
 
E S E M É N Y N A P T Á R 

 
a költségvetési intézményi szféra makroszintû 

érdekegyeztetésérôl 
 
 
 
1988. december              Az Országos Érdekegyeztetô Tanács (OÉT) megala- 
                                          kulása 
 
1989. augusztus 24. A Minisztertanács határozata a költségvetési intézményi szféra 

makroszintû érdekegyeztetô fóruma létrehozásának kormányzati 
kezdeményezésérôl 

 
1989. szeptember 22.  Elôkészítô plenáris ülés valamennyi érintett szervezet meghívásával, 

amelyet késôbb az alakuló kormányzati,  munkáltatói és 
érdekképviseleti tárgyalócsoportok egyeztetô értekezletei követtek 

 
1989. november 6.  KIMÉT (Költségvetési Intézmények Munkaügyi Érdekegyeztetô 

Tanácsa) plenáris ülés 
Napirend: 
1. A KIMÉT megalakulása (nem született megállapodás) 
2. Kormányzati elképzelések az 1990-es költségvetési 
    bérmechanizmusról 

 
1989. november 17. KIMÉT plenáris ülés 

Napirend: 
1. A KIMÉT megalakulása 
    Megállapodás a KIMÉT létrehozásáról. 

 
1989. december 13. KIMÉT plenáris ülés 

Napirend: 
1. A november 17-i ülés emlékeztetôjének elfogadása 
2. A KIMÉT ideiglenes ügyrendjének elfogadása 
3. Az 1990-es költségvetési bérpolitika és bérautomatizmus 
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1990. február 27. KIMÉT szakértôi ülés 
Napirend: 
1. A költségvetési érdekegyeztetés információs rendszere 
2. Középtávú bérpolitikai program 
3. Költségvetési bértarifák 
4. Az Országos Érdekegyeztetô Tanács jövôje 

 
1990. augusztus 13. Megállapodás (MüM, PM, költségvetési szakszervezetek) az 5.600 

Ft-os minimális bér 1990. szeptember 1-jei bevezetéséhez szükséges 
fedezetrôl 

 
1990. augusztus 1. Az Érdekegyeztetô Tanács (ÉT) megalakulása 
 
1990. október 29. KIÉB  (Az ÉT Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô 

Bizottsága) 1. plenáris ülése 
Napirend: 
1. A KIÉB ügyrendjének elfogadása 
2. Konzultáció az egyes egyházi ünnepek munkaszüneti  
    nappá nyilvánítására vonatkozó javaslatról 
Elnapolt témák: 
- A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény tervezete 
- Az új Munka Törvénykönyve elvi tézisei 
- Az államháztartási törvény tervezete 

 
1990. november 6. KIÉB 2. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A tanácselnökök anyagi elismerésével kapcsolatos  
    TÖOSZ indítvány 
Elnapolt téma: 
- A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény tervezete 

 
1990. november 8. KIÉB 3. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az államháztartási törvény tervezete (1. olvasat) 
2. A KIÉB ügyrendjének aláírása 
3. Megállapodás a tanácselnökök anyagi elismerésével kap- 
    csolatos KIÉB közleményrôl 
4. A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény tervezete 
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1990. november 15. KIÉB 4. plenáris ülése 

Napirend: 
1. a)  Az 1991. évi állami költségvetés (elôzetes konzultáció) 
    b)  A költségvetési intézményi szféra 1991. évi bér- 
         mechanizmusa (az elôterjesztô indoklása alapján a  
         napirendrôl levéve) 
2. Tézisek az új Munka Törvénykönyve elvi kérdéseirôl 

 
1990. november 28. KIÉB 5. plenáris ülése (együttes ülés az ÉT Gazdaságpolitikai 

Konzultatív Bizottságával) 
Napirend: 
1. Az 1991. évi állami költségvetés 

 
1991. január 23. KIÉB 6. plenáris ülése 

Napirend: 
1. KIÉB állásfoglalás kialakítása az 1991. évi bér- 
    szabályozásról (bérliberalizáció) 
2. Javaslatok a KIÉB 1991-es munkaprogramjához 

 
1991. február 21. KIÉB 7. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A minimális bér emelése 
2. A belföldi kiküldetési napidíj átalány emelése 
3. A KIÉB 1991. I. félévi munkaprogramja 

 
1991. április 16. KIÉB 8. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A minimális bér 7000 Ft-ra történô felemelésével 
    összefüggô pótlólagos költségvetési bérigény vizsgálata 
2. A közgyûjteményi, közmûvelôdési és mûvészeti dolgozó- 
    kat érintô bérpolitikai intézkedésre a törvényben elô- 
    irányzott összeg felülvizsgálata 
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1991. április 23. KIÉB 9. plenáris ülése 
Napirend: 
1. Az 1991. évi költségvetési folyamatok alakulásáról szóló 
    kormányelôterjesztés tervezetének vitája (5 md Ft költség- 
    vetési tartalék felosztása), illetve az érdekképviseleti szer- 
    vezetek által bejelentett többlet támogatási igények vizs- 
    gálata 

 
1991. május 15. KIÉB 10. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az államháztartási törvény tervezete (átdolgozott tervezet 
    elsô olvasata) 

 
1991. május 27. KIÉB 11. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az államháztartási törvény tervezete (második olvasat) 
2. Egyes energiahordozók fogyasztói ára emelésének 
    hatása a költségvetési intézmények dologi kiadásaira 

 
1991. június 12. KIÉB 12. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az alapbérrendszerek piacgazdasági követelményeknek 
    megfelelô átalakítása 
2. A teljes bérliberalizálás feltételeinek áttekintése 

 
1991. július 3. KIÉB 13. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Állásfoglalás a kötelezô végkielégítés bevezetésérôl szóló 
    ÉT elôterjesztéssel kapcsolatban 

 
1991. szeptember 4. KIÉB 14. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1992. évi állami költségvetési irányelvek és a bér- 
    automatizmus 
2. Állásfoglalás az ÉT számára a minimális bér fel- 
    emelésérôl 
3. A kollektív bértárgyalási rendszer kiépítése - a bérlibera- 
    lizálás feltételei 
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1991. szeptember 12. KIÉB 15. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény terveze- 
    tének általános vitája 
2. Szakszervezeti javaslat a kötelezô végkielégítés azonnali 
    bevezetésére a költségvetési intézményeknél 

 
1991. szeptember 26. KIÉB 16. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tervezete 
    (második olvasat) 
2. A kötelezô végkielégítés bevezetése a költségvetési 
    intézményeknél 

 
1991. december 5. KIÉB 17. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1992. évi állami költségvetésrôl szóló törvényjavaslat 

 
1992. március 30. KIÉB 18. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1992. évi központi bérpolitikai intézkedési keret  
    felosztása (elsô tárgyalás) 

 
1992. április 23. KIÉB 19. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Megállapodás az 1992. évi központi bérpolitikai intézke- 
    dési keret felosztásáról (második tárgyalás) 

 
1992. június 22. KIÉB 20. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A közalkalmazottak és köztisztviselôk jogállásáról szóló 
    törvények végrehajtásával összefüggô kérdések: 
    a)  Végrehajtási rendeletek 
    b)  Finanszírozási kérdések 
2. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsának 
    alapszabály tervezete 
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1992. június 29. KIÉB 21. plenáris ülése 
Napirend: 
1. A Kjt. szociális, egészségügyi, család-, gyermek és 
    ifjúságvédelmi ágazatban történô végrehajtásáról szóló 
    kormányrendelet tervezete 

 
1992. július 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

hatályba lépése  (a KIÉT-nek a közalkalmazottak országos 
érdekegyeztetô fórumaként való törvényi meg- 
jelölése) 

 
1992. július 14-15. KIÉT 1. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Kormányrendelet-tervezet a Kjt. végrehajtásáról a  
    mûvészeti, a közmûvelôdési és a közgyûjteményi  
    területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával  
    összefüggô egyes kérdések rendezésére 

 
1992. július 20. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel  
    kapcsolatos egyes vitás kérdések 

 
1992. július 28. KIÉT 2. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Kormányrendelet-tervezet a Kjt. végrehajtásáról a 
    közoktatási intzéményekben 

 
1992. szeptember 24. KIÉT 3. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1992. évi központi bérpolitikai intézkedési keret 200 
    millió forintos tartalékából 100 millió forint felhaszná- 
    lására vonatkozó kormányzati javaslat 
2. Az 1992. évi költségvetésrôl szóló XCI. törvény módosí- 
    tására vonatkozó pénzügyminisztériumi kormányelô- 
    terjesztés  
3. Az 1993. évi költségvetésrôl szóló törvényjavaslatra 
    vonatkozó pénzügyminisztériumi kormányelôterjesztés 
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1992. október 5. KIÉT 4. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Kormányrendelet-tervezet a Kjt. végrehajtásáról a  
    mûvészeti, a közmûvelôdési és a közgyûjteményi  
    területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával  
    összefüggô egyes kérdések rendezésére (2. tárgyalás) 

 
1992. október 21. KIÉT 5. plenáris ülése 

Napirend:  
1. Kormányrendelet-tervezet a Kjt. végrehajtásáról a 
    mûvészeti, a közmûvelôdési és a közgyûjteményi 
    területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
    összefüggô egyes kérdések rendezésére (3. tárgyalás) 

 
1992. november 16. KIÉT 6. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Megállapodás az 1992. évi központi bérpolitikai  
    intézkedési keret 200 millió forintos tartalékának a  
    felosztásáról 

 
1992. november 27. KIÉT 7. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabály tervezete (további egyeztetés munka- 
    csoporthoz utalva) 
2. A Kjt. kultúrális és közoktatási területen történô végrehaj- 
    tását szabályozó kormányrendeletekkel kapcsolatos szak- 
    szervezeti kifogások 
3. A 200 millió forintos bérpolitikai tartalék felosztásáról 
    kötött november 16-i KIÉT megállapodás szövegének  
    egyeztetése 

 
1993. január 6. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabálya 
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1993. január 28. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabálya 

 
1993. február 3. KIÉT 8. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A Kjt. módosítására vonatkozó három pontos kormány- 
    zati javaslat 
2. Tájékoztatás a szakszervezeti vagyon védelmérôl szóló 
    1991. évi XXVIII. törvénnyel kapcsolatos képviselôi 
    módosító indítványokról 
3. A költségvetési ágazati tarifarendeleteket hatályon kivül 
    helyezô munkaügyi miniszteri rendelet tervezete 
4. Konzultáció a közalkalmazottak 13. havi illetménye 
    kifizetésével kapcsolatos problémákról 
5. A Kjt. kultúrális területen történô végrehajtásáról szóló 
    kormányrendelet módosítására vonatkozó KKDSz indít- 
    vány 

 
1993. április 15. KIÉT 9. plenáris ülése 

Napirend elôtti felvetések: 
-  Az oktatási törvények napirendre tûzésének sürgetése az 
   érdekképviseletek részérôl 
-  Önkormányzati felvetés a társadalombiztosítási önkor- 
    mányzatok munkaadói képviselôi delegálásával kapcso- 
    latos problémákról 
Napirend: 
1. A közalkalmazotti tanácsválasztásra vonatkozó kor- 
    mányrendelet tervezete 
2. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret  
    elosztásának elôkészítése és a márciusi költségvetési  
    kereseti adatfelvétel feldolgozására vonatkozó tábla- 
    tervek 
Elnapolt téma: 
-  A Kjt. módosítására vonatkozó MüM elôterjesztés 
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1993. április 22. KIÉT 10. plenáris ülése 
Napirend: 
1. A közalkalmazotti tanácsválasztásról szóló kormány- 
    rendelet tervezete (2. tárgyalás) 
Elnapolt téma: 
-  A Kjt. felülvizsgálata 

 
1993. május 3-4. KIÉT 11. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret 
    (10 md Ft) elosztása (2. tárgyalás) 
2. A Kjt. felülvizsgálata 

 
1993. május 6. KIÉT szakértôi értekezlet 
 Napirend: 

1. A bérpolitikai intézkedési keret elosztása 
 
1993. május 11. KIÉT 12. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret 
    elosztása (3. tárgyalás) 

 
1993. május 20. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. Az alapítványi, magán és egyházi fenntartású oktatási , 
    kultúrális, szociális és egészségügyi intézményekben  
    foglalkoztatottak  bérpolitikai keretbôl történô részesíté- 
    sével kapcsolatos nézetkülönbségek 
2. A KIÉT alapszabálya 

 
1993. május 25. KIÉT 13. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Megállapodás az 1993. évi központi bérpolitikai intézke- 
    dési keret (10 md Ft) felosztásáról 
2. A közoktatásról és a szakképzésrôl szóló törvényjavaslat 
Elnapolt téma: 
-  Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kor- 
   mányrendeletek tervezete 
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1993. június 2. KIÉT 14. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kor- 
    mányrendeletek tervezete 
Elnapolt téma: 
-  A KIÉT alapszabálya (szakszervezeti oldal kérésére) 

 
1993. június 23. KIÉT 15. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Konzultáció a pénzügyminiszterrel a Kjt. illetmény- 
     rendszere hatálybalépésének egy évvel történô elhalasz- 
     tására vonatkozó törvényjavaslatról 
2. Konzultáció a pénzügyminiszterrel az 1993. évi  
     pótköltségvetési javaslatról 
3.  Az önkormányzati oldal konzultációs javaslata a  
     társadalombiztosítási önkormányzatok megalakulá- 
     sával kapcsolatos ügyekrôl 

 
1993. augusztus 23. KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. A Kjt. illetményrendszerének finanszírozása  

 
1993. augusztus 31. KIÉT 16.  plenáris ülése 

Napirend: 
l. Az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat és a köz- 
   alkalmazottak jogállásáról szóló tv. illetménytáb- 
   lájának 1994. évi bevezetése (a témáról napirenden kivül  
   folyt konzultáció, közben szakértôi értekezlet volt) 
2. A belföldi napidíjról szóló kormányrendelet módosítása 
3. Tájékoztató az 1993. évi központi bérpolitikai intézke- 
    dések végrehajtásával összefüggô egyes kérdésekrôl 

 
1993. szeptember 6. KIÉT 17. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1994. évi költségvetési törvényjavaslat és a Kjt. 
    illetménytáblájának 1994. évi bevezetése 
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1993. október 21. KIÉT 18. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 50 mFt-os bérpolitikai tartalékkeret felhasználására 
    vonatkozó kormányzati javaslat 

 
1993. október 26. KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. A különbözô elômeneteli és besorolási rendszerek össze- 
    hasonlítható munkaköreinek azonosítása 

 
1993. november 3. KIÉT 19. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A Kjt. módosítása (Tarnóczky-Rudics-féle képviselôi 
    módosító indítvány) 

 
1993. november 5.  KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. A bérpolitikai tartalék 10 mFt-os maradékának elosztása 

 
1993. november 9. KIÉT 20. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A Kjt. módosítása (szakszervezeti javaslatok és MüM 
    tervezet) 

 
1993. november 11. KIÉT 21. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Megállapodás az 1993. évi központi bérpolitikai intéz-  
    kedési keret 50 mFt-os tartaléka maradékának elosztásáról 
2. A Kjt. módosítása (MüM tervezet) 

 
1993. november 23. KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. Útmutató a helyi önkormányzatok és önkormányzati 
    költségvetési szervek részére a Kjt. szerinti illetmény- 
    rendszer 1994. január 1-jei bevezetésével összefüggô 
    többletkiadás felméréséhez és a finanszírozással kapcso- 
    latos feladatok végrehajtásához 
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1993. november 29. KIÉT 22. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Útmutató a helyi önkormányzatok és önkormányzati 
    költségvetési szervek részére a Kjt. szerinti illetmény- 
    rendszer 1994. január 1-jei bevezetésével összefüggô 
    többletkiadás felméréséhez és a finanszírozással kap- 
    csolatos feladatok végrehajtásához 

 
1993. december 9. KIÉT 23. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Útmutató a központi költségvetési intézmények Kjt. 
    szerinti illetményrendszere bevezetésével összefüggô 
    többletkiadások felméréséhez  
2. A költségvetési ágazati tarifarendeletek hatályon kívül  
    helyezése 
Nem volt egyetértés a napirendre tûzésrôl: 
1. A Kjt. módosításának végrehajtása a közoktatásban 

 
1994. február 3. KIÉT 24. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A Kjt. finanszírozásával és módosításával összefüggô 
    kérdések (A1 emelése, a Kjt. teljeskörû finanszírozása, 
    a közoktatási és a kultúrális vhr. módosításának egyez- 
    tetése) 

 
1994. augusztus 25. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A KIÉT programjának egyeztetése 
2. A KIÉT-ben tárgyalandó TGM témák áttekintése 
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1994. augusztus 31. KIÉT 25. plenáris ülése 
Napirend: 
1. Konzultáció a Munka Törvénykönyve szerinti átlagke- 
    reset-számítás szabályainak korszerûsítésére vonatkozó 
    javaslatról 
2. A társadalmi-gazdasági megállapodás (TGM) keretében 
     a KIÉT-ben tárgyalandó témák egyeztetése 
Nem volt egyetértés a napirendre tûzésrôl: 
1. Az 1994. évi pótköltségvetés irányelvei (elhalasztva a 
    törvénytervezet tárgyalásához) 

 
1994.szeptember 5. KIÉT 26. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1994. évi pótköltségvetés 
2. A helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása 

 
1994. október 13. KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. Az átlagkereset-számítás szabályainak korszerûsítése 

 
1994. október 14. KIÉT 27. plenáris ülése 
          október 18. Napirend: 

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 
    Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módo- 
    sítására vonatkozó elvi javaslat, beleértve az átlagkereset- 
    számítás szabályainak korszerûsítését  
2. A kormány 1995. évi gazdaságpolitikai irányvonala; a 
    költségvetési bérrendszer és bérpolitika aktuális kérdései 

 
1994. november 15. KIÉT 28. plenáris ülése  
          november 23. Napirend: 

1. Az 1995. évi költségvetési törvényjavaslat KIÉT hatás- 
    körébe tartozó kérdései 
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1994. december 14.  KIÉT 29. (szakértôi) ülése 
Napirend: 
1. Javaslat az 1995. évi energia áremeléshez kapcsolódó 
    intézményi kompenzációra 
Nem volt egyetértés a napirendre tûzésrôl: 
1. A Kjt. és az Mt. Kjt-t érintô módosítására vonatkozó 
    elôterjesztés 

 
1995. január 11. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A január 18-i plenáris ülés napirendje 
2. A KIÉT alapszabályának egyeztetése 

 
1995. január 17. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabályának egyeztetése 

 
1995. január 18. KIÉT 30. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabálya 
 
A KIÉT alapszabályáról nem született megállapodás, ezért az 
önkormányzati oldal az ülésrôl kivonult, részvételét a KIÉT-ben 
felfüggesztette. 
 

 Szakértôi konzultáció: 
1. Útmutatók (központi és önkormányzati intézményi körre) 
    a közalkalmazotti A1 8500 Ft-ra emelésével összefüggô 
    többletkiadások felméréséhez 
Nem került tárgyalásra: 
1. A társadalmi-gazdasági megállapodás KIÉT hatáskörébe 
    tartozó kérdései 

 
1995. január 20.  KIÉT szakértôi értekezlet 

Napirend: 
1. A Munka Törvénykönyve módosítása 
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1995. március 7. KIÉT 31. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A közalkalmazotti tanácsi választással kapcsolatos egyes kérdésekrôl 
szóló kormányrendelet tervezete 

 
1995. április 4. KIÉT 32. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A március 12-i gazdasági stabilizációs csomag 

 
1995. május 2. KIÉT 33. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Törvényjavaslat a gazdasági stabilizációs csomagról 
2. A közalkalmazotti tanácsválasztásról készülô jelentés 
    KIÉT által ajánlott formanyomtatványának elfogadása 

 
1995. május 10. KIÉT 34. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1995. évi pótköltségvetési törvényjavaslat 

 
1995. július 18. KIÉT 35. plenáris ülése 

Napirend: 
1. Az 1996. évi költségvetési irányelvek 

 
1995. szeptember 14. Ügyvivôi konzultáció 

Napirend: 
1. A KIÉT alapszabályának egyeztetése 
 

1995. szeptember 25. Ügyvivôi konzultáció 
Napirend: 
1. A KIÉT alapszabályának egyeztetése 

 
1995. szeptember 25. KIÉT 36. plenáris ülése 

Napirend: 
 1. A KIÉT alapszabálya  

Az alapszabályról nem született megállapodás, az 
önkormányzati oldal ismét kivonult. 
2. Az 1996. évi gazdaságpolitika (költségvetés) 
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1995. október 24. KIÉT 37. plenáris ülése 
 Napirend: 

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
    szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat tervezete 
2. Konzultáció a közalkalmazottak illetményhelyzetérôl 

 
1995. november 14. KIÉT 38. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A közalkalmazottak keresetének 1996. évi emelése 
2. A pszichológusi tevékenységrôl szóló kormányrendelet 
    tervezete 

 
1995. november 23. KIÉT 39. plenáris ülése 

Napirend: 
1. A központi és az önkormányzati költségvetési intézmé- 
    nyek 1996. évi illetményemelése 

 
1995. december 6. KIÉT 40. plenáris ülése 
           december 8.  Napirend: 

1. A KIÉT alapszabályának elfogadása 
     MEGÁLLAPODÁS a KIÉT alapszabályáról 
 2. A központi és az önkormányzati költségvetési intézmé- 

    nyek 1996. évi illetményemelésére, valamint a közalkal- 
    mazotti elômeneteli és illetményrendszer módosítására  
    vonatkozó kormányzati javaslat (jegyzôkönyv aláírása!) 

 
1995. december 21. KIÉT 41. plenáris ülése 

Napirend: 
 1. A KIÉT alapszabályának aláírása 

2. Az államháztartási törvény végrehajtási rendeleteinek 
    módosítása (a Kincstár mûködésével összefüggésben) 

 
1996. január 23. KIÉT 42. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A Kjt. elômeneteli és illetményrendszerének módosítása 
 2. A Kjt. módosítása (illetményen kivüli részek) 
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1996. január 24. KIÉT 43. plenáris ülés 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazottak 1996. évi illetményemelésének 
     kormányzati garanciái a december 8-i jegyzôkönyv 
     továbbtárgyalása alapján  
     KIÉT MEGÁLLAPODÁS a központi és önkormány- 
     zati költségvetési intézmények munkavállalói 1996. évi 
     illetményemelésérõl, valamint a közalkalmazotti elõme- 
     neteli és illetményrendszer módosításáról 
  
 
1996. január 29-31. KIÉT szakértôi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A Kjt. elômeneteli és illetményrendszere (SZAKÉRTÕI 
     EMLÉKEZTETÕ aláírása !) 
 
1996. február 7. KIÉT 44. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A Kjt. módosítása 
     KIÉT MEGÁLLAPODÁS a közalkalmazottak jogállá- 
     sáról szóló törvény illetményelõmeneteli rendszerének  
     módosításáról 
 
1996. március 8. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazotti illetményrendszer 1996. évi többlet 
     finanszírozási igényének felmérését szolgáló “Útmutatók” 
     (munkaviszony beszámítása, minimálbér) 
 
1996. március 28. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. “Utmutatók” (illetménytábla február 1-jei módosítása) 
 
 
1996. március 28. HÁROMÉVES MEGÁLLAPODÁS A KÖZALKALMA- 
 ZOTTI SZFÉRÁBAN 
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1996. június 11. KIÉT 45. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Az államháztartási reform és az azzal összefüggõ  
     feladatok ütemezése 
 
1996. június 13. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. Elõzetes elgondolások a közalkalmazottak elõmeneteli 
     és illetményrendszerének 1997. évi módosítására 
 2. Az 1996. évi illetményemelésrõl szóló KIÉT meg- 
     állapodás teljesülése évközi vizsgálatának szempontjai 
     a közalkalmazotti körben 
 
1996. július 11. KIÉT 46. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi költségvetési irányelvek 
 2. Elõzetes elgondolások a közalkalmazotti illetmény- 
     rendszer 1997. évi változtatására 
 
1996. július 24. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazotti illetményrendszer finanszírozására 
     vonatkozó elképzelések 
 2. Útmutatók a szeptember 1-jétõl hatályos közalkalmazotti 
     illetménytábla forrásigényének felméréséhez 
 
1996. augusztus 15. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazotti besorolási rendszer módosítása 
 
1996. szeptember 3. KIÉT 47. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A KIÉT 1996. január 24-i bérmegállapodása teljesülésé- 
     nek áttekintése 
 2. Javaslat a készpénzkímélõ bérfizetési módszerre való 
     áttérésre 
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1996. szeptember 5. KIÉT 47. plenáris ülés folytatása 
 Napirend: 
 1. A KIÉT 1996. január 24-i bérmegállapodása teljesülésé- 
     nek áttekintése 
     EMLÉKEZTETÕ aláírása  
 
1996. szeptember 6. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A Kjt. elõmeneteli és illetményrendszerének változtatása 
 
1996. szeptember 18. KIÉT 48. plenáris ülése (zárt ülés) 
 Napirend: 
 1. A Kjt. elõmeneteli és illetményrendszerének 1997. évi 
     módosítása 
 
1996. szeptember 23. KIÉT 49. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló 
     tájékoztató 
 2. Az 1996. évi költségvetés módosítása 
 3. A Kjt. elõmeneteli és illetményrendszerének 1997. évi 
     módosítása (szóbeli elõterjesztés a törvényjavaslat ter- 
     vezetérõl) 
 
1996. szeptember 25. KIEGÉSZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS (a szeptember 5-i 
 emlékeztetõ alapján) a költségvetési szféra 1996-os 

bérmegállapodásának megvalósulását biztosító korrek- 
 ciós intézkedésekrõl (6,7 Mrd Ft) /A megállapodást a kor- 
 mányzati, a szakszervezeti és az intézményi munkáltatói oldal  
 írta alá / 
 
1996. szeptember 27. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. Az 1996. évi bérmegállapodás teljesítésérõl kötött ki- 
     egészítõ megállapodásban rögzített korrekciós intéz- 
     kedések keretösszegeinek (6,7 Mrd Ft) felosztása 
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1996. október 9. KIÉT 50. plenáris ülése (1. nap) 
 Napirend: 
 1. Az 1996. évi bérmegállapodás teljesülését szolgáló ki- 
     egészítõ bérpolitikai keretösszegek felosztása 
     MEGÁLLAPODÁS a 6,7 milliárd forintos pótlólagos 
     központi bérpolitikai keret felosztásáról  
 2. A közalkalmazottak elõmeneteli és illetményrendszerének  
     1997. évi módosítása (elnapolva !) 
 3. Az 1997. évi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat 
 
1996. október 16. KIÉT 50. plenáris ülésének folytatása 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi költségvetési törvényjavaslat október 9-én 
     megkezdett tárgyalásának folytatása 
 Az október 9-i MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA 
 
1996. október 28. KIÉT 51. plenáris ülése (1. nap) 
 Napirend: 
 1. A költségvetési intézményi szféra 1997. évi kereset- 
     növekedése, valamint a közalkalmazottak elõmeneteli 
     és illetményrendszere 
 
1996. október 30. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi közalkalmazotti illetménytábla 
 
1996. november 1. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazottak 1997. évi keresetnövekedése 
     központi és önkormányzati intzéményi körben 
     történõ finanszírozásának kérdései 
 
1996. november 4. KIÉT 51. plenáris ülésének folytatása 
 Napirend: 
 1. A költségvetési intézményi szféra 1997. évi kereset- 
     növekedése 
     EMLÉKEZTETÕ aláírása az elért tárgyalási 
     eredményekrõl 
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1996. november 8. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi közalkalmazotti illetménytábla 
 
1996. november 13. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. Az 1997. évi közalkalmazotti elõmeneteli és illetmény- 
     rendszer 
     Szakértõi EMLÉKEZTETÕ aláírása az elért 
     tárgyalási eredményekrõl 
 
1996. november 14. ELÕZETES MEGÁLLAPODÁS a közalkalmazottak 
 1997. évi keresetnövekedésérõl (az elõzetes megálla- 
 podást az elõkészítõ bizottság tagjai írták alá, amelyben 
 az önkormányzati szövetségek nem vettek részt) 
 
1996. december 10. KIÉT 52. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A kormányzati oldal tájékoztatója a költségvetési szféra 
    1996. I-III. negyedévi keresetalakulásáról 
     MEGÁLLAPODÁS az 1996. évi bérmegállapodás 
     teljesülését szolgáló második pótlólagos bérpolitikai 
     keret ("3,7 Mrd Ft") elosztásáról 
 
1996. december 18. KIÉT 53. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazottak 1997. évi bérmegállapodásának 
     elõkészítése 
     MEGÁLLAPODÁS a közalkalmazottak 1997. évi 
     keresetnövelésérõl (Aláírás december 20-án: kormányzati, 
     munkavállalói, intézményi munkáltatói oldal) 
 
1997. január 29. KIÉT szakértõi értekezlet 
          február 10. Napirend: 
 1. A felsõoktatás (400 mFt) és a kutatás (80 mFt) 1996. évi 
     kiegészítõ bérpolitikai keretének elosztása 
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1997. március 26. KIÉT 54. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A kjt. módosításáról elõterjesztett képviselõi (Szöllõsiné) 
     önálló indítvány (illetményfizetés hó 3-ig) 
 2. A Munka Törvénykönyve módosítására vonatkozó törvény- 
     tervezet 
 
1997. május 8. KIÉT 55. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A kjt. módosítása (70-10/1997.IV.30 MüM)  
 
1997. június 13. KIÉT 56. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A “Hároméves megállapodás a közalkalmazotti szférában” c. 
     dokumentumban foglaltak idõarányos teljesítése 
     (Benne: A közszféra 1997. I. negyedévi keresetalakulása) 
 
1997. július 15. KIÉT 57. plenáris ülése 
 Konzultáció: az 1998. évi bérmegállapodás elõkészítésérõl 
 
1997. augusztus 29. KIÉT 58. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A közalkalmazotti illetményrendszer 1998. évi módosítása 
     (Tájékoztató a költségvetési szféra 1997. I. félévi kereset- 
     alakulásáról) 
 
1997. szeptember 10. ELÕZETES MEGÁLLAPODÁS a közalkalmazottak 1998. évi 

keresetnövekedésérõl (kormányzati oldal-szakszervezetek-
kamarai oldal aláírásával) 

 
1997. szeptember 30. KIÉT 59. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Az 1998. évi költségvetési törvényjavaslat 
 
1997. október 9. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A készpénzkímélõ fizetési módokra történõ áttérés 
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1997. október 13. KIÉT 60. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A közhasznú szervezetekrõl szóló törvényjavaslat 
 
1997. október 14.és 16. KIÉT szakértõi értekezlet 
 Napirend: 
 1. A Kjt. kiegészítõ illetménytáblája 1998-ra 
 
1997. november 12. KIÉT 61. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Finanszírozási kérdések áttekintése az elõzetes 1998. évi 
     közalkalmazotti megállapodás 7. pontja alapján 
 2. Tájékoztatás a köztisztviselõi illetményalap összegével kapcsolatos 
     KÉF tárgyalásokról 
 3. Az 1998. évi állami költségvetésrõl szóló törvényjavaslathoz  
     benyújtott, a közalkalmazotti illetményrendszert érintõ képviselõi 
     módosító indítványok véleményezése 
 
1998. március 19. ÉT-KIÉT találkozó (Horn Gyula miniszterelnök részvételével): 
 “Az országos érdekegyeztetés eltelt négy éve, 1994-98” 
 “Munkaügyért” díjak átadása érdekképviseleti vezetõknek 
 
1998. október 6. KIÉT 62. plenáris ülése 
 Napirend: 

1.  A közalkalmazotti tanácsi választással kapcsolatos egyes  
    kérdésekrõl szóló kormányrendelet tervezetének egyeztetése 
 

1998. november 6. KIÉT 63. plenáris ülése 
 Napirend: 

1.  Konzultáció a Munka Törvénykönyvérõl és a közalkalmazottak 
     jogállásáról szóló törvények módosításáról 
 
1998. november 18. KIÉT 64. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. Az 1999. évi költségvetési törvényjavaslat, a költségvetési 
      intézményi szféra 1999. évi bérelõirányzatai 
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1999. január 26. KIÉT informális ülése 
 Napirend: 

 1. Konzultáció az érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztésére 
     kidolgozott kormányzati koncepcióról 

 
1999. február 10. KIÉT 66. plenáris ülése 
 Napirend: 
 1. A Munka Törvénykönyvérõl, valamint a közalkalmazottak jog- 
     állásáról szóló törvények módosítására vonatkozó törvényjavaslat 
 
2000. október  KIÉT 67. plenáris ülése 
           3. 13. 18. Napirend: 
 1. A 2001-2002. évi költségvetési törvényben foglalt bérpolitikai  

    javaslatok 
2. A költségvetési szféra társadalmi párbeszéd rendszerének 
    átalakítására vonatkozó Kjt. módosítás (KIÉT megszüntetése) 
 

2001. február 22. KIÉT 68. plenáris ülése 
 Napirend:  

1. A közszféra 2000. évi bérkiegészítésére vonatkozó kormányzati 
    javaslat  
 

2001. március 9. KIÉT 69. plenáris ülése 
 Napirend: 

1. A közszféra 2000. évi kereset-kiegészítésérõl szóló 
kormányrendelet tervezet véleményezése 

 
2001. március 9. Kormány - SZEF hároméves megállapodás aláírása 
 
  

 

 

 

 

 

 

 


