
EMLÉKEZTETŐ 
a költségvetési szféra 1997. évi keresetnöveléséről folytatott 1996. november 

4-i KIÉT tárgyalásról 
 
A KIÉT oldalai egyetértettek azzal, hogy 
1. 1997-ben - a várható 18 % körüli fogyasztói árnövekedés mellett - a közalkalmazottak 
17%-os bruttó átlagos keresetnövekedése indokolt, amely a személyi jövedelemadó 
változását figyelembe véve 18%-os nettó keresetnövekedést jelent; 
2. 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatot kell bevezetni. Az 
illetménytáblázat-változás átlagos mértéke 22 % legyen február 1-jei bevezetéssel (éves 
hatása 20,8 %). A jövőben évente mindig február 1-jétől változzék az illetménytáblázat. 
Gondoskodni kell arról, hogy a február l-jével kötelező illetményemeléseket a 
közalkalmazottak a februári illetmények kifizetésének időpontjában, március elején kapják 
kézhez. 
A javasolt táblaváltozással összefüggésben, a táblázat és a besorolási rendszer véglegesítése 
érdekében sürgősen kezdődjenek szűkebb körű szakértői tárgyalások a szükséges 
módosítások rövid időn belüli kidolgozása végett; 
3. a keresetnövekedés forrásaként kell számításba venni a bérmegtakarításokat is. A központi 
költségvetés az esetleges létszámcsökkentések egyszeri költségeihez 1997-ben is forrást 
biztosít; 
4. az egészségügy OEP finanszírozású területein a Népjóléti Minisztérium, a 
Pénzügyminisztérium, az OEP, az EDDSZ és a KIÉT-ben reprezentatív, illetékes 
szakszervezetek, valamint a települési önkormányzati szövetségek képviselői külön 
egyeztetés keretében sürgősen vizsgálják meg a szükséges források elosztásával kapcsolatos 
finanszírozás- technikai lehetőségeket; 
5. a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a 
kormány vállalja, hogy a megvalósítandó átlagkeresetnövekedésből legalább 14%-ot minden 
intézmény költségvetési előirányzatában biztosít; 
6. a kormány a közalkalmazotti illetmény táblázat szerinti illetménynövekedés megvalósulása 
érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 
előirányzott központi forrás elosztási (pályázati) kritériumai között a keresetalakulással 
kapcsolatos szempontokat is szerepeltetni fogja. 
A KIÉT javasolja, hogy a helyi önkormányzatok az 1997. évi - a központi intézkedéseken túli 
- helyi közalkalmazotti keresetnövelések meghatározása érdekében is kezdeményezzenek 
tárgyalásokat a helyi érdekegyeztető fórumokon; 
7. a kormány vállalja, hogy támogatni fogja a KIÉT megállapodást elősegítő, a Kjt. 
benyújtott törvénytervezetét módosító javaslatokat; 
8. az 1997. I. félévi kereseti adatok birtokában felül kell vizsgálni a megállapodások 
teljesülésének állását; 
9. a megállapodással összefüggő, törvény által nem szabályozott kérdéseket 
kormányhatározat rögzítse. 
A kormány álláspontja szerint a központi költségvetési szerveknél a közalkalmazotti 
illetmény táblázat-változás forrását a fejezeti előirányzatok tartalmazzák. A helyi 
önkormányzatok körében az intézmények illetménynövekedésének fedezetét a központi 
költségvetési kapcsolatokból származó, illetve saját források biztosítják. A keresetnövelés 
forrásaként kell számításba venni a megtakarításokat is. Az OEP által finanszírozott 
intézményi körben a többlet kötelezettség fedezetét az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 
teremti meg. 
A szakszervezeti oldal javasolja, hogy 



1. kerüljön sor egyszeri, meghatározott összegű, garantált keresetnövelésre az A-E fizetési 
osztályokban; 
2. az illetménypótlék-alapot 11.800 Ft-ra indokolt emelni; 
3. meg kell vizsgálni a 13. havi illetmények, a jubileumi jutalmak és a kötelező előrelépések 
finanszírozási problémáinak kezelését; 
4. a táblázat változással összefüggésben kerüljön sor olyan új F fizetési osztály kialakítására, 
amely az oda soroltak bérbeni helybenjárását elkerülhetővé teszi, kerüljön sor továbbá az új 
G és H fizetési osztályokba sorolandó közalkalmazottak tervezett besorolási rendszerének 
korrekciójára. 
A kormány a fentiek vizsgálatát vállalja. 
A köztisztviselők és a szolgálati jogviszonyban állók keresetnövekedéséről az illetékes 
szektorális, ágazati érdekegyeztető fórumokon folyjanak a tárgyalások. 
Az önkormányzati oldal megfigyelőként vett részt a tárgyaláson. Az emlékeztetőben 
foglaltakhoz való csatlakozásról az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa dönt. 
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