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Napirend előtti felvetésként a szakszervezeti oldal javasolta, az oldalak szakértői közösen 
vizsgálják meg - kormány előterjesztés céljából -, hogyan lehetne elősegíteni az 
érdekegyeztetést megalapozó statisztikai adatokhoz való jobb hozzájutást. Az oldalak a 
javaslattal egyetértettek, a delegált szakértők nevét szeptember 3-ig Popper László 
főosztályvezetővel kell közölni. 
 
A napirenden a közalkalmazotti illetményrendszer 1998. évi módosítására vonatkozó 
kormányzati javaslat szerepelt, egyúttal az oldalak írásos tájékoztatót kaptak a költségvetési 
szféra 1997. I. félévi keresetalakulásáról. 
A MüM politikai államtitkára ismertette a kormányzati javaslatot, amely megfelel a július 15-
i KIÉT konzultáción tett javaslattal. Eszerint a kormány a költségvetési szférában 14,5%-os 
bruttó keresetnövekedésre lát lehetőséget. Ennek jogi garanciáját a közalkalmazotti körben az 
1997. évihez képest 13,5%-os átlagos (tábla/tábla) növekedést nyújtó közalkalmazotti 
illetménytábla, illetve a teljesítmény-elismerésre felhasználható 1%-os, intézményi szinten 
kötelezően képzendő illetménykeret biztosítaná. 
A javaslattal kapcsolatban a következő álláspontok alakultak ki, illetve észrevételek és 
további javaslatok hangzottak el: 
Egyetértés volt az oldalak között a következőkben: 
- Garanciák: az illetménytábla és a teljesítmény-elismerésre felhasználandó kötelező keret 
biztosítsa a keresetnövekedés döntő hányadát. 
Ezen belül: a teljesítmény keret felosztásának elveiről helyi szinten történjék érdekegyeztetés, 
megállapodás esetén azokat kollektív szerződés rögzítheti. A helyi kollektív tárgyalásokhoz a 
KIÉT csak ajánlást tehet. 
- Amennyiben a költségvetési törvényjavaslat parlamenti benyújtása előtt létrejön előzetes 
bérmegállapodás, úgy annak általános gazdasági peremfeltételeit is a megállapodásban 
rögzíteni szükséges (infláció, 1997. évi bérmegállapodás teljesülése, 1998. évi ÉT 
megállapodás, szja törvény stb.). 
Nem volt egyetértés a kormányzati oldal általjavasolt mértékek tekintetében: 
- Az átlagkeresetnövekedés 14,5%-os mértékét a szakszervezeti oldal nem tekinti tárgyalási 
alapnak. Javaslatuk az, hogy a költségvetési szféra megállapodása haladja meg az ÉT 
keresetnövelési maximumra vonatkozó ajánlását. Konkrét mértéket azonban a kormányzati 
oldal többszöri kérésére sem közöltek. így a kormányzat a további ajánlattételt elhárította 
azzal, hogy várja a szakszervezeti oldal mértékekre vonatkozó, egyeztetett, számszerű 
igényét. 
(A kormányzat oldal a tárgyalás végén jelezte, mandátuma alapján lett volna mozgástere az 
egyezkedéshez, de erre csak kőnkét mértékek ismeretében lát lehetőséget.) 
- Az önkormányzati oldal - mivel nem fogadja el a költségvetési tervezés szerinti 2 %-os 
létszámfogyással való számolást - csak 12,1%-os jogilag garantált keresetnövekedés 
megvalósítására lát fedezetet saját területén. Ennél nagyobb mértékű emelést csak külön 
központi támogatással tudnának végrehajtani, illetve arra kényszerülnének, hogy az egyéb 
juttatásokat (pl. jutalom) megvonva emeljenek illetményt. 
- A pótlékalapot a szakszervezetek a tábla emelés mértékével megegyezően kélik növelni. 
- A szakszervezetek az 1%-os teljesítményeiket induló mértékét emelni javasolták, illetve 
támogatták, hogy a megállapodásba kell foglalni, miszerint ez a mérték emelkedni fog a 
következő években. 



- Az önkormányzati oldal szükségesnek tartja, hogy az 1 %-os keret képzése önkormányzati 
és ne intézményi szinten történjen. 
További szakszervezeti javaslatok, észrevételek: 
- A globális keresetnövelési mérték mellett ágazati és finanszírozási metszetben is rögzítse a 
megállapodás a mértékeket, azaz a minimális keresetnövekedés minden fő területen 
teljesüljön. 
- A megállapodásban használt fogalmakat pontosítani kell. 
- A megállapodáshoz tartozó fonáshelyeket pontosan meg kell jelölni. 
- A garanciákat területenként (központi, önkormányzati, egészségbiztosítási, ágazati, 
intézményi stb. szinten) meg kell határozni és rögzíteni. 
- A táblánál magasabb illetménybeállású területek minimális átlagkeresetnövekedését külön 
kezelni szükséges. 
- Az illetménytáblával kapcsolatos észrevételeket később közlik. 
- Egyetértenek azzal, hogy a kormányzati javaslatban nincs szó létszámcsökkentésről, bár 
tudomásuk szerint az intézmények kaptak ilyen értelmű utasítást. 
Az önkormányzati és az intézményi munkáltatói oldal észrevételeiben elsősorban a 
forráshiányra és a létszámcsökkentés elkerülésére helyezte a hangsúlyt. 
A szakszervezeti oldal kérte, hogy a köztisztviselők és a szolgálati jogviszonyban állók 
illetménynövelésére is tegyen a kormányzati oldal javaslatot a KIÉT-en, illetve induljanak 
erről tárgyalások a megfelelő fórumokon. A kormányzati oldal jelezte, hogy a KÉF a 
közeljövőben tárgyal erről, a fegyveresek érdekegyeztető fórumának összehívására 
vonatkozó kezdeményezést pedig a BM képviselője tolmácsolni fogja. 
 
Döntés született arról, hogy a KIÉT következő ülése szeptember 10-én lesz Napirendjén az 
1998. évi költségvetési törvényjavaslat szerepel, amelyet a Kormány szeptember 11-én 
tárgyal és 15-ig kíván az Országgyűléshez benyújtani. (A költségvetési tervezőmunka 
állásáról az ülésen László Csaba pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár rövid ismertetést 
adott.) 
 
Budapest, 1997. szeptember 2. 
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