
JEGYZŐKÖNYV 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának tárgyalásáról a 

központi és önkormányzati költségvetési intézmények munkavállalói 1996. 
évi illetményemeléséről, valamint a közalkalmazotti előmeneteli és 

illetményrendszer módosításáról 
 
A KIÉT oldalai megállapodtak arról, hogy 
1. 1996-ban a költségvetési szférában az éves keresetnövekedés átlagos mértéke legyen 
azonos (19,5%) a versenyszférában kialakítottál. 
2. Az első pontban foglaltakhoz a kormány a következő garanciákat biztosítja 
2.1 új közalkalmazotti illetménytábla bevezetése 1996. február l-jétől átlagosan 10% 
illetménynövelő hatással, 1996. szeptember l-jétől további átlagosan minimum 2% 
illetménynövelő hatással (a jelenlegi bértáblához képest), a kötelező pótlék minimumok 
figyelembe vételével. 
2.2 az 1992. július 1. előtti teljes munkaviszony beszámítása a közalkalmazottaknál 1996. 
január l-jétől, 
2.3. a köztisztviselői illetményalap 18.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra történő emeléséhez szükséges 
fedezet legalább 50 %-át helyi önkormányzati körben a központi költségvetés biztosítja, 
2.4. a központi államigazgatás területi szerveinél dolgozó felsőfokú végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítésének emelésére - a közigazgatási reform végrehajtásához 
igazodóan - 1996. július l-jétől 10 %-ponttal kerül sor 
2.5. a 2.1 - 2.4 pont szerinti kötelezettségek finanszírozására központi bérpolitikai keretet 
irányoz elő (az OEP körben a többlet kötelezettség fedezete saját forrásból biztosítandó, 
figyelemmel a létrejövő többletbevételre). A központi bérpolitikai keret önkormányzatokra 
jutó része beépül az 1996. évi önkormányzati támogatásba. 
3. A kormány vállalja, hogy a KÉT egyetértésével sürgős eljárást kérve terjeszt javaslatot az 
Országgyűlés elé olyan új közalkalmazotti illetménytáblázat bevezetésére, amely jelen 
megállapodás keretei között kiküszöböli a hatályos illetménytáblázat ellentmondásait. 
4. A költségvetési szférában felszabadítható személyi juttatási előirányzatokat 
illetményjavítás fedezetéül kell felhasználni. 
5. A KÉÉT keretében 1996. 1. félévét követően meg kell vizsgálni a keresetnövekedés 
alakulását. A kormány vállalja, hogy az illetményemelési garanciák érvényesülésére szükség 
esetén korrekciós intézkedéseket javasol és tesz, ide értve a szeptemberi illetményemelés 
mértékének végleges meghatározását. 
6. A költségvetési intézményrendszerben a foglalkoztatás és a létszám számottevő 
változtatása tekintetében a szakmai törvényeket, azok változásait és az azokhoz kapcsolódó 
jogszabályokat kell alapul venni. A döntés előtt az ágazati érdekegyeztető fórumokon és a 
KIET, illetve esetenként az ÉT keretében egyeztetni kell. 
7. A megállapodás része: 
- a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományára vonatkozó 1996. évi 
illetményemelés (rendőrségnél 24%, többi fegyveres és rendvédelmi szervnél 19,5%), 
- a központi közigazgatásban foglalkoztatottak illetményalapjának és a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény 44. § új 121 bekezdésében meghatározott illetménykiegészítés 
emelése, 
- a bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi dolgozók személyi alapbére, valamint a bírói és 
ügyészi pótlék emelése, 
illetve ezekhez a fedezet biztosítása az elfogadott módosításokkal a költségvetési 
törvénytervezet szerint. 



8.  A KIÉT tudomásul veszi, hogy  az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott területen e 
tárgyban ezt kiegészítő megállapodást kötnek. 
Az önkormányzati oldal annak rögzítését tartja szükségesnek, hogy az illetményemelésre 
szóló megállapodás nem szakítható el a helyi önkormányzatok 1996. évi költségvetési 
pozíciójának alakulásától. Az 1996. évi központi bérpolitikai intézkedések hatása 1997-ben 
épüljön be az önkormányzatok normatív finanszírozási rendszerébe. 
A munkáltatói oldal szükségesnek tartja annak rögzítését, hogy az illetményemelésre szóló 
megállapodás nem szakítható el a költségvetési intézmények működési feltételeinek 1996. évi 
alakulásától. 
A KEBT oldalainak szóvivői jelen dokumentumot kézjegyükkel látják el. A szakszervezetek, 
a kormány és az önkormányzati oldal kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy héten belül 
nyilatkoznak a végleges döntésükről. A megállapodás csak az oldalak egybehangzó 
nyilatkozata alapján válik érvényessé. 
 
Budapest, 1995. december 8. 


