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1. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret elosztása 
Az oldalak bevezetésképpen ismertették a május 6-i szakértői értekezlet nyomán kialakult 
álláspontokat. 
Ezek közül a legfontosabb előrelépés, hogy az önkormányzatok által az előző ülésen felvetett 
un. beszámítás kérdésében (vagyis, hogy az önkormányzatok az általuk 1993-ban már 
végrehajtott béremeléseket figyelembe kívánják venni az őket megillető keret elosztásánál) 
közeledtek az álláspontok. A szakszervezetek bejelentették ugyanis, hogy rugalmasan tudják 
kezelni a beszámítást, ha az önkormányzatok saját területükön nem hajtanak végre ágazatközi 
átcsoportosításokat. 
Tovább folytatódott a vita a szakszervezetek által az előző ülésen felvetett végrehajtási 
garancia kérdésében, azaz, hogy elegendő garanciát nyújt-e a KIÉT megállapodás, illetve 
annak kihirdetése, vagy szükséges a költségvetési törvény módosítása. 
További vita alakult ki az elosztás alapját képező létszámról is. A szakszervezeti oldal a 
gyors elosztás érdekében elfogadhatónak találta a rendelkezésre álló 1992-es létszámadatok 
alapján történő megállapodást, és ágazaton belüli elosztást (az 1993-as adatok alapján esetleg 
szükségessé váló korrekciókkal). Az önkormányzati és kamarai oldal legfeljebb a fő arányok 
megállapítását tartotta elképzelhetőnek az 1992-es adatok szerint, de a tényleges elosztást, az 
ágazati megállapodásokat csak az 1993-as márciusi adatok alapján. A kormányzati oldal 
elmondta, hogy az 1993. márciusi kereseti adatfelvételből a létszámok leghamarabb május 
végén állnak rendelkezésre, így az ágazati szintű elosztásra csak június elején kerülhetne sor. 
A KSH rendelkezik ugyan 1993-as adatokkal a központi intézményi körről, de az 
önkormányzatiról egyelőre nem. (A KSH képviselője jelezte, hogy önkormányzati 
létszámadatokat egy héten belül tudnak adni 1993. első negyedévre.) 
Az oldalak végül abban állapodtak meg, hogy a végrehajtás felgyorsítása érdekében a KIÉT 
megállapodást követően nem tartják szükségesnek az ágazati egyeztetést, hanem a kijelölt 
tárcák hajtják végre a szakágazati szinten meghatározott bértömeg elosztását. Egy ilyen 
jellegű megállapodáshoz viszont az önkormányzati intézmények létszámadatait is tartalmazó 
1993-as felmérésre van szükség, ezért meg kell várni a KSH által jelzett első negyedéves 
adatokat. A számítási bizonytalanságok miatt elfogadásra került egy később felosztandó 
tartalék képzése a KIÉT szintjén. 
Javaslatként merült fel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium részéről, hogy a nem 
állami illetve önkormányzati, jellemzően alapítványi, egyházi és magán fenntartású oktatási-
kulturális intézmények alkalmazottai is részesedjenek a bérpolitikai intézkedési keretből a 
tevékenységek szektorsemlegességének elve alapján. (A Népjóléti Minisztérium csatlakozott 
az igényhez.) A javaslat kapcsán szerteágazó vita alakult ki, amelyben a kormányzati oldal 
sem volt egységes. Az érdekképviseleti oldalak elutasították az igényt, mivel véleményük 



szerint a KIÉT hatásköre nem terjed ki ezen intézményekre. Kompromisszumos javaslatként 
merült fel részükről, hogy esetleg a tartalék terhére, egy későbbi külön megállapodás alapján 
kellene dönteni a nem állami intézmények alkalmazottainak a bérrendezéséről. Ezt az 
önkormányzatok azzal egészítették ki, hogy az érintett kört ez esetben ki kellene terjeszteni 
minden közérdekű tevékenységet kifejtő intézményben foglalkoztatottra. 
A kérdéskör kapcsán jogértelmezési vita is kialakult arról, hogy a központi költségvetésben 
meghatározott bérpolitikai intézkedési keret egy része az államháztartás körébe nem tartozó 
intézményeknél felhasználásra kerülhet-e. Erről az oldalak kérték a kormány jogi 
állásfoglalását. 
Az érdekképviseletek hangsúlyozták, hogy amennyiben a kormányzat az MKM álláspontját 
kívánja érvényesíteni, úgy fenntartják a jogot valamennyi eddig elfogadott kompromisszum 
felülvizsgálatára. 
Miután a kormányzati oldalon belüli egyeztetések nem vezettek eredményre, az ülés 
felfüggesztésre került. Az oldalak megállapodtak, hogy a tárgyalások május 25-én 
folytatódnak, addig a kormányzati tárgyalócsoport egységes álláspontot alakít ki. 
1. Az önkormányzati oldal felhívta a figyelmet arra, hogy a közoktatási törvényjavaslat 
tárgyalását az Országgyűlés a következő héten megkezdi. Jogellenesnek minősítették, hogy a 
KIÉT tárgyalásra csak ezt követően kerül sor. 
2. A MüM helyettes államtitkára tájékoztatásul elmondta, hogy a társadalombiztosítási 
önkormányzatok megalakításával kapcsolatban előkészítés alatt áll a tárgyalás az ÉT és a 
KIÉT munkaadói között. 
3. A kormányzati oldal bejelentette, hogy az államháztartási törvény végrehajtási 
rendeleteinek tervezetét a Pénzügyminisztérium átadja a KIÉT-nek tárgyalásra. 
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