
EMLÉKEZTETŐ 
a KIÉT november 12-i üléséről 

 
Az ülés összehívását és a napirenden szereplő kérdések tárgyalását a SZÉF kérte. 
 
Napirend előtt a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének 
képviselője a kulturális törvény parlamenti vitájával kapcsolatban tájékoztatást adott arról 
(illetve sérelmezte), hogy a foglalkoztatási garanciák kimaradnak a törvényjavaslatból, illetve 
törekvések vannak a közalkalmazotti jogviszony visszaszorítására. 
 
1. napirendi pont: Finanszírozási kérdések áttekintése az előzetes 1998. évi közalkalmazotti 
megállapodás 7. pontja alapján 
A szakszervezetek egységes oldalálláspontjukat a következő hat pontban összegezték: 
1. A költségvetési intézmények finanszírozási rendszere teljeskörűen (nemcsak a 
bérfinanszírozás tekintetében) korrekcióra szorul, az erre irányuló munkákat haladéktalanul 
meg kell kezdeni, ebben a szakszervezetek készek részt venni. 
2. Kérik, hogy a kormány a december 9-i parlamenti végszavazás előtt mutassa be azokat a 
számításokat, amelyek alapján megítélhető, hogy az szja-törvény az előzetes közalkalmazotti 
megállapodás aláírásának időpontjában aktuális változathoz képest kedvezőbb nettó 
keresetalakulást tesz lehetővé. (A PM számításai szerint a korábbi változathoz képest, amely 
a bruttó keresetalakulásnál átlagosan 0,5 %-ponttal kedvezőbb nettó keresetnövekedést 
eredményezett volna, a jelenlegi változatnál ez a különbség már 0,7 - 1,0 %-pont.) 
3. Kérik a KIÉT három másik oldalát, hogy mellőzzék az előzetes megállapodásban nem 
szereplő tételek - alapvetően a létszámcsökkenés, mint lehetséges finanszírozási forrás 
kérdésköre - felvételének kezdeményezését a tárgyalásba és a megállapodásba. 
4. Kérik a Kormányt, mutassa be számszerűen, hogy az előzetes megállapodás 4. pontja 
értelmében az önkormányzatok részére biztosított, további 1,5 %-os keresetnövekedéshez 
forrást jelentő 5,5 milliárd forintos központi támogatástöbblet hogyan épült bele a 
normatívakba. 
5. A központi intézményi körben az előzetes megállapodás 3. pontja szerinti, az infláció 
mértékének (13,5 %) megfelelő keresetnövekedés garanciái intézményi szinten kerüljenek 
kialakításra - többletforrás igényével. Erről a tárgyalások ágazati-intézményi szinten 
folytatódjanak. 
6. Az átlagosan 16%-os illetménytáblához képesti visszalépés nem lehet tárgyalási alap. 
Az önkormányzati oldal többször hangsúlyozta, hogy egy teljeskörű KIÉT megállapodás 
aláírásának reményében tárgyalnak. Ehhez peremfeltételük az előzetes megállapodás 
finanszírozásához számításaik szerint hiányzó 14,3 milliárd forint plusz költségvetési 
támogatás. Ez a következőkből tevődik össze: 
- 8,6 milliárd Ft a 2%-os létszámfogyásból tervezett forrás helyettesítésére (vagy a 16 % 
helyett 14%-os tábla), 
- 5,7 milliárd Ft az 1997. évi egyszeri önkormányzati bevételből fedezett bérintézkedések 
miatti szintrehozáshoz. 
(Az oldal a PM-mel történt egyeztetés után elismerte, hogy az előzetes bérmegállapodás 4. 
pontjában szereplő 1,5%-os keresetnövekedés megalapozását szolgáló 5,5 milliárd Ft benne 
van a költségvetési javaslatban.) 
Az önkormányzati oldal a 16%-os bértáblával kapcsolatban közölte, hogy annak kifizetését 
fedezetlenség miatt az államháztartási törvény nem teszi lehetővé, ezért az önkormányzatok 
nem fogják vállalni az illetményemelést. 



Az intézményi munkáltatói oldal megerősítette, hogy az előzetes megállapodást csak azzal a 
feltétellel írták alá, ha az illetménynöveléshez intézményi szinten a forrás garantálva van. Ezt 
azonban továbbra sem látják. Ugyancsak fontosnak tartják a működési feltételek javítását. 
A kormányzati oldal: 
- jelezte, hogy az előzetes megállapodás három peremfeltétele közül kettő már teljesült (ÉT 
keresetnövelési irányszáma 13,5-16%, az szja kedvező nettósító hatása), az 1997. évi infláció 
is valószínűleg a 18% körüli mértéken alakul, így a megállapodás véglegesítésének várhatóan 
nem lesz akadálya, és ahhoz az önkormányzati oldal is csatlakozhat, 
- támogatja a szakszervezetek hat pontos állásfoglalását. Kérésükre november 17-én átadja az 
5,5 millárd Ft-ra és az szja nettósító hatására vonatkozó PM számításokat, 
- nem támogatja az önkormányzati oldal plusz forrásigényét, mert egyrészt a 
keresetnöveléshez szükséges pénzt a költségvetési javaslat tartalmazza, másrészt a 
költségvetés fő számai érdemben már nem módosíthatók; felhívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzatok nem tehetik meg, hogy ne fizessék ki a kjt. tábla szerinti illetményeket, 
- nem ért egyet a kamarai véleménnyel, fontosnak tartja a költségvetési intézményekben is a 
hatékonyabb gazdálkodást, 
- egyetértett azzal a szakszervezeti felvetéssel, hogy a finanszírozási rendszer felülvizsgálatra 
szorul, ebben a munkában várják a szociális partnerek segítségét, 
- javasolta a KIÉT bérmegállapodási technikájának az áttekintését is, pl. abból a 
szempontból, hogy ki és milyen mandátummal köti a megállapodást (kormányzati álláspont 
szerint csak a kormányzati és a szakszervezeti oldal rendelkezik olyan mandátummal, ami 
kötelezettségvállalást biztosít). 
Az MKM helyettes államtitkára tájékoztatása szerint a felsőoktatásban a támogatás 14,2%-os 
keresetnövekedésre ad lehetőséget, a közgyűjteményeknél is biztosított a 13,5%. A 
közoktatásban a normatív támogatás növekedése 12-13 %, ami lehetővé teheti a reálkereset 
szintentartását, de a lemaradás csökkentését nem. 
 
2. napirendi pont: Tájékoztatás a köztisztviselői illetményalap összegével kapcsolatos KÉF 
tárgyalásokról 
A BM képviselője tájékoztatást adott a köztisztviselői illetményalappal kapcsolatos KÉF 
tárgyalásokról és a november 7-i megállapodásról. 
A szakszervezeti oldal részéről a Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők 
Szakszervezetének képviselője kifogásolta az illetményalap elfogadhatatlanul alacsony 
mértékű emelésére tett kormányzati javaslatot, valamint a KÉF-en tárgyaló 
kormánydelegáció -elsősorban a PM - képviseleti szintjét és mandátumát. 
A KÉF megállapodás kapcsán a MüM politikai államtitkára önkritikát gyakorolt a 
kormányzati oldal KÉF-en belüli tevékenységével összefüggésben. A megállapodás ugyanis 
véleménye szerint meglehetősen "bizarr": egyrészt a szövege tartalmazza, hogy a 
kormányzati oldal, bár nem értett egyet, tartózkodott, másrészt a probléma megoldását a 
megállapodás "felfelé" próbálja hárítani. 
A napirend kapcsán vita kerekedett arról, hogy a KIÉT illetékes-e a köztisztviselői 
illetményalapról tárgyalni, ugyanis a szakszervezeti és az önkormányzati oldal az illetékesség 
mellett foglalt állást. A kormányzati oldal nem javasolt vitát az alapszabály értelmezéséről, és 
azzal indítványozta lezárni a kérdést, hogy a KIÉT a napirend szerinti tájékoztatást tudomásul 
vette. 
 
3. napirendi pont: Az 1998. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott, a 
közalkalmazotti illetményrendszert érintő képviselői módosító indítványok véleményezése 
A szakszervezeti oldal támogatja a Kjt. kiegészítő táblára vonatkozó (64.sz.) képviselői 
módosító indítványt, valamint támogatást kér a pedagógus szakmai minőségi bérpótlék 



bevezetését célzó 212. sz. (Szöllősi Istvánné - dr. Orosz István) módosító indítványhoz. A 
212. sz. indítvány kapcsán elhangzott az az érvelés, hogy a javasolt pótlék a közoktatási 
törvény 132. §-a végrehajtását célozná, amely szerint a Kormány kötelezettsége lett volna 
1996. december 31-ig kidolgozni a minőségi munka elismerésének rendszerét. Elutasítja az 
oldal a 181. sz. (Horn Gábor), valamint a 230-133. sz. (Horn Gábor - Szabados Tamás) 
módosító indítványokat, amelyek az egységes közalkalmazotti jogviszony és alapilletmény 
megállapítás megbontására irányulnak. 
Az önkormányzati oldal álláspontja, hogy többletforrás nélkül egyik módosító indítványt sem 
támogatják, különösen olyan helyzetben, amikor a kötelező tábla emeléséhez sincs meg a 
forrásuk. De nem is látják indokoltnak egy szakma külön kiemelését, valamint azt sem, hogy 
egy szakmai törvény végrehajtását a költségvetési törvény oldja meg. 
Kormányzati részről a MüM és az MkM szakmai oldalról támogatná ugyan a pedagógusok 
minőségi pótlékát, de ehhez a források nem teremthetők meg. 
Napirend utáni felvetések: 
a) A szakszervezetek részéről felhívták a figyelmet a készpénzkímélő fizetési rendszerekkel 
kapcsolatos problémákra, például, hogy egyes munkáltatók nem engedik a munkavállalóknak 
a szabad bankválasztást, illetve a munkavállalóknak plusz költségei merülnek fel. 
Válaszként elhangzott, hogy a Kormány fokozott odafigyeléssel kíséri az intézkedés 
végrehajtását, hogy az a törvény szellemében valósuljon meg. 
b) Ugyancsak szakszervezeti részről jelezték, több munkahelyen a beosztott munkavállalók 
nem mernek élni azzal a lehetőséggel, hogy elérve a nyugdíjkorhatárt kérjék nyugdíjuk 
folyósítását, mivel erre tekintettel megkapják felmondásukat is. 
Kormányzati válaszként elhangzott, hogy a nyugdíj nem jogszerű hivatkozás a felmondásra, 
ugyanakkor nehezen tettenérhető, ha más a felmondás megjelölt indoka. 
 
Budapest, 1997. november 17. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 


