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üléséről 
 
Napirend; A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetési irányelvei (A Kormány J/1273, sz. 
jelentése az Országgyűlésnek) Előadó: dr. Akar László pénzügyminisztériumi államtitkár 
A települési önkormányzati szövetségek továbbra is szüneteltették részvételüket a KIÉT-ben. 
 
Napirend előtt dr. Herczog László bejelentette, hogy a közalkalmazotti törvény módosítását a 
jogalkotási program szerint a Kormány októberben nyújtja be a parlamenthez. A módosítás 
részét képező új illetménytáblára vonatkozó javaslatot egy-két héten belül a KIÉT-nek 
tárgyalásra átadjuk. 
A napirenden szereplő 1996. évi költségvetési irányelvekkel kapcsolatban Akar László 
hangsúlyozta, hogy ennek műfaja "jelentés", azaz az Országgyűlés sem folytat róla vitát. 
Ennek megfelelően a KIÉT-be is elsősorban konzultációs céllal terjesztették elő. 
A KIÉT-beli tárgyalások folytatására a következő programot vázolta fel: a jövő heti, kétnapos 
kormányülést követően átadásra kerülő anyagok alapján a KIÉT augusztusban tárgyalhat a 
hároméves gazdasági stratégiáról és az államháztartási reformról (ezen belül a kincstár 
létrehozásáról). Az 1996. évi költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban indokoltnak látta 
az államtitkár úr, hogy a KIÉT plenáris tárgyalást megelőzően kerüljön sor a költségvetési 
szférában ágazati egyeztetésekre. A tárgyalások ütemezéséről a kormányülés után lehetne 
megállapodni. 
A költségvetési tárgyalásokkal kapcsolatban - az érdemibb munka lehetősége érdekében - a 
PM államtitkár megfontolásra javasolta zárt ülés összehívását. Ugyancsak javasolta, hogy az 
oldalak fogalmazzák meg előre, mit tartanak a költségvetéssel összefüggésben 
kulcskérdéseknek, illetve jelöljék meg konkrétan esetleges aktuális módosító javaslataikat. 
A szakszervezeti és a kamarai oldal elfogadta az ülés konzultációs jellegét, annál is inkább, 
mivel véleményük szerint az "irányelvek" túl nagyvonalúan fogalmaz mind annak 
elfogadásához, mind elutasításához. Egyetértettek a további munkamenetre vonatkozó 
programjavaslattal is, de jelezték, az érdemi érdekegyeztetés szempontjából kívánatos lenne, 
hogy a költségvetési törvényjavaslatot a parlamenti benyújtás előtt tárgyalhassa a KIÉT. 
Örömmel vették, hogy a PM javasolta - az általuk korábbi években mindig kért -előzetes 
ágazati érdekegyeztetést. Hangsúlyozták továbbá, hogy a tárgyalásokon kívánatos lenne az 
önkormányzati szövetségek részvétele, aminek a KIÉT alapszabály elfogadása a feltétele. Az 
oldalak később kívánnak választ adni arra, hogy készítenek-e előzetes anyagot a költségvetési 
tárgyalásokhoz. 
Az ülés során számos tartalmi kérdésről folyt konzultáció. Az érdekképviseletek többször 
hangsúlyozták, hogy a "kisördög" a részletekben bújik meg, de már előre is aggodalmukat 
fejezték ki az intézményi szféra helyzetének várható rosszabbodása miatt, ami a 
közszolgáltatások visszaesésén keresztül az egész társadalomra kedvezőtlenül fog hatni. A 
kormányzati oldal is egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a költségvetési szféra bérhelyzetével 
a későbbi tárgyalásokon részletesebben kell foglalkozni. 
 
Budapest, 1995. július 19. 
Popper László 


