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Napirend előtt az önkormányzati oldal ügyvivője kérdésként tette fel, hogy mikor tárgyalja a 
KIÉT az 1993. évi pótköltségvetést és jelezte, hogy további napirendi javaslatuk is lesz. 
A pénzügyminiszter úr válaszában elmondta, hogy nem tartja indokoltnak a pótköltségvetést 
a KIÉT-ben és az ÉT-ben tárgyalni, napirendre tűzését nem tervezték. Felajánlotta, hogy a 
kitűzött napirendi téma lezárása után a pótköltségvetésről a KIÉT-nek konzultációs 
lehetőséget ad. 
 
A napirendi téma kapcsán a pénzügyminiszter úr általános tájékoztatást adott a gazdaság és a 
költségvetés helyzetéről. 
A közalkalmazotti illetménytáblázat életbe léptetésének felfüggesztésével kapcsolatban 
elmondta, hogy sajnos az erre vonatkozó bejelentését a sajtó rosszul interpretálta, nem kapott 
kellő hangsúlyt a kifizetésekhez felajánlott állami garancia. A szándék költségvetésen kívli 
megoldás találása a mintegy 70 md Ft-os intézkedés 1994. évi de facto végrehajtásához 
állami garanciavállalás és a központi költségvetés 
részleges tehervállalása mellett. A pénzügyi kormányzat ehhez kéri a partnerek, 
érdekképviseleti szervezetek együttműködését. A megvalósítás technikai részleteit augusztus 
végéig kell kidolgozni, ezt a KIÉT-tel együttműködve kívánják megvalósítani. A táblázat de 
jure életbe léptetésének egy évvel történő elhalasztását a jelenleg igen széles kereseti 
differenciák helyi döntésen alapuló csökkentésére kellene felhasználni. Az 1994. évi 
bérintézkedések hatása az 1995. évi bérautomatizmusban benne lesz. 
A tárgyalás első körében az érdekképviseletek kérdéseket tettek fel az elhangzott 
tájékoztatóval kapcsolatban. A témához kapcsolódó legfontosabb kérdések és az azokra adott 
válaszok a következőkben foglalhatók össze: 
A szakszervezeti oldal azon kérdésére, hogy milyen jogi garanciákat tud a kormány 
felajánlani az 1994. évi de facto végrehajtás érdekében, a pénzügyminiszter úr elmondta, 
hogy bár a törvénymódosítás csak az illetménytábla hatályba léptetésének 1995. január 1-jére 
történő elhalasztását fogja tartalmazni, a de facto végrehajtás megvalósítása érdekében külön 
jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) készül, ami jogi garanciát is fog jelenteni. Az 
elkészítés határideje szeptember 1. A PM a jogszabályt a KIÉT-tel, illetve szakértőivel 
folyamatosan egyeztetve kívánja előkészíteni. 
A kérdésfeltevések keretében többek között tisztázódott, hogy a pótköltségvetésben a 
rendőrség részére megállapított támogatás bérezésre is felhasználható. A pénzügyminiszter úr 
bejelentette, döntés van arra, hogy a jövőben valamennyi fegyveres testület bérjellegű 
támogatása egységesen fog történni. 



Arra a szakszervezeti felvetésre, hogy az 1994-re előirányzott "0" dologi és bérautomatizmus 
mellett hogyan képzelhető el a kereseti aránytalanságok csökkentése, a pénzügyminiszter úr 
azt válaszolta, hogy ezt majd az önkormányzatok megoldják. 
A kamarák azon kérdésére, hogy a Kjt. bértáblája módosításra kerül-e, a MüM képviselője 
elmondta, hogy a Kjt. módosítási javaslata a kormánynál van első ' olvasatban, ezt követően 
újra a KIÉT elé kerülhet. 
A kérdések megválaszolása után az oldalak kifejtették álláspontjukat. 
Dr. Szabó Endre szakszervezeti szóvivő elmondta, annak ellenére, hogy igyekeztek mindig is 
markánsan megjeleníteni azokat az érdekeket, amelyek képviseletére hivatottak, nem 
érzéketlenek a realitásokkal szemben. Ez a szféra azonban már hosszú ideje szorító présben 
van a költségvetés részéről. Az eddigi toleranciához megnyugvást és reményt adtak a 
megszületett törvények, ezért érte őket sokkhatásként a felfüggesztés és ezért radikalizálódott 
széles körben a szakszervezeti tagság. A munkavállalói képviseletek szempontjából 
kulcskérdés, hogy a közalkalmazotti törvény által 1994. január 1-jére beígért bértáblához 
igazodó bérintézkedésre sor kerüljön. Az más kérdés, és valószínű szakértői tárgyalások és az 
augusztus végére tervezett KIÉT ülés keretébe tartozik, hogy megállapodás születhessen arról 
- mert ma nyilvánvalóan nem születhet megállapodás és nem is ez volt a cél - , hogy ez 
milyen módon valósítható meg, milyen módon garantálható jogi eszközökkel is. A 
munkavállalói oldal konstruktív atekintetben, hogy milyen legyen a megvalósítás módja, de a 
bértábla de facto végrehajtásához ragaszkodnak. 
Dr. Köllner Ferenc, az önkormányzati oldal ügyvivője elmondta, hogy a szóban forgó 
munkahelyek túlnyomó részének munkáltatóiként, de a lakosság iránti önkormányzati 
felelősséggel is keresik a megoldás lehetőségét. Szerencsésebb lett volna a pénzügyminiszter 
úrral előzetesen szűkebb körben tárgyalni. Az önkormányzatok nem akarják az ország 
gazdaságát nehéz helyzetbe hozni. Álláspontjuk döntő eleme, hogy meg akarják őrizni az 
augusztusi megállapodás esélyét. Ugyanakkor a vázolt megoldási javaslat nem ad választ arra 
a hosszabb távú veszélyre, hogy a deficit spirál hogyan állítható meg. Ugyancsak fontos, 
vizsgálandó elem, hogy az önkormányzati gazdaság valóban önkormányzati lehessen, hiszen 
a vázolt javaslat, a kamatok, a köztisztviselői illetménytábla 1995-ös életbe lépése hosszabb 
távon determinálhatják a gazdálkodást. Bizalomhiányos időket élünk, időnként a törvényi 
garancia is kevés, ezért azt várják, hogy a kormány az augusztusi várható megállapodás előtt 
tegyen konkrét bizalomerősítő lépéseket az önkormányzatok felé. A pótköltségvetést is azért 
hozták szóba, mivel elfelejtődött, hogy a közalkalmazotti törvénynek tavalyi és idei 
költségkihatásai is vannak. 
Székely Gábor főpolgármester helyettes elmondta, nem látja a pénzügyminiszter úr által 
vázolt technikát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a technikai kérdéseket nagyon részletesen 
kell tisztázni, főleg az önkormányzati szervezetekkel, ebben rejlik a dolog lényege. 
Problémája van a törvényességgel is. Számára többet jelent a miniszter úr szava 
pillanatnyilag, mint a törvények, amelyeket nem tartanak be, főleg az önkormányzatok 
vonatkozásában. Mindazonáltal az adott helyzetben törvényi biztosítékokra van szükség, 
kevés a kormányzati biztosíték. Szóba jöhet a polgári jogi kapcsolat is. Át kellene gondolni a 
köztisztviselők, közalkalmazottak illetményrendszerét, amit más országokban az állam fizet, 
az önkormányzatok pedig fenntartják az intézményeket. Ez lenne a jó megoldás nálunk is. Ez 
akár 1994. január l-jétől is bevezethető lenne. A pénzügyminiszter megállapításával szemben 
úgy ítélte meg, hogy a bérkiáramlás nálunk nem gerjeszt inflációt, inkább élénkíti a 
gazdaságot. 
Török Imre, a kamarai oldal ügyvivője kifejtette, hogy minden tisztességes megoldást el 
tudnak fogadni, de a törvényes garanciák elengedhetetlenek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet 
arra, hogy a továbbiakban bármilyen béralku tarthatatlan az intézmények működtetésére 
vonatkozó alku nélkül. Az intézmények 1993. évi működtetését szeptemberig, illetve a 



pótköltségvetésben rendezni kell, különben a béralku sem elfogadható. Ugyanez a helyzet 
1994 vonatkozásában is. Ezen igényüket akár a munkavállalói oldallal vállalt szolidaritásuk 
ellenében is fenntartják. 
A pénzügyminiszter úr úgy összegezte az elhangzottakat, hogy érzése szerint pozitív választ 
kapott a felvetésére. Egyetértett azzal, hogy szükség lett volna a korábbi egyeztetésre, de erre 
nem volt módja. A munkavállalói oldalt viszont a parlamenti felszólalás előtt tájékoztatta. 
A miniszteri reagálást követően a napirend azzal került az oldalak részéről lezárásra, hogy az 
ülésen konzultáció folyt, megállapodás csak a konstruktív, közös szakértői útkeresésről 
történt. Ennek eredményeként augusztusban jöhet létre KIÉT megállapodás. 
A téma lezárása után a pénzügyminiszter úr kérdésként vetette fel, hogy a jelenlegi 
konzultációt figyelembe véve szükséges-e a sztrájkbizottsággal a következő hétre 
előirányzott tárgyalást megtartani. A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője kifejtette, 
hogy a sztrájktörvény szerinti egyeztetéshez ragaszkodnak, azt a KIÉT konzultáció nem 
helyettesítheti. 
A napirendi téma lezárását követően a pénzügyminiszter úr és az oldalak ügyvivői közös 
sajtótájékoztatót tartottak. 
Ezt követően a pénzügyminiszter úr a pótköltségvetéssel kapcsolatban tájékoztatást adott és 
konzultációs lehetőséget biztosított. Az érdekképviseleti oldalak hangsúlyozták, hogy ezt a 
konzultációt nem tekintik a Kjt. szerinti egyeztetési kötelezettség teljesítésének. A 
szakszervezeti oldal kifogásolta, hogy az ÉT novemberi megállapodásával ellentétben, 
miszerint a 13,6 md Ft általános tartalék fő célja az intézmények működőképességének 
fenntartása, a tartalék más célra került, illetve kerül felhasználásra az érdekegyeztetés 
megkerülésével. Önkormányzati részről javasolták, hogy ezt a konzultációt követően érdemi 
tárgyalásra is kerüljön sor a KIÉT-ben a pótköltségvetést illetően és az álláspontok kerüljenek 
az Országgyűlés elé. A pótköltségvetés KIÉT-beli tárgyalását a PM nem támogatja. 
A pénzügyminiszter úr felvetette, hogy a jövőben a bizalmi válság oldása érdekében szükség 
lenne a gyakoribb személyes véleménycserére a KIÉT keretei között, ezért már augusztus 
előtt is elképzelhetőnek tartana egy újabb találkozást. 
Az önkormányzati oldal javasolta, hogy a pénzügyi kormányzat és az önkormányzatok 
közötti vitás kérdések feltárására alakuljon egy közös szakértői bizottság. A javaslattal a 
pénzügyminiszter úr egyetértett. 
Napirendi javaslat: Konzultáció a társadalombiztosítási önkormányzatok megalakulásával 
kapcsolatos ügyekről 
Az önkormányzati oldal - a kamarai oldal támogatásával - kérte, hogy a KIÉT tűzze 
napirendre a konzultációt. Elsősorban a szakszervezetek álláspontját szerették volna 
megismerni. Úgy értékelik ugyanis a kialakult helyzetet, hogy a társadalombiztosítási 
önkormányzatok munkaadói képviselői delegálásának ügyében a KIÉT szakszervezetei nem 
támogatták a KIÉT munkáltatóit az ÉT munkaadói szervezeteivel szemben. 
A szakszervezeti oldal a téma felvetését nem ellenezte, de kérte, hogy a konzultációra később 
kerüljön sor. Vállalták, hogy a következő hét végéig reagálnak a felvetésre és nyilatkoznak, 
hogy a további egyeztetést hogyan képzelik. Álláspontjuk kialakításához ugyanis több 
szempontot is elemezve, átfogóan kell áttekinteniük a problémát. A szakszervezetek 
elismerték, hogy az ügyben jószolgálati szerepkört nem vállaltak, azt azonban 
visszautasították, hogy rajtuk bukott volna meg a KIÉT munkáltatók ügye. 
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Az önkormányzati oldal ügyvivője jelezte, hogy a szakszervezetek jószolgálati készségének 
hiányában a szükséges hivatalos lépéseket meg fogják tenni a törvénysértő helyzet 
megszüntetése érdekében. Az ügyre vonatkozó összegyűjtött dokumentáció másolatát a KIÉT 
oldalainak átadták. 
 



Budapest, 1993. június 28. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
Pető Kálmán sk. Molnár Péter sk. 

szakszervezeti oldal 
 
Popper László sk. kormányzati oldal 
Török Imre sk. kamarai oldal 
dr.Köllner Ferenc sk. önkormányzati oldal 
 
 


