
 
TÁJÉKOZTATÓ  

a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 1995. november 14-i 
üléséről 

 
Napirend: 
1. A közalkalmazotti keresetek 1996. évi emelése 
2. A pszichológusi tevékenységről szóló kormányrendelet tervezete 
 
Napirend előtti bejelentések: 
- A kormányzati oldal képviselője tájékoztatást adott arról, hogy a miniszterelnök kijelölte a 
PSZ-FDSZ-KKDSZ közalkalmazotti sztrájkbizottsággal tárgyaló kormányzati delegációt, és 
ismertette ennek tagjait. 
- A szakszervezeti oldal kérte, hogy az alapszabály vitatott pontjáról (a KIÉT kizárólagos 
hatáskörébe tartozó tárgykörök) mielőbb legyen egyeztetés, mert az önkormányzati 
szövetségek részvétele nélkül a közalkalmazotti illetményekről nem lehet érdemben tárgyalni 
és megállapodni. A kormányzati oldal kérte, hogy az oldalak írásban adják át az alapszabály 
vitatott pontjára vonatkozó javaslatukat, bár az alapprobléma az ÉT és a KIÉT viszonyáról, 
illetve az érdekegyeztetés rendszeréről vallott eltérő felfogásban van. Az ülésen kiosztásra 
került az önkormányzati szövetségek távolmaradást indokló levele, valamint a kialakult 
helyzettel kapcsolatos kormányzati álláspontot tartalmazó válaszlevél. 
Az 1. napirendi pont előadója, Draskovics Tibor PM államtitkár a közalkalmazottak 
keresetének 1996. évi emelésére vonatkozó kormányzati javaslattal kapcsolatban a 
következőkre helyezte a hangsúlyt: 
- Az előterjesztett 15 md Ft-os javaslatcsomag kiegészíti a költségvetési törvényjavaslatba 
eredetileg is belefoglalt mintegy 9%-os átlagkereset növelési lehetőséget. így elérhető lesz a 
vállalkozási szférában tervezett 18-19%-os mértékhez közeli nominális keresetemelkedés. 
Több forrás 1996-ra nem áll rendelkezésre, ezért a csomag végösszege nem emelhető, az 
elemeiről, az új illetménytábláról azonban lehet tárgyalni. 
- A javaslat együttes kormányzati, intézményfenntartói és intézményi szintű erőfeszítéseket 
követel a kereseti lépéstartáshoz. 
- A költségvetési törvényjavaslat 4-5 % körüli létszámcsökkentéssel számol a 
közalkalmazotti szférában, ami természetes fogyásnak tekinthető. A 17-18 % körüli 
átlagkereset-emelkedés azonban további létszámcsökkentést is feltételez. A felmondási 
költségek finanszírozására központi támogatás van előirányozva, így az intézményeknél 
tényleges megtakarítás keletkezik, ami nem kerül elvonásra, hanem a keresetek növelésére 
fordítható. A költségvetési szférának is igazodnia kell a versenyszférában már lezajlott 
létszámcsökkenéshez. 
A szakszervezeti oldal álláspontját a következőkben összegezte: 
- Az 1992 előtti jogviszonyok beszámítását nem tekintik az 1996. évi csomag, illetve 
keresetnövelés részének, mivel az egy korábbi megállapodáson alapul, de egyetértenek azzal, 
hogy a kormány ezen intézkedés törvényi és pénzügyi feltételeit 1996. január l-jétől 
megteremti. 
– A csomag többi elemére vonatkozó javaslatot megállapodásra alkalmatlannak tartják a 
következők miatt: 
– a központi költségvetés nagyon keveset ad, a bércsatát áthárítja a közvetlen fenntartókra és 
munkáltatókra, 
– az év elején alanyi jogon semmit nem nyújt a javaslat közalkalmazottaknak, ami az életbe 
lépő új adószabályokat figyelembe véve nominális keresetcsökkenéshez fog vezetni, 



– az illetménytábla átalakítását elvben támogatják, de rendkívül kevés az erre előirányzott 5,3 
md Ft, a szeptember 1-jei bevezetés pedig túl kései, 
– a létszámleépítések kezelésére a kormányzat semmilyen javaslatot nem fogalmazott meg, a 
szakszervezetek ezért sem tudják támogatni az elbocsátásokra alapozó keresetnövelési módot, 
– nincs garancia az intézkedések önkormányzati területen történő végrehajtására. 
Mindezek alapján a szakszervezeti oldal a következőket kérte a kormánytól egy 
megállapodásra alkalmas javaslat kidolgozása érdekében: 
– keressen újabb forrásokat az illetmények központi támogatásához, 
– január l-jétől megvalósuló, tényleges, alanyi jogon járó béremelésekre tegyen javaslatot, 
– a létszámleépítések kezelésére dolgozzon ki konstruktív programot, 
– az önkormányzatok számára kötelezettségek kerüljenek előírásra, ne csak ajánlások 
fogalmazódjanak meg a megtakarítások mikénti felhasználására. 
Az intézményi munkáltatói oldal álláspontja szerint nemcsak a bérekről, hanem az 
intézmények működési költségeiről is tárgyalni kell. Az egészségügy területén változatlan 
teljesítmények mellett csak 90%-os bér- és dologi költség finanszírozásra van garancia, a 
teljesítmények növelésén alapuló béremelésre nem látnak lehetőséget. 
A kormányzati oldal készségét fejezte ki a tárgyalások folytatására a csomag egyes elemeiről, 
a végrehajtás módjáról, további központi forrásokra azonban nem lát lehetőséget. 
Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a közalkalmazotti létszámleépítések kezelésére 
javaslatokat dolgoz ki. 
A 2. napirendi pontként előterjesztett, a pszichológusi tevékenységről szóló kormányrendelet 
tervezetével a szakszervezeti és az intézményi munkáltatói oldal egyetértett. 
 
Budapest, 1995. november 15. 
Popper László 


