
ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS  
a közalkalmazottak 1997. évi keresetnöveléséről 

 
A közalkalmazottak 1997. évi bérmegállapodását előkészítő bizottság a 3 éves 
megállapodásban 1997-re vonatkozó reálbér szintentartási követelményt, a személyi 
jövedelemadó mérséklődését és a várhatóan 18 százalékos inflációt figyelembe véve a 
következőkről állapodott meg: 
1. 1997. február l-jétől 10 osztályos és osztályonként 14 fizetési fokozatból álló, a jövőben 
mindig február l-jével változó bértételű, a közalkalmazotti szféra egészére egységesen 
érvényes illetménytáblázatot kell bevezetni. (Melléklet) Az illetménytábla-változásnak az 
1996. évi bértétel-emelések áthúzódó hatásával, a képzettségi többletet honoráló szorzókkal 
és a kiegészítő táblával együtt számított átlagos mértéke 22 százalék (évre számítva 20,8 
százalék). 
2. A bértáblaváltozással egyidejűleg az illetménypótlék alapját 11.800 Ft-ra kell emelni. 
3. A február l-jével felemelt illetményeket a februári illetményfizetés időpontjában, március 
elején kell kifizetni. 
4. A keresetnövekedés forrásaként kell számításba venni a bérmegtakarításokat is. A központi 
költségvetés az esetleges létszámcsökkentések egyszeri költségeihez 1997-ben is forrást 
biztosít. 
5. A központi költségvetési szerveknél az előmeneteli rendszer változásának költségeit a 
fejezeti előirányzatok tartalmazzák. A helyi önkormányzatok körében az intézményi 
illetménynövekedés fedezetét a központi költségvetési kapcsolatokból származó, továbbá 
saját források biztosítják. Az OEP által finanszírozott intézményi körben az 
Egészségbiztosítási Alap költségvetése teremti meg az illetmények változásának forrását. 
Felek sürgetik, hogy folytatódjon és mielőbb eredményesen fejeződjön be a szükséges 
források elosztásával kapcsolatos finanszírozás-technikai lehetőségeknek - az OEP, Népjóléti 
Minisztérium, Pénzügyminisztérium, az EDDSz és a KIÉT-ben reprezentatív, illetékes 
szakszervezetek, valamint a helyi önkormányzati szövetségek részvételével elkezdett - 
vizsgálata. 
6. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a 
kormány vállalja, hogy a megvalósítandó átlagkeresetnövekedésből legalább 14%-ot minden 
intézmény költségvetési előirányzatában biztosít. 
7. A kormány a közalkalmazotti illetménytáblázat 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 kormány ajánlja, hogy a helyi önkormányzatok lehetőségeiket mérlegelve, ne hárítsák el a 
helyi érdekegyeztető fórumokon felmerülő, a központi intézkedéseken túli béremelésekre 
vonatkozó tárgyalási javaslatokat. 
8. A kormány vállalja, hogy támogatni fogja a megállapodást elősegítő, a Kjt. benyújtott 
törvénytervezetét módosító javaslatokat. 
9. A megállapodással összefüggő, törvény által nem szabályozott elveket, előírásokat a 
kormány nyilvános határozatban kihirdeti. 
10. Az 1997. I. félévi kereseti adatok birtokában a KIÉT felülvizsgálja a megállapodás 
teljesülésének állását. Ennek nyomán valamennyi tárgyaló fél ellenőrzi, hogy megtett-e 
mindent saját hatáskörben a megállapodás megvalósulásáért, illetve javaslatot tesz az 
esetleges szükségesnek ítélt, általa megvalósítandó intézkedésekre. 
Jelen előzetes megállapodást a munkavállalói képviseltek annak reményében látják el 
kézjegyükkel, hogy vezető testületeiktől a 



A költségvetési megállapodás szerint alacsonyabb bérelőirányzatú MTA intézményeinek 
jelzett mértékű béremelése érdekében a kormány jószolgálati szerepet vállal. 
Hozzájárulást utólag megkapják. A megállapodást csak ezt követően tudják véglegesnek 
tekinteni. 
A megállapodáshoz való csatlakozásról az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa dönt. 
 
Budapest, 1996. november 14. 


