
EMLÉKEZTETŐ 
a KIÉT 1997. június 13-i üléséről 

 
Az ülés elnöke:     Török Imre, az intézményi munkáltatói oldal ügyvivője 
 
Javasolt napirend: 
1. Kormányzati tájékoztató a "Hároméves megállapodás a közalkalmazotti szférában" c. 
dokumentumban foglaltak időarányos teljesítéséről 
2. Tájékoztató a közszféra 1997. I. negyedévi keresetalakulásáról 
 
A szakszervezeti oldal javaslata alapján az oldalak úgy döntöttek, hogy a 2. napirendi pont 
külön tárgyalást nem igényel, a keresetalakulás értékelésére az első napirendi pont keretében 
térnek ki. 
 
Napirend előtti felvetések: 
1. A szakszervezeti oldal kérte, hogy az 1998. évi költségvetési irányelvek minél hamarabb 
kerüljenek KIÉT tárgyalásra. 
A kormányzati válaszban elhangzott, hogy az irányelveket június 26-án tárgyalja a Kormány, 
ezt megelőzően, június 24-én találkozik a miniszterelnök az ÉT képviselőivel. 
Az önkormányzati oldal kérte, hogy tegyék lehetővé az ÖSZT részvételét a június 24-i 
találkozón, mivel az önkormányzatok nem tagjai az ÉT-nek. A kormányzati oldal képviselője 
válaszként elmondta, hogy a június 24-i találkozóra az ÉT képviselőivel kerül sor, de jelezni 
fogja, hogy az önkormányzatok is tárgyalni kívánnak a Kormánnyal. 
2. A szakszervezeti oldal javasolta, hogy az 1996-os bérmegállapodásról részletes szakértői 
értékelésre kerüljön sor a tanulságok levonásával. Az intézményi munkáltatói oldal ezt 
kiegészítette 1997. eddig eltelt időszakának vizsgálatával. A kormányzati és önkormányzati 
oldal a javaslatot támogatta. 
3. A szakszervezetek javasolták, hogy kezdődjön folyamatos konzultáció az EU integráció 
költségvetési szférát érintő kérdéseiről. Az oldalak a javaslattal egyetértettek. 
 
Napirend: A   "Hároméves   megállapodás   a   közalkalmazotti   szférában" című 
dokumentumban foglaltak időarányos teljesítése 
A kormányzati értékelés kiemelte, a hároméves megállapodás megerősítette azt a 
kormányzati álláspontot, hogy a megállapodásos politikának nincs alternatívája. A 
megállapodások konszolidálták és kiszámíthatóvá tették a munkaügyi kapcsolatokat annak 
ellenére, hogy - különböző okok miatt - nem mindenben sikerült teljesítésük. A hároméves 
megállapodásnak a szféra egészét érintő pontjai (bérpolitika, munkajogi szabályozás, 
foglalkoztatás, együttműködés az államháztartási reform megvalósításában) értékelése 
keretében a reálkeresetek alakulásával kapcsolatban elhangzott, hogy 1998-ra megalapozott 
és érezhető reálkereset emelkedésről kíván a kormány megállapodást kötni. A jogi 
szabályozásra vonatkozó megállapodás alapján az ülésen kiosztásra került a MüM által 
készített, "Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepcionális problémái" c. 
munkaanyag első változata. 
Szakszervezeti részről a SZÉF átfogó értékelése megállapította, hogy a hároméves 
megállapodás úttörő jellegű, és ez tükröződik az első év teljesülésén is. Fő pozitívuma, hogy 
létrejött. A szakszervezetek saját részükről a megállapodást betartották, a társadalmi békét 
megőrizték. Megítélésük szerint a Kormány érezte felelősségét (kiegészítő 
bérmegállapodások), de túlbecsülte befolyásolási lehetőségét (versenyszféra, 
önkormányzatok). Az önkormányzatok által tett lépéseket egyrészt ugyan elismerik, de az 
eddigieknél még jobb hozzáállást várnak tőlük. A megállapodás komplex, nagyívű, egy év 



alatt nem futható be. Bizonyos elemeknél azonban nyilvánvaló az elmaradás, így : nem 
teljesült az 1996. évi bérmegállapodás, késik az egységes közszolgálati szabályozás 
kidolgozása, a kulturális törvények, és sürgős lenne a finanszírozási rendszer áttekintése is. 
A megállapodást aláíró szakszervezetek képviselői külön-külön értékelték az ágazati 
vonatkozású pontok teljesülését. Elsősorban az MKM-et érték bírálatok, különösen az 
érdekegyeztetés hiányosságai miatt. Több ágazatban bírálták a finanszírozást. 
Az önkormányzati szövetségek hangsúlyozták, hogy az ő felelősségük elsődlegesen a 
feladatellátásra terjed ki, és csak másodsorban a keresetalakulásra. Az érdekegyeztetés 
területén egyrészt fontosnak tartják a helyi önkormányzati szint szerepének erősítését, 
másrészt országos szinten az önkormányzati szövetségek megfelelő részvételi lehetőségeinek 
biztosítását. A finanszírozási rendszer módosulása véleményük szerint nem érintheti az 
önkormányzati törvényben foglaltakat. Ugyanakkor felvetették, hogy finanszírozási 
nehézségeik miatt támogatnák a "bérpolitikai keret" visszaállítását, ha sikerül kiszűrni annak 
a helyi béremelési kezdeményezésekkel szemben ellenérdekeltséget teremtő hatását. Ehhez 
kapcsolódóan javasolták, hogy a harmadik negyedévben a KJÉT tekintse át a 
keresetalakulást, és a Kormány adjon egyszeri segítséget azon területeknek, ahol a 
legrosszabb a kereseti helyzet. 
A kormányzati válasz keretében először az érintett minisztériumok képviselői reagáltak a 
területükre vonatkozó észrevételekre, felvetésekre. 
A MüM politikai államtitkára összefoglalójában megállapította, hogy a szakszervezeti és a 
kormányzati értékelés közelálló. Örvendetes, hogy a négy oldal újra elkötelezte magát a 
megállapodásos politika mellett, aminek legnagyobb eredménye, hogy a teljesülés 
hiányosságai ellenére nem alakult ki nyílt konfliktus. A hároméves megállapodás mentén a 
következő további lépéseket javasolta: 
a) Az 1998. évre vonatkozó bértárgyalások mielőbbi megkezdése és előzetes KIÉT 
megállapodással történő lezárása a költségvetési törvényjavaslat parlamenti benyújtása előtt; 
b) A munkajog területén érzékelhető elmaradás csökkentése, elsősorban az egységes 
közszolgálati szabályozás kialakításával; 
c) Az MKM területén összpontosuló problémák kezelése: a MüM kezdeményezi, hogy az 
MKM politikai vezetése és az érintett szakszervezetek között történjen egyeztetés a 
hároméves megállapodás teljesítéséről; 
d) Az egészségügy területén jelentkező problémák fokozott kormányzati figyelemmel 
kísérése (az új tb önkormányzatok megalakulása után); 
e) A kutatás területén érzékelhető érdekellentétek rendezése; a MüM kérésre kész jószolgálati 
szerepet vállalni az MTA és a szakszervezetek között. 
Az érdekképviseleti oldalak a javaslatokkal egyetértettek. Az önkormányzati és az 
intézményi munkáltatói oldal kérte, hogy az őket is érintő egyeztetésekre ők is kapjanak 
meghívást. 
 
Budapest, 1997. június 16. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
(Popper László) 


