
EMLÉKEZTETŐ 
a KIÉT kormányzati és munkavállalói oldal 1996. szeptember 5-i 

tárgyalásáról 
 
I. A KIÉT - a költségvetési szféra 1996-os keresetalakulásáról született megállapodás 2.6 
pontja szerint - áttekintette az I. félévi tényleges keresetnövekedést. 
A kormányzati és a munkavállalói oldal megerősítették, hogy az 1996. január 24-én kötött 
megállapodásukat továbbra is érvényesnek tekintik, miszerint a költségvetési szférában az 
éves keresetnövekedés átlagos mértéke 19.5%-os legyen. 
Megállapítottá, hogy a kormány a megállapodás 2.1-2.5 pontjában foglalt valamennyi 
vállalását teljesítette. 
Ennek utolsó lépéseként szeptember 1-i hatállyal sor kerül a közalkalmazotti illetménytábla 
további 5 százalékpontos emelésére olymódon, hogy az ennek alapján felemelt illetmények 
első alkalommal október elején kerülnek kifizetésre. Az ehhez szükséges központi 
költségvetési támogatást a február 1-i állapot alapján kell meghatározni. Az 
önkormányzatoknak a béremeléshez adott támogatás mértékét nem csökkentik a február 1-ét 
követően végrehajtott béremelések. 
 
II. A kormány - a megállapodás 2.6 pontjában foglalt kötelezettségének megfelelően - a 
megállapodás teljesülése érdekében az alábbi korrekciós intézkedéseket jelentette be: 
1) A legkedvezőtlenebb helyzetű, döntően közalkalmazottakat foglalkoztató központi 
intézmények részére - ahol a saját hatáskörű keresetjavítás eszközei (támogatás, bevétel, 
létszámcsökkenés lehetősége, célszerűsége) korlátozottak - a kormány elkülönít 1 milliárd 
forintot. A felosztás módjáról soron kívül tárgyalásokat kezd. 
2) Az önkormányzati körben - az önkormányzati finanszírozású teljesítés alacsonyabb, 2,1 
%-os szintje miatt, bár a megállapodás 2.1-2.5 pontjában foglalt kormányzati vállalások 
teljesültek - a keresetemelkedés várhatóan átlagosan 4%-kal elmarad a megállapodásban 
foglaltaktól. 
Az önkormányzati közalkalmazotti körben ez a 4%-os elmaradás 9 md forintot tesz ki. 
Ebből az összegből a kormány - az önkormányzati teljesítés alacsony szintjének 
kompenzálására - vállalja 4,5 md Ft finanszírozását központosított előirányzatként a központi 
költségvetésből. A kormány felhívja az önkormányzatokat, hogy további 4,5 md forintot 
fordítsanak a keresetek emelésére. 
A végrehajtás módjáról a szakszervezetek visszaigazolását követően azonnal tárgyalásokat 
kezd. 
3) A túlnyomórészt ugyancsak önkormányzati körbe tartozó szociális ágazatra vonatkozó 
bérmegállapodás teljesülésének előmozdítására a kormány a központi költségvetésből további 
1.2 md forintot biztosít. Felhívja az önkormányzatok figyelmét, hogy ezen túlmenően a 2. 
pontban nevesített konstrukcióban biztosítsanak további előirányzatokat a szociális dolgozók 
bérének emelésére. 
4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézményekben végrehajtott béremelés 
fedezetének biztonsága érdekében a kormány az Egészségbiztosítási Alapnál a 
pótköltségvetés jóváhagyását kezdeményezi az Országgyűlésnél. 
5) A kormány szorgalmazza, hogy a költségvetési szféra 1996-os bérmegállapodásának 
teljesítése érdekében folyamatos egyeztetésekre kerüljön sor a munkavállalók és a települési 
önkormányzatok, valamint az intézményi munkaadók között. 
6) A kormány kezdeményezi, hogy a KIÉT az 1996. 1. negyedévi adatok ismeretében 
december elején újból tekintse át, hogy a költségvetési szféra 1996-os bérmegállapodásának 
aláírói miként teljesítették vállalásaikat. 
 



III. A kormány és a szakszervezetek szükségesnek látják megvizsgálni a bérfinanszírozási és 
bérmegállapodási rendszer olyan átalakítását, amelyben a megállapodások jogi és pénzügyi 
garanciái biztosítottak. 
A KIÉT munkavállalói oldalán képviselt szakszervezetek vezető testületeik elé terjesztik és 
álláspontjukról a kormányt 10 napon belül tájékoztatják. 
 
Budapest, 1996. szeptember 5. 


