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Napirend:    1./ Az 1992. évi központi bérpolitikai intézkedési keret tartalékának felhaszná-
lásával kapcsolatos kormányzati javaslat 
2.1 Az 1992. évi költségvetésről szóló XCI. törvény módosítására vonatkozó pénzügy-
minisztériumi kormányelőterjesztés 
3./ Az 1993. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatra vonatkozó pénzügyminisztériumi 
kormányelőterjesztés 
 
1. Napirendi pont: Az 1992. évi központi bérpolitikai intézkedési keret tartalékának a 
felhasználása 
A kormányzati oldal döntési javaslatot nyújtott be az 1992. évi központi bérpolitikai 
intézkedési keret 200 millió forintos tartalékából 100 millió forintnak a rendbiztonsági 
ágazatba tartozó egyes szervezetek /Tűzoltóság,  Köztársasági Őrezred,  Polgári Védelem/ 
közötti felosztására. 
Az önkormányzati szövetségeknek, bár elfogadták az igény indokoltságát, az volt az 
álláspontjuk, hogy mivel a 200 milliós tartalék összege nem emelhető, az ennek felosztására 
vonatkozó valamennyi igényt fel kell mérni, és együttesen kell dönteni a teljes összeg 
felosztásáról. Vagyis a 100 millió forintos keret csak akkor legyen felhasználható a 
rendbiztonsági ágazatban, ha a maradék 100 milliós tartalék a többi területre elegendő.  Ha az 
összes jogos igény együttesen meghaladja a 200 milliós összeghatárt, úgy valamennyi terület 
arányosan csökkentett keretet kapjon. Az önkormányzatok azzal támasztották alá 
álláspontjukat, hogy ismereteik szerint több terület is igényt tart bérpolitikai intézkedésre, 
illetve a megkapott keretek korrekciójára.  /Például a közigazgatásnak mintegy 15 milliós, a 
közoktatásnak 140 milliós igényéről tudnak./ A közoktatásban a keretösszeg nem ad fedezetet 
a 2000 forintos átlag érvényesítésére a részmunkaidősök és a foglalkoztatott nyugdíjasok 
vonatkozásában,  illetve a túlórák kifizetésére. Az önkormányzatok a pedagógusok 
béremelését szeptemberre meghitelezték, de ennek forrását a központi költségvetéstől várják. 
Mivel a TÁKISZ-ok nem bocsátották a rendelkezésükre a szükséges adatokat, így a hiányzó 
összeget számszerűsíteni nem tudják,  ezt a kormányzattól várják. 
A Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége külön álláspontot 
képviselt, és az előterjesztett igény feltételek nélküli elfogadását támogatta. 
A szakszervezeti tárgyalócsoport ügyvivője bejelentette, hogy az oldal a 100 millió forint 
elosztását elfogadta. A Pedagógusok Szakszervezete képviselője által kért oldalegyeztetést 
követően ezt azzal egészítették ki, hogy a kormányzati oldal egy héten belül terjessze KIÉT 
ülés elé a bérpolitikai intézkedések végrehajtása során felmerült valamennyi számszerűsített,  
pótlólagos igényt, tekintettel arra, hogy megbízható adatok hiányában az előzetes számítások 
pontatlanok voltak. 
A kormányzati oldal amellett foglalt állást, hogy az előterjesztett 100 milliós kérelem 
indokoltságát semmilyen más, pótlólag felmerülő igény nem kérdőjelezheti meg,  ezért a 
döntés elhalasztásával nem ért egyet. További igényekről a kormányzat is tud, de a 
számszerűsítéshez legalább három hétre szükség van. Mint az MKM képviselője elmondta, 
az ő területükön kb. 100 millió forintra biztosan szükség lesz, de pontosabb adatokat csak a 
szeptemberi bérek kifizetése után tudnak mondani. A MüM képviselője indokolatlannak 



Ítélte valamennyi terület újbóli áttekintését /pl. egészségügy/ és egyes igényeket is /pl. 
pedagógusok túlóradíja/. 
Az eltérő álláspontok közelítésére az ügyvivők külön egyeztetést tartottak, azonban eredmény 
nélkül.  így a kormányzat és a szakszervezetek támogatása ellenére, az önkormányzatok és a 
kamarák feltételei miatt, nem született megállapodás a 100 millió forint odaítéléséről. 
A Tanács elfogadta,  hogy a tartalék felhasználására vonatkozó döntést valamennyi igény 
ismeretében, később hozza meg. A tárgyalás folytatásához a kormányzati oldal három héten 
belül írásos előterjesztést készít. 
 
2. Napirendi pont: Az 1992. évi költségvetés módosítása 
Bevezetőjében a helyettes pénzügyi államtitkár elmondta, hogy a .módosítás célja a 
költségvetési hiány 200 milliárd forint alá csökkentése. A támogatáscsökkentés a fejezeteknél 
kismértékű,  de okozhat gondokat. Az önkormányzatokat a csökkentés nem érinti. 
A szakszervezetek Írásban átadták egyeztetett állásfoglalásukat.  /Az állásfoglalást a 
melléklet tartalmazza./ Eszerint - a bérpolitikai keret felosztásának rögzítését kivéve - 
egységesen elutasítják és nem tekintik tárgyalási alapnak sem az előterjesztett módosítási 
javaslatot.  Kezdeményezik, hogy a Kormány dolgozzon ki olyan új módosítási indítványt, 
amely biztosítja az intézmények működőképességének a fenntartását,  továbbá a 
közalkalmazottak valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények végrehajtásához 
szükséges költségvetési többlettámogatásokat 1992.  július 1-jei hatállyal. A szakszervezeti 
oldal igényt tart az új javaslat soron kívüli megtárgyalására. 
Önkormányzati részről elfogadhatatlannak tartották, hogy az 1992. évi költségvetés 
módosítása ne tartalmazza az un. bértörvények végrehajthatósága érdekében szükséges 
korrekciókat. Ha 1992-ben nem történik korrekció, úgy az 1993-ban is problémákat fog 
okozni a bázisban. Emlékeztettek rá, hogy a végrehajtási rendeletek tárgyalása a pénzügyi 
garanciák hiánya miatt került félbeszakításra,  azzal,  hogy az 1992.  évi költségvetés 
módosításával összekapcsolva a tárgyalások folytathatók. 
A kamarák képviselője kifejtette, hogy nincsenek érdemi tárgyalási pozícióban. Kifogásolta 
azt a pénzügyi ellátási módot, amely az intézményekre hárítja a gondok kezelését és kérte a 
májusban elvont források biztosítását. Hangsúlyozta, hogy a feladatmeghatározás és a 
pénzügyi garancia csak együtt teremtheti meg az intézmények működőképességét. 
A Pénzügyminisztérium képviselője válaszában többek között rámutatott, hogy a költségvetés 
jelenlegi helyzetében nem lehet támogatásnövelési javaslatot terjeszteni az Országgyűlés elé. 
Nem állítják azt, hogy a közalkalmazotti törvény végrehajtása nem jelent esetleg 
többletköltségeket,  csak azt,  hogy ehhez központi támogatást nem tudnak adni. 
A fegyveres szakszervezetek képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a HM,  BM,  IM,  
PM felügyelete alá tartozó hivatásos állományra a Munka Törvénykönyve bizonyos 
rendelkezéseit alkalmazni kell, ehhez azonban a pénzügyi fedezet nincs tervezve. Mindez 
súlyos problémákat fog okozni. 
A napirend kapcsán - a szakszervezetek és az önkormányzatok határozott kérésére - a 
kormányzati oldal elfogadta a Kit végrehajtási rendeletei újratárgyalására vonatkozó 
kezdeményezést. A szakszervezetek hangsúlyozták,  hogy a jogi és a pénzügyi vonatkozások 
együttes megtárgyalására, valamint a végrehajtáshoz szükséges többletköltségeknek az 1992.  
évi költségvetés módosításában és az 1993.  évi költségvetésben történő megjelenítésére 
tartanak igényt. A kormányzati oldal jelezte, hogy az esetleges többletkihatásokra 
vonatkozóan csak becsléseket lehet végezni. 
A Pénzügyminisztérium képviselője Ígéretet tett, hogy az 1992.  évi költségvetés 
módosításával kapcsolatos észrevételeket a kormányülésen bemutatják. 
 
3. Napirendi pont; Az 1993. évi költségvetési javaslat 



A szakszervezeti oldal Írásban átadta állásfoglalását /l melléklet/. Eszerint számukra a 
javaslat elfogadhatatlan Legfontosabb módosító javaslataik a következők: 
- 24%-os dologi automatizmus, 
- 12,5%-os bérautomatizmus és 15 milliárd forintos bérpolitikai intézkedési keret, 
- a közalkalmazotti bérrendszer A/l kategóriája illetményének 10.000 Ft-ban történő 
meghatározása. 
Ezen javaslatok megvalósítását átcsoportosítással lehetségesnek tartják. 
Az önkormányzatok szintén Írásban átadták állásfoglalásukat. /Melléklet/ 
A kamarák képviselője támogatta a szakszervezetek által javasolt bér-    és dologi 
automatizmust,  azzal,  hogy annak mértékéről lehet vitatkozni. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy egyes alapok képzését nem a nyereségre kellene vetíteni, mivel a gazdálkodó 
szervezetek nem érdekeltek nyereség kimutatásában. 
A Pénzügyminisztérium részéről kérték a szakszervezetek konkrét javaslatait az 
átcsoportosítási lehetőségekre. Becslésük szerint a szakszervezetek által felvetett módosítási 
igény ugyanis mintegy 150 milliárd forintba kerülne /a 24%-os dologi automatizmus 50 md,  
a 12,5 %-o bérautomatizmus 40 md,  a bérpolitikai keret 15 md, a 10000 Ft-os A/l-gyel 
számolt bérpótlékok 20 md,  plusz a társadalombiztosítási vonzat/. 
A szakszervezetek képviselője válaszában kifejtette, ho a konkrét átcsoportosítási lehetőségek 
feltárását nem vállalhatják. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a 150 milliárd az 
állam számára bruttó költséget jelent, amelyből jelentős adóbevétel /szja, áfa/ származik. A 
szakszervezetek már többször igényelték - többek között közvélemény reális tájékoztatása 
érdekében - az intézmények költségvetési támogatása nettó tartalmának a bemutatását is, 
eddig hiába. 
A napirend a következőkkel zárult: 
- az érdekképviseleti oldalak a lezajlott vitát els olvasati tárgyalásnak tekintik,  és igénylik a 
további, folyamatos tárgyalásokat a tárcákkal és a Pénzügyminisztériummal is, 
- a Pénzügyminisztérium a szakszervezetek és az önkormányzatok állásfoglalását a 
szeptember 26-i kormányülésen bemutatja. 
 
 
Budapest, 1992. október 2. 
Készítette:  Horváthné Batár Emese 
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