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Napirend előtti felvetések: 
1. A kormányzati oldal kérte az oldalak álláspontját arról, hogy a hároméves közalkalmazotti 
megállapodást aláíró, illetve az ahhoz utólag csatlakozó azon szervezetek képviselői, akik 
nem rendelkeznek a KIÉT-ben teljesjogú tagsággal, kapjanak-e tárgyalási jogot véleményük 
kifejtésére a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó KIET napirendi témák vitájában. A 
szakszervezeti oldal később kívánja közölni álláspontját. Az önkormányzatok az érintett 
szervezetek meghívásával és tárgyalási jogával egyetértenek. Az intézményi munkáltatói 
oldal a probléma megoldását a szakszervezeti oldal belügyének tekinti. 
2. A szakszervezetek kifogásolták, hogy az 1997. évi költségvetési irányelveket a kormányzat 
nem terjesztette a KIET elé, azokról a sajtóból kellett értesülniük. Kérték, hogy ágazati 
érdekegyeztetést követően az irányelveket tárgyalja meg a KIET. A PM képviselője jelezte, 
hogy egyelőre csak munkaanyagról van szó, az elkészült irányelveket érdekegyeztetésre 
fogják bocsátani. 
3. Az oldalak elfogadták, hogy június 13-án szakértői értekezlet keretében kerüljenek 
előzetes áttekintésre a közalkalmazotti előmeneteli és illetményrendszer 1997. évi 
módosítására vonatkozó elképzelések, valamint az 1996. évi illetményemelésről szóló KIET 
megállapodás teljesülése évközi vizsgálatának szempontjai. A szakszervezeti oldal a 
közalkalmazotti törvény teljes felülvizsgálatáról is mielőbbi szakértői megbeszélést tart 
szükségesnek. 
4. Az önkormányzati oldal erősen kifogásolta, hogy a Pedagógusok Szakszervezete és a 
Kormány között létrejött, a közoktatási törvényt érintő megállapodásról, a május 30-i levelük 
ellenére sem kaptak ezideig hivatalos, írásos tájékoztatást. A különmegállapodás véleményük 
szerint sérti a hároméves közalkalmazotti megállapodást és a KIET kompetenciáját is, mivel 
költségvetési források elosztását érinti. Az önkormányzatok ezért kérték, hogy a KIÉT 
sürgősséggel tűzze napirendjére a közoktatási törvény módosítását olyan határidővel (10 
napon belül), ameddig lehetőség van módosító, illetve csatlakozó módosító indítvány 
benyújtására a parlamentben. 
A szakszervezeti oldal álláspontja szerint a PSz-Kormány megállapodás nem '• sérti sem a 
hároméves közalkalmazotti, sem az 1996. évi bérmegállapodást, továbbá a közoktatási 
törvény módosítása a Közoktatási Érdekegyeztető Tanácsban került egyeztetésre, a KIÉT 
nem illetékes a témában. 
Az oldalak végül azt a kormányzati javaslatot fogadták el, hogy amennyiben az 
önkormányzati oldal írásos, megfelelő indoklást tartalmazó előterjesztésben kéri a 
közoktatási törvény módosításának a KIET hatáskörét érintő részei napirendre tűzését, úgy a 
kérés megalapozottságát az oldalak megvizsgálják. 
 
Napirend: Az államháztartási reformról és az azzal összefüggő feladatok ütemezéséről szóló 
kormányzati előterjesztés 
A napirend előadója dr. Győrfi István miniszteri biztos volt. Elmondta, hogy az előterjesztés 
célja a reformfolyamat pillanatnyi helyzetének bemutatása, és az 1996-97. évi program 
rögzítése volt. Az átfogó elemzés és koncepció szeptemberben kerül az ET elé. Az 
érdekegyeztetésnek - különösen ágazati szinten - fontos szerepet szán a Kormány. 
A témát az érdekképviseleti oldalak nem kívánták részletesen tárgyalni, csak általános 
véleményüket fejtették ki róla. Bírálták, hogy az államháztartási reformról szóló 
kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben, így a KIÉT tárgyalás formális. Az 
érdekképviseleti oldalak elvben egyetértettek az államháztartás átalakításának 



szükségességével. Ugyanakkor a szakszervezeti oldal az előterjesztést elutasította, és átadta 
részletes állásfoglalását egy új koncepcióról. Az önkormányzatok a konszenzuskeresés és az 
alternatívák szükségességét hangsúlyozták. 
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