
ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS  
a közalkalmazottak 1998. évi keresetnövekedéséről 

A KIÉT kormányzati oldala és a közalkalmazotti szférában tevékenykedő, 
alább felsorolt szakszervezetek képviselői előzetes megállapodást kötöttek a 

következők szerint: 
 
1) 1998. február l-jétől a 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló, a 
közalkalmazotti szféra egészére egységesen érvényes illetménytáblázat törvényben garantált 
illetménytételei átlagosan 16%-kal növekedjenek. 
2) Az illetménytáblázat változásával egyidejűleg a közalkalmazotti törvény szerinti 
pótlékalap 13. 500 forintra emelkedik. 
3) A kormány vállalja, hogy a központi költségvetésből fenntartott intézményeknél a tervezett 
infláció mértékének megfelelő (13,5%-os) bruttó átlagkereset-növekedés megvalósulásához 
szükséges garanciát megteremti. 
4) A helyi önkormányzatok körében - az 1. és 2. pont szerinti illetménytáblázat és pótlékalap 
(a kormány által eddig tervezetthez képest keletkezett növekményének) finanszírozása 
érdekében - a kormány az önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból származó 
felhasználható forrásait a költségvetési törvényjavaslatban 1,5% keresetnövekedésnek (és 
járulékainak) megfelelő összeggel felemeli a jelenlegi (a KIÉT-nek benyújtott) tervezethez 
képest. 
5) A kormány - a 4.) pontban említett növekmény finanszírozása érdekében - az 
Egészségbiztosítási Alap költségvetésében az eddig számításba vett keresetnövelési 
forrásokat 1,5% keresetnövekedésnek (és járulékainak) megfelelő összeggel felemeli a 
Pénzügyminisztérium által a Gazdasági Kabinet számára javasolt gyógyító-megelőző 
előirányzathoz képest. 
6) A felek támogatják, hogy a fenntartók és a munkáltatók - a szakszervezettel egyeztetett 
módon - helyi döntések alapján élhessenek a teljesítményösztönzés lehetőségével. A kereset-
kiegészítések forrásául szolgáló személyi juttatási előirányzat kötelező elkülönített tervezését 
1999-től célszerű bevezetni. 
7) A felek az 1998-as központi és társadalombiztosítási költségvetési javaslatokról folytatják 
a tárgyalásokat a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában, illetve a Népjóléti 
Érdekegyeztető Tanácsban a jelen megállapodás végrehajtásának és biztonságos pénzügyi 
megalapozásának érdekében. 
Az előzetes megállapodásban foglaltak a prognosztizáltnak megfelelő (17-19%-os mértékű) 
1997. évi infláció, a versenyszféra 1998. évi keresetnövekedési maximumára vonatkozó, 
16%-ot meg nem haladó ÉT ajánlás elfogadása, valamint a személyi jövedelemadó olyan 
módosulása esetén válnak véglegessé, amely a munkavállalók nettó bérpozícióját átlagosan 
0,5%-ponttal javítja. 
 
Budapest, 1997. szeptember 10. 
 
* A 3. pontban szereplő "...garanciát megteremti." nem jelentheti azt, hogy az 
intézményeknek a Kjt.-vel kapcsolatos béremelés tekintetében olyan kötelezettségeik 
legyenek, amelyek forrását pótlólagos költségvetési támogatásként nem kapták meg. 


