
MEGÁLLAPODÁS 
a közalkalmazottak 1997. évi keresetnöveléséről 

 
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa munkavállalói, intézményi 
munkáltatói és kormányzati oldala 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 illetménytáblázat kerül bevezetésre (melléklet). 
2. A bértáblaváltozással egyidejűleg az illetménypótlék alapja 11.800 Ft-ra emelkedik. 
3. Indokoltnak tartják, hogy amennyiben a közalkalmazott több egyetemi végzettséggel 
rendelkezik, és azok szükségességét a munkakör ellátásához kollektív szerződésben vagy a 
kinevezésben a munkáltató elismeri, akkor garantált illetménye egy további egyetemi 
végzettség esetén 12, egynél több további egyetemi végzettség esetén összesen 15%-kal 
növekedjen. 
4. A február l-jével felemelt illetményeket a februári illetményfizetés időpontjában, március 
elején kell kifizetni. Az előmeneteli rendszer változása miatti átsorolásokat úgy kell 
végrehajtani, hogy a kifizetés március elején megtörténjen. Ennek jogszabályi feltételeit - 
ideértve a besorolás képzettségi előírásain túl a szakképzettségi szorzók kötelező 
alkalmazásának feltételeit is - a kormány biztosítja. A kormány-, illetve a tárca végrehajtási 
rendeletek tervezetét az illetékes tárcák 1997. január 15-ig ágazati egyeztetésre benyújtják, és 
megállapodás esetén január 31-ig kihirdetik. Amennyiben megállapodás nem jön létre, a 
szakképzettségi szorzók kötelező alkalmazásának feltételei nélkül jelenik meg a rendelet, 
azonban az egyeztetés folytatódik, és megegyezés esetén a rendeletet megfelelően módosítani 
kell. 
5. A keresetnövekedés forrásaként kell számításba venni a keletkező bérmegtakarításokat is. 
A központi költségvetés az esetleges létszámcsökkentések egyszeri költségeihez 1997-ben is 
forrást biztosít. A megállapodás szerinti bérnövekedés megvalósítása során a kormány 
érvényesnek tekinti a hároméves megállapodásban rögzített - a kulturális és a szociális 
szaktörvények megalkotásával és hatálybaléptetésével összefüggő - foglalkoztatási 
garanciákat. 
6. A központi költségvetési szerveknél az előmeneteli rendszer változásának költségeit a 
fejezeti előirányzatok tartalmazzák. A helyi önkormányzatok körében az intézményi 
illetménynövekedés fedezetét - a globálisan szükséges mértékben -a központi költségvetési 
kapcsolatokból származó, továbbá saját források biztosítják. 
Az OEP által finanszírozott intézményi körben dolgozó közalkalmazottak bérnövekedését 
befolyásolják az intézményfinanszírozás sajátos feltételei és rendszerei. Ezek lényegében a 
következők: 
- Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet 260,6 milliárd 
forintot tartalmaz a bérek fedezetéül is szolgáló gyógyító-megelőző tevékenységek 
finanszírozására. Ezt meghatározott feltételek mellett 5 milliárd forint tartalék egészíti ki. A 
tartalékkal együtt számolva a pénzügyi keret 18,5%-os növekedést tartalmaz. 
- A finanszírozási rendszerben az eddigi gyakorlattal szemben garanciákat hordozó fix 
elemek kerülnek be (bérnövekmény-fedezet, szakellátási ügyeletfedezet), emellett az 
intézetek garantáltan - teljesítményüktől függetlenül -megkapják előző évi bevételük 50%-át. 
7. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a 
kormány vállalja, hogy a megvalósítandó átlagkereset-növekedésből legalább 14%-ot minden 
intézmény költségvetési előirányzatában biztosít. A kormány gondoskodik arról, hogy a 
tárcák január hó folyamán egyeztessék az intézményekkel az elemi költségvetésben 



megvalósuló keresetnövekedés mértékét, annak évközbeni tervezett alakulását, továbbá arról, 
hogy az ágazati érdekegyeztetés keretében az - legkésőbb január végéig - megismerhető 
legyen. 
A felsőoktatásban az 1997.évi bérfejlesztés forrását a képzési előirányzat tartalmazza. A 
normatív finanszírozás bevezetésével összefüggésben 1997-ben speciális elbánást igénylő 
felsőoktatási intézmények, valamint néhány átalakuló központi kulturális, művészeti 
intézmény esetében külön megállapodást kell kötni. 
8. 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. 
9. A   megállapodással   összefüggő,   törvény   által   nem   szabályozott elveket, előírásokat 
a kormány nyilvános határozatban kihirdeti. 
10. Az 1997. I. félévi kereseti adatok birtokában a KIÉI felülvizsgálja a megállapodás 
teljesülésének állását. Ennek nyomán valamennyi tárgyaló fél ellenőrzi, hogy az érintettek 
megtettek-e mindent saját hatáskörben a megállapodás megvalósulásáért, illetve a reálbér 
szintentartásának a 3 éves megállapodásban rögzített követelményét szem előtt tartva 
javaslatot tesz az esetleges szükségesnek ítélt, általa megvalósítandó intézkedésekre. 
11. A  megállapodás  megvalósulása  során  különös  figyelmet  kell   fordítani a hátrányos 
helyzetű közalkalmazotti csoportokra. 
 
Budapest, 1996. december 20. 
 
Az 1997. évi szorzós illetménytábla 
 
Melléklet 
Fizetési 
fokozatok A B C Fizetési osztály D E ok F G H 
1. 17000 19000 20000 21000 24000 29000 32000 34000
2. 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06
3. 1,08 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,12 1,12
4. 1,12 1,15 1,15 1,15 1,15 1,18 1,18 1,18
5. 1,16 1,21 1,21 1,21 1,21 1,24 1,24 1,24
6. 1,20 1,27 1,27 1,27 1,27 1,30 1,30 1,30
7. 1,24 1,33 1,33 1,33 1,33 1,36 1,36 1,36
8. 1,28 1,39 1,39 1,39 1,39 1,42 1,42 1,42
9. 1,32 1,45 1,45 1,45 1,45 1,48 1,48 1,48
10. 1,36 1,51 1,51 1,51 1,51 1,54 1,54 1,54
11. 1,40 1,57 1,57 1,57 1,57 1,60 1,60 1,60
12. 1,44 1,63 1,63 1,63 1,63 1,66 1,66 1,66
13. 1,48 1,69 1,69 1,69 1,69 1,73 1,73 1,73
14. 1,52 1,75 1,75 1,75 1,75 1,80 1,80 1,80
Kiegészítő elemek: 
1. További szakképesítés hasznosításának szorzói: 
a) egy szakképesítés esetén:                   általában 5% 
H.LJ fizetési osztályban 7% 



b) kettő vagy több szakképesítés esetén:     általában 8% 
H,L,J fizetési osztályban 10% 
2. A jelenleg "F" és "G" fizetési osztályba soroltak 8%-kal emelt garantált illetmény tételei: 
 Jelenlegi  
 F G 
 fizetési osztályok  
Fizetési garantált illetménytételei 
fokozatok Ft/hó  
1. \< - 39500
2. - 40400
3. 40200 40900
4. 42200 43000
5. 44300 44900
6. 45400 48000
7. 49000 52900
8. 51400 54900
9. 52700 56100
10. 54100 56700
11. 56700 58600
12. 57000 59800
13. 58000 60800
14. 58000 60800
 


