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Az ülés napirendjén szerepelt: 
 
1. A gazdasági stabilizációs törvényjavaslat (első tárgyalása a KIÉT-ben április 4-én volt) 
2. A közalkalmazotti tanácsválasztásról készülő jelentés ajánlott formanyomtatványának 
elfogadása (MüM szóbeli előterjesztés alapján). 
 
Napirend előtt a szakszervezeti oldal nyilatkozatában kifogásolta, hogy a kormány 
törvénysértő módon nyújtotta be a parlamenthez a pótköltségvetést, mivel arról nem volt 
előzetes érdekegyeztetés sem a KIÉT-ben, sem az ÉT-ben. Ilyen körülmények között a 
szakszervezetek csak akkor látnak lehetőséget a KIÉT-ben az érdemi tárgyalásra, ha a 
Kormány vállalja, hogy az elfogadott módosításokat képviselni fogja az Országgyűlésben. A 
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője az ellen emelt 
kifogást, hogy az intézmények bérfinanszírozását kormánydöntés alapján - januári 
visszamenőleges hatállyal- havi 3%-kal csökkentették, ami májusban 15%-os elvonást 
jelentett. Ez az intézkedés a szakszervezet szerint nélkülözi a törvényi alapot, még a 
pótköltségvetés elfogadása esetén sem lehet visszamenőleges hatályú és hatásában közvetlen 
létszámcsökkentést kényszerít ki. A kormányzati válasz szerint bár nem szerencsés a 
pótköltségvetés párhuzamos tárgyalása, ezzel a kényszerű megoldással a Kormány nem követ 
el jogsértést, az általános vita lezárásáig van lehetőség az érdemi érdekegyeztetésre és 
módosító indítványok benyújtására. Az intézmények személyi juttatási keretének havi 
átütemezésére az Áht. alapján most is van felhatalmazása a Kormánynak, ez a csökkentés 
kigazdálkodható a létszámmal közvetlenül össze nem függő juttatási részből, így nem 
okozhat létszámgondokat. 
A stabilizációs csomagról - miután Akar László ismertette a kormányzati álláspontot - a 
szakszervezetek úgy összegezték véleményüket, hogy alapjaiban nem értenek egyet annak 
szellemével és elutasítják, ugyanakkor néhány eleménél látnak lehetőséget a 
kompromisszumra. Kifogásolták, hogy a csomag nem veszi figyelembe a szakmai érveket és 
elébe vág az államháztartási reformnak, az intézkedések keresztezik a munkajogi törvények 
általános felülvizsgálatát, nem vették figyelembe a SZÉF alternatív csomagját, amely 
forrásbővítő javaslatokat tett az intézményrendszer összeomlásának elkerülésére, az ősszel 
kötött bérmegállapodás felülvizsgálatára és a csomag egyes elemeinek kiváltására. 
A kamarai oldal a csomag statikus szemléletével szemben dinamikus válságkezelést tartana 
szükségesnek. A költségvetési intézmények gazdálkodásában a kötöttségek oldását, pl. havi 
helyett a dologi költségek negyedéves finanszírozását, látná célszerűnek. 
A részletes vita öt témakörben folyt: a betegszabadság első öt napjának ellátatlansága, a Kjt. 
és Ktv. módosítása, a társadalombiztosítási járulékalap kiszélesítése, az Áht. módosítása, 
gyermekgondozással összefüggő intézkedések. A szakszervezeti oldal jelezte, hogy a 
felsőoktatással, valamint a Ktv. módosításával összefüggésben az illetékes középszintű 
érdekegyeztető fórumokon lesznek tárgyalások, ezt megelőzően a KIÉT-en ezekről a 
témákról nem kívánnak egyeztetni. 
Az öt témakörben a szakszervezetek által tett kifogásokról nem született átfogó egyetértés, 
mivel a kormányzati oldal nem látott elmozdulási lehetőséget. Ugyanakkor néhány technikai 
kérdésben a kormányzat is megfontolandónak ítélte a konkrét megoldási módokról való 
gondolkodást: így a közegészségügyileg indokolt esetekben (munkakörökben) az első öt nap 
ellátásának megoldását, a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulása 
esetén alkalmazandó végkielégítési szabályok rögzítését az Mt-ben, az önálló 



társadalombiztosítási szerződéssel rendelkező személyek tiszteletdíja esetén a kétszeres 
járulékfizetés elkerülését. A családtámogatással és bölcsődei ellátással kapcsolatos ügyekben 
a Pénzügyminisztérium képviselője elismerte a további vizsgálatok szükségességét, erre az 
1996-os költségvetéssel összefüggésben lát lehetőséget. 
A második napirendi pont keretében az oldalak elfogadták, hogy a közalkalmazotti 
tanácsválasztásról készülő' jelentés előterjesztett formanyomtatványa - kisebb 
pontosításokkal - KIÉT ajánlásként kerüljön felhasználásra. A MüM felajánlotta, hogy a 
nyomda önköltségi áron biztosítja a szakszervezetek számára az igényelt példányszámot. 
Az oldalak megállapodtak, hogy a pótköltségvetés vitájára május 10-én vagy 11-én kerüljön 
sor. 
Az ülésen az önkormányzati oldal képviselői nem voltak jelen, miután részvételüket a KIÉT-
ben már korábban felfüggesztették. 
 
Budapest, 1995. május 3. 
Popper László 


