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A MüM politikai államtitkárának kezdeményezésére a KDÉT oldalak konzultációt folytattak 
az 1998. évi költségvetési irányelvekről, illetve a költségvetési bérpolitikára vonatkozó 
elgondolásokról az 1998. évi bérmegállapodás előkészítéseként. 
A kormányzati oldal képviseletében a MüM államtitkára bevezetőként elmondta, hogy az ET-
ben és a KIET-ben a tárgyalások - a szándékok szerint - párhuzamosan fognak folyni. A 
kormány olyan 1998-as bérmegállapodásokat tart szükségesnek és lehetségesnek, amelyek 
mérsékelt, de érzékelhető reálkereset-növekedést biztosítanak úgy, hogy a vállalkozási és a 
költségvetési szféra közötti bérolló ne nyíljon tovább, lehetőleg csökkenjen. A konzultáció 
közelebbi témájának a költségvetési szféra előirányozható és KIÉT megállapodásban 
rögzíthető keresetnövekedési mértékével és a garanciákkal kapcsolatos vélemények 
megismerését jelölte meg. 
A PM államtitkára röviden ismertette az 1998. évi költségvetési mozgástérnek a bérpolitikát 
meghatározó fő összefüggéseit. Hangsúlyozta, hogy a makrofeltételek kötöttek, és bár az 
utóbbi évek legkedvezőbb költségvetésének kidolgozása folyik, a bérpolitikában csak óvatos 
előrelépés lehetséges. A tervezett költségvetés a reálértéktartást átlagosan mindenütt 
biztosítja, néhány terület azonban prioritást élvez (nyugdíjak, közbiztonság, agrárszféra, 
euroatlanti integráció). A helyi önkormányzati szféra összes támogatása a tervek szerint 
reálértéken 4%-kai bővülhet. 
Az infláció 13,5%-os emelkedését feltételezve a költségvetési szférában 14,5%-os átlagos 
bruttó keresetnövekedéssel számol a kormány, ennél az átlagos nettó kereset - az átlagos 
SZJA adóterhelés kismértékű további csökkenése révén - 0,5 %-ponttal kedvezőbben 
alakulhat. A bruttó keresetnövekedésből az önkormányzatoknál a költségvetési 
kapcsolatokból származó normatív és átadott források 12,5%-ot, a központi intézményi 
körben pedig a támogatások 10%-ot biztosítanak. 
A szakszervezeti oldal részéről a vélemények szervezetenként hangzottak el. Az alaphangot a 
SZÉF véleménye adta meg, miszerint az elmúlt évek önmérséklete, az alacsony kereseti szint 
és a kereseti ollónak a szándékok ellenére történt, további nyílása miatt nincs alap a 
munkavállalóktól további türelmet kérni. A kormány által a költségvetési irányelvekben 
javasolt keresetnövelési mérték és az ehhez kapcsolódó garanciák nem elegendőek; e 
feltételekkel - és a versenyszféra ÉT által javasolt átlagos keresetnövelési mértékével 
megegyező költségvetési bérmegállapodás mellett - csak a korábbi évek helyzete ismétlődne 
meg, amikor a versenyszféra bérmegállapodása az ÉT által ajánlott maximum közelében 
teljesült, míg a költségvetési szféra keresetdinamikája a megállapodás szerinti mérték alatt 
maradt. 
Az ÉSZT általános véleményként ezt azzal egészítette ki, hogy a tárgyalás csak a reálbérről 
folyhat, a munkavállalók nem hisznek az inflációs előrejelzésben, a kereseti helyzet mellett 
az intézményi működési feltételek is tarthatatlanok, a munkabéke törékeny. 
Az 1998. évi keresetnövelési mértékre vonatkozóan a szakszervezeti vélemények a 
következők voltak: 
- a SZÉF a kormány által az ET-nek javasolt megállapodási maximum (16 %) feletti mértéket 
tart elfogadhatónak ahhoz, hogy az olló ne nyíljon, 
- az ÉSZT a SZÉF véleményéhez csatlakozik azzal hogy a tárgyalásnak a reálbérről kell 
folyni, 
- az EDDSZ az éves inflációt 3 %-ponttal meghaladó mértéket lát elfogadhatónak, 
- a FDSZ a nyugdíjemeléssel azonos mértékű bruttó keresetnövelést vár, 
- a TUDOSZ a SZÉF által javasolt, ÉT maximum fölötti mértéket igényű. 



A keresetnövekedés megvalósulása alapvető garanciájának a szakszervezetek a 
közalkalmazotti körben az illetménytábla és a kötelező pótlékok, a köztisztviselőknél az 
illetményalap emelését tekintik. A szakszervezetek igénye, hogy a keresetnövelési mérték 
döntő hányadát az illetménytábla emelése eredményezze. 
A minőségi munka elismerését szolgáló, jogilag garantált, a bértömeg százalékában 
meghatározott bérkeretre vonatkozó kormányzati javaslatról a szakszervezetek egyelőre nem 
nyilvánítottak egyértelmű véleményt. Egy-két szakszervezet (FDSZ, PDSZ) nyilatkozott 
támogatólag, de volt aki a minőségi differenciálást, annak szubjektivitása miatt, nem látja 
elfogadhatónak a rendszerbe beépíteni (TUDOSZ). 
Az EDDSZ hangsúlyozta, hogy csak olyan megállapodást tud garanciaként elfogadni, 
amelyet a KEÉT-ben minden érintett aláír és egységesen értelmez. 
A finanszírozást is érintő szakszervezetek elutasították a saját forrásokra támaszkodás, a 
"kigazdálkodás" reális lehetőségét (KKDSZ, PDSZ, TUDOSZ). 
Az önkormányzati oldal részéről hangsúlyozták, hogy a bértárgyalásokat megelőzően átfogó 
tárgyalást kell folytatni a kormány és az önkormányzati szövetségek között az 1998. évi 
költségvetésről. Kedvezőnek ítélik, hogy az önkormányzatok tervezett központi támogatása 
összességében 4 %-os reálnövekedést jelenthet. A 3%-os természetes létszámfogyás 
beszámítását az átlagkereset finanszírozásába elfogadhatatlannak tartják a feladatellátási 
kötelezettségeik miatt. Számításaik szerint a 14,5%-os keresetnövekedés megvalósításához -
létszámcsökkenés nélkül - mintegy 15 md forint hiányzik, a dologi kiadások 
szintentartásához 8-9 milliárd. Az eddigi tervezett normatívák - létszámfogyás nélkül - a 
keresetek 10-11%-os, a dologi kiadások 7-7,5%-os növelésére adnak csak fedezetet. 
Az intézményi munkáltatói oldal képviselői kifejtették, hogy az intézményeknek nincsenek 
tartalékaik, a bevételek fokozása, a keresetnövelés fedezetének kigazdálkodása 
teljesíthetetlen. Jogi garanciát tartanak szükségesnek a tekintetben, hogy világosan 
elkülönítve kapják meg az intézmények a bérezésre szánt központi forrásokat. Ugyanakkor a 
saját bevételekkel való gazdálkodásban nagyobb szabadságfokot kérnek. A munka minősége 
szerinti keresetdifferenciálást támogatják. 
Kormányzati részről a PM, az OEP, az NM és a MüM képviselője reagált a véleményekre. 
A PM államtitkára furcsállotta, hogy egy, a korábbi évekhez képest jobb feltételeket 
előirányzó költségvetési javaslatot egyes szakszervezetek ilyen kedvezőtlenül fogadnak. 
Hangsúlyozta, hogy ugyan a makrofeltételek kifeszítettek, de a fejezeteken belül van még 
mozgástér, az infláció mértéke pedig a bérmegállapodásoktól is függ. 
A MüM államtitkára úgy foglalta össze a véleményeket, hogy nyilvánvalóvá vált, az oldalak 
csak központi garanciákkal kellően körülbástyázott megállapodást tudnak elfogadni, ahol a 
garancia túlnyomó részét a bértábla jelenti. 
A KIÉT kormányzati oldala a hivatalos ajánlatát a következők szerint tette meg: 
- A közalkalmazottak körében a reálkereset szintentartására a központi jogi garanciát 
mindenekelőtt az illetménytáblázat bértételeinek átlagosan 13,5%-os (és a pótlékalap hasonló 
mértékű) emelése jelenti. Másrészt 1%-os keresetnövekedés adódhat olyan intézményi szintű 
keretösszeg felhasználásából, amelyet a fenntartóknak-munkáltatóknak kötelezően kell 
tervezniük, megállapítaniuk forrásaik felhasználási céljai között éven belüli időtartam alatt 
(pl. több hónapig) folyósított keresetkiegészítéseknek vagy egyszeri jutalmaknak a 
teljesítmények figyelembevételével, differenciáltan történő kifizetésére. (A csak 
illetménytáblára épülő garancia hosszabb távon a keresetek nivellálásához vezet. A javasolt 
új garanciális elem, a teljesítmény elismerését szolgáló keret, oldaná ezt a nivellációt, 
ugyanakkor a keretösszeg megállapításának és keresetként történő kifizetésének a 
kötelezettségét a költségvetési törvény írná elő.) 
- A köztisztviselői körben a 14,5%-os, átlagos keresetnövekedést az illetményalap 10%-os 
emelése és a törvénymódosításból következő egyéb keresetnövelő tényezők adják ki. 



Az oldalak a kormány ajánlatát meghallgatták, de véleményt nem kívántak nyilvánítani. 
A kormányzati oldal jelezte, hogy a tárgyalások folytatását augusztus végén tartja 
szükségesnek. 
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