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Napirend: Kormányzati javaslat a központi és az önkormányzati költségvetési intézmények 
1996. évi illetményemelésére 
 
Napirend előtti kérdések, bejelentések: 
- A szakszervezeti oldal tájékoztatást kért a kormányzati oldaltól, hogy történt-e valamilyen 
lépés az önkormányzatok felé az alapszabályról történő megállapodás érdekében, mivel az 
önkormányzatok nélkül nem látnak lehetségesnek megállapodást a bérekről. A kormányzati 
oldal válasza szerint a kommunikációnak nem lehet akadálya az alapszabály hiánya. 
- Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége képviselője bejelentette, hogy 
sztrájkbizottságot alakítottak. 
A napirend előadója, dr. Akar László PM államtitkár egyrészt az ÉT és KIÉT tárgyalások 
közötti munkamegosztással kapcsolatos álláspontot rögzítette, miszerint az ÉT az átfogó 
jellegű megállapodás fóruma, a KIET-ben pedig a költségvetési intézményi körre 
vonatkozóan lenne jó bizonyos kérdésekről megállapodni, ami beépülhetne az ÉT 
megállapodásba. 
Az 1996. évi illetményemelésekre vonatkozó kormányzati javaslattal kapcsolatban kiemelte 
az eredeti, illetve előző javaslathoz képesti kedvező elmozdulásokat: a versenyszférával 
azonos átlagkeresetnövelési mértéket, a "0" központi illetménytömeg növekedéshez képesti 
11,5%-os javaslatot, az 1992. előtti munkaviszonyok beszámítását, az új, 10 % körüli 
illetménynövekedést eredményező illetménytábla július 1-jei bevezetését. Az önkormányzati 
hatáskörbe tartozó intézmények vonatkozásában országgyűlési határozatot javasol a 
kormány, amely felkérné az önkormányzatokat, hogy a létszámleépítésből származó 
megtakarításokat az illetmények növelésére fordítsák. Az államtitkár ugyancsak kedvező 
körülményként jelezte, hogy a jelenleg javasolt jövedelemadótábla a 200.000-1200.000 Ft-os 
jövedelemsávban nem eredményez nettó keresetcsökkenést, így nem fordulhat elő, hogy 
ugyanannyi bruttó kereset esetén a januári nettó illetmény kevesebb lesz a decemberinél. 
A szakszervezeti oldal álláspontja, hogy a KIET-ben bérmegállapodást kell kötni, ennek a 
PM által előterjesztett javaslat több ponton nem felel meg. A szakszervezetek új javaslatot 
várnak a következők szerint: 
- január l-jétől érezhető javulást eredményező, intézményi szinten garantált béremelést 
kérnek, 
- az államháztartási reformként jelzett létszámcsökkentésről és az aktív 
foglalkoztatáspolitikai javaslatokról külön tárgyalásokat kell kezdeni szakmai alapokon, ez ne 
legyen a bértárgyalások része, 
- a bértárgyalásokat azonnal folytatni kell, de az önkormányzatok részvételével, 
- a bérmegállapodás mellett a dologi előirányzatokról is szülessen KIÉT megállapodás. 
A szakszervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben nem születik a KTÉT-ben 
bérmegállapodás, akkor az ÉT-ben sem jöhet létre az ár-bérmegállapodás. 
A továbbiakban elsősorban arról folyt a vita, hogy a szakszervezetek - bár elfogadják a 
versenyszférához viszonyított, kedvezőtlen kereseti helyzetük fenntartását 1996-ra - nem a 
19,5%-ot tekintik a KTÉT-ben folyó bértárgyalás alapjának, hanem az intézményi szintű 
garantált emelési lehetőséget és ennek fedezetét, mivel a kormányzati javaslatban szereplő 
globális megoldások meghatározott intézményi körökben nem működnek (pl. nincs lehetőség 
létszámcsökkentésre). Erre megoldást a szakszervezetek az illetménytábla január elejei 
bevezetésében (akár visszamenőleges hatállyal) és az ebből származó illetménynövekmény 
központi finanszírozásában látnak, ehhez viszont a felajánlott központi forrást kevésnek 



ítélik. Az egyes területek elmaradásának feltárását, kezelését ágazati szinten tartják 
lehetségesnek. A szakszervezetek jelezték, hogy nemcsak a közalkalmazottak, hanem a 
köztisztviselők vonatkozásában is várják a kormány újabb javaslatát, továbbá a 
társadalombiztosítási területeken is kérik a garanciákat. 
A kormány a későbbiekben két fordulóban tett kompromisszumos javaslatot, a végső javaslat 
a következőket tartalmazta: 
- az illetménytábla két ütemben történő bevezetése úgy, hogy január 1-jei hatállyal az 
összesen mintegy 10-12%-os teljes emelésből mintegy 5-6%-os mérték valósulna meg 
(visszamenőlegesen), míg szeptember l-jén a teljes ráállás. Erihez a kormány plusz 3 md Ft 
többlettámogatást ajánlott fel, ami azt jelentené, hogy tömegben a központi költségvetés 
összesen 12,5%-os növekedést finanszírozna a személyi juttatásoknál, 
- záradékok beépítése a megállapodásba a keresetnövekedés mértékének figyelemmel 
kísérésére és garanciák a kiigazításra, 
- külön tárgyalások az államháztartási reformmal kapcsolatos kérdésekről, 
- külön tárgyalások az egyes területek differenciált kezeléséről. 
A szakszervezeti oldal a javaslatot elégtelennek találta és további elmozdulást vár a 
kormánytól. A kormányzati oldal jelezte, hogy az Országgyűlés 27-én lezárja az általános 
vitát a költségvetési törvényjavaslatról, utána átfogó módosításokra már nem lesz mód. Az 
oldalak megállapodtak abban, hogy a november 24-i ÉT tárgyalások után és az ott esetleg 
keletkező mozgástér függvényében döntenek a további KIET tárgyalásokról. 
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