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Posztmodern
a politikakutatásban
A világban 1989 után végbement
radikális változások, az új európai
realitások keresztül elé állították/
állítják a magyar politikakutatást. Az
a nacionalista robbanás, amelyet
idő nként szemérmesen „etnikai
újjászületésként" határozunk meg,
szétzilálta Kelet- és Közép-Európa
diktatórikusan kialakított politikai státusát és gazdasági rendjét. A kétpólusú világ meghalt. Helyébe viszont a térség kisállamainak,
régiónak, nemzeteinek és kisebbségeinek - néha kocsmai szintű
marakodása lépett.
A külpolitikatudomány látószöge,
amely korábban csaknem globális
terjedelm ű volt, beszű külőben van;
a naponta érkező - a szó szoros
értelmében pusztító - kihívások nyomása alatt erő teljesen Európa-központúvá válik. A szakértők az integráció/dezintegráció ellentétes vektorú folyamataiban próbálják a minimális rend racionális szerkezeteit
látni/láttatni. Míg Kazahsztántól
Csecseningián át Magyarországig
naponta szándéknyilatkozatok hangzanak el az Európába törekvésről,
addig a kontinensen (meg azon kicsit túl) másfél tucatnyi, igazából
soha nem volt nemzetállam jelenik
meg, pillanatnyilag kizárólag a kartográfiai kiadók örömétől kísérten.
Feltartóztathatatlannak t ű nik a
térségben elkezdő dött regionalizációs folyamat, azonban a keletés közép-európai térségi nagystruktúrák fragmentációja nem a fejlődés
szerves útját elő legezik; itt az
országrészek, tartományok, nagytájak ellenségként állnak szemben
egymással. A külpolitikakutatás
egyik fontos térségi vizsgálati
területe hosszabb időtávon át: az
újraéledő nacionalizmusok, valamint
ezzel szoros összefüggésben a
kisebbségi kérdés mechanizmusainak feltárása. a ,,kezelésmódok"
kidolgozása. Az európai folyamatokat ma jellemző integrációs/dezintegrációs tendenciák együttes jelenléte e vonatkozásban is kimutatható.
Egyfelől igaz, megszakítottságokkal
- épülnek az európai együttm űködés
és biztonságpolitika intézményei, a
gyakran emlegetett EBÉE, valamint
az Európa Parlament és Tanács
szervezetei. Ezen építményeken
belül formálódóban vannak az
összeurópai jogalkotás intézményei:
például Az Európai Regionális és
Kisebbségi Nyelvek Chartája, a
Kisebbségvédelmi Kódex. Másfelől:
a kelet- és közép-európai országok
alkotmányozási folyamatában konstans elem a kisebbségeket sért ő
intézkedések sorozata. A nacionalista politikák naponta zaklatják a jogi
és politikai diszkrimináció szinte
minden eszközével a kisebbségeket.
A térségi magyar politika érdeklődésének tengelyében természetesen a határokon túl élő , nagylétszámú magyar kisebbségek ügye
áll. A kutatás tárgya egyszerű sítve
is: kettős. Magyarország elemi gazdasági, kül-, biztonság-, és katonapolitikai érdeke, hogy a környez ő
államokban megindult politikai és
gazdasági erózió megálljon. (A politika cselekvési lehetősége ugyanakkor végtelenül korlátozott, többek
között a magyar kisebbségek miatt,
amelyek a felfokozott nacionalizmusok és a mindenhol jelenlévő szociális problémák miatt túszul eshetnek az új establishmentek önlegitimáló manő vereinek. A kontinensen rohamosan terjedő xenofóbia, a
nemzeti, faji és vallási előítéletesség
anatómiája szinte e sorba iktatható.
Másfelől azonban kutatandók maguk
a népcsoportok is, politikai stratégiavezetésük iránya, modernizációs,
hajlandóságuk és esélyeik, civiltársadalmi szerveződéseik, tipológiájuk
szempontjából.
A kor kihívása roppant nagy, a
folyamatos kihívásokra a tudományosan megalapozott, racionális
válaszok nem sokat késhetnek.
e.a.

Gratulálunk!
Kiemelkedő pályamunkájáért az idén Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült: Magyar Zoltán, Fehér Attila és Preiszner Johanna megosztva, Tőkés Károly, Benéné Visy
Júlia, Balogh Ágnes, Papp Gábor, Bélafiné Bakó Katalin,
Gulyás Attila, Vonderviszt Ferenc, Virosztek Attila, Gondi
Ferenc, Zsoldos Zoltán, Soukup Lajos, Bertóti Edgár,
Egyed László, Kolláth Zoltán, Rácz Attila, Anton Attila,
Horváth Viktor, Rédei Tamás, Hajdú Csaba és Fried Miklós
megosztva, Köblös József, Szanyi Miklós, Reményi Andrea Ágnes, Somai Miklós, Tóka Gábor, Molnár Kinga,
Berecz Katalin, Csanády András.
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Pomogáts Béla:

Válság vagy megújulás
A magyar tudományos kutatás
válságban van, és ez a válság
nem egyszer űen a kulturális élet
egészének mű ködését lassanként
aláásó, részben gazdasági,
részben politikai körülményekre
visszavezethető szélesebb válság
része, amely alapjaiban rendítette
meg a hazai könyvkiadást, a
folyóirat-irodalmat, a színházi
életet és a közmű velődést. A tudományos kutatás egészét különleges fejlemények is veszélyeztetik: a Magyar Tudományos
Akadémia vezet ő és szervező,
kutatásokat megindító és
fenntartó szerepének bizonytalansága, a felsőfokú oktatás időnként
már-már a mű ködő képességet
veszélyeztető zavarai, a leginkább
eredményes kutatók külföldre
vándorlása, az alapkutatások
jószerivel teljes ellehetetlenülése,
számos korábban jó nev ű kutatóintézet már bekövetkezett
vagy fenyeget ő összeomlása folytassam tovább?
Válságok között élni és dolgozni bizony nem túlságosan kedvteremtő, ennek a vészterhes és
csüggeszt ő állapotnak mindazonáltal lehet tanulsága és
jótékony hatása is. Tudniillik abban, hogy egy idő után, ha
egyáltalán túlélte a válságot, minden organikus rendszerben - és
ilyen rendszer a magyar tudományosság is - egyszer fel kell
támadnia a gyógyulás benső erejének, és meg kell indulnia az átalakulásnak. A súlyos válságok,
legalábbis a történelmi tapasztalat erre utal, hatékony reformokat
és hosszú távú megújulásokat
kényszeríthetnek ki és indíthatnak
el.
Abban ugyanis mindenki
egyetért, hogy a magyar tudományosság a nemrég megindult történelmi átalakulások
hatékony motorja kell, hogy legyen. A tudományos kutatás és
egyáltalán a magyar kultúra
egésze stratégiai ágazat, sőt talán
a legfontosabb stratégiai ágazat,
amelynek az előttünk álló korszakban igen sokrét ű és összetett
feladatokat kell vállalnia és
megoldania. Ilyen feladatok mindenekelőtt a gazdasági, társadalmi és kulturális modernizáció támogatásában, szervezésében és
megvalósításában állnak a kultúra
előtt. A magyar gazdaság csak
akkor jelenhet meg a világpiacon
és válik annak részévé, ha versenyképes termékekkel, eljárásokkal - és gondolatokkal lép fel,
nos, ennek a versenyképességnek a létrehozása nem annyira a politika, inkább a kultúra,
vagyis a felsőfokú oktatás és a
tudományos kutatás lehető sége
és feladata. E két stratégiai
ágazatnak kell fenntartania a magyar kultúrát, pontosabban az
ország kulturális színvonalát, és
létre kell hoznia azt a befogadókészséget, amely révén a nyugati
technikai, társadalmi és politikai
kultúra minden fontos értéke és
eredménye adaptálhatóvá válik.
Mindezek következtében a magyar tudományosság sokrét ű

válsága és több irányú veszélyeztetettsége idején kétségtelenül
szükség van olyan erőre, tekintélyre és intézményre, amely ezt
a tudományos kultúrát fenntartja
és megvédelmezi. Hála Istennek és gróf Széchenyi Istvánnak -, ez
az intézmény adva van, ez tudniillik a Magyar Tudományos
Akadémia. Es valóban eljött az
ideje annak, hogy az Akadémia kiemelkedve identitástudatának
zavaraiból, pénzügyi és intézményi válságaiból - újra megtalálja
nagy nemzeti küldetését és valóra
váltsa saját legjobb lehető ségeit.
Az Akadémia ezen önmagára
találásának, megerősödésének és
hatékonyságának lehet eszköze
és záloga a nemsokára az Országgy ű lés elé kerülő, úgynevezett
„akadémiai törvény", amely arra
van hivatva, hogy rendelkezzék a
magyar tudományosság eme legfőbb intézményének jogállásáról,
feladatairól, vagyonáról, gazdálkodásáról és tisztségviselőirő l.
Ebbő l a sokágú kérdéskörből
két különösen fontosnak látszó
tárgyat szeretnék közelebbr ő l
érinteni: az Akadémia „jogállását"
és irányításának demokratikusabbá tételét. Nos, az Akadémia jogi
helyzete az önkormányzat (a magyar jogrendben hagyományos)
alapelvére épül, és ezt az
önkormányzatot a „köztestület"
fogalmával jelöli meg. A köztestületi jogállás, jóllehet tudom,
sok értetlenséget és vitát váltott
ki, s bizonyára fog a jövőben is
kiváltani, szerencsésnek és
céiirányosnak mondható, minthogy igen fontos tudományos és
nemzeti érdekek f űződnek ahhoz,
hogy az Akadémia a kormányzati
szervektől és általánosságban is
a politikai élett ő l függetlenül
végezze tennivalóit.
Az Akadémiának széles körű és
magas fokú autonómia birtokában
kell végeznie tevékenységét,
egyszersmind az eddiginél
hatékonyabb belső demokrácia
alapján. A Magyar Tudományos
Akadémia ugyanis - a szóban
forgó törvény előírásai és szelleme szerint is - nem pusztán az
„tudós
akadémiai
tagok
testülete", hanem részben az
egész magyar tudományosságé,
részben az akadémiai kutatóintézetekben tevékenykedő
tudósoké is. Ennek az elvnek
messzemenően - az akadémiai
törvénytervezet megfelelő rendelkezéseinél erőteljesebben - kell
érvényesülnie az Akadémia szervezeti rendjében és döntéshozatali mechanizmusainak m ű ködésében.
törvény
Az
akadémiai
kétségtelenül történelmi jelentőségű lesz: rajta is fog múlni,
hogy a magyar tudományosság
milyen autonómia, következésképp milyen eszközök és
lehet ő ségek birtokában fogja
végezni azt a tevékenységét,
amelynek általános meggyőződés
szerint stratégiai jelentősége van,
s amely egyszerre záloga nemzeti kultúránk folytonosságának és
sokat emlegetett európai felzárkózásunknak.

Az innovációs kamara szerint
A lehető legrövidebb időn belül el
kell készíteni és kormányzati szinten
el kell fogadni a tudomány, illetve a
kutatás-fejlesztés egészére vonatkozó
egységes koncepciót. A Magyar Innovációs Kamara állásfoglalása szerint
olyan műszaki-fejlesztési stratégiát kell
kidolgozni, amely a legsürgősebb feladatanak azt tartja, hogy megakadályozza a kutatóintézetek teljes felszávagyonuk
valamint
molását,
kiárusítását. A kamara véleménye
szerint a kutatóintézeteket állami tulajdonban lévő egyszemélyes részvénytársaságokká kell átalakítani, és
ezt a jelentős szellemi és technikai
vagyont vagy az AVÚ felügyelete alatt,

vagy pedig közalapítvány formájában
kell m ű ködtetni. E keretek között
megoldható lenne a vagyon egységes
kezelése, valamint a feladatok
koordinálása. Az átalakítással egy
időben szükséges átütemezni az intézetek adósságállományát, biztosítva
a kialakítandó kutatóintézeti hálózat
nonprofit m űködésének feltételeit. E
kérdésekről mielőbb határozni kellene,
mivel a döntéskényszer el-, illetve
megkerülése azt jelentené, hogy az új
piacgazdaság igényeinek megfelelő
szellemi kapacitás megteremtése csak
később és jóval drágábban lenne
megvalósítható.

Április közepéig tíz megyében

Az ÉSZT megyei szervezetei

Közzé tesszük az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés eddig megalakult Megyei Szervezetei soros elnökeinek nevét és munkahelyi telefonszámát.
Baranya megyében: dr. Kiss György Janus Pannónius Tudományegyetem 72-11-433; Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Márai László
Tüzeléstechnikai Kutató 46-69-822; Csongrád megyében: dr. Garab
Gy őz ő Szegedi Biológiai Központ 62-23-022; Gy ő r-Moson-Sopron
megyében: Galli Csaba Széchenyi István Mű szaki Főiskola 96-13-111;
Hajdú-Bihar megyében: dr. Sárvári Mihály Agrártudományi Egyetem 5217-888; Somogy megyében: Zellerné Klinger Jolán Kaposvári Tan ítóképző
Főiskola 82-11-299; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Fejes Ferenc
GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar 42-13-411; Vas megyében: Soós
Lászlóné Vép Mg. Szakmunkásképző 94-12-958; Veszprém megyében:
Salamon Tamás Veszprémi Egyetem 80-22-022; Nógrád megyében: Kinczel Ferenc Pénzügyi és Számviteli Főiskola 32-17-133.

Nálunk vajon mi várható?

Illúziók nélkül
A karlsruhei német alkotmánybíróság a minap döntést hozott a volt
NDK Tudományos Akadémia feloszlatása és kutatóhálózatának kb.
7000 dolgozója elbocsátásával kapcsolatban. Az elbocsátottak közül
több mint 400 kutató törvényellenesnek tartotta a döntést, és ezért
keresetet nyújtott be az alkotmánybírósághoz. A bíróság a keresetet
elutasította, mivel a vitatott döntés „hozzájárult ahhoz. hogy a keleti
tartományokban a kutatási kapacitás optimálisan legyen kihasználva
... és a szükséges átszervezések hatékonyan menjenek végbe". A
bíróság két alkalmazott - két nő - esetében tett kivételt, mivel azok az
elbocsátáskor terhesek voltak, valamint a felmondási idő egy hónapnál kevesebb volt. Az ő szerződésüket meghosszabbították.
(New Scientist)

ELGONDOLKODTATÓ TÉNYEK
A francia kutatási minisztérium adatai szerint az országban 2653 vállalatnak és 57 szakmai szervezetnek van kutató- és fejlesztőrészlege.
Közülük ama legnagyobb vállalatok száma, amelyekben 2000 embernél
több dolgozik, 175 (6,4 százalék), ám ők foglalkoztatják az ország 54 352
kutatójának és 95 470 fejlesztőjének és az őket segítő munkásoknak és
alkalmazottaknak az 59 százalékát, végzik el az ilyen munkák 64 százalékát és részesülnek az e célú közpénzek 81 százalékában.
A minisztérium beszámolójából az is kit ű nik, hogy súlyponteltolódás
következett be a fejlesztéshez kapcsolódó kísérletek javára az alkalmazott és főképp az alapkutatás rovására, s hogy jóllehet a párizsi régió
túlsúlya csökkenőben van, a vállalati kutató- és fejlesztő tevékenység 56
százaléka még mindig ott összpontosul (1970-ben 65 százalék volt).
(Science et Vie)
Olcsó nyaralás
A TUDOSZ-iroda az idén nyáron is bérel kollégiumi szobákat, hogy
a családosan nyaralni kívánóknak segítséget nyújthasson.
A legolcsóbb nyaralási lehetőséget a BAJAI Tanítóképző Főiskola kollégiumában ajánljuk. Ide július 6-31., illetve augusztus 13-22. között lehet
menni. A kollégium a Dunához közel, kellemes környezetben van, étkezési
lehetőség helyben is van.
SZARVASON, a Körös partján ugyancsak lehet pihenni, a Vízgazdálkodási Főiskola kollégiumában, 2-3-4 ágyas szobákban. Étkezni a közeli, családias vendéglőkben lehet. Kollégáink tavaly Baján és Szarvason igen jól
érezték magukat.
PÉCSET a Mecsek lábánál, zöldövezetben a Pollack M. Főiskola kollégiumát ajánljuk, ahol az udvarban uszoda is van. A Székesegyháztól 5
percre van a kollégium, csendes, jó levegőjű helyen.
SOPRONBAN az Óvónőképző Főiskola kollégiumában kaptunk néhány
apartmann-szerű szobát, bizonyára népszerű lesz.
SZOMBATHELYEN az Orlay-Fürst Károly Szakmunkásképző Iskola
kollégiuméban ötszemélyes szobákban tudunk elhelyezést ajánlani nagycsaládosoknak, július 6. és augusztus 2. között. Az épületben napi háromszori étkezésre van lehetőség, kedvező áron.
Évek óta kellemes üdülési lehetőség volt KÉKEDEN és MÁLYIBAN. Az
idén oly mértékben megdrágultak (575 Ft + 50 Ft az üdülési díj a napi
szállásköltség fejenként) a szállások, hogy itt emiatt nem béreltünk szobát.
Ha valaki ide szeretne menni, a TUDOSZ-irodában megkaphatja az ügyintézők nevét, címét.
A turnusokról, térítési díjakról a TUDOSZ üdülési felelőseinél lehet érdeklődni, jelentkezni május 10-ig.
R.M.
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Az ÉSZT tavalyi munkájáról

Mit képvisel az ÉSZT szakért ője?

Egyenrangú országos konföderáció

Készüljön nemzeti munkavédelmi program!
Haubert Gábor, az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet főmunkatársa, az ÉSZT
munkavédelmi szakértője többévtizedes államigazgatási és szakszervezeti tapasztalattal rendelkezik a munkavédelem szerteágazó feladatköréből. 1984 óta dolgozik a kutatóintézetben, ahol
részben közreműködött kutatási témákban, részben
pedig vezette azokat. E minőségben is kérte fel az
ÉSZT, hogy az Érdekegyeztető Tanácson belül
alakult munkabizottságban képviselje a munkavállalói oldalt. E megbízatás eredményeiről kértünk
tőle tájékoztatást.
- Mivel kezd ődött képviseleti megbízatása?
- A munkavédelmi bizottság az ÉT-ben 1990
noveberében alakult. Első ténykedésünk a
munkavédelem elveir ől szóló kormányhatározat módosítása volt. Ennek lényeges
elemét a munkavállalói oldal kezdeményezte,
nevezetesen, hogy a törvény kidolgozása
során minél nagyobb mértékben vegyék figyelembe az ILO egyezményeit és ajánlásait
és sürgettük, hogy ezeket ratifikálja Magyarország. Másik javaslatunk volt, hogy a
törvény kidolgozása során az Európai
Közösség munkavédelemre vonatkozó
jogrendszerét kövessék. 1991 közepén bizottságunk megtárgyalta az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
tájékoztatóját, amit a kormány részére állított
össze az 1990. évi munkavédelmi helyzetről
és ott a munkáltatói oldallal közösen
kezdeményeztük kormányintézkedések meghozatalát, mert úgy ítéltük meg, hogy e téren
a helyzet kedvezőtlenül alakult. A balesetek
száma mintegy húsz százalékkal növekedett,
a munkavédelmi kutatás jelentősen visszaesett az erre fordítható pénzeszközök
csökkenése miatt. Sürgettük a felügyelőség
szervezeti és anyagi megerősítését. E külön
állásfoglalásunk eredményeként 1991. december 27-én megszületett a megfelelő határozat,
és a kutatásokra 1992-re a költségvetés tízmillió forintot biztosított.
- További tevékenységük is ilyen sikeres
volt?
- A magyar kormány felkérésére a múlt év
végén az ILO részéről egy szakértői misszió
jött országunkba, ebben résztvettek kormányzati, munkaadói és munkavállalói szakértők.
A nálunk töltött kétszer két hét alatt átvilágították munkavédelmi helyzetünket. Kétszer
találkoztak velünk is, s eszmecserét folytathattunk a teendőkről. A misszió jelentése, melyben ajánlást tesznek a hogyan továbbról, most
készül. Az OMMF tavaly decemberre elkészült
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Egy esztendő n keresztül - mandátumának lejártáig - az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés soros elnöki teendő it dr. Kis Papp László egyetemi docens, a Felső oktatási Dolgozók
Szakszervezetének elnöke látta el. A
Szószóló megkérte a leköszön ő elnököt, hogy tájékoztassa olvasóinkat
a szakszervezeti konföderáció elmúlt
tizenkét hónapjáról.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülést
a munkavédelmi törvény szakmai tervezetével,
ezt az ÉT munkavédelmi bizottsága decem- (ÉSZT) három, úgynevezett „teljes jogú" szakber 10-én és január 23-án megtárgyalta és szervezet alapította: az Agrároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete, a Tudományos Dolszámos javaslatot tett, melyek egy részét a
gozók Szakszervezete és a Felsőoktatási Dolkormányzati és a munkáltatói oldal is akceptálgozók Szakszervezete. Ez a szakszervezeti konta, de az egyeztetés még nem zajlott le a föderáció megalakulása óta egyenrangú orszámunkavédelem keretein belül.
gos konföderációként tagja az Országos Érdek- Milyen az együttm űködésük a többi egyeztető Tanács munkavállalói oldalának.
szakszervezeti szövetséggel?
Szakszervezeti tömörülésünk iránt jelenleg is
- Amikor 1991 júniusában a szakszervezeti több szakszervezet érdeklődik. Kapcsolatot kerekerekasztal felbomlott, mi úgy döntöttünk, sett velünk - többek között - a nem művelődési
hogy együttmű ködésünket nem szakítjuk meg, tárca alá tartozó felsőoktatási intézmények néhány
mert a munkavédelmet elsősorban szakmai érdekképviselete: az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (azóta teljes jogú tagként, belékérdésnek tekintettük és mentesítettük a poli- pett), a Vendéglátóipari Főiskola, az Államtikai csatározásoktól. Hiszen e téren minden igazgatási Főiskola. Érdeklődött szövetségünk
vita a munkavállalók egészségét. testi épségét iránt például a honvédségi felsőoktatási inveszélyeztetné.
tézmények szakszervezeti tagozata is. Több nagy
- További terveik, elképzeléseik?
szakszervezet kutatóintézeti tagozata hónapok óta
- A munkavédelmi bizottság keretében sze- megfigyelőként részt vesz az ÉSZT programjairetnénk a környezetvédelem kérdéseivel is ban. Ezek közül legjelentősebbek az Epítőanyagfoglalkozni, hiszen az ÉT-n belül erre sza- ipari Dolgozók Szakszervezetéhez, a Bányászati
Dolgozók Szakszervezetéhez és a Vasas Szakkosodott bizottság nincs. Az ÉT munkaválszervezetéhez - a Vasas Kutatói és Intézményi
lalói oldalának ügyvivője F őcze Lajos megTagozata teljes jogú tagként belépett az ESZTkereste az illetékes szaktárcát és felajánlotta be - kötődő szakszervezeti tagozatok. Tevékenyegyüttmű ködésünket. Erre kedvező választ ségünket szeretnénk a regionális (megyei) érdekkaptunk. Tovább folytatjuk a munkavédelmi egyeztetés területére is kiterjeszteni úgy, hogy
törvénnyel kapcsolatos munkálatokat és ki- létrehozzuk az ESZI megyei területi szervezeteit.
Az ÉSZT-nek ma semmiféle vagyona nincs. de
emelt feladatunknak tekintjük, hogy bizottságunk elé kerüljön belátható időn belül egy vagyonügyben senkivel sem civakodunk. Ugyannemzeti munkavédelmi program, amelynek ki- akkor igényt tartunk a tagságunkat megillető
alakítását az ILO-egyezmények is szor- vagyonhányadra, mert ez részben a mi taggalmazzák. Fontosnak tartanánk, hogy egy jaink tagdíjfizetéséből jött létre. Az ÉSZTolyan rövid és hosszú távú program készüljön, nek tehát alapvető érdeke, hogy a vagyonmegosztás körüli hercehurca helyett a vagyonnyamely megalapozza a munkavédelmi törvény
itás történjen meg mielőbb. Mi azt is elképzelvégrehajtását. Célunk még, hogy a törvényt hetőnek tartjuk, hogy a szakszervezeti javak részkövetően a további jogalkotásban is részt vál- vénytársasági formában együtt maradjanak, ha
lalhassunk. Feladatunknak tartjuk a munkavál- annak hasznából arányosan mi is részesülhetünk.
lalói oldal részér ő l, hogy a munkahelyi, Bár várunk az Alkotmánybíróság döntésére, azt
munkavédelmi érdekképviselet megszer- most is kimondjuk, hogy ha a szakszervezeti
vezését elő segítsük nyugat-európai mintára. törvény által létrehozott VIKSZ-ben valamennyi
Ez első sorban egy alulról építkez ő konföderáció egyenlő képviseletet kapna, akkor
érdekérvényesít ő rendszer kell legyen, de a az ÉSZT is részt tudna venni annak munkájában.
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
közreműködők szakmai felkészítése a mi felnevében egy levelet küldtünk ahhoz az öt parlaadatunk lesz.

menti párthoz, amelyek a szakszervezetek közötti választást kezdeményezték. Ebben a levélben
leszögeztük: számunkra értelmezhetetlen egy
olyan szakszervezetek közötti választás, amelyben szervezeten kívüli munkavállalók szavazata
döntene a szakszervezetek további jövőjéről. Csak
olyan választásról lehet szó, szerintünk, amelyben kizárólag szervezett dolgozók, vagyis a szakszervezeti tagok voksolhatnának, s az ő szavazataik döntsék el, hogy melyik szakszervezeti
tömörülést preferálják.
Felhívtuk a figyelmet arra is. hogy egy esetleges
konföderációk közötti választás országos kampánya óriási terhet (kb. 1 milliárd forintot) róna a
tagdíjakból képződött szakszervezeti közös
'vagyonra. Az erre szánt összegből inkább egy
szociális célú alapítvány létrehozását javasoltuk
a létminimum alatt élő családok támogatására és
a munkanélküliek gyermekeinek taníttatására.
Ugy véljük, hogy szövetségünk a leghasznosabb munkát az Érdekegyeztető Tanácsban
végezte. Az tagadhatatlan, hogy az érdekvédelem
szempontjából nem kevés hátrányt jelent a különböző szakszervezetek közötti ellentét, viszont az
is igaz, hogy azokban a témákban. amelyek valamennyi munkavállalót érintették, a szakszervezeti konföderációk túltették magukat a szakszervezetek közötti problémákon és példás egyetértésben képviselték a munkavállalók érdekeit. Ilyen
volt például a végkielégítés kérdése. Hasonlóan
egyetértettünk a Munka Törvénykönyve
tervezetének megvitatásakor az üzemi tanácsok
szerepének megítélésében. Csak a szakszervezeti
reprezentáció és a dominancia kérdésében mutatkoztak nem feloldhatatlan ellentétek. Ezeket a
közeljövő majd tisztázza.
Az ÉSZT nemzetközi tevékenységéről érdemes
megemlíteni. hogy 1991-ben az ILO-kongresszuson a Magyarországot képviselő delegációban az
ÉSZT kapta meg a szakszervezeteket megillető
képviseleti helyet (s mint soros elnök én vettem
részt rajta), hogy az ILO nemzetközi oktatási szervezete, a FIET elküldte az ÉSZT felvételéhez
szükséges űrlapokat. Várhatóan az őszi ülésükön
döntenek felvételünkről. Jó kapcsolatokat szeretnénk kialakítani más nemzetközi szövetségekkel
is.
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Középszint ű érdekegyeztető tárgyalások
Úgynevezett középszintű tárgyalásokat
kezdett a munkáltatók képviseletében a
Magyar Innovációs Kamara és az
Agrárkutató Intézetek Országos
Szövetsége, valamint a munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek nevében az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés az
innovációs szféra területét érintő
kérdésekről. Megállapodást kívánnak
kötni a szakmai besorolási rendszer
felállításáról, a tarifarendszer kialakításáról, alsó korlátos, maximum
nélküli bérmegállapodás lehetőségéről.
A tárgyalások során a jövőben mind a
két fél arra törekszik, hogy az innováció
területére új, a versenyszféra sajátságait
is figyelembe vev ő középszintű kollektív
szerződéses rendszer jöjjön létre.
A tárgyalások megkezdésének az volt
a célja, hogy középszinten induljon
párbeszéd a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei között
egy olyan fórum jlétrejöttérő l, ahol

rendszeres béralkukra kerülhet sor. A
megbeszélésen a szemléletbeli különbségeket jól tükrözte, hogy Pakucs János
egy olyan angol mű szaki irodát hozott
fel példának, ahol a munka dinamikájától
függő létszámbam, 5 napos szerződéssel dolgoznak a mérnökök, évente 7-9
hónapot. Pénteken tudják meg, hétfőn
kinek lesz munkája. „Évek óta boldogok.
évek óta reálbércsökkenés van, és évek
óta kiváló munkát végeznek."
Madár Gyula. a munkavállalók
nevében az osztrák, norvég, francia.
német példákat említette. ahol a
középszint ű megállapodások nagyon
pontosan rögzítik az éves kötelező minimális emeléseket is.
A viták ellenére a jelenlevők megállapodtak, hogy április közepéig elkészítik azon munkahelyek listáját, amelyek
az innovatív szférába tartoznak, és ahol
a tárgyaló szakszervezetek tagsággal
rendelkeznek.

Sz: kszervezeti tisztségviselők figyelmébe
A. új Munka Törvénykönyve 25. § 2. pontja rendelkezik
a szakszervezeti tisztségviselő k munkaidő-kedvez ényéről. Eszerint a munkáltatóval munkaviszonyban
álló minden harmadik szakszervezeti tag után havi két óra
mu kaidő-kedvezmény jár, amibe a munkáltatóval való
tar•yalás idő tartama nem számít be. Erre az időre a
tisz ségviselőt átlagkeresete illeti meg. A munkaidő-kedvez ény felhasználásáról a szakszervezet dönt (30 szaksze vezeti tag után tehát havonta 20 óra). A munkából való
tav•Imaradást előre be kell jelenteni.
A 25.§ 4. pontja rendelkezik a szakszervezet által tagjai
sza ára szervezett képzésre biztosítandó fizetett szabadság ól. Tíz szakszervezeto tag után évente egy rendkívüli
fize ett szabadságot köteles a munkáltató biztosítani, az
ige ybevétel mértékét a szakszervezet határozza meg (30
sza szervezeti tag után tehát évente 3 napot).

Kollégák, figyelem!

Munkalehetőségek Veszprémben
A Szószóló márciusi számában két írásunkban is foglalkoztunk az
akadémiai kutatóintézeteket érintő létszámcsökkentésekkel.
Ezt olvasva kereste meg a TUDOSZ-irodát a Veszprémi Egyetem
M ű szaki Informatikai és Automatizálási Tanszék egyik oktatója, dr.
Hajnal Miklós, aki a tanszék és az egyetem elő tt álló fejlesztési lehetőségekrő l tájékoztatta a TUDOSZ titkárát. Nyomban felkerestük
Veszprémben dr. Vass József tanszékvezető t, hogy a részletekről
tájékoztassuk olvasóinkat. A tanszékvezető úr megerő sítette, hogy
az idén valóban egy új képzés indult a veszprémi egyetemen, informatikus és villamos üzemmérnök szakon.
- Milyen képzést adnak, mit takar
ez az elnevezés? - kérdeztük Vass
Józseftől.
- Az itt végzett villamos üzemmérnökök automatizálási mérnökök
lesznek. Az informatikus mérnök foglalkozást úgy határozhatnánk meg,
hogy az informatikus olyan mérnök,
aki az információ számítógépes feldolgozását végzi mérnöki szemlélettel. Az
ötéves képzés során az európai
mű veltségeszmény közvetítésére kész
szakembereket kívánunk képezni,
ezért hallgatóink már a legelső időszakban görög filozófiatörténetet, európai m ű vészettörténetet, fizika
kultúrtörténetet is hallgatnak. Magas
óraszámban tanulnak angolt. Terveink
szerint az ötödik félévet például angol
nyelven hallgatják a diákok és angolul is vizsgáznak. Ilyen alapokkal
képessé válnak arra, hogy egy-egy
szemesztert külföldi egyetemen töltsenek, illetve végzés után külföldön is
el tudjanak helyezkedni. Természetesen erre a szemeszterünkre külföldi
diákokat is szívesen látunk. A
tankönyvek is e szemléletnek megfelelően angol nyelv ű ek lesznek. A
könyvtár fejlesztésére FAR-programból 2 millió Ft-ot tudunk fordítani.
Hatvan fős informatikus és negyven
f ő s villamos üzemmérnöki évfolyamokat indítunk, ennek megfelelően a

legújabb angol, amerikai tankönyveket
60 példányban rendeljük meg. A
kétezer kötetes könyvtár a szakterület
legmodernebb könyvtára lesz Magyarországon.
- Ugy a hallottuk, hogy a jelenlegi
hallgatói létszámhoz képest is alacsony a tanszéken oktatók létszáma. Milyen terveik vannak? Kik
jelentkezhetnek oktatónak és milyen feltételekkel?
- Most még csak az első évfolyamunk működik, de a hallgatói létszám
növekedésével. az új tantárgyak indulásával fejleszteni kell a tanszéket
is. Az adott területen már tudományos min ő sítést szerzett, vagy a
témával foglalkozni kívánó kollégák
jelentkezését várjuk. Az egyetem
vezetése és az önkormányzat
egyaránt azt szeretné, hogy a város
szellemi életébe is bekapcsolódó,
magas kvalifikáltságú értelmiség
települne Veszprémbe. Az egyetem
pályázatokat kíván kiírni oktatói állásokra, az alábbi területeken: a digitális számítás elmélete; diszkrét idejű
rendszerek; méréselmélet; méréstechnika és jelfeldolgozás; digitális rendszertechnika; információelmélet és
kommunikáció; operációs rendszerek
és számítógéphálózatok: nyelvek és
fordítóprogramok; software technológia, valamint kép vagy beszéd pro-

cesszálás. 1995-re önálló Mű szaki Informatika és Automatizálási kar fog
mű ködni a veszprémi egyetemen, vegyészmérnöki, tanári es természettudományi karokon kívül. Az ehhez
szükséges anyagi feltételeket a
M ű velődési és Közoktatási Minisztérium (MKM), illetve a különböző pályázatokon nyert pénzek biztosítják.
Terveink szerint a posztgraduális
képzésben részt vev őket is figyelembe véve, 1996-ra ötezer fő lesz a
hallgatói létszám. Ehhez természetesen kollégiumok, épületek is kellenek.
Az MKM támogatásával a NEVIK I
épületét, a Kormány támogatásával
pedig a két legnagyobb volt szovjet
laktanya épületét alakíthatják át kollégiumokká.
A személyi feltételek megteremtésével 1996-ra tervezik a
mérnökképzés megindítását, addig
üzemmérnökképzés folyik.
A Veszprémi Egyetemnek kialakult
jó kapcsolatai vannak már a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemmel,
közösen beadott pályázatukkal a
környezettudomány és ökológia
területén rövidesen induló új szak
feltételeit segítik elő.
Veszprém Északközép-Dunántúl
egyetemi centrumává kíván válni, az
egyetemen dolgozók lelkesedése. és
az anyagi feltételek egyaránt adottak.
Révész Márta

Jogsegélyszolgálat
a TUDOSZ-irodában
minden szerdán 16
és 19 óra között.
Előzetes bejelentkezés
a 13-84-287-es
telefonon.
Cím:
VIII. ker., Puskin u. 4.
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Erdészeti kutatások, pusztulásra ítélve

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ

Az 1897-ben Selmecbányán alapított Erdészeti Kutatóintézet
jogutódja, az ERTI, a tudományos munka, a nemzetközileg
elismert kísérletek mellett megőrizte a szakma hagyományait,
amelyet az elmúlt fél évszázad viharai sem tudtak elpusztítani. Alapítvány az északKülönös, hogy éppen a rendszerváltás tépázta meg újra a nagy magyar tudományért
tradíciókkal rendelkező intézetet, rövid távú fiskális szemA Magyar Tudományos Akadémia
léletével.
Miskolci Akadémiai Bizottsága a „TuA selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia mellett létrehozott
Erdészeti Kutatóintézet sok vihart ért meg az elmúlt évszázadban - hallottuk Bondor Antal főigazgatótól. Az első kutatóállomásaitól a trianoni
békeszerződés fosztotta meg az intézetet, amelynek székhelyét is át kellett
tenni Sopronba.
A második világháború után néhány évig szüneteltették az intézet
munkáját, majd Budapesten alakult újjá 1949-ben. Ettől kezdve jelentősen
bővült az intézet tevékenysége és létszáma. A nyolcvanas évekre 400
fővel, hét kísérleti állomásuk működött, melyek a homok és szik fásításán
kívül a hegyvidéki erdőgazdálkodással, -műveléssel, nemesítéssel,
ökonómiai, szervezési problémákkal, gépkísérletekkel foglalkoztak.
Emellett jelentős szerepet kapott az erdő védelem kérdése.
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Sárkány Győző: Tisztelet Csontvárynak
A nyolcvanas években folyamatosan csökkent a költségvetési támogatás,
ezért a kutatóállomásokon megindult a gazdasági tevékenység is. Csemetekerteket, díszfaiskola-lerakatokat létesítettek, megkezdték a fakitermelést és a kisszériás gépgyártást. Így 1990-ben árbevételük 56 százalékát már maguk állították elő, és csak 44 százalék volt az állami támogatás. 1991-ben egy parlamenti döntés ezt is felére csökkentette,
ugyanakkor komoly válságjelek mutatkoztak az erdő- és fagazdaságban.
Az erdészeti ágazat az 1991-es évet már veszteséggel zárta. Az ágazat
válsága, a privatizációs törekvések, az összezsugorodott piac a kutatóintézet önfenntartási lehetőségeit is szűkítette. Harmadára csökkentették a létszámot, és ideiglenesen bezártak három kísérleti állomást. Az
igazgató elmondta, elvileg egyetértenek azzal, hogy a kutatás eredményeit
a piacon kell értékesíteni. Ez például az iparban többnyire lehetséges. Az
erdészetben azonban, ahol 80-100 év a „vágásforduló", ott a hosszú
távon ható kutatási eredmények mai megvásárlásában a gazdálkodók
nem érdekeltek.
Bondor Antal elmondta, hogy a jövőben szét kell választaniuk a kutatást
és az egyéb tevékenységet. Az utóbbit ERTI tulajdonú kft.-kbe viszik. E
kft.-k sajat termelésükből fognak élni, és a nyereségük egy részét visszaforgatják a kutatásba. A kutatás nagy részét azonban az állami
költségvetésből érkező támogatásra kénytelenek alapozni. Amennyiben
az erdészeti kutatás nem kap támogatást, félő, hogy veszendőbe mennek
jelentős értékek, melyeket legfeljebb 70-80 év alatt lehet pótolni, esetleg
soha.

(Hadi) TUDÓSÍTÁS

Az érdekegyeztetés „harcmezejéről"
Kuti László másfél éve az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés képviseletében részt vesz az Érdekegyeztető
Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Az Érdekegyeztető Tanács márciusban viszonylag „csendes" volt. A
folyamatosan ülésező munkabizottsági üléseken túl - benyújtott téma
hiányában - csak egy plenáris ülést rendeztek március 6-án, (Ebben a
hónapban a munkavállalói oldal „soros" elnöki tisztét az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés képviselője látta el.)
A plenáris ülés, mint oly gyakran máskor is, napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. A munkáltatók tettek fel kérdéseket a szakszervezeteket érintő választásokról. Szerintük ezek a választások egyikemásika a munkahelyeken zajlana le, ami tetemes munkaidő-kiesest és
anyagi veszteséget is jelenthet.
A válaszadás a szokásosnál kissé hosszabbra sikeredett, mivel egyes
szakszervezeti képviselők elérkezettnek látták az alkalmat, hogy ezen
a fórumon fejtsék ki politikai állásfoglalásukat, megspékelve nyílt és
burkolt oldalvágásokkal. A kedélyeket csak a kormany képviselőjének
bejelentése nyugtatta meg: megígérvén, hogy törvénytervezetről lévén
szó, a témakör mindenféleképpen az ET ele kerül. Az Érdekegyeztető
Tanács fő napirendje a szövetkezeti törvény végrehajtásáról és az átmenet szabályairól szóló 1992. évi II. törvény hatálybalépését követő
helyzetről, a termelő típusú szövetkezetek munkanélküli tagjai ellátásával
kapcsolatban kialakult problémakörről tárgyalt. E törvény a szövetkezeti
tagok eddigi munkamegállapodásait munkaszerződéssé alakította át,
melyre az MT. szabályai érvényesek, s így megszűnt az a sajátos lehetőség, mely szerint, ha a szövetkezet nem tudott valamely tagjának
munkát biztosítani, akkor a munkamegállapodás szüneteltethetővé vált

ményeiről. Kapcsolatot tartanak majd
az alföldi kutatási alapítvánnyal, az
országos tudományos irányítási központokkal, akadémiai bizottságokkal,
felsőoktatási kutatóműhelyekkel. Egyes
témákban pályázatokat 'mak ki, öszdomány Támogatásáért Eszak-Ma- töndíjat folyósítanak, támogatják a
gyarországon" elnevezéssel alapít- külföldi nyelvtanulást. Az alapítványt tiványt hozott létre, hogy segítse és zenkét tagú kuratórium irányítja.
koordinálja a Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád megyében folytatott
és elsősorban a térseg érdekeit szol- Az újjászerveződő
gáló tudományos munkát.
Erdélyi Kárpát Egyesület
Az alapítvány induló vagyona 300
ezer forint, s ez várhatóan 800 ezer
Az Erdélyben szervezett terforintra emelkedhet, ha a három mészetjáró mozgalom 1891 óta
megyeszékhely önkormányzatának létezett. A két világháború és azoknak
közgy ű lése - előzetes jelzéseinek politikai következményei azonban
megfelelő en - megszavazza az mind anyagi, mind szervezeti téren
alapítványhoz való csatlakozást.
tönkre tették az egyesületet. A harminAz alapítvány szeretné felvállalni a cas évek második felében a királyi
térség problémáinak tudományos Románia hatóságai az egyesület
megoldását szolgáló pályázatok és könyvtárát, tájrajzi múzeumát elkobozmunkák széles körű publikációjának ták, székházat elvették.
finanszírozását, valamint támogatni
Az EKE véglegesnek hitt (?) felszákívánnak fiatal kutatókat.
molása 1948-ban következett be,
Az alapítvány vagyonát a Budapest amikor minden független egyesület,
Bank kezeli, számlaszáma: 271- kulturális és turistaszervezet meg14656-7007.
szű nt. Most, 42 éves szünet után,
1990. február 14-én Kolozsváron
megalakult a Kárpát Turista Egyesület
Alapítvány
(KTE).
Jász-Nagykun-Szolnok
Az újjászerveződött EKE közlönye
a GYOPAR, 1992-től az Erdélyi
megye tudományáért
GYOPÁR. 1991-ben öt szám jelent
„Jász-Nagykun-Szolnok megye tu- meg, ebben az évben egy. A szerkeszdományáért" címmel alapítványt hozott tőség elképzelése szerint 1992-ben
létre a megyei önkormányzat, valamint kéthavonként jelenik meg közlönyük.
Szolnok varos közgyűlése. A cél a
megye tudományos életének segítése, Tényeket Tisztelők
menedzselése, az e területen dolgozók érdekképviselete, a fiatal te- Klubja (TTK)
hetségek patronálása. Induló tőkeként
egymillió forintot helyeztek letétbe. Az
Március 19-én, a Kossuth Klubban
alapítvány nyitott, ahhoz hazai és mintegy 70 érdeklődő jelenlétében
külföldi magán- és jogi személyek megalakult a Magyar Szkeptikusok
egyaránt csatlakozhatnak. Az össze- Társasága, amely huszonötödikként
gyűlő pénzből információs adatbankot csatlakozik a szkeptikus klubok
hoznak létre a Verseghy Ferenc világhálózatához. A most megalakult
Megyei Könyvtárban, hogy rendszeres szervezet ideiglenesen a Tenyeket
tájékoztatást adhassanak a tudomá- Tisztelők Klubja (TTK) nevet vette föl.
nyos élet országos, regionális és he- Az alapítók neves tudósok, világhírű
lyi kérdéseirő l, kutatásai ered- bű vészek, az ismeretterjesztés tisz-

Pályázat
Magyar találmányok külföldi bejelentésére
Állami pénzügyi támogatást igényelhetnek azok a hazai feltalálók,
akik nem rendelkeznek elegendő pénzzel külföldön szabadalmaztatható
és értékesíthető találmányaik bejelentéséhez, illetve külföldi oltalmának
fenntartásához. A pályázat - azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse
szellemi exportunk bővítését, illetve megakadályozza a külföldön
értékesített magyar áruk lemásolását.
A pályázatra olyan találmánnyal lehet benevezni, amelynek feltalálója
magyar állampolgár, illetve alkotócsoport esetén több, mint 50 százalékban magyar érdekeltség. A jelentkezések elbírálásánál a bíráló
bizottság előnyben részesíti azokat a találmányokat, amelyek nagy
valószínűséggel eredményesen lesznek értékesíthetők a külföldi piacon, exportnövelést, illetve új külföldi piacok megszerzését, a meglévők
bővítését vetítik előre. A pályázati kiírás külön hangsúlyozza, hogy
előnyben részesülnek azok a rászoruló magánfeltalálók, kis- és
középvállalkozások, amelyeknek találmányai jelentős mű szaki, illetve
gazdasági sikerre számíthatnak külföldön.
A pályázat pénzügyi alapját a Központi Műszaki Fejlesztési Alapból
elkülönített keret alkotja. A pályázók a kiírás szerint a külföldre tett
szabadalmi bejelentés, vagy a külföldi szabadalmi oltalom fenntartása
költségének legfeljebb 70 százalékáig kapnak majd támogatást.

és a tag a foglalkoztatási törvény alapján munkanélküli járadékra jogosult.
A napirend vitája során rendkívül eltérő volt az álláspont a munkáltatói és a munkavállalói oldal között. Az előbbiek jogszabály-értelmezési oldalról támadtak, az utóbbiak pedig szociálpolitikai és gazdálkodáspolitikai oldalról próbálták a témát megfogni. A kormány, felvértezve
megfelelő ellenérvekkel, igyekezett nem elfogadni semmit. A polémiában természetesen a kormány lett a győztes.
Több órás vita után sem történt megegyezés, s így maradt az eredeti
állapot. A szövetkezeti tagok, ha átmenetileg szünetel a munkájuk, munkanélkülivé válhatnak, jár nekik a felmondási idő és a végkielégítés,
csak nem biztos, hogy megkapják, ha a szövetkezetnek nincs pénze.
Ha viszont a munkaadó fizet, akkor előfordulhat, hogy éppen ebbe megy
tönkre, s későbbi munkavállalási lehetőségük is megszű nik.
A kormány és a szakszervezetek közötti, február 21-i megállapodás
eredményeként, márciusban ki kellett volna dolgozni a szakszervezeteket
érintő választások törvénytervezetét. (Erre is alakult egy ad hoc bizottság, melynek munkájába az érintett minisztériumok képviselői is
bekapcsolódtak.) Az előkészítő munkálatokat azonban alig lehetett elkezdeni. Ennek nem csak az az oka, hogy ahány szövetség, annyi álláspont
volt, sőt talán még több is, hanem az is, hogy a Liga képviselői kijelentették: „azokkal nem tárgyalnak, akik nem tartják be a törvényeket".
Nevezetesen: a tavalyi XXVIII-ast. Vagyis nem tárgyalnak azokkal, akik
nem adtak vagyonnyilatkozatot, illetve azokkal, akik nem hajlandók beülni
a VIKSZ-be. Tehát a Munkástanácsok kivételével senkivel. A teljes
kudarc azáltal lett elkerülhető, hogy a szakértői bizottság kizárólag a
TB-választások törvénytervezetével kezdett foglalkozni. Eredményesen.
A bizottság március 31-re elkészítette a jelentését, melyben megállapodtak a TB-választás irányelveiről. Ezt a szakszervezeti szövetségek
„első számú" vezetői elfogadták, s megbízták a bizottságot, hogy folytassa munkáját az üzemi tanácsok választásának lebonyolítástechnikai
kérdéseiről.
A kormány ezektől a szakszervezeti csatározásoktól nem befolyásolva - 1992. április 3-án „letette az asztalra" az általa készített törvénytervezetet a szakszervezeti választásokról.
C1-ti

taságáért felelősséget érző tudományos újságírók, egyetemi oktatók és
hallgatók. A klub célja, hogy a maga
eszközeivel, tehát a meggy őzés erejével és a csalások leleplezésével harcoljon a tiszta ismeretterjesztésért, az
áltudományok visszaszorításáért.
A klub elnöke Szentágothai János
akadémikus, alelnökei: Beck Mihály
akadémikus, Bencze Gyula, a fizikai
tudomány doktora (a Szószóló
munkatársa), ügyvezető titkára: Réthelyi Orsolya. A klub a Magyar Természettudományi Társulatnak, a Tudományos Ujságírók Kamarájának és
a Magyar Bű vészek Szövetségének
védnöksége alatt áll.
Az új szervezet központja a Természet Világa Szerkesztőségében van
(1085 Budapest, Gyulai Pál u. 14.
Telefon és telefax: 118-75-06). A klubhoz csatlakozni kívánók itt jelentkezhetnek.

ÖSZTÖNDÍJAK
A belga kormány 10 darab, egyenként 6-12 hónap időtartamú ösztöndíjat ajánlott fel doktori fokozattal rendelkező magyar kutatóknak. Az ösztöndíjak csak akkor nyerhetők el, ha
sikerül belga támogatót találni.
Az EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND
MATHEMATICS hat darab ösztöndíjat ajánlott fel 35 évnél fiatalabb, doktori fokozattal rendelkező, számítástechnikával foglalkozó kutatónak.
A francia kormány több ösztöndíjat
ajánlott fel. Az ösztöndíjak szinte valamennyi tudományágra kiterjednek, s
doktori fokozattal nem rendelkező
kutatók is pályázhatnak. Francia nyelvtudás szükséges!
A fenti pályázatokkal kapcsolatban
részletesebb felvilágosítást ad: Szigeti
Sándor (OMFB Nemzetközi Főosztály), telefon: 117-5900/384

Energiaárak és
a szakszervezet
A Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Sztrájkbizottsága
és a Kormány még az év ejejen
megállapodást írt alá a szén átveteti áráról. .A megállapodásnak
negatív sajtóvisszhangja is volt.
Egyesek azt állították, hogy a
banyászszakszervezet saját dolgozói javára jogtalan elő nyöket
erőszakolt volna ki. A Szószóló utána járt ennek az állításnak. Dr.
Németh Györgyöt, a Magyar Szilárdásványbányászati Szövetség elnökét a vitatott megállapodás szükségességéről, következményeiről
kérdezte.
- Milyen okok késztették a
bányászokat, hogy kormánnyal tárgyaljanak?
- A szénhidrogén ára az elmúlt években csökkent, ezért olcsóbb lett a szénhidrogén alapú energia a szénerőművekben előállított villamos energiánál. Ha
most erre hivatkozva bányákat bezárnak,
akkor azok nem nyithatók meg újra, ha
majd a szénbányászatra kedvezőbb idők
jönnek. (Semmi garancia nincs ugyanis
arra, hogy a szénhidrogén és a szénár
aránya olyan marad, mint a mostani.) A
széner őm ű vek, illetve a lakossági
kazánok
mindig
széntüzelésű
meghatározott szénfajta felhasználására
készülnek, ezért más kalóriaérték ű importszén nem mindig használható.
Hazánk energiafelhasználása már jelenleg is 60%-ban importra épül. Mivel a
vezetékek kiépülése egyoldalú, a szállítások bármilyen akadozása roppant
hátrányos helyzetbe hozhatja Magyarországot. Ezek voltak tehát azok az indokok, amelyek miatt a megállapodásban rögzített intézkedésekre előbb-utóbb
sor került volna. Az azonnali tárgyalásokat nem utolsósorban az is indokolta,
hogy az előkészítés és preventív szociális intézkedések nélküli bányabezárási hullám helyileg megoldhatatlan szociális konfliktusokat idézhetett volna elő.
- Milyen következményei lesznek a
bányászok és a kormányzat megállapodásának?
- A költségvetés kiadása csökken, mert
a fűtőanyagköltség növekedését mérsékli
a bányabezárási költség csökkenése. A
megállapodás következtében 5%-nál
kisebb mértékben nővekedhet a villamos energia ára.
- A sajtóközlemények ennél magasabb áremelést sejtetnek. Mi ennek az
oka?
- A lakossági áram ma még olcsóbb,
mint a nagyfogyasztói, pedig a költségek
éppen fordítottak. Az erőművek rekonstrukciójához forrásra van szükség. A forint
konvertibilitásának előkészítése a forint
többszöri leértékelésével járhat, és ez a
kőolaj, földgáz árában bármikor jelentkezhet. Ezek azok az okok, ami miatt
várható egy újabb energiaáremelés, ezek
azonban nem hozhat& összefüggésbe
az azóta is sokat emlegetett megállapodással.

SZÓSZÓLÓ
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Egy munkaközvetít ő jegyzetfüzetéb ől

És mi lesz, ha...
Megrázó esetekrő l számolnak be ügyfeleink, amikor elmondják munkanélkülivé válásuk történetét. Most csak
néhány példát szeretnék kiragadni ezek közül, mert úgy
érzem, ezek sajnos mind jellemzőek ma Budapesten.
G.G. 37 éves hölgy: szakmája
gyors- és gépíró, titkárnőként dolgozott. Húsz éves munkaviszonya
alatt, nagyon ritkán fordult elő, hogy
táppénzes állományba került volna,
becsülettel ellátta feladatát. Legutolsó munkahelyét felszámolták, így
kényszerült a váltásra. Jelenlegi
munkaadójánál 7 hónapja dolgozott
már, amikor kórházba, majd ezt
követően betegállományba került.
Miután szerz ődéses munkaviszonynyal került alkalmazásba, megkapta
a munkáltató levelét, nincs rá szükség.
Most kétségbeesetten keres munkahelyet, reszketve attól, hogy ha
elhelyezkedik is, mikor jelentkezik
újra egy előre nem látható kór. ami
ellehetetleníti.
D.L. 51 éves férfi: villamosmérnök. Két idegen nyelven, angolul és németül beszél, de nem rendelkezik nyelvvizsgával. Vállalata
létszámleépítés miatt elbocsátotta.
Egész eddigi életét ezen a munkahelyen töltötte, ebben van gyakorlata. minden ide köti. Dolgozni szeret-

Programmal
a plagizátorok
nyomában
Aki mások szellemi teljesítményét
eltulajdonítja és azt sajátjaként kiadja, annak a jövőben kevesebb
esélye lesz arra, hogy cselekménye
felfedezetlenül maradjon. Az USA
Szövetségi Egészségügyi Hivatalának (NIH) munkatársai, Walter
Stewart és Ned Feder kifejlesztettek
egy számítógépprogramot, amely a
plágiumokat önállóan képes kimutatni: összehasonlítja a vizsgálandó
szövegeket, és az azonosan hangzó részeket vastag bet ű s nyomással kiemeli.
A szövegeket egy optikai letapogató (scanner) segítségével adják be a számítógépbe, amelyben
digitális adatsorozattá alakulnak át.
Ily módon a bevitt szövegek nem
csupán egy, hanem tetszőlegesen
sok egyéb szöveggel hasonlíthatók
össze ugyanarról vagy valamely
közeli tudományterületről. Megértést
nem követeltek a fejlesztő k a
számítógéptől: a komputer csupán
jelsorozatokat hasonlít össze anélkül, hogy tekintettel lenne azok
jelentéstartalmára -, majd a megegyezéseket kiemeli. Annak megállapítása már emberi feladat marad,
a kiemelések tanulmányozása
alapján, vajon a szerző tényleg plagizált-e.
A számítógép csak akkor jelzi a
szövegegyezéseket, ha azok terjedelme több mint 30 bet ű re terjed.
A program a beadott szöveget
egyenként 30 betűből álló jelsorozatokra (stringekre) bontja. Minden szó
egy ilyen string kezdetét képezi: s
mivel az angol nyelv statisztikailag
átlagosan mintegy öt betű ből álló
szóhosszal bír, így tehát minden
egyes tring túl nyúlik a kezdőszón
és átlapolódik az utána következő
stringgel, amely a következő szóval
indul. A megegyezések ily módon
felkutathatók s egymás mellé helyezhet ő k. Ezt a feladatot a
számítógép összehasonlíthatatlanul
gyorsabban tudja elvégezni, mint az
ember. Azt viszont már az embernek
kell megállapítani, hogy a talált
szövegegyezések jelentőséggel bírnak-e vagy sem.
Stewart és Feder, akik már korábban is foglalkoztak a kifogásolható
kutatói
magatartásformák
felderítésével, jelentős érdeklődésről számolnak be programjuk iránt,
különösen a tudományos könyvtárak
részéről. Eddig már 7000 kutatói
munkát adtak be számítógépükbe
két tudományterületr ő l. Ennek
alapján szerzett tapasztalataikból két
fontos felismerésre jutottak: egyrészt
ritkák a plágiumok, másrészt túlnyomórészt elhunyt szerzők kevéssé
ismert mű veiből szoktak lopkodni.

ne, de ő már koros, fiatalabbat várnak a felajánlott munkahelyeken. Mi lesz velem? - teszi fel a kérdést
- úgy érzem jogosan -, de igazán
biztatót nem tudok mondani neki
sem.
V.S. és P.G. 47 éves diplomás,
oroszul és angolul beszélő matematikus és fizikus ügyfeleink elmondták,
lehetetlennek tartják, hogy belátható
időn belül munkát találjanak, mivel
a felajánlott fizetés (bruttó 12 000,illetve 18 000,- forint!) között lett
volna. Nem ezért tanultak, hogy
most - bár belátják, nehéz gazdasági helyzetben van az ország - tudásukat, tapasztalataikat ne tudják
kamatoztatni. Hogyan várható el az,
hogy filléres kenyérgondokkal küzdve, felel ősségteljes munkát tudjanak
végezni.
B.J.-né 38 éves 4 gyermekes
anya, egészségügyben dolgozott.
Amikor a legkisebb gyerek
bölcsődébe került, természetesen
sokszor lett beteg. Az anyukának
ápolnia kell rászoruló gyermekeit,
hiszen nincs olyan intézmény,
amely ezt a feladatot átvállalná. Arra
a mai helyzetben nincs lehetőség,
hogy szolgáltatásként meg tudják
fizetni a beteg otthoni ápolását.
Most, munkanélküliként, ez a probléma megoldott, de milyen esélyei
vannak a munkavállalók között így
az ,édesanyának?
Es mi lesz, ha az édesapa is
munkanélküli lesz?
S. Kornélia, munkaközvetítő

Országos kiemelés ű"

Társadalomtudományi
Kutatási Program
- A kormány március 26-ai ülésén
Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatási Program indításáról
döntött. Az alapvet ő en pályázati
rendszerben lebonyolítandó program
időtartama négyéves - tudtuk meg a
Miniszterelnöki Hivatal Sajtóirodájától.
A hivatalos sajtóközlemény szerint: „E
kutatásokban, melyek a kormány
munkájának tudományos megalapozását hivatottak elősegíteni, valamint az interdiszciplinaritás egyaránt
szempont. A kutatási feladatok
meghatározásában, az eredmények
értékelésében és a pénzeszközök felhasználásában a kormányzat
felelősségét és a tudományos szempontokat egyaránt érvényesíteni kell."
A megpályázható kutatási tervek
többsége alkalmazott jellegű. Magába
foglalja: a piacgazdasági átmenet és
annak tulajdoni, foglalkoztatási, társadalmi összefüggéseinek, a családi
és ifjúság, az oktatás fejlesztésének,
a biztonságpolitika összetev őinek kutatását. A korábbi kutatások
folytatásaként a - kormány tudománypolitikájához igazodva -, két további
nagy lelegzetú, forrásfeltáró történelmi téma kapcsolódik e kutatásokhoz.
A régmúlt hagyományainak, valamint
az elmúlt 40 év történetének a feltárása.
A kormány 1992. évre 172,2 millió
forintban hagyta jóvá a program
költségvetéset. A programot a tudomány és a kormányszervek
képviselőiből álló kollégium irányítja.
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról kormányrendelet jelenik meg. A pályázati kiírás
várhatóan a Magyar Fels őoktatás és
a Magyar Tudomány folyóiratokban
jelenik majd meg.

1992. ÁPRILIS

Az agy ugarolása
A tudás megő rzése és fejlesztése nemzeti érdek. Ennek
két módja van: a hivatásnak megfelelő színvonalú munka
és a továbbképzés. Az Állástalan Diplomások Országos
Bizottságának (ADOB) azon törekvése, amely találmányok
és újítások megvalósítását a munkások és a mérnökök
együttmű ködésével próbálja elérni, nem csupán a pillanatnyi anyagi gondokat enyhíteni, hanem a jövőt is szolgálja.
A másik eszköz egy olyan szerződéssel volna elérhető,
amely a Szakképzési Alap, a Mérnöktovábbképző Intézet
és az ADOB együttmű ködését intézményesítené. A forrás,
az eszköz és a képzés kedvezményezett résztvev ői ma
külön-külön ügyködnek, illetve parlagon hevernek. Ez azonban csepp lenne a tengerben, hiszen e szű kös források és
a homályban maradó képzési célok eleve határt szabnak
ennek a lehető ségnek is. A magyar értelmiség gondjait a
társadalompolitikai, szociálpszichológiai és tulajdonjogi
összefüggések gordiuszi csomójának átvágásával lehet
csak enyhíteni - írta terjedelmes dolgozatában a
SZÓSZÓLÓ-nak Szász Gábor, a TUDOSZ keretei között
mű ködő Állástalan Diplomások Országos Bizottságának elnöke. Terjedelmi korlátok miatt dolgozatának egy részét
adjuk közre.
Egy ország hosszabb időszakra
vonatkozó fejlődési ütemét a rendelkezésre álló szakemberek száma,
tudása és az ismeretek szerkezete
határozza meg. Ez a társadalmi termelési képesség legfőbb alapja. A
háborúban elpusztult országokba
hazatérő katonák (például a németek vagy a magyarok) és üldözöttek
romokat találtak, de tudták mit, hogyan kell csinálni. Rövid idő alatt
újjáépítették országukat. Ha azonban leáll a mű szaki fejlesztés, tétlenségre kárhoztatják a szakembereket
és azok elhagyják hazájukat vagy
elértéktelenedik a tudásuk (az agy
ugarolása nem termékenyíti meg az
elmét!), akkor kritikus érték alá sülylyedhet a társadalmi tudás. Ez azt
eredményezi, hogy hiába nincsenek
romokban a városok és hiába volna
pénz is, már nem lehet a történelmileg elért fejlődési pályára visszatérni. A szellemi területen okozott kár
az alkotás és a kultúra fejlesztésével, egy emberöltőnyi idő alatt,
talán korrigálható, ha a szakemberek
egy része visszatér az országba, de
addig az is elpusztul, amit korábban
építettek.
A rendszerváltás, azaz a „gyarló
szocializmus" fölváltása perifériás
„vadkapitalizmussal" azt eredményezi, hogy átalakul a társadalom értelmiségszükséglete. A nyers
kommunizmus felemás köztulajdoni
rendszerében az értelmiség
derékhada a kétkezi munkás szolgálatában állt: gyógyította, szórakoztatta, gyerekét nevelte és oktatta stb.
A kapitalizmusban szükség van a
tőke értékesülési folyamatának olajozóira is: brokerekre, ügynökökre,
magántiszviselőkre, de a tőkés osztály személyi szolgálatát is részben
értelmiségiek látják el. Az előbbiek
hivatások (például orvosi, mű vészi),
míg utóbbiak szakmák.
A váltás egy sz ű k csoportnak
anyagilag kifizetődő lesz, de lélektanilag nekik sem problémamentes
folyamat. A hivatásából kiszoruló
többség anyagilag is veszíteni fog.
Tőkés formában - az 1989-es termelési színvonalon, melyet optimista becslés is csak 6-8 év múlva tart
ismét elérhetőnek - a társadalom
értelmiséget eltartó képessége (lásd

Törökországot, Latin-Amerikát) csak
töredéke a köztulajdoninak, mégha
az gyarló és nyers formában mű ködött is. A megszokott színvonalhoz
szükséges értelmiség megtartásához, „nagy ugrás" kellene a fejlett tőkés centrumok színvonalára,
vagy pedig a jövőbe vezető hídra
kell lépni, ami a modern, demokratikus, köztulajdoni társadalom
pillérein át ível. Ehhez azonban szerintem - az első pillér a munkavállalói tulajdon, ami a termelők
ösztönzésének, érdemi részvételének, kreativitásának és önbecsülésének is alapja. A bürokratikus állami tulajdon lebontásának ez a legigazságosabb és a leghatékonyabb
termelést biztosító megoldása.
Szász Gábor
az Állástalan Diplomások
Országos Bizottságának elnöke

Jogász
szemmel...
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal [International Labour Office
(ILO)] jogásza Karl Nandrup
Dahl néhány hete Budapesten
járt, s a magyarországi szakszervezetek helyzetét és társadalmi körülményeiket tanulmányozta. Tapasztalatait sajtótájékoztatón
ismertette.
Véleményének summázata: a
szakszervezetek helyzete mára
rosszabbbá vált, mint az elmúlt
évtizedekben volt.
A tavaly született úgynevezett
szakszervezeti törvények sértik
az ILO-egyezményt
A szakszervezeti vagyonmegosztásról szóló törvénnyel
kapcsolatban elmondta, hogy
ilyen intézkedéseket akkor
tapasztalni, amikor egy demokrácia a kés élén táncol,
hiszen a jogszabály egyértelmű en sérti a Magyarország által
aláírt lLO-egyezményt. Eszerint
a szakszervezetek szabadok,
belügyeikbe a hatóságok nem
szólhatnak bele. A vagyonfelosztásról Dahl úr véleménye
az, hogy az 1990. március 2-án
feloszlatott SZOT nyomán ma
m ű ködő hét szakszervezeti
szövetség megfelel a nemzetközi követelményeknek, a
taglétszámok alapján a meglév ő
vagyont szét kell osztani.
Az Országgy űlés alelnökével,
Dornbach Alajossal történt megbeszélésére hivatkozva a szakember elmondta, hogy az általa
valaha hallottak közül a
legkirívóbb elképzelés népszavazást tartani, olyan választást
rendezni a szakszervezetekről,
ami a pártok közöttire hasonlít.

NÉZŐPONT
Drága, mint a patikaszer
Magyarországon csökken a gyógyszerforgalom. Ha a népnek
már orvosságra sem futja, az nagy baj. Jót jelent viszont az, ha
az emberek végre belátják: a túlzott orvosságfogyasztás káros
lehet az egészségre. A Magyar Távirati Iroda mindenesetre patikamérlegen méri az infantilizált újságírás különféle iskoláinak
produktumait, legyen az kriptokommunista, azaz a kákán is
csomót kereső, borúlátó, avagy kincstári optimista, tehát apologeta.

Eldobott receptek - Már gyógyszerre sem futja
Ki nem váltott, eldobott receptek a gyógyszertárak környékén - a
megemelt gyógyszerárak miatt egyre többen kénytelenek lemondani
a gyógyító. egészségmeg őrz ő pirulákról Szegeden. Els ősorban a
lakótelepi patikákban jellemz ő, hogy a f őként nyugdíjas emberek a
magas árak láttán nem váltják ki a gyógyszert. De a kisgyermekes
szül ők is egyre gyakrabban fordulnak ki gyógyszer nélkül a patikákból. A Csongrád Megyei Gyógyszertári Központ vezetője, Rákos Gyula
az MTI érdeklődésére elmondta: az ezentúl havonta is várható, árváltozásnak álcázott áremelés komoly veszélyeket rejt magában. El őfordul például, hogy a beteg a megkezdett antibiotikus kúrát nem tudja
folytatni, mert egyszer űen nincs rá pénze. Ennek következménye pedig
a hosszan tartó táppénz lehet. Rákos Gyula finoman fogalmazva
mulatságosnak nevezte a társadalombiztosítás által használt kifejezést:
gyógyszerár-támogatás. Véleménye szerint ugyanis szó sincs támogatásról. hiszen a beteg csak visszakap valamennyit abból a nem
kevés pénzből, amelyet TB-járulék címén évtizedeken keresztül
MTI, 1992. március 6.
kifizetett.

Csökken ő gyógyszerforgalom

Nyugdíjasok figyelmébe!
A Nxugdíjfolyósító Igazgatóság az 1991. XII. törvény alapján
megvonta a korábban „kivételes nyugellátás emelési kérelmekre"
adott nyugdíjemeléseket. Azoktól is, akiknek nyugdíját szociális
helyzetükre való tekintettel a szakszervezet kérésére emelték. Ilyen
esetekben ajánljuk, hogy az érintettek FELSZÓLALÁS-sal éljenek.
(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatában megjelölt 15 napos határidő azóta érvényét vesztette.) A FELSZOLALAS benyújtásához a TUDOSZ-irodában segítséget adunk, telefonon vagy
személyesen lehet érdeklő dni (VIII. ker., Puskin u. 4., tel.:
13-84-287).

A TUDOSZ PRO VITA
Alapítványáról
A TUDOSZ levélben kereste fel a kutatóintézetek vezetőit, hogy a szakszervezet által három éve alapított PRO VITA
Alapítványt támogassák. Ismeretes, hogy
az alapítvány a TUDOSZ-tagok árva és
félárva gyermekeit 18 éves korukig segíti.
Eddig tizenkét gyerek részesült ebből, de
ma már egyre többen várnak a kuratórium
kedvező elbírálására. Az alaptőke emelése
további árvák gondjain enyhítene, ezért
kérték az intézeti igazgatókat, hogy juttasanak adományt az alapítványnak.
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A legkeresettebb gyógyszerek közül jó néhányból sokkal kevesebb
fogy a február elsejei gyógyszer-áremelés óta - mondta az MTI érdekl ődésére Hetényi László, a Pharmafontana Budapest Gyógyszerellátó
Vállalat osztályvezet ője.
Korábban a szükségesnél jóval nagyobb mértékben fogyasztott
nyugtatók. altatók, fájdalom- és lázcsillapítók .közül 12 százalékkal
esett vissza az Algopyrin és az Eunoctin, 20 százalékkal az Elenium,
az Andaxin és a Seduxen, 10 százalékkal pedig a Maripen forgalma.
A szokásosnál 40 százalékkal kevesebben vettek Kalmopyrint, ezzel
szemben 20 százalékkal n őtt a hasonló hatóanyagtartalmú Rubophen forgalma. Szintén csökkenést tapasztaltak a köhögés elleni
Paxirasol és a 'Cavinton iránti keresletben. A dobozszám alapján
általánosnak mondható a gyógyszerforgalom csökkenése. Hetényi
László szerint az ok nemcsak az áremelésben keresendő. E tendencia arra utal, hogy az emberek gondolkodásában lassan helyére kerül
a készítmények jótékony hatása és az indokolatlan használat veszélyessége. A gyógyszerforgalom kismérték ű csökkenése egyébként
nem most kezd ődött: az 1991-es felhasználás legalább 10 százalékkal volt kevesebb az el őz ő évinél - mondta Hetényi László.
MTI, 1992. március 20.
Az utóbbi közleménybő l kiolvasható: „az emberek gondolkodásában lassan helyére kerül"-nek a dolgok. A Távirati
Irodának két hétre volt szüksége ahhoz, hogy az igazságot „helyére tegye". Magyarországon ezután a beteg emberen fog az ősi
átok: költse pénzét patikára.
(dura)

ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI
TÖMÖRÜLÉS

Szószóló Kis Káté

Az új Munka Törvénykönyvéről
Március 30-án az Országgyűlés 162 igen, 85 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadta az új Munka Törvénykönyvét. A 215 paragrafusból álló „törvénykönyv" előbb-utóbb megjelenik a Magyar Közlönyben. A Szószóló Kis Kátéjában elsősorban a munkavállalókat
érintő kérdésekre kerestünk válaszokat.
Egyúttal tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy néhány héten belül a Parlament várhatóan elfogadja a „közalkalmazottak jogállásáról"
szóló törvényt, amely sajátosan szabályozza majd a közalkalmazott munkavállalók speciális munkajogi helyzetét. Egyes szövegrészek alá kék színű tónust helyeztünk el, azért hogy felhívjuk a figyelmet azokra a munkajogi területekre, amelyeket ajánlatos lesz
összevetni a Munka Törvénykönyvével egyidejűleg érvénybe lépő, a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény szövegével...

- Milyen alapvető különbségek vannak a korábbi és az új
Munka Törvénykönyve között?
- Az új törvény szakítani kíván - a törvényalkotók szándéka szerint - a korábbi szabályozási logikával: a közigazgatási jellegű szabályozás helyett a munkaviszony sajátosságainak jobban megfelelő magánjogi jellegű szabályozás kerül előtérbe. Az új munkajogi
szabályozásban az állam kisebb mértékben avatkozik be a munkavállaló és a munkáltató
viszonyába, a munkaviszony olyan garanciális elemeinek a meghatározására szorítkozik,
mint például a munkaidő, a túlmunka maximálása, a kötelező pihenőidő, a munkavállaló és
a munkáltató kárfelelő ssége vagy a felmondási tilalomra vonatkozó szabály. A munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb kérdéseket a munkáltatónak és a munkavállalónak, illetve
érdekképviseleti szervezeteiknek kell megállapodás útján rendeznie. A hangsúly a felek
közötti megállapodáson van.

- Kikre terjed ki a törvény?
Az MT. 1. §, 2. § szerint:
- Az új jogszabály hatálya - ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed
minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát Magyarországon végzik, s
vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárságú munkavállalókra, akik hazai székhely ű munkáltatójuk megbízásából kiküldetésben teljesítik feladatukat. A törvény alkalmazása szempontjából magyar területen lévőnek számít a vízi vagy légi jármű vön
teljesített szolgálat, ha a jármű magyar nemzeti lobogó vagy magyar felségjel alatt
közlekedik. Más fuvarozó esetében akkor lehet alkalmazni a Munka Törvénykönyve
előírásait, ha a munkáltató személyes joga a magyar jog. Ezt a személyes jogot kell
alkalmazni akkor is, ha a munkáltató külföldi állam, államhatalmi vagy közigazgatási
szervezet. Nem terjed ki a törvény hatálya a külföldi illető ség ű munkáltatók
munkavállalóira, akik hazánk területén
kiküldetésben dolgoznak.
A közszolgálati és a közalkalmazotti
jogviszonyt külön törvények szabályozzák.

- Mely kérdésekben dönthet
a kormány és melyekben
kell egyeztetnie az Érdekegyeztető Tanáccsal, illetve
mihez kell az érdekképviseleti szervek egyetértése?
AZ MT. 16. §, 17. § szerint:
- A törvény a kormány kötelességévé
teszi, hogy bármely munkaügyi kapcsolatot és munkaviszonyt érintő országos
jelentő ségű kérdésben egyeztessen a
munkavállalók és a munkáltatők országos érdekképviseleti szervezeteivel az
ET-ben. Igy csak az érdekképviseleti
szervek egyetértésével dönthet a minimálbérek megállapításában, a napi munkaidő maximálásában, a munkaügyi ellenőrzés tekintetében, a munkaszüneti napok meghatározásában, s a gazdasági okokkal
indokolt, a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkaviszony megszüntetésével
kapcsolatban.
A jogszabály ugyancsak a kormány kötelességévé teszi az országos bértárgyalások
kezdeményezését, ám nem zárja ki az érdekegyeztetésben részt vevő, bármely más
érdekképviseleti szervezet ilyen jellegű kezdeményezését. A törvény felhatalmazza a
munkaügyi minisztert a bértárgyalások során létrejött megállapodások jogszabályban
történő kihirdetésére. valamint a munkaminő sítés - tarifarendszer, besorolás - rendszerének jogszabályban történő rögzítésére.

- Hogyan szabályozza a törvény a szakszervezetek és a
munkavállalók, illetve a szakszervezetek és a munkáltatók
viszonyát?
Az MT. 18-28. § szerint:
- A munkajog biztosítja a szakszervezetek számára azt a jogot. hogy üzemen belül működhessenek. Az állami szervek és munkáltatók kötelesek velük együttműködni, érdekvédelmi
tevékenységüket elősegíteni. A munkáltatónak kötelessége a munkavállalók legalább 25
százalékát, vagy több mint 50 főt érintő intézkedéséről a szakszervezet munkahelyi
képviselőjét előzetesen tájékoztatni.
Felhatalmazást ad a törvény arra is, hogy az érdekvédelmi szervezet képviselője ellenőrizhesse a munkakörülményekre vonatkozó elő írások betartását. Az érdekvédelmi szervezet képviselője a tudomására jutástól számított öt munkanapon belül kifogással élhet a
munkavállalókat érintő jegellenes munkáltatói intézkedésekkel, vagy mulasztásokkal szemben. Amennyiben nem tudnak megállapodni, a kifogásolt ügyben a bíróság dönt. Nincs
lehetőség viszont kifogás benyújtására azokkal a munkáltatói intézkedésekkel szemben,
amelyekben a munkavállaló önállóan kezdeményezhet jogvitát.
A szakszervezetnek joga van tájékoztatást kérni a munkáltatótól a tagjainak élet- és
munkakörülményeit érintő kérdésekről, s - meghatalmazás alapján - képviselheti tagjait a
munkáltatóval szemben az állami szervek, a bíróság és más hatóságok előtt.

- Mely szakszervezetek minősülnek reprezentatívnak?
Az MT. 29. §. 51. § szerint:
- Reprezentatívnak az a szakszervezet tekintendő, amelynek a jelöltjei az üzemi
tanácsválasztáson a dolgozók szavazatának legalább tíz százalékát megszerzi.
Ha a munkáltatónál több üzemi tanácsot
választanak, a reprezentativitás
meghatározásakor az egyes üzemi
tanácsválasztásokon elért eredményeket
össze kell vonni. Reprezentatívnak
minősül az a szakszervezet is, amely az
azonos szakmához tartozó munkavállalóknak legalább a kétharmadát a
tagjának mondhatja, valamint az, amehl
az 1991. évi 28. számú törvény
alapján megtartott szakszervezeti választásokon leadott szavazatoknak legalább
a tíz százalékát elnyerte.

- Mit kell tartalmaznia a
kollektív szerződésnek? Kik
jogosultak kollektív szerződés kötésére?
Az MT. 30-34. § szerint:
- A kollektív szerződés szabályozza a
munkaviszonyból származó jogokat és kötelességeket, azok gyakorlásának és
teljesítésének a módját, s az ezzel kapcsolatos eljárások rendjét, valamint a szerződést kötő felek közti kapcsolatokat.
Kollektív szerződést egyrészt a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet vagy
több munkáltató, másrészt a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet.
Kollektív szerződés kötésére az a szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet jogosult, amely a szerződést kötő féllel szemben érdekképviseleti tevékenységében
független.
Egy munkáltatónál csak egy kollektív szerződés köthető. A kollektív szerződést - eltérő
megállapodás hiányában - bármelyik szerződést kötő fél három hónapos határidő vel felmondhatja.
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A kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalási ajánlatot egyik fél sem utasíthatja
vissza, feltéve, ha az ajánlatot szerződéskötési jogosultsággal rendelkező fél tette.
A kollektív szerződést alkalmazni kell a munkáltató azon munkavállalóira is, akik nem
tagjai a szerződést kötő szakszervezetnek.
Az a szakszervezet jogosult a munkáltatóval a kollektív szerződés megkötésére, amelynek a jelöltjei az üzemi tanácsválasztáson, a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte.
Ha több szakszervezet működik a munkáltatónál, a törvény igen magas támogatottsághoz köti a szerződéskötés jogosultságát. Ha a munkáltatónál több szakszervezet
rendelkezik képviselettel, a kollektív szerződést valamennyi szakszervezet együttesen
kötheti meg. Ennek feltétele, hogy a szakszervezetek jelöltjei az üzemi tanácsválasztásokon együttesen megszerezzék a szavazatoknak több mint felét. Ha a reprezentatív
szakszervezetek együttes szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív szerződést a
munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei az üzemi tanácsválasztásokon együttesen, a leadott szavazatok több mint 65 százalékát megszerezték.
Amennyiben a szakszervezet(ek) jelöltjei a szavazatok több mint felét nem szerzik
meg, a kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalást le lehet folytatni, de
megkötéséhez a munkavállalók jóváhagyása, szavazata szükséges. A szavazás akkor
érvényes, ha azon az üzemi tanács választásra jogosult munkavállalók több mint fele
részt vesz.
A kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokon a munkáltatónál képviselt
valamennyi szakszervezet részt vehet.
Ágazati (közép-) szinten a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, több munkáltató és
a szakszervezet(ek) köthetnek kollektív szerződést.
A kollektív szerződést kötő felek együttes kérelmére a munkaügyi miniszter az egész
ágazatra (régióra) kiterjesztheti a szerződés hatályát, feltéve, ha a szerződést kötő
szervezetek az adott ágazatban reprezentatívnak minősülnek.
Reprezentatív az a munkáltatói érdekképviseletei szervezet, amey taglétszámánál,
gazdasági jelentőségénél, a foglalkoztatottak számánál fogva, az adott hatályossági
körben a legjelentősebb, illetve az a szakszervezet, amely taglétszámánál, munkavállalók támogatottságánál fogva a legjelentősebb. A szakszervezet munkavállalók általi
támogatottságának megítélésénél elsősorban a szerződés hatálya alá tartozó munkáltatónál, a kollektív szerződés megkötését megelőző utolsó üzemi tanácsi választás
eredményét kell figyelembe venni.

- Kötelező-e üzemi tanácsot választani? Mi az üzemi tanács
jogköre?
Az MT. 43-47. §, 65-70. § szerint:
- A törvény szerint az ötven főnél több munkavállalőt foglalkoztató munkahelyeken
kötelező az üzemi tanács megalakítása. Ily módon nyújtva lehetőséget arra, hogy a
dolgozók az őket közvetlenül érintő döntésekben képviselve legyenek.
Üzemi megbízottat ott kell választani, ahol a dolgozók létszáma tizenötnél több és
ötvenegy főnél kevesebb. Az üzemi tanácsot és az üzemi megbízottat három évre
választják.
Az üzemi tanács választáson minden a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló részt vehet.
Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat
hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll.
Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki munkáltatói jogokat gyakorol, aki a munkáltató, illetve a munkáltató vezetőjének közeli
hozzátartozója.
Munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, a munka-viszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén a jogkövetkezmények alkalmazására, illetőleg kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó jogosultság.
Az újonnan létrejött üzemekben három
hónapon belül kell megejteni a választást.
Az üzemi tanács nem érdekvédelmi fórum,
ezért a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően nem szervezkedhet, sztrájkot nem
támogathat, de nem is akadályozhat meg.
Pártatlan magatartást kell tanúsítania.
Az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti
meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása.
illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.
Az üzemi tanács egyetértése szükséges a
munkavédelmi szabályzat kialakításához.
A munkáltató köteles döntése előtt az
üzemi tanáccsal véleményeztetni a
munkavállalók nagyobb csoportját érintő
munkáltatói intézkedések tervezetét (átszervezés, átalakítás, privatizálás, szervezeti
egység önálló szervezetté alakulása, korszerű sítés), személyügyi tervet, munkavállalók
képzésével összefüggő elképzeléseket, foglalkoztatást elősegítő támogatásokat, korengedményes nyugdíjaztatást, éves szabadságolási tervet, munkaszervezési módszereket, munkavállalókat érintő belső szabályzatok tervezetét.
A munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi tanácsot a munkáltató gazdasági helyzetét
érintő alapvető kérdésekről, tevékenységi körének jelentős módosításáról, beruházásairól, bérek, keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás, a munkafeltételek jellemzőiről, a
munkaidő felhasználásáról.

- Az új Munka Törvénykönyve szerint kik létesíthetnek
munkaviszonyt? Van-e korlátozás e téren?
Az MT. 71-75. § szerint:

- A törvény a tankötelezettség teljesítéséhez köti a munkavállalást. Ennek értelmében
munkaviszonyt csak az a fiatalkorú létesíthet, aki tankötelezettségét teljesítette, illetve
a felnőtt iskolarendszer ű oktatásban, vagy azon kívüli oktatásban részt vesz; vagy
akinek a tankötelezettsége felmentés folytán megszűnt. Tizenhat éven aluli fiatalkorú
esetében a munkaviszony létesítéséhez a szülő, vagy a törvényes képviselő beleegyezése szükséges. Ez nem csak az első munkaviszony létesítésére vonatkozik, hanem valamennyire, amíg a fiatalkorú be nem tölti a 18. életévét.
Korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül
is létesíthet munkaviszonyt.
Nőt és fiatalkorút nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatából, illetve
fejlettségéből adódóan számára hátrányos következményekkel járhat.
Külön jogszabály határozza meg azokat a munkaköröket, amelyekben nőket és fiatalkorúakat csak meghatározott munkafeltételek megléte, illetve előzetes orvosi vizsgálat
alapján lehet foglalkoztatni.

- Hogyan létesíthető munkaviszony?
Az MT. 76-78. §, 80. § szerint:
- A munkaviszony létrejöttének általános formája - öt napnál hosszabb munkaviszony
esetén - az írásban rögzített munkaszerződés-kötés. Olyan munkaszerződés nem köthető,
amely ellentétes a kollektív szerződéssel, kivéve, ha a munkavállaló számára kedvezőbb
feltételt állapít meg.
A szerződésnek tartalmaznia kell a személyi alapbért, a munkakört és a munkavégzés
helyét

- Hogyan módosítható a munkaszerződés?
Az MT. 82-85. § szerint:
- A munkaszerző dés a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésével
módosítható, Ilyen módosítás lehet például, ha a munkavállalói rövid időre a munkaszerződésben foglaltaktól eltérő munkakörben foglalkoztatják. Az eredeti munkakörbe
történő visszakerüléskor munkabérét - tekintettel az időközben történt béremelésekre módosítani kell. Ugyanez vonatkozik a sorkatonai szolgálat, illetve a gyermekápolás, gondozás céljára kapott fizetés nélküli szabadság letelte után visszatérőkre is.
A jogszabály kötelezi a munkáltatót, hogy a nőt terhessége megállapításától gyermeke egy éves koráig - orvosi javaslatra - az állapotának egészségügyi szempontból
megfelelő munkakörbe helyezze át, ideiglenes jelleggel; vagy a meglévő munkakörében
módosítsa a munkafeltételeket. A terhes nő érdekeit védi a törvény azzal, hogy az
ideiglenesen áthelyezett, illetve áthelyezés nélkül módosított munkafeltételekkel foglalkoztatott nő bére nem lehet kevesebb az előző átlagkereseténél. Ha munkáltató nem
tud a nő egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani, köteles felmenteni, s
az állási időre járó munkabért biztosítani.
És még egy lényeges paragrafus: a munkáltató azt a dolgozót, aki üzemi baleset vagy
foglalkozási megbetegedés folytán nála lett megváltozott munkaképességű, köteles az
állapotának megfelelő munkakörben továbbfoglalkoztatni.

- Mit jelent a határozott és határozatlan idejű munkaviszony, és mit a próbaidő?
Az MT. 79. §. 81. § szerint:
- A munkaviszony általában határozatlan
időtartamra jön létre. Az elvégzendő munka jellege, mennyisége alapján bizonyos esetekben elő re megállapítható, hogy a
munkáltató mennyi ideig tart igényt a dolgozó munkájára. Az ilyen esetekben a
jogszabály lehető vé teszi a munkaadónak,
hogy meghatározott időtartamra létesítsen
munkavi-szonyt. A munkaszerződésben
kikötött határozott időtartam azonban beleértve az esetleges hosszabbítást is az öt évet nem haladhatja meg.
A határozott időtartamú munkaviszony
határozatlan idejű vé válik, ha a munkavállaló a szerződés lejártát követően legalább
egy munkanapot közvetlen vezetője tudomásával tovább dolgozik. Kivétel ez alól
a 30 napos vagy annál rövidebb idő re
létesített munkaviszony, amely csak annyi
idővel hosszabbodik meg, amennyire eredetileg létesítették.
A munkaszerződésben kiköthető 30 nap
próbaidő, de a kollektív szerződés, illetve
a felek ennél rövidebb vagy hosszabb - de
három hónapnál nem több - próbaidőben
is megállapodhatnak. Ez idő alatt bármelyik fél megszüntetheti a munkaviszonyt.

- Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között?
Az MT. 86-88. § szerint:
- Megszű nik a munkaviszony a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésével és a határozott idő lejártával.
Megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással és a próbaidő alatt azonnali hatállyal.
A határozott időre szóló munkaviszonyt csak rendkívüli felmondással lehet a munkaszerződés időtartamának lejárta előtt egyoldalúan megszüntetni. Ez a megkötés természetesen nem zárja ki, hogy közös megegyezéssel ne lenne bármikor megszüntethető.
Ha a dolgozó munkaviszonyát a munkaadó még a határozott idő lejárta előtt meg
akarja szüntetni, a munkaadónak lehetősége van arra, hogy a szerződésben kitű zött
még hátralévő időre járó átlagkeresetet számára kifizesse, mintegy kártalanításképpen.

SZÓSZÓL Ó
ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI
TÖMÖRÜLÉS

Szószóló Kis Káté

Az új Munka Törvénykönyvérő l
- Mi a különbség a rendes és a rendkívüli felmondás
között? Változott-e a felmondás időtartama? Mikor nem
lehet felmondani a dolgozónak?
Az MT. 89-94. §. 96. § szerint:

- Hogyan változik a szabadságolás rendszere?

A határozatlan idejű munkaviszonyt bármelyik fél írásbeli felmondással megszüntetheti. A munkáltató minden esetben köteles megindokolni felmondását, s abból világosan
ki kell tű nnie a felmondás okának. Vita esetén a munkaadónak kell bizonyítania, hogy
a felmondás valós és indokolt volt.
Felmondási tilalom vonatkozik a dolgozóra a keresőképtelenség, a gyermek és közeli
hozzátartozó betegsége, gondozása miatt kért fizetés nélküli szabadság ideje alatt,
terhesség idején, s a szülést követő hat hónapig, valamint a sorkatonai szolgálat ideje
alatt. A felmondási tilalom az újbóli munkába állást követő harminc napig tart.
Rendes felmondással csak különösen indokolt esetben szüntethető meg a munkaviszonya annak a dolgozónak, aki öt éven belül betölti a nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkort.
A felmondás időtartama 30 nap és maximum egy év lehet, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő függvényében. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál
munkaviszonyban töltött
5 nappal
három év után
15 nappal
öt év után
20 nappal
nyolc év után
25 nappal
tíz év után
30 nappal
tizenöt év után
40 nappal
tizennyolc év után
60 nappal
húsz év után
hosszabbodik meg.
A munkáltató rendes felmondása esetén a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól, a felmondási idő felére. A felmentés idejére a munkavállalót átlagkereset illeti
meg.
Rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg a munkavállaló, illetve a munkáltató
részéről a munkaviszony, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné
teszi. Ilyen lehet például a többi között az igazolatlan mulasztás.
Ha a munkavállaló jogvitát kezdeményez, annak jogerős elbírálásáig a munkáltató
felfüggesztheti az állásából.
Rendkívüli felmondás esetén nem érvényesülnek a rendes felmondás szabályai.
Amennyiben a munkavállaló, így szünteti meg a munkaviszonyát a munkáltató, nem
követelheti tőle a felmondási idő letöltését, viszont jogosult a végkielégítésre, és a
rendes felmondás esetére őt megillető átlagkeresetre, valamint a
felmerült kárának megtérítésére.

- Kinek jár a végkielégítés?
Az MT. 95. § szerint:
- Mindazokat a munkavállalókat megilleti a végkielégítés, akiknek
a munkaviszonya a munkáltató részéről történt rendes felmondással, vagy jogutód nélkül szűnik meg. Nem jár végkielégítés azoknak,
akik nyugellátásra szereztek jogosultságot vagy korengedményes
nyugdíjat állapítottak meg részükre. A végkielégítés mértéke a
következőképpen alakul:
egyhavi,
három év esetén
kéthavi,
öt év esetén
háromhavi,
tíz év esetén
öthavi,
tizenöt év esetén
hathavi
huszonöt év esetén
átlagkereset összege.
A végkielégítés mértéke háromhavi átlagkeresetnek az összegével
emelkedik akkor, ha a munkaviszony az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését megelőző öt éven belül szű nik meg.

Milyen változások történtek a tanulmányi
szerződéskötések körül?

Tiltja a törvény a túlmunka végzését terhes nőknek, kisgyermekes anyának a gyermeke
egyéves koráig, 16 éven aluli fiatalkorúnak, valamint az egészségre ártalmas munkakörben
dolgozóknak. A gyermeküket egyedül nevelő munkavállalókkal gyermekük négyéves koráig
csak beleegyezéssel lehet túlmunkát végeztetni.

Az MT. 130-136. § szerint:
- A jövőben a rendes szabadság megnövelt mérték ű alapszabadságból (és - változatlanul - pótszabadságból) áll. Az alapszabadság tekintetében a korábbinál kedvezőbb
helyzetbe kerülnek a munkavállalók, mert az a korábbi 15 munkanapról húszra emelkedett. Az életkor előrehaladtával a napok száma fokozatosan emelkedik, maximumát - a
30 napot - a munkavállaló 45. életévének betöltésekor éri el. Így a szabadság a munkavállaló
21 munkanap.
25. évétő
22 munkanap,
28. évétő
23 munkanap,
31. évétő
24 munkanap,
33. évétő
35. évétő
25 munkanap,
26 munkanap,
37. évétő
27 munkanap,
39. évétő
28 munkanap,
41. évétő
29 munkanap,
43. évétő
45. évétő
30 munkanap.
A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a meghatározott életkort betölti.
A jogszabály kiemeli azokat az eseteket, amikor a munkaviszony szüneteltetésének az
időtartamára is jár a szabadság. Ezek: a szülési szabadság, a táppénz ideje, a 10 éven aluli
gyermek gondozása, ápolása céljára igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje, a tartalékos katonai szolgálat ideje, valamint minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a
dolgozót átlagkeresete illeti meg.
Pótszabadság a fiatalkorúaknak, a női munkavállalónak gyermeknevelés címén, föld
alatt állandó jelleggel dolgozónak és egészségi ártalom címén jár. Évente öt nap pótszabadság illeti meg a fiatalkorút (18 éven aluli) és vak munkavállalót. A szülők döntése
alapján a gyermeke nevelésében nagyobb szerepet betöltő munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenkét a tizenhat évesnél fiatalabb
egy gyermek után
2 nap,
4 nap,
két gyermek után
kettőnél több gyermek után
összesen 7 nap
pótszabadság illeti meg. Először a gyermek születésének az évében, utoljára abban
az évben, amelyben a gyermek betölti
a 16. életévét.
A föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozóknak
pótszabadság jár. A pótszabadság
mértékéről a kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés rendelkezik.
A többféle címen járó pótszabadság együttesen is megilleti a
munkavállalót. A sza-badság kiadásának az időpontját a dolgozó
elő zetes meghallgatása után - a
munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedével viszont a
dolgozó rendelkezik.

- Mikor adható ki a betegszabadság?
Az MT. 137. § szerint:
- A munkavállalónak betegsége idejére - orvosi igazolás alapján - évente
10 munkanap betegszabadság jár. Nem
kell keresőképtelenséget igazolni évente egy alkalommal, legfeljebb három napos betegszabadság esetén. Erre az
időre az átlagkereset 75 százaléka jár.

•

Az MT. 110-116. § szerint:
- A munkáltatónak alapvető érdeke, hogy felkészült szakembergárdával rendelkezzen. Ezért a jogszabály lehetőséget biztosít
tanulmányi szerződés kötésére. A szerződésnek tartalmaznia kell a
támogatás formáját és mértékét, továbbá a támogatás mértékének
arányában a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban töltendő
idő tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet.
Biztosítani kell az iskolarendszerű képzésben részt vevők részére
a tanulmányokhoz szükséges szabad időt. A nem iskolarendszerű
képzésben részt vevők számára csak akkor jár a munkaidő-kedvezmény, ha azt a jogszabály vagy a kollektív szerződés előírja,
illetőleg azt a tanulmányi szerződésben elő zetesen kikötötték.

- Hogyan szabályozza a munkajog a munkaidőt és a pihenőidőt?
Az MT.117-125. § szerint:
- A törvény a teljes munkaidőt napi nyolc órában rögzíti, de lehetőséget biztosít arra,
hogy a munkaszerződésben nyolc óránál rövidebb vagy a részben, illetve egészben
készenléti jellegű munkakörben hosszabb - maximum 12 óra - időben állapodjon meg
a munkaadó és a munkavállaló.
Az egészségre fokozottan ártalmas és veszélyes tevékenység esetén a jogszabály,
illetve a kollektív szerződés legfeljebb napi hat órában szabhatja meg az ártalmas
(veszélyes) tevékenységre fordítható munkaidőt.
Terhes nőt, kisgyermekes anyát gyermekének egyéves koráig, valamint fiatalkorút
éjszakai munkára nem lehet alkalmazni.
A napi munka befejezése és a másnapi munka újrakezdése között a törvény szerint
legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani.

- Milyen címen kaphat
...„,,/ munkaidő-kedvezményt a
-77 munkavállaló az új Munka
,,...
...
Törvénykönyve szerint?
Az MT. 138-140. § szerint:
- A terhes nőnek 24 heti szülési szabadság jár, s ebből négy hetet a szülés
elő tt köteles kiadni a munkáltató. A
szülési szabadság letelte után, a gyermek hároméves koráig, tartósan beteg
vagy súlyosan fogyatékos gyermek
tízéves koráig, valamint a tíz éven aluli
gyermek betegsége esetén a betegség idejére a munkaadó - amennyiben azt a munkavállaló igényli - fizetés nélküli szabadságot köteles adni.
Kisgyermekes anyának a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, a
kilencedik hónapig pedig egy óra munkaidő-kedvezmény jár.
Fizetés nélküli szabadságot kell adni - legfeljebb két évet - a munkavállaló közeli hozzátartozójának ápolására vagy gondozására. Egy év fizetés nélküli szabadság vehető igénybe
magánerős lakásépítkezés esetén.

..---._,---_,
,-....-

- Szabályozza-e a törvény és milyen módon a munkabért,
és mit mond a rendkívüli munkavégzés díjazásáról?
Az MT. 141-152. § szerint:
- A munkavállalónak mindenkor a munkaszerződésben kikötött - közös megállapodáson nyugvó - személyi alapbért kell fizetni. A munkabér összegét a felek közösen

ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI
TÖMÖRÜLÉS

Szószóló Kis Káté

Az új Munka Törvénykönyvéről
állapítják meg. A jogszabály személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként garantálja
a mindenkori legkisebb munkabért, a minimálbért.
Éjszakai munkavégzés esetén 15 százalékos bérpótlék illeti meg a dolgozót.
Többmű szakos és folyamatos munkarendben dolgozók részére délutáni és éjszakai
mű szakpótlékot kell fizetni. A délutáni mű szakpótlék mértéke 15, az éjszakai mű szakpótléké 30 százalék. A folyamatos munkarendben dolgozókat a délutáni műszak után
további 5, az éjszakai után 10 százalékos mű szakpótlék illeti meg.
Túlmunkáért 50 százalékos bérpótlékot kell fizetni a munkavállalóknak. Megállapodás
szerint a bérpótlék helyett szabadidő is adható, ez azonban nem lehet kevesebb a
végzett munka időtartamánál.
Munkaszüneti napon munkavégzésre kötelezett dolgozónak a munkabérén felül átlagkeresetet is kell fizetni.
Készenlétért a személyi alapbér legalább 25 százalékának megfelelő munkabért,
állásidőre pedig a kiesett munkaidő függvényében személyi alapbért kell fizetni.

Milyen esetekben igényelhető költségtérítés, és hogyan
alakul a kiküldetési díj?
Az MT. 153. § szerint:
- A jogszabály költségtérítési kötelezettséget ír elő a munkáltató számára minden olyan
esetben, amikor a dolgozó a munkájával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során többletköltségre kényszerül. Ilyen lehet például a többi között a képzésre kötelezett munkavállaló
tanfolyami díja. odautazásának, szállásának költsége...
A kiküldetési és a külszolgálati, illetve a munkába járással összefüggő költségek térítéséről külön jogszabály rendelkezik.

- Mi a sorsuk a munkaügyi döntőbizottságok előtt a törvény
hatályba lépésekor folyamatban lévő vitáknak?
Az MT. 204. §, 205. § szerint:
- A munkaügyi vitát meg kell szüntetni. A vitát kezdeményező fél a megszüntetéstől
számított 30 napon belül jogosult igényének érvényesítéséért a bírósághoz fordulni. Ha a
munkáltató sérelmesnek tartott intézkedésével kapcsolatban, illetve a munkavállaló vagy
munkáltató igényének érvényesítése céljából még nem indult jogvita, a keresetet már az új
törvénynek megfelelően kell előterjeszteni.

- Az új törvénykönyv megszüntette a fegyelmi eljárást. Mi
történik a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokkal?
Az MT. 206. § szerint:
- A folyamatban lévő fegyelmi eljárásokat, illetve a munkáltató fegyelmi határozatával
összefüggő munkaügyi pert meg kell szüntetni. Kivétel ez alól, ha a munkaügyi per
fegyelmi elbocsátás miatt folyik. Ekkor a kereset elbírálásánál a rendkívüli felmondás
szabályait kell alkalmazni. Ugyancsak megszünteti a törvény a határozott időre szóló
fegyelmi eljárást és a fegyelmi büntetés hatályát.

Milyen jogai és kötelességei vannak a munkahelyi
vezetőnek?
Az MT. 188-193. § szerint:
- A törvény szerint vezetőnek számít nemcsak a munkáltató szervezet vezetője, hanem
annak helyettese, ső t az is, akit a tulajdonos
vagy a tulajdonosi szervezeti jogokat gyakorló szervezet annak minősít. Mivel a vezető
beosztásúak piaci kiszolgáltatottsága nem
terjed ki, munkaviszonyát elsősorban a tulajdonossal kötött munkaszerződés
szabályozza. Nem vonatkozik rá a Munka
Törvénykönyvének az a tilalma sem, hogy a
határozott idejű munkaviszony ideje nem haladhatja meg az 5 évet. Az a szabály sem
vonatkozik a vezetőre, amely szerint felmondás esetén a munkáltató köteles
megjelölni - és igény esetén bizonyítani - a
felmondás okát. A munkaadó a törvényben
meghatározott tilalmak és általános korlátozások nélkül felmondhat a vezetőnek.
A
vezet ő i
megbízatással
járó
megkötöttség, hogy a vezető - eltérő megállapodás hiányában - nem létesíthet további
munkaviszonyt, tudományos, oktatói, illetve
szerző i jogi védelem alá eső tevékenységet
azonban folytathat. Korlátozó rendelkezés az
is, hogy a vezető - ha csak nem állapodik
meg a munkáltatóval -, nem folytathat tevékenységi körébe tartozó ügyletet, nem lehet
tagja a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a munkaadóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, állami vállalat felügyelő bizottságának.
Az új Munka Törvénykönyvének fontos rendelkezése, hogy a vezető - a munkaszerződésben foglaltak szerit - maga állapítja
meg munkaidejének id ő beosztását és
pihenő idejének, szabadságának igénybevételét. A vezetőnek - eltérő megállapodás
hiányában - nem jár díjazás a rendkívüli munkaidőben végzett munkáért.

- Milyen szociális juttatásokat kaphatunk a
jövőben?
Az MT. 165. § szerint:
- A munkáltató támogathatja - a jogszabály nem írja elő számára
kötelezően - dolgozóinak kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeinek javítását. A támogatások formáját és mértékét a kollektív szerződés rögzíti. A kollektív
szerződésben jóléti célú támogatások felhasználásáról az üzemi
tanács a munkáltatóval együttesen dönt. A munkáltató - ha gazdasági érdekei indokolják - a kollektív szerződésben rögzítetteken
túlmenően is adhat támogatást.
Indokolt esetben a munkáltató köteles dolgozója részére munkaruhát biztosítani.

- Miként rendelkezik a törvény a kártérítési
felelősségről?
Az MT. 166-187. § szerint:
- A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A vétkességet azonban a munkaadónak kell bizonyítania.
Gondatlan károkozásért a kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a dolgozó félhavi átlagkeresetét. A kollektív szerződésben, illetve a
munkaszerződésben - a vétkesség fokát a károkozás jellegét, gyakoriságát figyelembe véve - ettől magasabb mérték ű kártérítés is
megállapítható, de a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés pedig maximum félévi átlagkeresetben szabhatja meg
a kártérítés összegét.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles
megtéríteni.
A törvény feljogosítja a munkáltatót. hogy a dolgozó által okozott
kárigényét a bíróságon érvényesítse.
A munkáltató - vétkességre való tekintet nélkül - teljes mértékben
felel a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott
kárért. Mentesül viszont a munkaadó a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt a mű ködési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy
kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

- Mi a működési bizonyítvány
és az igazolás?

- Munkaügyi vita esetén hová lehet fordulni
jogorvoslatért?
Az MT. 194-202. § szerint:
- A munkáltató és az üzemi tanács, illetve a munkáltató és a
szakszervezet között felmerülő érdekvitában egyeztetési
kötelezettséget ír elő a törvény. A konfliktus rendezéséhez független személy közvetítését
vehetik igénybe a felek.
A munkaügyi vita rendezéséhez - közös megállapodással - döntőbíró is igénybe vehető.
A döntőbíró és a közvetítő közötti lényeges különbség, hogy ha a felek előzetes írásbeli
nyilatkozat alapján ennek alávetették magukat, a döntőbíró döntése rájuk nézve kötelező.
A munkavállaló, a szakszervezet, illetve az üzemi tanács a munkáltató munkaviszonynyal kapcsolatos jogellenes intézkedése (mulasztása) ellen munkaügyi jogvitát
kezdeményezhet. A munkaadó is kezdeményezhet jogvitát a munkaviszonnyal kapcsolatos igényének érvényesítéséért. A munkaügyi jogvitában a bíróság dönt.
A munkáltató saját mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben munkaügyi jogvita csak abban az esetben kezdeményezhető, ha a munkaadó a döntések kialakítására
irányadó szabályokat megsértette, például nem kérte ki az üzemi tanács véleményét.
Mivel az új törvény megszünteti az előzetes és kötelező munkaügyi döntőbizottsági
(MDB) eljárást, így a felek kötelezettségévé teszi, hogy a bírósági eljárást megelőző en
egyeztessenek. kíséreljék meg feloldani az ellentéteket. Az egyeztetés során a felek
között létrejött megállapodás egyezségnek minősül, ezt írásba kell foglalni.
A munkáltató sérelmes intézkedése esetén az egyeztetést az intézkedés megtételét
követő tizenöt napon belül kell írásban kezdeményezni. E határidő elmulasztása esetén,
vagy ha a másik fél nem fogadja el a határidőt, hat hónapon belül bíróságnál lehet a
mulasztást kimenteni. A keresetet a bíróságnál - meghatározott ügyek kivételével - az
elévülési idő n belül lehet előterjeszteni.

Az MT. 97-99. § szerint:
- Az elmúlt időszakban a munkáltatók
részéről gyakran felmerült az igény, hogy a
korábbi munkáltató minősítse, értékelje volt
dolgozójának a munkáját. A most életbe lépő
jogszabály kimondja, hogy a munkaviszony megszüntetésekor, illetve megszű nésekor,
s az azt követő egy éven belül, ha a dolgozó kéri, a munkáltató köteles részére működési
bizonyítványt kiállítani. E bizonyítvány a dolgozó által korábbi munkahelyén betöltött
munkakört és munkájának értékelését tartalmazza.
Más dokumentum az igazolás, amelynek kiadását viszont kötelezővé teszi a törvény
minden munkaadó részére, minden olyan esetben, ha dolgozója munkaviszonya megszű nt, illetve megszüntették. Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát, valamint a dolgozó béréből letiltandó tartozást, illetve azt,
hogy bérét nem terheli tartozás.

- Létesíthet-e a dolgozó főállásán
kívül más munkaviszonyt?
Az MT. 3. §, 108. § szerint:
- A törvény értelmében lehetősége van a dolgozónak további munkaviszonyt létesíteni, de a
munkáltató gazdasági érdeke megköveteli, hogy arról tudomása legyen. Igy a munkavállaló további
munkaviszonyát köteles bejelenteni munkáltatójának.
Ha e további munkaviszony létesítése jogsza-bályba
ütközik, akkor a munkáltató megtilthatja, illetve
kötelezheti a dolgozót annak megszüntetésére.
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