érdekképviseletek úgy foglaltak állást, hogy elfogadható tárgyalási alapnak, 
első olvasatnak csak a teljes költségvetést tekintik, annak kézhezvételéig csak előzetes 
konzultációt folytatnak. 
A PM képviselőinek bevezetője után a   három érdekképviseleti tárgyalócsoport részéről a 
következő főbb észrevételek fogalmazódtak meg: 
- Társadalmi konszenzust a költségvetéshez csak megfelelő tájékoztatás és nyíltság mellett 
várhat a kormány. 
- Mielőbb konkretizálni szükséges az állami feladatvállalás területeit. Konszenzust kell 
kialakítani a központi költségvetési szervek jelenleg differenciálatlanul előterjesztett 20%-os 
támogatáscsökkentésének szelektív végrehajtására. 
- A 20%-os bér- és a 10%-os dologi automatizmus, összevetve a várható inflációval, a 
költségvetési intézmények évközbeni ellehetetlenüléséhez fog vezetni és emellett a bérolló 
tovább fog nyílni a vállalati szférához viszonyítva. Ilyen körülmények között nem reális a 
bér- és dologi kiadások közötti átcsoportosítási lehetőség megszüntetése. A korábban előre 
ütemezett bérpolitikai intézkedéseket (egészségügy, oktatás) végre kell hajtani. 
- Nem megalapozott az önkormányzatok önálló gazdálkodása. A válságkezelés terheit a 
kormány ne hárítsa az önkormányzatokra.  1991-ben irreális helyi adók kivetésével számolni 
a lakosság további teherbíró képességének hiánya miatt. 
- Számos ponton nincs összekapcsolva az önkormányzatok, a társadalombiztosítás és a 
központi költségvetés feladatköre, illetve gazdálkodása. 
- A konkrét előirányzatok közül elsősorban a miniszteri fizetések emelését, az új kormányzati 
szervek fejlesztési összegeit kifogásolták, normatív önkormányzati támogatási igényt 
fogalmaztak meg az iskolai napközi ellátáshoz, az időskorúak intézményes ellátásához, a kul-
turális-közművelődési intézmények működtetéséhez. 
A téma előadója, Király Péter államtitkár a további törvényelőkészítő munka vonatkozásában 
biztosította a KIÉB-et a PM együttműködési készségéről.  így ígéretet tett arra, hogy 
november 16-án a részletes és teljes költségvetési tervezetet átadják az ÉT Titkárságnak. Az 
államtitkár arra is ígéretet tett, hogy az országgyűléshez történő benyújtás után, az ott folyó - 
várhatóan hosszadalmas - vita során is folyamatos konzultációs lehetőséget kívánnak 
biztosítani az érdekegyeztető fórumoknak a törvénytervezet formálódásáról. 



A bizottság úgy foglalt állást, hogy a teljes költségvetés első olvasatban történő megvitatására 
november 22-én 8 órai kezdettel ül össze. 
A szakszervezeti tárgyalócsoport ügyvivője felkérte a pénzügyi államtitkárt, hogy a 
konzultáción elhangzott aggályokat ismertesse a kormányülésben. 
 
1. b)  A költségvetési intézményi szféra 1991. évi bérmechanizmusáról szóló MüM 
előterjesztést - az előterjesztő indoklása alapján - a bizottság egyelőre levette a napirendről . 
2. Az új Munka Törvénykönyve téziseinek vitája kapcsán a bizottságban egyetértés alakult ki 
a következőkről: 
- A költségvetési szféra speciális helyzete miatt fontos a KIÉB részvétele a törvényelőkészítő 
munkában. 
- A tárgyalócsoportok, szervezetek a tézisekre vonatkozó észrevételeiket írásban átadják a 
MüM-nek. 
- Célszerű lenne mielőbb a törvény szövegszerű tervezetét tárgyalni, akár részenként, a 
kidolgozáshoz igazodóan is. 
3. Egyéb 
Pető Kálmán,  a Művészeti és Tájékoztatási Szakszervezetek Szövetségének főtitkára kérte a 
KIÉB-et, hogy a művészek szakmai nyugdíjának rendezésére vonatkozó indítványukat a 
következő ülésen sürgősséggel tárgyalja meg. A bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 
Az ülésről magnófelvétel készült. 
 
Budapest, 1990.  november 19. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
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