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Napirend: Az 1995. évi pótköltségvetés KIÉT hatáskörébe tartozó kérdései Az ülésen az 
önkormányzati oldal nem vett részt. 
Napirend előtt a szakszervezeti oldal két témakör mielőbbi KIÉT-en történő tárgyalását igényelte 
(az alapszabályon kívül, amely egyeztetés alatt áll), tekintettel a költségvetési szférában, az 
intézményeknél felgyorsult, kedvezőtlen, első negyedévi folyamatokra, amelyek megelőzik az 
államháztartási reformot és ellentmondanak a szakmai törvényeknek: 
- kapjon a KIÉT tájékoztatást a költségvetési intézményhálózat utóbbi negyedévben felerősödött 
spontán átalakulási folyamatáról - külön a központi és az egyéb fenntartású intézményi körre, 
- készüljön áttekintés a költségvetési szférában foglalkoztatottak béres munkaügyi helyzetének első 
negyedévben bekövetkezett változásairól, tekintettel a foglalkoztatás biztonságának gyengülésére és 
a költségvetési feltételeknek a novemberi megállapodáshoz képesti módosulására. 
Az intézményi munkáltatói oldal a javaslatot támogatta. A kormányzati oldal az igényt tudomásul 
vette. A tárgyaláshoz határidő nem került rögzítésre. 
A napirenden szereplő pótköltségvetéssel összefüggésben a szakszervezeti oldal - a stabilizációs 
csomaggal kapcsolatban is már megfogalmazott általános kifogásain túl - határozottan elutasította 
azt a tárgyalási gyakorlatot, hogy alapvető fontosságú törvényjavaslatok párhuzamosan kerülnek 
benyújtásra érdekegyeztetésre és az Országgyűléshez, továbbá kifogásolta, hogy elmaradt a 
pótköltségvetés ágazati egyeztetése. A kamarai oldal feleslegesnek ítélte a tárgyalást egy már 
benyújtott törvényjavaslatról. 
A szakszervezeti oldal négy kérdéskörben kezdeményezett részletesebb véleménycserét: 
a) kifogásolták a személyi jellegű kiadások 3%-ának zárolását, amennyiben annak kigazdálkodására 
a kisebb intézményeknél a létszámhoz közvetlenül nem kötődő személyi jellegű előirányzatok már 
nem nyújtanak fedezetet, így az intézkedésnek közvetlen létszámleépítő hatása van (az 1994. évre 
járó 13. havi illetmény kifizetésére felvett előleg is havonta 6-8% forráscsökkenést jelent, ez a 3%-
kal együtt már 10-11%.), 
b) kifogásolták, hogy a betegszabadság 25 napra történő felemelésének díjazásához az intézmények 
nem kaptak forrást, 
c) újra felvetették a várhatóan megnövekedő bölcsődei igények kezelésének szükségességét, 
d) a nemrég meghirdetett elvek csorbulását látják abban, hogy a Kormány bizonyos fejlesztési 
programokat, alapítványokat megnyirbál, ezek közül is kiemelték a tankönyvkészítési programot, 
valamint a Magyar Alkotóművészeti Alapítványt, amely tulajdonképpen a művészek nyugdíjalapja. 
A kormányzati oldal két ponton tudott pozitívan reagálni a felvetésekre: 
- a bölcsődei helyzet áttekintésére az 1996-os költségvetési tervezés során lesz lehetőség, de a 
Népjóléti Minisztérium fejezetnél most is van olyan cím, amelyből lehet ilyen célra fordítani, 
- az alkotóművészeti alapítvány ügyéről folynak a tárgyalások, van lehetőség a csökkentés más 
módon való kiváltására. 
A tárgyalás végén a szakszervezeti oldal nyilatkozatot tett, miszerint elutasítják a stabilizációs 
csomagot és a pótköltségvetést, amelyek az intézményrendszer működésének ellehetetlenülését és 
szakmai leépülését jelentik. A témakörben további érdekegyeztetésnek nem látják értelmét. 
A kormányzati oldal rögzítette, hogy az álláspontok ellentétesek, a tárgyalások során nem 
közeledtek, s egyetért azzal, hogy szükség lenne előzetes ágazati érdekegyeztetésre. 
 
 
Budapest, 1995. május 10. 
Popper László 


