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1. napirendi pont; A 200 millió forintos bérpolitikai tartalék felosztása 
Az elosztással kapcsolatban vita elsősorban az MKM 3210 millió forintos keretének 
kiegészítéséről alakult ki. A szakszervezeti és az önkormányzati oldal kifogásolta, hogy a 
kormány által előterjesztett felosztási javaslathoz nincs csatolva az MKM konkrét 
önkormányzati felmérésen alapuló számítása a többletigényekről. Az önkormányzatoknak az 
MKM felhívása alapján november 3-ig benyújtott igényeiből mintegy 110 millió forintnyi 
ítélhető megalapozottnak, ami lényegesen több, mint a kormányzati javaslatban előterjesztett 
50 millió forint. 
A kormányzati oldal ügyvivőiének álláspontja szerint a KSH létszámadatai nem igazolják a 
többletigény jogosságát,  hiszen az intézkedés meghozatalánál alapul vett létszámhoz képest a 
tényleges adatok lényegesen kisebbek. Vagyis az eredeti keretösszegből megoldható lett 
volna az intézkedés végrehajtása, ha az előkészítés során nem az un. tervezési létszámból 
indulunk ki, illetve ha menetközben nem változtatták volna az érintett létszámot. Nem lehet 
jogos többletigényként elfogadtatni a Kjt. végrehajtásából eredő kötelezettségeket /pl. túlóra/,  
hiszen ezek valamennyi költségvetési területet érintik. A kormányzati oldal számára is 
problematikus ezért ezeken a pontokon az MKM által érvényesített elosztás. A tartalékból a 
kormányzati oldal mindenekelőtt az alapítványi és a magániskolák pedagógusainak 
bérintézkedését tartja indokoltnak megoldani,  akik az eredeti keretből egyáltalán nem 
részesültek. 
Az MKM képviselője a szakszervezetek és az önkormányzatok felkérésére elmondta,  hogy a 
KIÉT megállapodása szerint felmérték a tényleges igényeket és ezeket összesítve átadták a 
MüM-nek, vagyis ezen kötelezettségüknek eleget tettek. A felosztás elveit középszintű 
érdekegyeztetés keretében alakították ki, és azokat nem tekintik szakszerűtleneknek. Az 
elosztásnál azért a tervadatokat vették figyelembe, hogy segítsék az üres álláshelyek 
betöltését. A pótigények felmérése előtt 20 millió forintos tartalékuk volt.  Ezt figyelembe 
véve a javaslatban szereplő 50 millió forinthoz további 20 milliót szeretnének kapni, mivel 90 
millió forintos hiánnyal számolnak. 
A kamarai oldal azon az állásponton volt, hogy bár nem szerencsés a törvény 
megfogalmazása és az elosztás során is történhettek tévedések,  akire a törvény vonatkozik, 
annak a pénzét meg kell kapnia. 
Az önkormányzati oldal hangsúlyozta, hogy számukra csak a tényleges elszámolás adatai az 
elfogadhatóak,  mivel a többletpénzt az önkormányzatok megelőlegezték. Ennek alapján két 
megoldási javaslatot terjesztettek elő: 
1. A 200 millióból 110 milliót kapjon az önkormányzati szféra, 90 milliót a belügyi területek. 
Az MKM az e fölötti igényeket saját keretéből fizesse. 



2. A BM-hez tartozó területek kapjanak 150 milliót, az MKM kapjon 50 milliót és vállalja,  
hogy minden önkormányzati igényt kielégít,  felhasználva 20 milliós tartalékát is. 
A kormányzati ügyvivő elfogadhatónak tartotta,  hogy az 50+20 millióból rendeződjön az 
MKM többletigénye, ezen túlmenő források bevonására viszont nem látott módot. 
Ugyanakkor megfontolásra javasolta a BM Határőrség és az MKM 50-50 millió forintjának 
más arányú elosztását. 
A szakszervezeti oldal végül új megállapodási javaslatot terjesztett elő a következők szerint:  
a BM szeptember 24-i igénye alapján 100 millió Ft, BM Határőrségnek 30 millió Ft, az 
oktatási,  közművelődési, közgyűjteményi és művészeti dolgozóknak 70 millió Ft /ez utóbbi 
összegből nemcsak az alapítványi és magán oktatási intézmények pedagógusai 
részesedhetnének/. Javasolták továbbá, hogy történjen részletes elszámolás a felhasználásról 
és az esetlegesen feltárt maradvány terhére részesedjenek bérpolitikai intézkedésben a 
GAMESZ-ek dolgozói. 
A szakszervezeti javaslatot az önkormányzatok - saját javaslataik fenntartása mellett - 
tárgyalási alapnak elfogadták,  azaz nem vétózták meg az ennek mentén létrejövő 
megállapodást. A kormányzati oldal az elfogadás feltételéül szabta,  hogy az alapítványi és 
magániskolák pedagógusai automatikusan részesedjenek a 70 milliós keretből. 
A KIÉT a szakszervezeti javaslat alapján a 200 millió megállapodásnak az oldalak 
felhatalmazott képviselői által aláirt szövegét a melléklet tartalmazza. 
A megállapodás szövegének tervezetét a KIÉT a november 27-i ülésen egyeztette.  Nem 
sikerült egyezségre jutni a tervezet 7. pontját illetően,  amely a következőket tartalmazta 
volna:  "A KIÉT szükségesnek tartja, hogy részletes,  számszerű tájékoztatást kapjon az 
oktatási ágazatban dolgozók, valamint a művészeti,  közművelődési és közgyűjteményi 
dolgozók részére biztosított 1992. évi bérpolitikai intézkedési keret tényleges 
felhasználásáról. Az elszámolás alapján feltárt esetleges tartalék terhére megvizsgálandónak 
tartja a GAMESZ-eknél foglalkoztatottak bérpolitikai intézkedésben történő részesítésének a 
lehetőségét." 
A kormányzati oldal ügyvivője a 7. pont elhagyását kérte. Ezt azzal indokolta, hogy az 
utólagos elszámoltatás jelentős költséggel jár, ugyanakkor nincs arra esély, hogy ily módon 
pénzt lehetne visszavenni. Az elszámolás kétszeres statisztikai adatgyűjtést is jelentene, mivel 
az 1993.  évi bérpolitikai intézkedések megalapozásához a kormányzati oldal a költségvetési 
szférában az átsorolások végrehajtása után teljes körű adatfelvételt készül elrendelni. 
Az önkormányzatok viszont az idézett pont megtartásán túl annak olyan értelmű 
kiegészítéséhez ragaszkodtak,  hogy a KIÉT azt is vizsgálja meg, a 70 /+20/ millió Ft tartalék 
felosztása után mennyi önkormányzati igény maradt kielégítetlen az MKM-hez tartozó 
területeken, és ezt az igényt az 1993. évi bérpolitikai keret elosztásánál a KIÉT rangsorolja az 
első helyre. 
A szakszervezeti és a kamarai oldal - bár támogatta az MKM elszámolását - a kormányzati 
oldalhoz hasonlóan elutasította, hogy az 1993. évi bérpolitikai keret egy részének 
felhasználását ilyen céllal előre determinálja a KIÉT. 
Mivel az eltérő álláspontokat nem sikerült közelíteni és így a megállapodás szövegébe 
illeszteni,  a november 27-i ülés a következőképpen döntött: 
- a megállapodásból a 7. pont kerüljön át az emlékeztetőbe annak érdekében, hogy a 
megállapodás aláírható legyen és ezzel a bérpolitikai intézkedés végrehajthatóvá váljon 
- az érdekképviseleti oldalak kérésére az MKM mutassa be, hogy a szeptember 1.  és 
november 3 között beérkezett önkormányzati pótigényekből konkrétan melyeket nem 
elégítette ki a tárca, 
- az önkormányzatok fenntartották azon kérésüket, hogy az ilymódon feltárt - az 
önkormányzatok által meghitelezett hiány -1993-ban központi forrásból megfinanszírozásra 
kerüljön. 



A szakszervezeti oldal ügyvivője a megállapodással összefüggésben sürgette egy egységes,  
átfogó, művelődési érdekegyeztető fórum mielőbbi létrehozását. 
 
2. Egyebek 
A KIÉT úgy döntött, hogy következő ülését november 27-én 9 órai kezdettel tartja. A 
napirendre vonatkozóan a következő javaslatok születtek: 
1. A KKDSZ - a szakszervezeti oldal támogatásával -nyílt levelet adott át a KIÉT tagjainak a 
közművelődési vhr-rel kapcsolatos sérelmeikről, kérve a kormányt azok orvoslására.  /A 
levelet a melléklet tartalmazza./ Ugyancsak felmerült szakszervezeti részről a közoktatási 
vhr-rel kapcsolatos anomáliák megtárgyalásának az igénye. A szakszervezetek tárgyalási 
javaslatát az oldalak elfogadták. 
2. A KIÉT folytatja az alapszabály vitáját. A kormányzati oldal jelezte, hogy írásos anyagot 
készít. Egyúttal kérte a többi oldalt is, hogy amennyiben van egyeztetett álláspontjuk, azt 
bocsássák előzetesen a többi tárgyalócsoport rendelkezésére. 
3. A szakszervezetek kérték,  hogy a közalkalmazotti tanácsválasztássál kapcsolatos 
kormányrendelet tervezetét a kormányzati oldal terjessze tájékoztatásul a következő ülés elé 
vagy indokolja a mulasztás okait. Az önkormányzatok jelezték, hogy ennél későbbi időpontot 
is elfogadhatónak tartanak. 
A kamarai oldal ügyvivője ismételten javasolta,  hogy a KIÉT ülések időtartama legyen 
tervezhető. 
 
 
Budapest,  1992. november 25. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
 
Melléklet: 
1. Megállapodás a 200 millió Ft-os 
bérpolitikai tartalék felosztásáról 
2. A KKDSZ nyílt levele 
 
Vadász János s.k. munkavállalói oldal 
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Popper László s.k. kormányzati oldal 
Dr.  Köllner Ferenc s. önkormányzati oldal 
 

MEGÁLLAPODÁS 
az 1992.  évi központi bérpolitikai intézkedési keret szabadrendelkezésű 

része 200 millió forintos tartalékának a felosztásáról 
 
1. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizottsága (KIÉB)   1992.  április 23-án 
megállapodott az 1992. évi költségvetésben meghatározott bérpolitikai intézkedési keret 
szabadrendelkezésű (az Országgyűlés döntése által nem determinált) részének felosztásáról. 
A megállapodás részeként a KIÉB 200 millió forintos tartalékot képzett. 
2. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT)   1992.  november 16-án a 
következők szerint állapodott meg a 200 millió forintos bérpolitikai tartalék felosztásáról: 
Az érintett terület Az 1992. évben 
(a KSH 1991. évben hatá- felhasználható ágazati osztályozási összeg 
rendszere szerint) (millió forint) 



1. A jog- és rendbiztonsági ágazatban a tűz- és polgári védelmi alágazatba, valamint az egyéb 
rendészeti tevékenység szakágazatba sorolt intézmények közül a Tűzoltóságnál,  a Polgári 
Védelemnél, valamint a Köztársasági Őrezrednél foglalkoztatottak illetményének emelésére 
100 
2. Az oktatási ágazatban dolgozók, valamint a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
dolgozók illetményének emelésére - az Országgyűlés döntése szerinti 3.210 millió forintos 
bérpolitikai intézkedési keretösszeg kiegészítésére 70 
3. A védelem ágazatba sorolt intézmények közül a BM Határőrségnél foglalkoztatottak 
illetményének emelésére 30 
Összesen 200 
A keretösszegek az illetménynövelés társadalombiztosítási és szolidaritási járulék vonzatait is 
tartalmazzák. 
A bérintézkedés időpontja az oktatási ágazatban dolgozók, valamint a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi dolgozók vonatkozásában - az Országgyűlés döntéséhez 
igazodóan - 1992. szeptember 1., a jog- és rendbiztonság, valamint a védelem ágazatban 
július 1. 
A keretösszegek felosztásának elveit, módját az egyes érintett területeken az ágazati 
érdekegyeztető fórumok határozzák meg. 
A keretösszeg kizárólag csak az érintettek illetményemelésére használható fel. 
6.  A KIÉT egyetért azzal,  hogy az oktatási ágazatban dolgozók, valamint a művészeti,  
közművelődési és közgyűjteményi dolgozók illetményének emelésére meghatározott 70 
millió forintos keretösszegből az egyházi, alapítványi és magán oktatási intézmények 
pedagógusai számára is biztosítani kell az Országgyűlés döntésével összhangban álló 
bérpolitikai intézkedés megvalósítását . 
 
 
Budapest, 1992.  november 30. 
 
Vadász János s.k.    Popper László s.k. 
a munkavállalói oldal    a kormányzati oldal 
nevében 
 
Török Imre s.k. az intézményi kamarai oldal nevében 
 
Dr.  Köllner Ferenc s.k. az önkormányzati oldal nevében 
 
 


