
TÁJÉKOZTATÓ 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 1998. november 18-i 

üléséről 
 
Napirend: Az 1999. évi költségvetési törvényjavaslat, a költségvetési intézményi szféra 1999. 
évi bérelőirányzatai 
 
A napirend előadója: László Csaba, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára 
A PM államtitkára bevezetőjében - az oldalak által kézhez kapott költségvetési 
törvényjavaslat és a PM által készített írásos összefoglaló előterjesztés kiegészítéseként -
ismertette azokat a főbb makrogazdasági és költségvetési összefüggéseket, amelyek 
behatárolják a költségvetési szféra részére előirányozható, átlagosan 13%-os keresetnövelési 
mértéket. 
A szakszervezeti oldal egyrészt kifogásolta, hogy a kormány - a jogalkotásról szóló törvényt 
megsértve - nem az előkészítés szakaszában egyeztetett az érdekképviseletekkel. Másrészt 
számos ponton bírálta a benyújtott törvényjavaslatot, általános szakszervezeti véleményként 
leszögezve, hogy a költségvetési munkavállalók többsége a jelenleginél rosszabb kereseti és 
jövedelmi körülmények közé kerül, még a prioritást élvező területeken sem következik be 
számottevő reálpozíció javulás. 
A szakszervezetek négy pontban foglalták össze javaslataikat: 
1. Az egy főre számított személyi juttatások átlagos növekedési mértéke legyen 16 %. Az 
illetmények növekedését a bértábla módosítása vagy ágazati bérszorzók alkalmazása 
garantálja. 
2. A közalkalmazotti pótlékalap emelkedjen 11%-kal. 
3. Maradjon változatlan a különböző közszolgálati jogviszonyokban a végkielégítések 
mértékrendszere. 
4. Ne legyen kötelező a központi költségvetési intézményi körben a 3 %-os 
létszámcsökkentés végrehajtása. 
Az önkormányzati oldal elsősorban azt kifogásolta, hogy az önkormányzatok jövedelmi 
helyzete, központi támogatása relatíve romlani fog. Összességében a kötelezettségeik 
bővülése meghaladja a forrásbővülést, így a 13%-os keresetnövelésnek sincs meg az 
önkormányzati forrása. 
Az intézményi munkáltatók álláspontja az volt, hogy csak olyan további keresetnövelési 
elmozdulásra látnak lehetőséget, ami nem a dologi kiadások vagy a jelenleg is feszítettnek 
ítélt intézményi saját bevételek terhére történik. 
Az egyeztetés kimenete: 
Az egyeztetés eredménytelenül zárult, miután a 16%-os átlagos keresetnövelési igényt a 
kormányzati oldal elfogadhatatlan nagyságrendűnek ítélte, és a szakszervezetek további 
ajánlatkérésére bejelentette, hogy elmozdulásra, újabb ajánlatra nincs felhatalmazása azon 
túlmenően, hogy a központi intézményeknél a létszámcsökkentésből származó megtakarítást 
lehessen felhasználni a keresetek növelésére is. Ugyanakkor a kormányzati oldal felajánlotta, 
hogy amennyiben az oldalaknak lennének újabb javaslatai, azokat megvizsgálja. A 
szakszervezetek közölték, egyeztetni fogják, hogyan reflektáljanak a későbbiekben a 
kormányzati álláspontra. 
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