
TÁJÉKOZTAT Ó 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának 1996. október 9-i 

megállapodásáról 
 
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa megállapodott a -kormányzati, a 
munkavállalói és az intézményi munkáltatói oldal között 1996. szeptember 25-én létrejött 
kiegészítő bérmegállapodás szerinti - 6,7 milliárd forintos pótlólagos központi bérpolitikai 
keret felosztásáról. 
1) A közalkalmazottak 1996. évi kereseti helyzetének javítására szánt, egyszeri kereset-
kiegészítésre felhasználható költségvetési céltámogatásból: 
1.1) A központi költségvetés fejezeteibe tartozó intézmények körére meghatározott 1 milliárd 
forint 25%-át (250 millió forintot) a várhatóan legkisebb éves keresetnövekedést elérő 
területeken (költségvetési fejezeteknél) foglalkoztatott közalkalmazottak kereseti helyzetének 
javítására indokolt felhasználni. Az 1 milliárd forint 75%-a (750 millió forint) pedig 
létszámarányosan kerüljön felosztásra a központi költségvetési fejezetek között. A 
létszámarányos felosztás is csak azokra a fejezetekre (címekre) vonatkozik, amelyeknél a 
kiegészítő intézkedés nélkül várhatóan nem valósul meg 15%-os keresetnövekedés. Nem 
részesül továbbá a keretösszegből a költségvetési támogatás nélkül gazdálkodó intézményi, 
illetve az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott közalkalmazotti kör. 
A költségvetési fejezetekre (kiemelt címekre) meghatározott (melléklet szerinti) 
keretösszegek intézmények (költségvetési szervek) közötti felosztását az érintett reprezentatív 
szakszervezetek bevonásával végezzék el a fejezetek. Indokolt előnyben részesíteni azokat az 
intézményeket, amelyeknél az éves keresetnövekedés mértéke a fejezeti (kiemelt cím) átlaga 
alatt várható. Az elosztásnál nem érheti hátrányos megkülönböztetés a központi 
költségvetésből finanszírozott, szociális ágazatba tartozó intézményeket. 
1.2) A helyi önkormányzatok között a közalkalmazottak kereset-kiegészítésére felhasználható 
4,5 milliárd forint létszámarányosan kerüljön felosztásra. A létszámba nem számítható be az 
Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott közalkalmazottak állománya. 
A helyi önkormányzatokra meghatározott keretösszegek intézmények közötti felosztását a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 4. § l\l 
bekezdése c) pontja alapján az önkormányzati érdekegyeztető tanácsokban egyeztessék az 
önkormányzatok az érintett megfelelő szintű reprezentatív szakszervezetekkel. 
A KIÉT ajánlja, hogy az önkormányzati intézmények között lehetőleg létszámarányosan 
történjék a bérpolitikai keret helyi felosztása. Az elosztásnál ne érje hátrány a szociális 
ágazatba sorolt intézményeket. 
1.3) Az 1996. szeptember 25-i kiegészítő megállapodás szerinti, a szociális intézményeknél 
felhasználható 1,2 milliárd forintos keretösszegből 1,15 milliárd az önkormányzati 
fenntartású szociális intézményeknél, 50 millió pedig a központi szociális intézményeknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak kereseti helyzetének a javítását szolgálja. A keretösszeg 
elosztását az e körben végrehajtott külön felmérés alapján a Népjóléti Minisztérium végezze 
el az ágazatban működő reprezentatív szakszervezetek és az önkormányzati érdekszövetségek 
bevonásával. 
2) A 4,5 milliárd forintos keretösszeg önkormányzatok közötti elosztásáról az 1996. évi 
költségvetési törvény módosításának országgyűlési elfogadását követően - a Magyar 
Államkincstáron keresztül -azonnal gondoskodni kell. A folyósítással egyidejűleg a 
Belügyminisztérium - a Pénzügyminisztériummal és a Munkaügyi Minisztériummal 
egyetértésben- minden önkormányzatot tájékoztat az adott önkormányzatot - az 1996. 
szeptember 1-jei létszámadatok alapján - megillető összegről. A tájékoztató tartalmazza a 
KIÉT ajánlását az intézmények közötti lehetőleg létszámarányos elosztásról is. 
3) A bélpolitikai keretből folyósított összegek központi céltámogatások, amelyeket csak 
kereset kifizetésre lehet fordítani. Az intézményekhez jutó keretösszegek személyre szóló 



felosztását az intézmények (munkáltatók) határozzák meg, a felosztás elveit egyeztetve az 
intézményi szintű illetékes szakszervezetekkel. A szociális ágazatra megállapított keretösszeg 
csak a szociális intézmények körében használható fel. 
4) Az egyszeri kereset-kiegészítések mind a központi költségvetési, mind a helyi 
önkormányzati államháztartási alrendszerbe tartozó intézményeknél legkésőbb november 
végéig kerüljenek kifizetésre, a 13. havi illetmények folyósítását megelőzően és attól 
elkülönítve. 
 
ZÁRADÉK 
A KIÉT kormányzati és szakszervezeti oldala továbbra is szorgalmazza, hogy a helyi 
önkormányzatok - a központi költségvetésből származó bérpolitikai keretből végrehajtásra 
kerülő kereset-kiegészítéseken túl - a saját forrásaik lehetőség szerinti mozgósításával is 
járuljanak hozzá a közalkalmazottak 1996. évi keresetnöveléséhez. 
 
Budapest, 1996. október 16. 
 
A megállapodásról szóló tájékoztató Magyar Közlönyben történő közzétételével a KIÉT 
oldalai egyetértenek. 
A központi intézményi keretösszeg felosztása 
(25-75%-os megosztással) 
KÖLTSÉGVETÉSI 1996. évi Keretösszeg Keretösszeg 
F e j e z e t C í m  várh. létsz. a ker.növ. létszám összesen 
száma megn. száma megn. fő arányában arányában  
     M Ft M Ft M Ft « 
VI. ASZ   28 0,1 0,2 0,3 
VII. Min.eln. 7. Bizt. 

szolg. 
564 7,5 4,2 11,7 

VIII. BM   15100 0,0 111,9 111,9 
  16. OTSH 856 0,0 6,3 6,3 
IX. HM   14015 0,0 103,8 103,8 
XI NM   4590 12,7 34,0 46,7 
XII IM 3. Szakértői 

i. 
240 2,7 1,8 4,5 

  4. Bünt. végr. 1050 14,2 7,8 22,0 
XIII. KHVM   5741 65,1 42,5 107,6 
XIV. KM   42 0,0 0,3 0,3 
XV. FM   3196 0,0 23,7 23,7 
XVI MÜM   660 3,5 4,9 8,4 
XVII PM   1163 12,3 8,6 20,9 
  6. VPOP 1147 1,7 8,5 10,2 
XVIII MKM 1. Jóléti,szoc. 150 0,0 1,2 1,2 
  2-7. Oktatás 38495 61,7 285,2 346,9 
  8-9. Kulturális 5935 0,0 44,0 44,0 
XIX. IKM   800 0,0 5,9 5,9 
XX. KTM 2. OMvH 164 2,8 1,2 4,0 
XXI MTA   6600 61,8 48,9 110,7 
XXII. MTI   460 2,9 3,4 6,3 
XXVI. KSH   157 1,0 1,2 2,2 
XXVIII. Bíróságok   63 0,0 0,5 0,5 
Összesen: 101216 250,0 750,0 1000,0 
 


