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Napirend: 
1. A KIÉT alapszabálya 
2. Az 1996. évi költségvetés és a Kormány gazdaságpolitikája 
 
Napirend előtt a szakszervezeti oldal részéről három felvetés hangzott el (állásfoglalás a 
tandíjrendelet ellen; kifogás, hogy a háztartási tüzelőolaj kompenzáció kérdése nem került 
érdekegyeztetésre; kérés, hogy a központi és a társadalombiztosítási költségvetés együtt 
kerüljön tárgyalásra). 
Az 1. napirendi pontként előterjesztett KIÉT alapszabályról továbbra sem született 
megállapodás, mivel az oldalak nem tudnak egyetértésre jutni a KIÉT hatásköréről, illetve a 
KIÉT és az ÉT kompetenciájának elhatárolásáról. 
A vita formálisan a következő mondat körül zajlott: (a mondatot a plenáris ülést közvetlenül 
megelőzően, a négy oldal ügyvivőjének részvételével tartott megbeszélésen a kormányzati 
oldal - a PM álláspontja alapján - kihúzásra javasolta): "A kizárólagos hatáskör megsértésével 
bármely fél által kötött megállapodás egyoldalú intézkedés, a KIÉT-ben részt vevő szociális 
partnereket nem köti." 
A kormányzati oldal értelemszerűnek tartja, hogy egy ÉT megállapodás csak az abban részes 
feleket köti, ezért feleslegesnek ítéli annak külön hangsúlyozását a KIÉT alapszabályban, 
hogy a KIÉT hatáskör esetleges megsértésével létrejött ÉT megállapodásban nem részes 
KIÉT tagokat nem köti. Ugyanakkor kompromisszumként a kormányzat felajánlotta azt a 
megoldást, hogy az ilyen ÉT megállapodásokat (pl. az éves bérpolitikai keretösszegről) 
párhuzamosan vagy utólag a KIÉT-ben is egyezteti. Az önkormányzati szövetségek sem az 
érintett szövegrész elhagyását, sem a felajánlott párhuzamos vagy utólagos KIÉT egyeztetést 
nem fogadják el. Ők az érdekegyeztetés jelenlegi rendszere mellett csak azt a két megoldást 
tartják elfogadhatónak, ha a KIÉT hatáskörébe tartozó, az alapszabályban kiemelt 
témakörökben vagy kizárólag a KIÉT-ben születik megállapodás, vagy ha a KIÉT és az ÉT 
ezekről a kérdésekről (gyakorlatilag az éves költségvetésről) együttes ülést tart, vagyis ha az 
önkormányzatok közvetlen részesei a megállapodásnak. A szakszervezeti oldal sem ért egyet 
az idézett szövegrész elhagyásával, ugyanakkor el tudná fogadni a kormány 
kompromisszumos javaslatát, azzal, hogy az ÉT megállapodást csak akkor tekintené kötelező 
érvényűnek magára nézve, ha azzal a KIÉT is egyetértene. Az intézményi munkáltatók 
képviselői a szakszervezeti oldal álláspontját fogadták el. 
Alapszabály hiányában az önkormányzati oldal ismételten kivonult a plenáris ülésről, így a 
második napirendi pont tárgyalására szakértői konzultáció keretében került sor. 
Az 1996. évi gazdaságpolitikáról és költségvetésről szólva Draskovics Tibor 
pénzügyminisztériumi államtitkár ismertette a fő célkitűzéseket és a konkrét intézkedési 
javaslatokat. Hangsúlyozta, hogy változatlan terjedelmű és struktúrájú költségvetési szféra 
már nem finanszírozható, központi forrásból nem minden munkavállalónak, csak egy 
részüknek nőhet a bére, a közalkalmazottaknál erre csak létszámcsökkentés révén nyílik mód. 
Az 1996. évi szigorú költségvetés, s ennek keretében az illetménynövekedés szerény mértéke 
szükséges ahhoz, hogy az 1995-ben hozott áldozatoknak végül is tartós eredménye legyen, és 
hosszú évekre ne görgessük magunk előtt az eladósodás terheit. 
A szakszervezeti oldal az utóbbi időszak legsúlyosabb kihívásának tartja az 1996-ra 
körvonalazott gazdaságpolitikát és költségvetést, amely a társadalmi stabilitást 
veszélyeztetheti a közszféra oldaláról. Álláspontjuk szerint az államháztartási reform nincs 
abban az állapotban, hogy döntési alapul szolgáljon a szféra létszámhelyzetének 



megítéléséhez. Ilyen körülmények között a közalkalmazotti illetményalap változatlanságát, 
ami az egyéb jövedelemelvonó intézkedésekkel mintegy 30%-os reálbér csökkenést 
eredményezne ebben a körben, elutasítják. Ezzel szemben a szférában 25%-os bértömeg 
emelést indítványoznak, ez számításaik szerint olyan nettó átlagkereset pozíciót 
eredményezne, ami megfelelne a 4%-os nemzetgazdasági reálbércsökkentési szándéknak. 
Javasolták továbbá a közalkalmazottaknál a munkaviszony beszámítása további 
elhalasztásának visszavonását, az szja és a tb. járulék rendszer változatlanul hagyását, a 
normatívák áttekintését, az alapok összevonásának mérlegelését, továbbá hiányolták, hogy a 
munkaerőpiaci alapba történő intézményi befizetésekre a költségvetés előirányzatot nem 
tartalmaz. 
A konzultáció számos részletkérdésre is kiterjedően, tárgyszerűen zajlott. A PM képviselője 
ígéretet tett további tárgyalásokra, a kért információk átadására (pl. arról, hogy egyes 
fejezeteknél az előirányzott kiadások konkrétan mit takarnak). 
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