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Napirend: 

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
törvényjavaslat tervezete 

2. 2. Konzultáció a közalkalmazottak illetményhelyzetéről 
 
Az ülés előtt a résztvevők kézhez kapták a továbbra is távol maradó önkormányzati oldal 
ügyvivőjének a levelét, amelyben megerősíti azt az álláspontjukat, hogy a KIÉT mindaddig 
nem működik jogszerűen - és azért a kormány nem tesz eleget a törvényben (Kjt.) megkívánt 
egyeztetési kötelezettségének - , amíg nem kerül elfogadásra az alapszabály. 
Az 1. napirendi pontként tárgyalt szolgálati törvény tervezetével kapcsolatban az 
érdekképviseleti oldalak általános elvként leszögezték, hogy a jövőben a kormány 
gondoskodjon naprakész előterjesztésekről, vagy írásban adja át az oldalaknak az időközben 
elfogadott szövegmódosításokat. 
A téma előadói - a HM részéről Fehér József, a BM részéről Zsuffa István közigazgatási 
államtitkárok - szóban ismertették az eddigi ágazati és szektorális egyeztetések eredményét. 
Eszerint 18 kérdésben nem siketült megállapodni a szakszervezetekkel. Az előadók ígéretet 
tettek arra, hogy az érdekegyeztetés keretében el nem fogadott felvetéseket a kormány részére 
az előterjesztésben jelezni fogják. 
A szakszervezeti oldal részéről a szolgálati viszonyban állókat képviselő szakszervezetek 
vitték a szót, és a tárgyalás gyakorlatilag az előző érdekegyeztetési tárgyalásokon el nem 
fogadott javaslatok újbóli felvetéséből, továbbtárgyalásából állt. Az érintett szakszervezetek 
álláspontja szerint több ponton felesleges a szolgálati viszonyban állók jogainak korlátozása, 
néhány kérdésben az Mt. szabályok átvételét kérik, és az illetménytábla bevezetését a törvény 
hatálybalépésével egyidejűleg tartják indokoltnak. 
Az előterjesztők továbbra is elfogadhatatlannak tartották a szakszervezeti igényeket, egy-két 
ponton tettek ígéretet a kompromisszum további keresésére. 
A második téma sürgősséggel történő napirendre tűzését Herczog László azzal indokolta, 
hogy a közalkalmazottak illetmény helyzetéről az oldalak véleményét hivatalos formában 
kívánja a kormányzat megismerni. A közalkalmazotti illetmények problémáját két oldalról 
közelítve vázolta. Egyrészt forrás oldalról tekintve elmondta, hogy bár az 1996. évi 
költségvetési törvényjavaslat "0" bértömegnövekedést tartalmaz és csak létszámcsökkentéssel 
van mód átlagkereset növelésre ebben a körben, a kormány keresi - a létszámcsökkentésből 
származó megtakarítás mellett - a tényleges támogatás lehetőségét is a kiadások 
átcsoportosításával. Másrészt az elosztási mechanizmus oldaláról közelítve tette fel a kérdést, 
hogy az oldalak időszerűnek látnák-e az illetménytábla átalakítását, és ha igen milyen elvek 
szerint és mikori hatálybaléptetéssel. A problémák közé sorolta továbbá az 1992 előtti 
jogviszony beszámításának halasztását is. 
A szakszervezeti oldal megerősítette korábbi álláspontját, hogy pusztán a létszámleépítésre 
alapozva nem lehet átlagkereset-növelési megvalósítani: a spontán leépítés a feladatok 
ellátását akadályozza, az elbocsátás önmagában is sok pénzbe kerül és fennáll az a veszély is, 
hogy az esetleg keletkezett megtakarítást a dologi kiadásokra kell fordítani. A 
közalkalmazotti körben a szakszervezetek legalább 25%-os béremelést tartanak indokoltnak, 
ennek finanszírozásához kérik, hogy a kormány találjon forrást. Az egészségügyi 
szakszervezetek saját területükön 35%-os béremelést igényelnek. 



Egyetértenek egy új illetménytábla kidolgozásával, de bevezetését nem tartják 
megvalósíthatónak támogatás nélkül, és egy új illetménytáblával összefüggően új törvényt is 
szükségesnek látnak. Az ezirányú szakmai munkában készek részt venni. 
Az 1992 előtti jogviszony beszámításának további halasztásáról az az álláspontjuk, hogy 
ezzel a kormány megszegi az egy éves halasztásról tavaly született megállapodást. 
Ragaszkodnak a beszámítás hatályba léptetéséhez, és ehhez várják az Alkotmánybíróság 
mielőbbi döntését is. 
Az intézményi munkáltatói oldal a szakszervezeti álláspontot erősítette meg: csak 
létszámcsökkentéssel nem oldható meg az illetménynövelés 1996-ban; egy differenciáltabb 
illetménytáblával egyetértenek, de ennek bevezetéséhez plusz forrás kell; ugyancsak többlet 
támogatás szükséges a 92 előtti jogviszony beszámításához is. 
A kormányzati oldal november elejére ígért választ a KIÉ I-nek arra, hogy van-e központi 
forrás a közalkalmazotti illetmények emeléséhez. 
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