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Megegyezés
és konfrontáció

Gyermekek a gyermekekért

Nehéz dolog nyilvánosan
elbúcsúzni attól, akit szerettünk, akivel hosszú
évtizedek közös munkája
fűzött össze. Nehéz, mert
minduntalan régi emlékek
tódulnak elénk a múltból,
és előttünk nincs más, csak
a hiány. Egy üressé vált
szerep, egy megürült hely,
egy veszteség. Ilyen nehéz
a búcsú most Kiss
Józseft ő l, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének szakszervezeti titkárától, aki hosszú évtizedeken át töltötte be ezt a
korábban sem és most sem
könny ű feladatot.

Kiss József a pápai református kollégium tanítványa volt, s egyéniségére is a
kollégium hagyományos szellemisége nyomta rá a bélyegét. A kötelességteljesítés
morálja, a meg nem alkuvó
szorgalom, a következetesen
végzett munka jelölte meg
ezt a szellemet. Kiss József
nem könny ű ifjúság után hiszen családja azok közé
került, akiket az elmúlt diktatórikus évtizedekben a társadalom peremére szorítottak -, szorgalmas munkája és
tehetsége következtében vált
tudományos kutatóvá. Már az
Irodalomtudományi Intézet
megalakulásától (1956) kezdve ennek keretében dolgozott, és szinte minden
igyekezetével azon fáradozott, hogy minél hitelesebb
Petőfi-képet hagyjon örökül
az utókornak. A Petőfi kritikai kiadás és a kétkötetes
Pet ő fi-adattár volt munkásságának legf ő bb eredménye. Eközben bátran és
szellemesen vállalta a
valóság és az igazság
képviseletét, mint legutóbb is,
amikor szembefordult a legújabb kelet ű Petőfi-legendák
terjesztő ivel.
Igazi közösségi ember volt,
ez a tulajdonsága állította őt
az intézet szakszervezeti bizottságának élére,, még
évtizedekkel ezelőtt. Ó valóban „bizalmi" férfiúként
tevékenykedett: megbíztak
benne munkatársai. Ezt a
megtisztelő bizalmat érdemelte ki, és őrizte meg a
szakszervezeti mozgalom
nagy átalakulása idején is,
midő n mint a Tudományos
Dolgozók Szakszervezetének
titkára végzett áldozatos és
eredményes munkát az
Irodalomtudományi Intézetben, és a TUDOSZ titkárok
tanácsában. Legutóbb egy
országos titkári értekezleten
megrendít ő szavakkal búcsúzott el kollégáitól: ekkor
már hosszú évek óta súlyos
betegség gyötörte, s bizonyára maga is tudta, hogy
közeledik a vég. Most mi búcsúzunk tőle, fájdalommal és
szeretettel: emberi értékeit
abban a hiányban fogjuk érzékelni, amit maga után
hagyott.
Pomogáts Béla

„Gyermekek a gyermekekért". Ez
volt a TUDOSZ-tagok árván maradt gyermekeit támogató PRO
VITA Alapítvány jelmondata. És
felnő ttek a gyermekekért, ahogy
tapasztaltuk 1992. június 4-én, azon
a mű soros délutánon és kiállításon, amelyen a napokban szép
számú közönséggel együtt részt
vettünk.
Zenélt, dalolt, szavalt és tapsolt
önfeledt lelkesedésében a ház,
amikor a kisiskolásoktól a zeneakadémiai növendékig, húsz kis
elő adóm ű vész és képz ő m ű vész
mutatkozott be a szakszervezeti
székház klubtermében. (A mű sorban szerepelt, illetve kiállításon bemutatta rajzát, kézmű ves alkotását:
Adorján Balázs, Bischof Dénes,
Dobó Eszter, Fodor Ágnes, Hegyi
Márta, Hegyi Péter, Hegyi Veroni-

ka, Kovács Ágnes, Kovács zsófia,
Lontay Márton, Mayer Gábor, Mayer Zsuzsa, Moór Richárd, Prehoda
András, Prehodo Péter, Roczkov
Milán, Solt Iván, Temesvári András,
Tölgyesi János, Vajda Barbara.)
Zongora, hegedű , cselló, fuvola és
furulya hangjai versenyeztek az
emberi - bocsánat gyermeki - hanggal, miközben a rögtönzött rajztárlat
egyben vizuális illusztrációt is adott
abból a világból, ahol hisszük, hogy
mindannyiunk kezét egy-egy bóklász
kezecske keresi, tapogatja. kéri. Jó
lenne érezni, tudni, hogy egy felnővő
kisgyermek kezét mindkét oldalról
fogják, vezetik a felnőttek, de hogy
ez mennyire nincs így, azt az élet
szomorúan példázza - mondta bevezető szavaiban Szénássy Sádorné,
az Alapítvány kuratóriumának tagja.

Állástalan diplomások

A munkanélküli pedagógusokról
„Az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága rendkívül aggasztónak tartja a pedagógus munkanélküliek számának növekedését,
és jelenleg immár 3000 fő s
mértékét" - írták sajtóközleményükben. A 33-39 fős osztálylétszámok,
a bezárt vagy működésképtelen intézmények azt a tendenciát vetítik
elénk, melynek végén túlterhelt
gyerekek nemcsak politikai, de gazdasági kontraszelekció, népnevelés,
népbutítás. a „vállalkozók" által
könnyebben kezelhet ő képzetlen
munkások, az ország szellemi po-

tenciáljának veszélyeztetése állhat.
A mai intézkedések - a kultúra áruvá tétele, az ingyenes oktatás
szűkülése stb. - az ország jövőjét
veszélyeztetik! A szükséges kiscsoportos oktatás, a tehetséggondozás,
az egy életre kiható mű velő dési
igény megalapozása indokolják a
pedagóguslétszám bő vítését. Az
oktatás mindig a közösségért végzett munka volt, a „nemzet napszámosai" közhasznú munkát végeznek!
Az állástalan diplomások javasolják, hogy az önkormányzatok, il-

A TUDOSZ-tagok árva és félárva
gyermekei számára létrehozott, nyílt
alapítvány vagyonának növelése
céljából, időről időre mű soros rendezvényeket tart, hogy a belépődíjakból és az erre a célra befizetett
intézményi támogatásokból éltesse
magát. Az arra rászoruló gyermekek, 18 éves korukig, évente
hatezer forint támogatásban részesülnek. S amíg szükség van a kézfogásra, a felnőttek jelenlétét a gyerekek érzékelni fogják!
(E rendezvény bevételeként több
mint 110 ezer Ft-tal gyarapodott az
alapítvány vagyona. A belépő jegyeket vásárolt kutatóintézetekről és
az alapítványból támogatottakról a
Szószóló következ ő számában
írunk.)
M. Szabó Mária
letve az oktatási intzmények
„közhasznú munkajelleggel" kezdeményezzék a munkanélküli pedagógusok foglalkoztatásának finanszírozását. Igy 30 százaléknyi
bérköltséggel feltölthetik a szükséges mértékre létszámkeretüket. Az
anyagi okokból bezárt intézmények
újranyitásához munkahelyteremtő
tamogatást igényeljenek.
Az oktatás az egyik legfontosabb
- ugyanakkor a legalacsonyabb
költségű - hosszú távú beruházás,
az állam nem vonulhat ki ebből a
szférából, s ő t szerepvállalását
erő sítenie szükséges. „A munkanélküliség a pedagógusok
körében a jövőnket veszélyezteti" szögezte le végezetül nyilatkozatában az Allástalan Diplomások Országos Bizottsága.
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Hány kecske vagyonkezeljen egy káposztát?
Aggodalommal értesültem a
Szószólóból, hogy a Magyar Innovációs Kamara is javaslatot tett a
kutatóintézetek megmentésére. („A
kutatóintézeteket állami tulajdonban
lév ő, egyszemélyes részvénytársaságokká kell alakítani.') A Kamara elnökének a koncepciót magyarázó mondatai csak tovább
növelték rossz előérzetemet.
Az elmúlt évtizedek alatt már
többször akarták a kutatást „megmenteni", többségében olyanok, akik
soha életükben nem végeztek sikeres kreatív szellemi tevékenységet,
tudományos minősítéssel nem rendelkeztek, és a kutatómunkát annak
problémáival együtt csak felszinesen ismerik
Mit javasol a Kamara? Vagyonkezelést, adómentesség és állami
támogatás mellett, de nem ám csak
így egyszerű en, hanem ,A szervezet rendelkezne azzal a joggal, hogy
a hozzá tartozó intézetek által létrehozott nyereséget saját hatáskörben

a kutatás-fejlesztés finanszírozására
fordítja." Mindezt persze non-profit
működési forma mellett!
A külföldi kutatóintézetek működési formáinak ismeretében az ember
hajlamos azt hinni, hogy „a vagyon
kezelője" az adott intézet felelő s
vezetők által kinevezett igazgatója,
akinek tevékenységét alapvető
módon a Tízparancsolatnak kell
megszabnia. Ha az igazgató saját
területén megbecsült szakember,
majdcsak elboldogul a „káposztával"
„vagyonkezelő kecske" nélkül is,
hiszen végül is tevékenységüknek ő
a legjobb ismerője.
A „kezeléshez'. persze az is hozzátartozik, hogy már induláskor világossá
teszi, az intézménynek mi a feladata.
Amennyiben az intézmény alapkutatást
folytat, fel sem merülhet nyereség termelése, és a működés egyedüli forrása a költségvetés. Ha a cél a fejlesztő
tevékenység révén nyereség termelése.
akkor az adómentességgel privilegizált
helyzet teljességgel indokolatlan. Az

alapkutatás és a fejlesztés egybemosása e nem ortodox koncepcióban,
vagy nagymértékű tájékozatlanságot,
vagy egyáltalán nem önzetlen, hátsó
gondolatokat sejtet. Az érdeklődő
olvasó a KFKI jelenlegi helyzetéhez
vezető körülmények ismeretében levonhatja (szinte garantáltan nem innovatív)
következtetéseit.
Az az elképzelés pedig, hogy a
vagyonkezelő „szuperkecske" döntse
el, a kutatási tevékenység mely része
lehet privatizálható, szinte nemzetellenes cselekedetnek is minősíthető.
Azoknak. akik az Európa Házba tartanak, nem árt azt is tudni, hogy ott
nincs helye olyan nemzetnek, amely
alapkutatását privatizálja!
E megjegyzések összefoglalása és
egyben konklúziója gazdasági zsargonban megfogalmazva talán az a szomorú
észrevétel lehet, hogy nálunk soha
nem kenyérjegytervez ő kben, hanem jó pékekben és m ű ködési
feltételekben volt hiány!
B.

A szakszervezeti választások
körüli huzavona hűen tükrözi a
szakszervezeti szövetségek
egymás közötti viszonyát, valamint a szakszervezetek és a
kormány kapcsolatát. Május
végén a szakszervezeti konföderációk megegyeztek egymással a vagyonfelosztásban, a
szakszervezeti választásokkal
összefügg ő kérdésekben, s
javaslataikat elküldték a - parlamenti törvénytervezet elő készítéséért felelős - Munkaügyi Minisztériumba. Szükség
volt erre a megállapodásra, mert
ha nem tudnak közös nevezőre
jutni az érdekképviseletek, akkor
a kormány a szakszervezetek
véleménye nélkül terjeszti elő a
törvénytervezetet. Ebben az
esetben - az egyéb hátrányok
mellett - a vagyonmegosztásban
esetleg a legnagyobb kormányzópárt. úgynevezett Monopoly csoportjának elképzelése szerint államosítanák a
szakszervezeti vagyont, amelyet a kárpótlási jegyek mintájára
szétosztanának az állampolgárok között.
A szakszervezetek közötti
megállapodás utáni napokban a
kormányzat álláspontját Schamschula György, a Munkaügyi
Minisztérium államtitkára fejtette
ki a Magyar Hírlapban. Nyilatkozatában többek között elmondta: „a szakszervezeti
mozgalom Európa-, sőt világszerte hanyatlóban van", ma
Magyarországon a szakszervezeti támogatottságot - szerinte
- a „ki tud nagyobbat hazudni"
gyakorlata határozza meg. A
jelenlegi szakszervezeti vagyont
pedig ,,a szinte százszázalékos
kényszertagsággal - egykoron m űköd ő SZOT és költségvetési
támogatások hozták létre".
A
hat
szakszervezeti
szövetség megütközéssel fogadta ezt. Tartalmát szakszervezetellenesnek, hangnemét
sértőnek tartották, ezért levélben
fordultak a miniszterelnökhöz,
hogy teremtse meg a szakszervezetek és a kormány között
folytatandó egyeztetés személyi feltételeit. Schamschula
György nyilatkozatát - még az
államtitkár úr parlamenti
frakciótársa - Palkovics Imre , a
Munkástanácsok Országos
Szövetségének elnöke is bírálta: mint ami tovább szítja az ellentéteket... A szóban forgó deklaráció keltette hullámok napok
múlva sem ültek el. A diósgyőri
vasasok tüntetői közül a tízezres
seregbő l például valaki az
újságíróknak így fogal-mazott:
„ezt a tömeget kellene látnia
Schamschula úrnak, aki szerint
az érdekvédelemnek nincs
tekintélye".
A munkaügyi miniszter ezek
után kénytelen volt a további
tárgyalások alól felmenteni
Schamschula Györgyöt. A lecserélt politikai államtitkár helyére
pedig „a szakmai egyeztetések
irányítójának" dr. Herczog László helyettes államtitkárt bízta
meg. Antall József miniszterelnök nevében megfogalmazott
válaszlevél többek között elismeri, hogy „a szakért ői munkaanyag valóban tartalmaz ellentmondásokat, ezért a törvénytervezet további alapos
el őkészítést,
egyeztetést
igényel, ... mert bizonyos szakszervezeti elgondolások - a
kormány szerint - a gyakorlatban nem valósíthatók meg.
Lapzártakor eddig jutottunk...
(dura)
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olyan érdekvédelmi szerveződések,
amit én szakszervezetnek tartok.
Tökéletesen megváltozott a helyzet,
amikor a magyarok elindultak a piacgazdaság felé. Büszke vagyok
Túl a nagy óceánon, Kanadában bizonyára úgy mutatkozik
arra, amit itthon 2 év alatt sikerült
be, mint Steve Dávid, aki a torontói városi alkalmazottak
elérni. Más országok sokkal
10 ezer tagot számláló szakszervezetének elnöke. Ízes makeservesebben, éhezve, óriási munkanélküliség mellett járták ezt az
gyar beszéde után - állapította meg a Szószóló munkatárutat. Magyarországon nincs éhség.
sa - senki sem mondaná, hogy immár 36 éve távoli
A munkanélküliek száma jelentékföldrészen él.
telen még az olyan országokhoz
hasonlítva is, mint az Egyesült Al- Azt az előadás-sorozatot, ame- rövidesen elrendez ődnének, s min- lamok, ahol 30 millió ember alszik
lyet még a tavasszal a magyar szak- denki rátalálna a maga helyére, sze- ma is a híd alatt.
- Sajnálom, hogy nem volt életszervezeti vezető knek tartottam, repére.
képes az az idea, amit szocialista
korábban már vagy kétszázszor el- 1956-ban, mint 20 éves építész- rendszernek tartottak. Hiszek abban,
mondtam a világ minden táján, an- technikus mentem Kanadába. Rö- hogy a kapitalizmus jó dolog, de
gol nyelven - mondja Dávid István. videsen érdeklődni kezdtem a poli- csak akkor, ha er ős szakszervezeti
- Nem ismerem magyarul a szak- tika és a szakszervezeti mozgalom kontroll mellett működik. Hinni kell
mai kifejezéseket, de remélem, így iránt, s 1965-ben már bele is ártot- a saját erőnkben, csak az optimizis sikerült megtalálnunk a közös tam magam az érdekvédelmi mus biztosítja számunkra a
nyelvet. Az ENSZ Genfben székelő munkába. Betöltöttem mindenféle tömegeket. Nyugaton sincsenek
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) tisztséget és 9 év óta vagyok a mindenütt munkáspárti kormányok,
megbízásából jöttem, a tovább- torontói szakszervezet elnöke. de az érdekvédelem kikényszeríti a
képzési részleg képviselője vagyok. Kétévenként van nálunk el- humánus intézkedéseket. A piacgazKét héten át találkoztam magyar nökválasztás, eddig nagy szavazati daság törvénye, hogy egyensúlyba
szakszervezeti - többek között a többséggel kaptam bizalmat. Úgy kerüljenek a munkáltatók és
TUDOSZ - vezetőkkel, s azt hiszem érzem, ezért a bizalomért az év munkavállalók érdekei, e törvények
kölcsönösen hasznos volt az együtt minden napjában, az óra minden ellen hosszú távon nem lehet
töltött idő. Több magyar szakszer- percében meg kell küzdenem. A manő verezni. Hiszem, hogy a mavezeti szövetség tisztségviselőivel megmérettetés vonatkozik az egész gyar gazdaság rövid idő alatt talpra
találkoztam, és örömömre szolgál, szakszervezeti mozgalomra is: aki áll, de a szakszervezeteknek addig
hogy nem voltak köztünk áthidal- rosszul végzi a munkáját, arra nincs is er őseknek kell lenniük. Ha most
hatatlan politikai villongások, ame- szükség. Igy van rendjén.
nem épülnek ki az érdekvédelem
lyekben azonban nem is vettem
- Korábban csak rokonlátogatóba hadállásai, akkor utólag már könyvolna részt. Én nagyon remélem és jöttem haza. Nem is nagyon fi- nyen úgy tűnhet, hogy nincs is szüknagyon szeretném, ha a magyar gyeltem a magyar közéletre, mert ség a szakszervezetekre.
szakszervezetek közötti ellentétek az volt az érzésem, hogy nem voltak
- A politika mindenütt arra az

id őszakra rendezkedik be, amíg
megválasztják őket. Utánuk az özönvíz. A szakszervezeteknek kell
hosszú távra tervezniük. Magyarországon ma nehéz helyzetben van
a mozgalom, mégis meg kell őrizni
az életképességét. Ha majd kialakul
a piacgazdaság, itt is probálják elhitetni, hogy egyensúlyban van a
nagyt ő ke és a szakszervezeti
mozgalom. Csöppet sem magától
értetődő, hogy a mérleg két serpenyőjében azonos súlyok legyenek.
Érzésem szerint Magyarországon
ma a Coca-Cola-cég többet költ reklámra, mint amennyiből valamennyi
szakszervezetnek mű ködnie kell.
Messze még az egyensúly.
- Mégis a bizalom hangját hoztam
haza. A világon senkit sem érdekel
a panasz. Már egy 3 éves gyermek
is rájön arra, hogy sírással nem lehet semmit elérni, itthon pedig feln őtt emberek siránkoznak. A magyar karaktertől idegen a pesszimizmus. Szakszervezeti vezető k,
akikkel megismerkedtem, zömében
tehetséges emberek, akik talán
képesek lesznek arra, hogy megújítsák a mozgalmat. Csak örülni kell
minden kis eredménynek, s az önbizalom erő t adhat ahhoz, hogy
lássuk a holnapot. 40 éven át itt a
hurrá optimizmus azt sugallta, hogy
minden csodaszép. Most a másik
végletbe esett az ország. Rá kell
találni a reális szemléletre, amely
visszaadja a der ű t, az élet szeretetét.
A. T.

járulásával vállalhatok.Tavaly már a
kárpótlással kapcsolatos kérdéseikkel is sokan kerestek, az elvett
ingatlanok miatt a kárpótlási igények
összeállításához kértek segítséget.
Ezek az ügyek lezárultak. Egy
kivételével - ahol a kárpótlási igény
felmerülésekor derült ki, hogy 1952ben a tizenkét lakásos háznak csak
a felét vették állami tulajdonba. Az
ingatlan másik fele jelenleg is az
igénylő időközben elhunyt édesanyjának a nevén van. A család
viszont mindvégig abban a hitben
élt, hogy az egész ingatlant államosították - így abban most is az
önkormányzat bérlakásai vannak! Az
ingatlanok kezelésével hivatalosan
foglalkozó vállalatnak negyven évig
nem t űnt fel, hogy részben nem a
saját tulajdonában álló ház lakóitól
szedi a bért... Az ügyben személyesen a polgármestert kerestük meg,
aki a mai napig még nem válaszolt.
Az ügyfél jogos igénye természetesen bírósági úton is érvényesíthető.
- Miben segíthet még a szolgálat?
- Öröklési és általában vagyonjogi ügyekben alapvető felvilágosításokra van szükség - a szolgálat úgy
segíthet, hogy a tanácsadással a
felesleges pereskedést megelőzi.
Jelenleg egy gyermekelhelyezési és
egy birtokháborítási ügyünk van a
bíróság elő tt folyamatban, ahol a
szolgálat képviseli az ügyfelet. Ezeken kívül az ügyfelek jelentős hányada kéri adóügyekben is a segítségemet. Legutóbb a Politikatu-

dományi Intézet kért meg. hogy tartsak nekik előadást az új adózási
szabályokról, és azon belül is a szellemi foglalkozásúakra vonatkozókról.
- Adóügyekben is tájékozatlanok az emberek?
- Sajnos igen, holott ez már nem
volna indokolt az adórendszer több
mint hároméves mű ködése után.
Ugyanakkor az ügyfelek a legfantasztikusabb ötleteket
tudják
produkálni adójuk optimalizálasa
érdekében. Még ilyen kérdés is
akadt: elszámolható-e a szellemi
szabadfoglalkozású adóalapjával
szemben, a tájékozottsághoz feltétlenül szükségesnek ítélt mű holdas tévéadások költsége? Egy
másik kérdés: levonható-e az
adóalapból a fizetendő adó?
- Honnan jön a legtöbb ügyfél?
- Főképp az akadémiai intézetekből, de sokan jönnek az újonnan
alakult vállalkozásokból is tanácsért.
Amennyiben TUDOSZ-tagok, a jogsegélyszolgálat számukra is
ingyenes.

A bizalom hangját hoztam

Forgalmas szerdák
Dr. Komjáthy Miklós, „civilben"
az MTA SZTAKI jogi osztályának
vezet ő je, a TUDOSZ megalakulását kő vető hónapok óta szakszervezetünk jogsegélyszolgálatának „vezetője" és egyben
egyetlen munkatársa, minden
szerdán, délután négy órától este
hétig tanácsaival tagságunk rendelkezésére áll. Az elmúlt években, s azóta is a legkülönfélébb
ügyekkel keresik „szolgáltatását".
Ennek mibenlétér ő l, a jogsegélyszolgálat m ű ködésér ő l, az
esetek típusairól érdeklődöm:
- Doktor úr, milyen a szerdák lenére igen sok a szabálytalan és
forgalma?
személyes indulatokból elhatározott
- Igen változó. A Szószólóban is felmondás. Ezeket azután nehéz
meghirdettük, hogy az érdeklődők, jogilag kezelni, mert ha egy szaa jogi segítségre szorulók előzetes bálytalan felmondás esetén a
bejelentésük alapján is számíthatnak bíróság igazat ad a dolgozónak, és
a szolgálatra. Gyakran megesik, visszahelyezi ő t állásába, akkor
hogy többen is várakozni kénytele- sincs a helyzet véglegesen megoldnek az előszobában, míg békesebb va: az érdekelt nem igazán nyugodt
napokon csak két-három tanácsért légkörbe kerül vissza, és a felforduló érkezik. Sokan hívnak fel a mondást kés őbb szabályosan
hivatalomban is telefonon, szükség megismétlik.
- Mit tehet ilyenkor a jogseesetén ott is fogadni tudom a TUDOSZ tagjait. Egyébként munkahe- gélyszolgálat?
lyemnek köszönhetem, hogy nem
- A szabálytalanul közölt felismeretlen számomra a hozzám for- mondásokra fellépésünk igen hatádulók összes búja-baja...
sos. Ilyenkor a munkáltatók is
- Milyen ügyekkel keresik a TU- belátják, hogy bírósági eljárás száDOSZ jogsegélyszolgálatát?
mukra sem kedvező, és hajlandók
- Általában munkaügyi prob- peren kívüli tárgyalásokba bocsátlémákkal, különösen az Akadémia kozni, egyezséget kötni. Volt olyan
átalakuló intézeteib ől a létszám- eset, amikor a szabálytalan felcsökkentésben érintettek.
mondás után a jogsegelyszolgálat
Az ügyek legnagyobb része a közbenjárására a munkáltató
munkaviszony felmondásával kap- százötvenezer forintos nem vagyocsolatos. Az az általános tapaszta- ni kártérítést fizetett!
- Milyen természetű gondjaikkal
latom, hogy sem a munkáltatók, sem
a munkavállalók nem elég tájékozot- fordulnak a tagok Önhöz?
- Sokan érkeznek természetesen
tak e téren. Gyakori a munkaviszonyok előkészületlen megszün- házassági problémáikkal is. Ilyen
tetése. Pedig bármennyire világ- esetekben kizárólag tanácsadásra
rengető a helyzet a munkáltatóknál, szorítkozhat a jogsegélyszolgálat.
senki nem akadályozná, hogy ezeket Egyébként is perbeli képviseletet
az ügyeket humánusan, megfelelően csak rendkívüli, indokolt esetben, a
el őkészítve oldják meg. Ennek el- TUDOSZ elnökségének hozzá-

Komjáthy Miklós szerint a jogsegélyszolgálat fenntartására még
sokáig szükség lesz, egyrészt a
rászorultak jogi segítéséhez, másrészt a felesleges pereskedések
megelő zése érdekében. S ha a
tagság igényli, akár a Szószólóban is rendszeres rovatban
válaszol az olvasók jogi természet ű kérdéseire.
Gy. I. Gy.

Ingyenes jogsegélyszolgálat
a TUDOSZ-irodában
minden szerdán 16 és 19 óra között.
El őzetes bejelentkezés
az 138-4287-es telefonon.

észrevételeik mellett azt hangsúlyozták, javaslat megvitatásának volt szentelve.
hogy amíg nincs makroszintű stratégia, A törvényjavaslaton a Munkavédelmi
addig nem lehet kezelni a válságos Bizottság (amelyben az Értelmiségi
régiókat. Ezen aztán el lehetett vitat- Szakszervezeti Tömörülés képviselője,
kozgatni több órán keresztül. A szakszer- a TUDOSZ-os Haubert Gábor volt) vezetek képviselője kijelentette azt is, hosszú heteken-hónapokon keresztül
Kuti László másfél éve az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hogy a gazdaság súlyos gondjai nem a dolgozott, s a törvénytervezettel kapképviseletében részt vesz az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájá- költségvetés hiányából, hanem a rossz csolatban konszenzusra jutott. Konban. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít iparszerkezetből adódnak. Tehát a talp- szenzus ide, konszenzus oda a
raálláshoz struktúraváltás kell. A szak- munkavállalói oldal képviselői felettébb
az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
szervezetek szerint a gazdasági régiók meglepődtek, amikor a Munkástanáés a válságok nem szoríthatók be a köz- csok képviselője (aki a korábbi munkáMegindult az élet, legalábbis a hiányát. Utána a munkavállalói oldal igazgatási határok közé: különféle ren- ban nem vett részt és az ülésen
korábbi hónapokhoz képest. Május képviselője nem is az előterjesztéssel deletek kötelezhetnek bármire is, ha találkozott először ezzel a témakörrel!),
első felében ugyanis kétszer ülésezett foglalkozott, hanem javaslatot tett egy nincs pénz a feladatok megvaló- - a Munkástanácsok korábbi
az Érdekegyeztető Tanács (ET). masfél hónap múlva tartandó gazdasági sításához. Mindhárom fél egyetértett egyetértése ellenére - tárgyalásra alKözben a szakért ők a munkabi- fórumra, ahol komplexen megtárgyal- abban, hogy a válságkezelésre tervezett kalmatlannak nevezte az előterjeszzottságokban intenzíven dolgoznak, hatjuk a problémákat. A kormány pénzforrások ma még nem bugyognak a tést. Ennek ellenére a plenáris ülésen
így nyáron is lesz miről tárgyalnunk. képviselő je ezt elfogadva kiemelte a kívánatos bőséggel, ezért tehát igazi megtárgyalták az anyagot, s megálTöbbek között július 17-18-ra tűztük gazdasági fórum előkészítésének fon- megoldáSt senki sem tudott felmutatni. lapították: a megváltozott körülmények
ki annak a gazdasági-szociális fórum- tosságát, egy ad hoc bizottság létre- Végezetül, annak ellenére, hogy a miatt új állapotok alakultak ki: egyetérnak az időpontját, ahol a gazdaság, a hozásának szükségességét. Ezután - munkavállalói és a munkáltatói oldal tettek a törvényjavaslat főbb elveivel,
szociálpolitika és az érdekképviselet néhány rövid tiszteletkör után - áttértünk egyaránt benyújtásra alkalmatlannak tar- s „kormány elé engedni javasolták"
a második napirend megtárgyalására: a totta az elő terjesztést, a kormány azt, azzal a megkötéssel, hogy a
általános dolgait tárgyaljuk meg.
No de térjünk vissza az elmúlt hóna- regionális válságkezelés problémakörére. képviselői ragaszkodtak a koncepció Munkavédelmi Bizottság közben
pi eseményekre. Május 8-án - plenáris A kormány előterjesztőként ismertetve kormány elé terjesztéséhez, ígéretet téve egészítse ki, javítgassa és véglegesítülést tartott a három oldal, melynek álláspontját és a gazdasági kabinet által arra, hogy a végleges kialakításnál az se.
Ezek után az ÉT titkárságának
első témája a december 6-7-i megál- készített koncepció megvitatását javasol- ÉT-n elhangzottakat is figyelembe kell
ta. Ezt a két másik tárgyalófél kemény venni.
költségvetése volt a tárgyalandó téma,
lapodások áttekintése volt.
Egy hét múlva, május 15-én ismét majd a gazdasági-szociális fórum
Először a munkáltatók kepviselője kritikával illette. A munkáltatók egyenest
sorolta fel a féléve kötött ET-megal- kivitelezhetetlennek tartották a prog- találkoztunk. Az Érdekegyeztető Tanács feltételeiről tárgyaltunk.
lapodás kormányzati teljesítésének ramot, míg a munkavállalók kritikai plenáris ülése a munkavédelmi törvényQ-ti
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Az érdekegyeztetés harcmezejéről

Bemutatjuk Bürger Gábort

Bürger Gábor 1934-ben született Budapesten. 1958-ban fejezte be tanulmányait a
Budapesti Mű szaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Ugyanebben az évben
kezdett dolgozni a Központi Fizikai Kutatóintézetben, ahol ma is kutatómérnöki
munkát végez. Részt vett az Intézet gyorsítóberendezéseinek építésében, majd az
ország első plazmafizikai nagyberendezésének, az MT-1 tokamaknak építési
és üzembehelyezési munkáiból vállalt részt.
Jelenleg is ennél a kutatóberendezésnél
foglalkozik elektrotechnikai és vákuumtechnikai fejlesztési feladatok megoldásával.
Szakszervezeti munkát kezdettől fogva
végez, először bizalmiként, majd a KFKI
különböző szintű szakszervezeti testületeiben. A TUDOSZ-nak megalkulásától
fogva tagja, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetében 1989 óta titkára az
alapszervezetnek. A KFKI átalakításának
időszakában igyekszik elősegíteni az
érdekvédelmi tevékenység fenntartását a
megváltozott feltételek között is. A KFKI
területén dolgozó TUDOSZ-tagok támogatására létrehozott „Pro Solidaritas"
alapítvány kuratóriumának elnöke. Bürger
Gábort nemrég a TUDOSZ-elnökség
tagjává választották.

Drága posta

A tudományos
kommunikáció
gátja
Nem egy kutatóintézetben tették
már szóvá, hogy miközben egyre
csökkennek a költségvetési források, a többi között a postai
díjtételek az egekbe szöknek. A
TUDOSZ tagszervezeteinek képviselői szintén figyelmeztettek arra,
hogy több intézetben a tudományos publikációk postázása is gondot okoz, amely lehetetlen helyzet,
hiszen a létfontosságú kutatói kommunikációt gátolja. A Szószóló e
ténynek nézett utána a Magyar Posta Vállalat központjában.
Tény, hogy drága a honi posta bel- és
külföldi levél-, illetve csomagtovábbítási
tarifája. Ha a tudományos kommunikációt
közelről érintő nemzetközi díjtételeket
nézzük, úgy egy kilogramm nyomtatvány
kézbesítési dila 300 forint. Egyébként
hazánkból Németország, s az USA a legfontosabb célállomás. Nálunk a külföldi
levelezés kétszer annyiba kerül, mint a
belföldi. Ez a különbség Ausztriában
például sokkal kisebb.
Pedig a belföldi levelezés sem olcsó
mulatsag. 1990 előtt 5 forintos bélyeget
kellett a levélre ragasztani, 1990. január
8. után csak a budapesti kézbesítés került
ennyibe, a vidéki már nyolcba. Egy évre
rá 7 forintot kellett fizetni a helyi levelezésért, vidékre 12-t. 1992-ben ezek a
tarifák 9, illetve 15 forintra ugrottak. A
Magyar Posta Vállalat tehát a kilencvenes
évtized minden évében az inflációs
rátánál magasabban emelte díjtételeit. Ha
ebben önmérsékletre jutna, ma már segítene - a többi között - a kutatókon is.
Hasonlóképpen drágult a csomagfeladás. Egy ötkilós pakkot 1990 előtt még
20 forintért lehetett feladni, 1990-91-ben
ugyanezért 30 forintot kellett leperkálni,
az idén pedig 40-et.
Jó hír - s ez a TUDOSZ több tagszervezetét közvetlenül érinti -, hogy ez év
április 1-jétől a szomszédos országokba
címzett hírlap- és könyvküldeményeket
átlagosan 50 százalékkal mérsékelt díjért
lehet a postán feladni.
Jelenleg a Magyar Posta csak a
tömeges levél- és csomagfeladóknak
nyújt kedvezményt. Ez az engedmény
általában 10 százalék alatti. Ehhez is valamiféle szolgáltatást nyújt a kedvezményezett, például irányítószámra
rendezi a küldeményeket. Nem biztos
azonban, hogy a kutatóintézetek ilyen
célú összefogásával nem érné-e meg a
kommunikáció költségeit ily módon lefaragni?!
Szivi László. üzletpolitikai osztályvezető
egyelőre nem tud mást ajánlani a kutatóintézeteknek: a hírlap, könyv, nyomtatvány továbbításának kedvezményes
díjtételei érvényesek. éljenek velük.
Amikor külföldre küldenek valamilyen
küldeményt, tájékozódjanak. Nem feltétlenül levélpostaként kell füzeteket, körleveleket elküldeni. Ezeket kedvezménnyel
adhatják fel, ugyanis, csak a végdíjat
kell kifizetniük, sem az átszállítást, sem a
belföldi kezelés díját nem kalkulálják a
költségekbe...
(1)
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Szószóló Kis Káté

Törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Két hónappal ezelőtt a Szószóló rendkívüli kiadásában az új Munka Törvénykönyvéről írtunk. Már ott felhívtuk olvasóink figyelmét arra, hogy a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sajátosan szabályozza majd a közalkalmazott munkavállalók munkajogi helyzetét. Áprilisi lapszámunkban
akkor egyes szövegrészek alá kék színű tónust helyeztünk el, felhíva ezzel a figyelmet azokra a munkajogi területekre, amelyeket ajánlatos lesz
összevetni a Munka Törvénykönyvével egyidejűleg érvénybe lépő, a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény szövegével.
Időközben elfogadták a Kjt-t, azaz az 1992. évi XXXIII. számú törvényt, amely megtalálható a Magyar Közlöny 1992. évi 56. számában.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az új Munka Törvénykönyve tehát együtt érvényes a közalkalmazotti területeken, intézményekben és
a kutatóintézetekben. Fontos tudni azonban, hogy amit a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem tilt vagy nem szabályoz, arra az új Munka
Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Szószóló mostani összeállításában elsősorban a munkavállalókat érintő kérdésekre kerestünk válaszokat.

Kikre terjed ki ez a törvény?
A törvény rendelkezése szerint hatálya - ha a törvény eltérően nem rendelkezik -, az állami
és önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára
terjed ki. (Kjt. 1. §)
A törvény szervi hatálya tehát azon munkáltatókra vonatkozik, amelyek állami, illetve
önkormányzati költségvetésb ől működnek, azaz a központi és a helyi önkormányzati és
költségvetési szervekre. Nem terjed ki azonban a költségvetési szervek közül a közhatalmi
funkciót ellátó közigazgatási szervekre, miután az itt foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyát külön törvény (az 1992. évi XXIII. tv.) szabályozza.
A törvény szervi hatályának meghatározásakor elsődleges szempont a munkáltatók eltér ő
pozíciója volt és nem tevékenységük eltérő jellege. Ezért a törvény hatálya alá a társadalom
számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó munkáltatók közül, kizárólag az állami és önkormányzati költségvetésből működő szervezetek kerültek, így a nevelési-oktatási, a szociális es
egészségügyi, a közm űvelődési, sport és m űvészeti, a közgy űjteményi és tudományos stb.
intézmények és szolgálatok. Nem vonatkozik - többek között - az elsődlegesen magántulajdonból, vagy alapítványi támogatásból működő magánegyetemekre, az egyházi iskolákra,
magántulajdonban lévő egészségügyi intézményekre.
A törvény személyi hatálya minden, az említett intézményekben foglalkoztatott munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyára kiterjed, a betöltött munkakörtőt függetlenül. Igy kiterjed a
munkáltató szervek vezetőire is.

A törvény a közalkalmazottakra kiterjedően
az érdekegyeztetés milyen rendszerét intézményesíti?
A törvény szerint a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő országos jelentőség ű kérdésekben a kormány, ,az országos önkormányzati érdekszövetségek
bevonásával, a Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető Tanácsában az érintett országos
szakszervezetekkel, ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter, az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával, az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel, területi
és települési jelent őség ű kérdésekben az önkormányzat, az érintett megfelelő szint ű szakszervezetekkel egyeztet. [Kjt. 4. § (4) bek.]

Miként alakulnak a szakszervezetek jogai
a közalkalmazottak tekintetében?
A szakszervezeti jogosultságok, kedvezmények, illet őleg a szakszervezeti tisztségvisel ők
védelmére vonatkozóan ezen a területen is az MT. általános szabályait (18-19. §) kell alkalmazni, de a tisztségviselőkre vonatkozó védelmi szabályokat az első közalkalmazotti tanácsválasztás eredményének megállapításáig - legkésőbb 1992. december 31-ig - a szakszervezet reprezentativitásától függetlenül megilleti.
A szakszervezeti jogok gyakorlása szempontjából pedig a munkáltatóval azt a szervezetet
kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek jelöltjei a közalkalmazotti tanácsválasztáson a leadott
érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik, vagy amely munkahelyi szervének az
azonos foglalkozási csoporthoz (szakmához) tartozó közalkalmazottnak legalább kétharmada tagja. Az ezek szerinti reprezentativitást 1992. december 31-ig kell megállapítani.
Ha a közalkalmazotti tanácsi választáson valamely jelöltet több szakszervezet támogat, a
jelöltre leadott szavazatok az egyes szakszervezetek között - eltérő megállapodás hiányában - egyenl ő arányban oszlanak meg. [Kjt. 9. §; 89. § (3) bek.; 90. §]

Miként alakulnak a közalkalmazottak részvételi jogai
a munkáltató vezetésében?
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
közössége nevében, az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képvisel ő gyakorolja.
Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 f őt eléri. A 15 f őnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képvisel őt kell választani. (Az első választást 1992. november 2. és
6. között kell megtartani.)
A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács
tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A közalkalmazotti tanácsot (képviselőt stb.) egyetértési jog illeti meg, a kollektív szerződésben meghatározott szociális és jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen
jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.
A munkáltató döntése előtt köteles a közalkalmazotti tanáccsal - többek között - véleményeztetni a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetet; a
munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának a tervezetét; a közalkalmazottak képzésével összefügg ő terveket; a munkáltató munkarendje kialakítását stb.
A miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben, a közalkalmazottak közössége vagy
meghatározott csoportja részére a fenti, a törvényben meghatározottakon felüli részvételi
jogokat is megállapíthat. (Kjt. 14., 16. §)

Hogyan kerülhet sor a közalkalmazotti jogviszony
létesítésére?
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történ ő kinevezéssel és annak elfogadásával
jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
Közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére,
illetve feladat ellátására, meghatározott időre történő kinevezéssel is létesíthető.
A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és munkahelyét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatarozható.
A miniszter meghatározhat munkaköröket, ahol gyakornoki id ő kikötése és gyakornoki
vizsga letétele kötelező, továbbá megállapíthatja a gyakornoki vizsga feltételeit. A gyakornoki idő tartalmát és a gyakornoki vizsga letételét a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő
három évig terjedhet. (Kjt. 21., 22. §)

mentéssel is csak akkor, ha a munkáltató a határozott időből még hátralévő időre jutó
átlagkeresetét a közalkalmazottnak előre megfizeti, kivéve azt az esetet, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi
megfelelően.
A határozatlan idej ű közalkalmazotti jogviszony lemondással bármikor megszüntethető. A
lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére vagy annak egészére a munkáltató
mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. A határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony felmentéssel csak a jogszabályban meghatározott felmentési okok fennforgása
esetén szüntethető meg, (Kjt. 25-28., 30. §)

A törvény milyen felmentési okokat határoz meg?
A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha megszű nt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták, ha
az Országgyűlés, a kormány, a miniszter vagy az önkormányzati képviselőtestület döntése
következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált. vagy munkáját nem végzi
megfelelően, továbbá, ha a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogot.
A munkáltató a felmetést köteles megindokolni. Az indoklásból a felmentés okának világosan ki kell
tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszer ű.
A közalkalmazott az első két ok alapján akkor menthető fel, ha a munkáltatónál vagy az
irányítása, felügyelete alatt álló szervezetben nincs a képzettségének megfelelő más munkakör,
illetve ha az ilyen munkakörbe történ ő áthelyezéséhez a közalkalmazott nem járult hozzá.
Ha az alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a közalkalmazott akkor menthető
fel, ha a munkáltatónál nincs az egészségi állapotának megfelel ő munkakör, vagy ha az
ilyen munkakörbe történő áthelyezéséhez a közalkalmazott nem járult hozzá. (Kjt. 30. §)
A törvény a továbbiakban részletesen meghatározza a különböző felmentési tilalmakat és
korlátokat. (Kjt. 31-32. §)
Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, az egy évet viszont nem haladhatja
meg. Ha hosszabb felmentési időt a kollektív szerződés sem ír elő, és hosszabb felmentési
időt a felek sem állapítottak meg, a felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

öt év után,
tíz év után,
tizenöt év után,
húsz év után,
huszonöt év uán,
harminc év után,

egy hónappal;
két hónappal;
három hónappal;
négy hónappal;
öt hónappal;
hat hónappal

meghosszabbodik.
A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a
munkavégzés alól. (Kjt. 33. §)

Rendkívüli lemondással mikor szüntethető meg
a jogviszony?
Rendkívüli lemondással a közalkalmazott jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelent ős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely
a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztét ől számított hat hónapon belül - kivételesen, a törvényben meghatározott esetekben ennél hosszabb idő elteltével
is - lehet gyakorolni.
A rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére annyi időre járó
átlagkeresetet köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell
meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is. (Kjt. 29. §)

Mikor jár végkielégítés?
Végkielégítés akkor illeti meg a közalkalmazottat, ha jogviszonya felmentés, rendkívüli
lemondás. vagy a munkáltató jogutód nélküli megsz űnése következtében szű nik meg.
Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot
kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelel ő munkavégzése miatt került sor. Nem jár
továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha nyugellátásra szerzett jogosultságot vagy
korengedményes nyugdíjat állapítottak meg részére, valamint a további munkaviszony (másodállás stb.) megszű nésekor.
A végkielégítésre való jogosultság előfeltétele az egy évet meghaladó időtartamú közalkalmazotti jogviszony. A végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő az

egy évet meghaladja:
legalább három év esetén:
legalább öt év esetén:
legalább tíz év esetén:
legalább tizenöt év esetén:
legalább húsz év esetén:

egyhavi;
háromhavi;
négyhavi;
öthavi;
hathavi;
nyolchavi

átlagkeresetének megfelelő összeg.
A végkielégítés mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott az
öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését megelőző öt évben válik végkielégítésre jogosulttá.
A végkielégítés mértéke az előbbiek szerinti összeg kétszerese, ha a közalkalmazotti
jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg. (Kjt. 37. §)

A törvény hogyan szabályozza a közalkalmazottak
előmeneteli és illetményrendszerét?

A törvény biztosítja a közalkalmazott számára a közalkalmazotti pályán való előmenetel
lehetőségét. A rendszer jellemzői:
A törvény a munkaköröket négy közalkalmazotti osztályba sorolja. Az osztályozás egyetlen
szempontja az ellátásukhoz szükséges iskolai végzettség vagy képesítés. (A Kiemelt közalkalmazotti osztályba az egyetemi végzettséget, a Felső közalkalmazotti osztályba a f őiskolai végzettséget vagy középiskolai végzettséget, és fels őfokú szakképesítést, a Közép
közalkalmazotti osztályba a középfokú iskolai végzettséget, vagy általános iskolai végzettséget
Mikor és hogyan kerülhet sor a közalkalmazotti
és középfokú szakképesítést, az Alsó közalkalmazotti osztályba a legfeljebb általános iskolai
jogviszony megszüntetésére?
végzettséget igénylő munkakörök tartoznak.)
Az illetmény konkrét mértékének meghatározásához a négy közalkalmazotti osztályhoz
A közalkalmazotti jogviszony megsz űnik: a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
kapcsolódó, összesen hét fizetési osztály szolgál alapul. A fizetési osztályok fizetési fokozaa közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszű nésével.
tokra tagozódnak, és a közalkalmazott a törvény rendszere szerint halad el őre a fokozaA közalkalmazotti jogviszony megszüntethet ő: közös megegyezéssel, áthelyezéssel az e tokon.
A közalkalmazotti osztály megállapítása mellett jelentős tényező a közalkalmazotti
törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között, lemondással, rendkívüli lemondással, fel- jogviszonyban töltött id ő mértéke, mivel a közalkalmazott fizetési fokozatát ennek alapján
mentéssel, azonnali hatállyal a próbaidő alatt, valamint elbocsátással.
kell megallapítani. A törvény részletesen szabályozza ennek figyelembevétele módját.
Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg
A közalkalmazotti osztályon belüli előrehaladás egyik legfőbb tényezője a kinevezés után
kell állapodnia. Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, a munkáltatónál eltöltött idő. Az előrejutás rendszere a törvenyben meghatározott hároméves
munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában. Az áthelyezett közalkalma- várakozási idő letelte után biztosítja az eggyel magasabb fizetési fokozatba lépést.
zottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt
A várakozási id ő tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő teljesítmény
az új munkáltatónál töltötte volna el.
esetén csökkenthet ő. A csökkentés mértéke fizetési fokozatonként nem haladhatja meg az
A határozott idej ű közalkalmazotti jogviszony lemondással nem szüntethet ő meg. Fel- egy évet.
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Törvény a közalkalmazottak jogállásáról
A törvény szerint - figyelemmel az inflációra is - a legalacsonyabb fizetési fokozathoz
tartozó illetményt külön törvényben, az Országgyűlés évente határozza meg. A további fokozatok összegét szorzószámok útján állapítják meg. A szorzószámokat a törvény melléklete
határozza meg.(Kjt. 60-66. §)
Melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez
Fizetési
Fokozatok
A

B

1.

1,0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3

1,5
1,6
1,7
1,9
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

Osztályok
C

D

A törvény szerint fegyelmi vétséget az a közalkalmazott követ el, aki vétkesen megszegi
a közalkalmazotti jogviszonyból eredő, lényeges kötelezettségét.
minimál illetmény = 1
A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések az
alábbiak: megrovás, az előmeneteli rendszerben történő várakozási id ő legfeljebb egy évvel
történő meghosszabbítása, a jogszabály alapján adományozott címtől való megfosztás, magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása, valamint elbocsátás.
A fegyelmi vétség (a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettség vétkes
E
F
megszegése) elkövetése esetén a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett fegyelmi vétség ala3,0
pos gyanúja esetén az eljárás megindítása kötelez ő.
3,1
Nem lehet azonban (általában) fegyelmi eljárást indítani, ha vétség elkövetésétől számított
3,2
4,0
egy év (vezető állásúnál két év, magasabb vezető állásúnál három év), illetve a munkáltatói
4,2
3,4
jogkör gyakorlójának a vétség elkövetésének alapos gyanújáról való tudomásszerzésétől
4,4
3,6
számított egy hónap eltelt. (Kjt. 45-54. §)
3,8
4,6

2,0
2,1
2,3
2,5
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

2,5
2,6
2,7
2,9
3,1
3,2
3,3
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

4,8
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5

-

-

-

-

A közalkalmazott az (alap)illetményen felül
még milyen díjazásban részesülhet?
A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül - a törvényben meghatározott szabályok szerint - illetménykiegészítésben, 13. havi illetményben, illetménypótlékban
részesülhet. A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazott jutalomban is
részesíthető. A 25, 30, illetve 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. (Kjt. 67-78. §)

Hogyan változott a jubileumi jutalom elnyerésére
vonatkozó szabályozás?
A törvény jubileumi jutalommal is honorálja a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. E jutalomra
a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén alanyi joga van a közalkalmazottnak.
A megelőző szabályozással szemben (25, 40, 50 év munkaviszonyban töltött idő) az új törvény
kedvezőbb feltételeket ír elő. Eszerint jubilemi jutalom a 25, 30, illetve 40 évi közalkalmazotti jogviszony megszerzése esetén jár.
Kedvező irányban alakult a közalkalmazottakra nézve a jutalom mértéke is, ugyanis a jubileumi jutalom 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi, 30 év közalkalmazotti jogviszony
esetén 3 havi, 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 5 havi illetménynek megfelelő összeg.
A közalkalmazott nyugdíjazásának évében esedékessé váló jubileumi jutalmat nyugdíjazáskor kell kifizetni.
Ha a közalkalmazott legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat nyugdíjazásakor részére, a közalkalmazott jogviszonyának elhalálozása miatt történő megszűnése esetén az örökösnek kell fizetni. (Kjt. 77. §)

Hogyan alakul a közalkalmazottak szabadsága?
A közalkalmazottat az Alsó és Közép közalkalmazotti osztályban évi 20 munkanap, a
Felső és Kiemelt közalkalmazotti osztályban évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg.
A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár.
Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.
A magasabb vezető állású közalkalmazottat évi 10 munkanap, a vezető állásút évi öt
munkanap pótszabadság illeti meg.
Az oktató, nevel ő munkát végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti
meg. amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató igénybe vehet.
A tudományos munkatársnak évenként öt munkanap pótszabadság jár.
Az egészségre ártalmas munkakörülmények között dolgozóknak az egészségi ártalom
veszélyétől függően évente 5, illet őleg 10 munkanap pótszabadság jár.
A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül, és egyszerre többféle jogcímen is megilleti. A fizetési fokozathoz az (oktatónevelő, tudományos) munkakörhöz kapcsolódó pótszabadság közül azonban csak a magasabb mérték ű pótszabadság jár. A munkakör és a vezető beosztás alapján járó pótszabadságot pedig évi 15 munkanap mértékéig
össze kell számítani. (Kjt. 56-58. §)

PHILIPS-BERENDEZÉSEKET?
Forduljon bizalommal szakembereinkhez!

PHILIPS

és t ű zjelz ő rendszerek
-Zárt láncú tv-rendszerek
IPARI ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK
-Ipari folyamatszabályozás,
hő mérséklet- és nyomásmérés
-Ipari röntgenberendezések hegesztési varratok és öntvények roncsolásmentes vizsgálatához
-Forgógépek és turbinák felügyeleti
rendszerei
-Ipari statikus és dinamikus mérlegek, adagolórendszerek
ORVOSI BERENDEZÉSEK
-Hagyományos röntgenkészülékek
-Számítógépes tomográfok
-Nukleáris magnetorezonancia t omográfok (NMR)
-Ultrahangkészülékek
-Lineális gyorsítók

SZAKTANÁCSADÁS, GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI, JAVÍTÁS,
KARBANTARTÁS, KÜLKERESKEDELMI LEBONYOLÍTÁS
MTA-MMSZ Kft.-PHILIPS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 207.
Telefon: 186-9589, 186-9760, 166-2366/240 mellék
Telefax: 161-1021 telex: 22-5114

A közalkalmazottak kártérítési felel ősségére általában a Munka Törvénykönyve általános
szabályai az irányadók. A gondatlan károkozás minősített eseteiben azonban az MT. vonatkozó szabályai [167. § (2)-(3) bek.] helyett az alábbi eltérő rendelkezések az irányadók.
Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott háromhavi illetménye erejéig felel, ha a
munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével, az ellenőrzési
kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt, vagy- a kár olyan
- jogszabályba ütköz ő - utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek várható következményeire az utasított közalkalmazott el őz őleg a figyelmet felhívta.
Ha pedig a kollektív szerződés lehető vé teszi. hogy a munkáltató a közalkalmazottat
közvetlenül kártérítésre kötelezze, a felelősség megállapítására a fegyelmi eljárás szabályait
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó
rendelkezések az irányadóak. (Kjt. 81-82. §)

A közalkalmazottak illetmény-előmenetelére
vonatkozó szabályokra nézve milyen átmeneti
rendelkezések irányadók?
A törvénynek a közalkalmazottak illetmény-előmenetelére vonatkozó rendelkezéseit 1994.
január 1-jét ől kell alkalmazni. A közalkalmazott illetménye a megállapítást megelőző személyi alapbérénél nem lehet alacsonyabb mérték ű.
1994. január 1-jéig az illetménypótlék alapjául szolgáló összeg az 1992. január 1-jén
érvényes kötelez ő legkisebb munkabér 8000 forint; az illetménypótlék mértékének
meghatározására szolgáló százalékszámokat az illetménypótlék mértékének felső határaként
kell alkalmazni. [Kjt. 89. § (1)-(2) bek.]
Végül közlünk egy táblázatot arról, hogy melyik osztály adott fokozatához milyen illetményt kellene
fizetni, akkor ha 1992 első félévében érvényes minimálbér, azaz 8 000 forint az Ni. fizetési fokozatnak megfelelő összeg, s ha az illetményrendszert már ez év július elsejétől alkalmazni lehetne:
Fizetési
Fokozatok

Osztályok
C

A

D

E

2.
3.
4.
5.
6.

8
8
9
10
11
12

000
800
600
400
200
000

12
12
13
15
16
17

000
800
600
200
800
600

16
16
18
20
21
22

000
800
400
000
600
400

20
20
21
23
24
25

000
800
600
200
800
600

24
24
25
27
28
30

000
800
600
200
800
400

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

12
13
14
15
16
16
17
18

800
600
400
200
000
800
600
400

18
19
20
20
21
22
23
24

400
200
000
800
600
400
200
000

23
24
24
25
26
27
28

200
000
800
600
400
200
000

26
28
28
29
30
31
32

400
000
800
600
400
200
000

31
32
32
33
34
35
36

200
000
800
600
400
200
000

1.

32 000
33 600
35 200
36
38
40
40
41
42
43
44

800
400
000
800
600
400
200
000

Május 14-én Láng István, az MTA főtitkára megbeszélést tartott a szakszervezetek képviselői
számára. A főtitkár itt köszönetet mondott a szakszervezeteknek azért az együttmű ködésért,
amelynek következtében a kutatóintézetek (nem csak akadémiai!) dolgozói 110 millió forintot
használhatnak fel az esztendő második felében béremelésre. A fő titkár úr elmondta, hogy
megkapta a középszint ű kollektív szerz ődés tervezetét, melyet az MTA területén mű ködő
szakszervezetek közösen készítettek. Célszerű lenne, ha ezt a szerz ődést intenzív tárgyalások után a lehet ő leghamarabb aláírnák.

AZ ÖNNEK MEGFELELŐ PROFI

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI
RENDSZEREK
-Hangostelefon (interkom) és személyhívó rendszerek
-Hangtechnikai rendszerek, sokcsatornás hangrögzít ő k
-Konferencia- és tolmácsberendezések
-Beléptet ő , biztonságtechnikai

Miként alakul a közalkalmazott kártérítési
felelőssége?

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ

KERESI

ELEKTRONIKUS MÉR Ő M Ű SZEREK
-Oszciloszkópok, multiméterek,
hő mér ő k
-Jelforrások, generátorok, frekvencia
és id ő mér ő k
-Logikai analizátorok, kalibrátorok,
hibakeres ő k
-Mérési adatgy ű jt ő k, tápegységek,
rekordekerek
-Professzionális tv-technikai
mér ő m ű szerek

Hogyan szabályozza a törvény a közalkalmazottak
fegyelmi felelősségét?

mia

A Szószóló előző havi lapszámában megírtuk, hogy a Pénzügyminisztérium (PM) az MTA
májusi költségvetési támogatásából 35%-ot (110 millió forintot) visszatartott. Csomó István
főosztályvezető a Szószóló érdeklődésére elmondta: a május hónapra esedékes költségvetési
támogatás csökkentett hányadát (június 8-ig. a Szószóló lapzártáig) a PM még nem folyósította. Az MTA reklamálására Kupa Mihály pénzügyminiszter azonban a napokban levélben
ígéretet tett arra, hogy a hátralékot a PM az elkövetkező néhány hónapban visszajuttatja az
MTA-nak. Megtudtuk még, hogy a júniusi esedékes támogatást az eredeti ütemezés szerint
bocsátották az MTA rendelkezésére.
A TUDOSZ-irodában átvehetők a „Törvény a közalkalmazottak jogállásáról" című kézikönyv megrendelt példányai. A Közgy ű jteményi és Közmű velődési Dolgozók Szakszervezete
gondozásában megjelent könyv az új Munka Törvénykönyvével egybeszerkesztve, magyarázatokkal ellátva készült. Munkavállalók és munkáltatók egyaránt jól használhatják.

A TUDOSZ-iroda telefonszámai:
közvetlen telefon+fax+üzenetrögzítő :
138-4287
telefonközponton keresztül:
118-8900/407,408,409
Címünk: 1088 Budapest, Puskin u. 4.
II. em. 83.
Az iroda 8 és 16,30 között
a tagság rendelkezésére áll.
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