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A KIÉT az április 4-i ülésén a gazdasági stabilizációs program végrehajtását megalapozó 
intézkedési csomagról (annak joganyagáról) tárgyalt. 
Napirend előtt az önkormányzati oldal ügyvivője kifejtette: miután a KIÉT-nek még mindig 
nincs elfogadott alapszabálya, szükséges, hogy a Tanács jogosultságait részletesen a 
közalkalmazotti törvény határozza meg, s ezért a stabilizációs csomag joganyagába ezzel 
kapcsolatos törvénymódosítás beillesztését indítványozza. 
A szakszervezeti oldal támogatta a KIÉT jogosultságainak esetleges törvénybeli 
meghatározását, de kétségesnek vélte, hogy erről a jelen ülésen meg lehetne állapodni. A 
kormányzati oldal ugyancsak egyetértett azzal, hogy a téma tárgyalására záros határidőn belül 
sor kerüljön, ugyanakkor irreálisnak tartotta, hogy a stabilizációs intézkedési csomagba most 
ilyen törvényjavaslat beépüljön. 
Az elutasító véleményekre történő reagálásképpen az önkormányzati oldal ismét kivonult a 
KIÉT üléséről, amit a többi oldal tudomásul vett és megkezdte a napirend tárgyalását. 
A "csomag" általános vitájában - a pénzügyminisztériumi politikai államtitkár bevezetője 
után - a szakszervezeti oldal úgy vélte, hogy a kormány hivatalba lépése után csak nyolc 
hónappal meghozott (átfogó intézkedésekre vonatkozó) gazdaságpolitikai döntések nem túl 
szerencsések. Az államháztartási reform (továbbiakban: áht. reform) még nem tart sehol, 
ugyanakkor a reformtól függetlenül dőlnek el rendkívül komoly ügyek a kapkodva 
"összehozott csomagban". A szakszervezetek egyik legfontosabbnak tartott észrevétele az, 
hogy a kormány - a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére koncentrálva - nem a 
szakmai törvények felől közelíti meg a kérdéseket. így pl. eleve és általában 
létszámtöbbleteket feltételez a költségvetési szférában, holott a különböző területeken a 
helyzet differenciált. Az egyeztető tárgyalások most csak töredezettek lehetnek, mivel az 
ágazati egyeztetésekre nem került sor. A szakszervezetek partnerek lettek volna az áht. 
reform keretében az ágazatokban, szakmákban szükséges intézkedések kidolgozásához, most 
azonban legfeljebb tűzoltásra van lehetőség. A tüzeket a kormány kapkodó intézkedései 
okozták. 
A munkáltatói kamarai oldal szerint a "csomag" a statikus gazdaságpolitika veszélyét rejti 
magában és ezáltal nincs garancia a válsághelyzetből való kilábalásra. Egyebekben a 
szakszervezeti oldal által elmondottakhoz hasonló észrevételeket tett. 
A kormányzati oldal (PM) válaszában elismerte, hogy valóban az áht. reformból kellett volna 
kiindulni, erre azonban nem volt idő, a "csomag" viszont az áht. reform irányába hat. A 
reform is az állami szerepvállalás csökkentésére az állami intézményi (ellátó) rendszerek 
szűkítésére és hatékonyságuk növelésére fog irányulni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
"csomag" a létszámcsökkentéseket illetően, de más tekintetben sem érvényesíti a "fűnyíró" 
módszert, differenciált megoldásokra van lehetőség. A szakszervezetek szakmai 
észrevételeinek a hasznosítására lesz mód a törvénykezési folyamatban. 
Megköszöni a szakszervezetek megnyilatkozásaiból érzékelhető partnerségi szándékot, 
illetve azt, hogy a szociális partnerek az intézkedések szükségességét nem vitatják. (A 
szakszervezeti oldal ez utóbbiakra reagálva megjegyezte, hogy ők azért nem ilyen csomagról 
gondolkodtak, és a 170 milliárd forintról se tudják, hogy az csupán 170 milliárdos összeg-e.) 
A csomag részletes vitájában - az egyes törvények mentén - konkrét kérdések 
megtárgyalására került sor. A közvetlen munkaügyi kompetenciába is tartozó fontosabb 
részletkérdésekben az alábbi álláspontok hangzottak el: 
- az érdekképviseletek messzemenően elutasítják a betegszabadság 25 napra való 
kiterjesztését és különösen azt, hogy az első 5 napra a törvény nem garantál keresetpótlást, 



- a szakszervezetek kijelentették, hogy a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében 
tervezett Kjt. módosítások ellen a lehető legkeményebb eszközökkel fognak föllépni, 
- a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének képviselője a köztisztviselői 
illetményrendszer módosítására (a garantált illetménytételek + 20%-os differenciálására) 
vonatkozó tervezetet "megdöbbenéssel" konstatálta. A tervezet szerinti megoldás megszünteti 
a köztisztviselők jogállásának egyetlen garanciáját, az előmeneteli rendszert, s így az 
érintettek politikailag is kiszolgáltatottá válnak. (A kormányzati oldal az előmeneteli 
rendszerbe építendő teljesítmény elem ilyen túlzó, "drámai" minősítését szakmai érveléssel 
visszautasította.) 
A "csomag" tárgyalását egyebekben mindvégig nagyfokú tárgyszerűség és higgadt hangvétel 
jellemezte. 
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