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Ha még nem iratkozott fel a terjesztési listára 

TUDOSZ-HÍRLEVÉL, 
TUDOSZ-LISTA 

Rövidesen megnyitjuk aTUDOSZ levelez ő listáját 
Elidítottuk az elektronikus TUDOSZ-HÍRLEVELEKET 

Tisztelt Olvasó! 

Három hírlevelet küldtünk e-maillel rendelkező  kollégáinknak 
az intézeti rendszergazdák segítségével. Mostantól kezdve a 
TUDOSZ-HÍRLEVÉL csak az „elő fizet ő knek" kerül postázásra. 
Ha T. Olvasónk még nem iratkozott fel a terjesztési listára, ezt 
egy 	üzenet 	segítségével 	megteheti 	(ami 	a 
tudosz@mail.interware.hu  címre küldött levelet jelent). 

A másik bejelenteni valónk: megnyitjuk a TUDOSZ levelező listáját. 
A hírlevél sikere nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy minden 

lehetséges módon segítenünk kell abban, hogy az Olvasók idő -
ben hozzájussanak a kutatók és a kutatás érdekvédelméhez szük-
séges információhoz. 

A TUDOSZ-HÍRLEVÉL a médiák tehetetlenségét kiküszöbölve 
abban segíti az Olvasót, hogy olyan híreket, adatokat kapjon a 
TUDOSZ-tól, amilyeneket másként sehogy vagy csak késve kap-
hatna. 

A TUDOSZ-LISTA a kutatóintézetek belső  és egymás közti hír-
áramlásán hivatott javítani, lehető vé teszi az egymással történő  kom-
munikációt. 

Hogy lássuk, milyen emberekkel vagyunk körülvéve. A lista 
m ű faja gyors, hatékony, véleményformáló - lehet. Ha azzá 
tesszük! Mi: író/olvasók. 

A TUDOSZ-LISTA zárt, tehát a lista-tagok leveleit közli a lista-
tagok számára. 

A TUDOSZ-LISTA moderálatlan, azaz cenzúrázatlan formában közli 
a beérkezett leveleket. 

A TUDOSZ-LISTA és a TUDOSZ-HÍRLEVÉL elő fizető i listája füg-
getlen, de mindkettő t bizalmasan kezeljük, harmadik fél nem férhet 
hozzá. 

TUDOSZ-HÍRLEVÉL elő fizetés: 
To: tudosz@mail.interware.hu  címre 

Subject: BEIRATKOZAS 

Üzenet a TUDOSZ-HÍRLEVÉL szerkesztő inek: 
To: tudosz@mail.interware.hu  címre 

Subject: TUDOSZ-HIRLEVEL 

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete V küldöttérte- Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
kezletének állásfoglalása 	 (ÉSZT) elnökségének állásfoglalása 

A TUDOSZ hét pontja A társadalmi párbeszéd 
nem egyszereplő s fórum 

reálkereset csökkenése 

A küldöttértekezlet femérte a tudo-
mányos kutatóintézeti dolgozók 
helyzetét, és meg kellett állapítsa, 
hogy az alakulás óta elmúlt 10 év 
a keresetcsökkenés évtizede volt. 
Most ráadásul fönnáll annak a ve-
szélye, hogy az anyagi ellehetetle-
nülés az érdekegyeztetés és a mun-
kajogi szabályozás területén jog-
fosztással párosulhat. 
Ez az út — amellett, hogy nem 
eurokonform — ellenkezik az ország 
érdekeivel, ezért a tudományos 
kutatóintézetek munkatársai elvár-
ják a kormánytól, hogy 

1. gondoskodjon a közalkal-
mazotti bértábla karbantartásá-
ról, reálértéke megő rzésérő l, 

2. a bértábla biztosította mini-
mumon túl, tegyen meg mindent, 
hogy a differenciált bér- és do-
logi költségfejlesztés keretein 
belül a kutatóintézetek ne lehe-
tetlenüljenek el, 

3. ismerje el a munka világá-
val való háromoldalú érdek-
egyeztetés kiemelt státusát, 

4. nyilvánítsa ki, hogy a meg-
egyezés szándékával tárgyal a  

szociális partnerekkel és a ki-
alakított közös álláspontot maga 
is képviseli, 

5. továbbra is tartsa az érdek-
egyeztetési témák körében az 
állami költségvetést, az adózási 
és társadalombiztosítási törvé-
nyeket, 

6. ismerje el az integrált köz-
szolgálati érdekegyeztető  fórum, 
a KIÉT létjogosultságát, 

7. segítse elő  a kutatás és fej-
lesztés országos érdekegyezte-
t ő  fórumának létrejöttét. 

Ismételten megerő sítjük tár-
gyalási és megegyezési kész-
ségünket minden tárgyalási fó-
rumon - többek között Akadé-
miai Érdekegyeztet ő  Tanács 
fórumán - minden olyan kér-
désben, amely összefügg az 
általunk képviselt munkaválla-
lók érdekeivel. Nem fogadjuk 
el azonban a látszatintézmé-
nyeket, a megegyezés nélküli 
tárgyalások rendszerét, a nem 
végrehajtott megállapodások 
gyakorlatát. Jogos igényeink- 

nek - szükség esetén - a tár-
gyalásokon túl olyan eszközök-
kel is nyomatékot kívánunk 
adni, mint amilyenek a média-
nyilvánosság, a hazai és a 
nemzetközi szakszervezeti 
szolidaritás, továbbá a nyilvá-
nos demonstráció, a szakszer-
vezeti harc minden lehetséges 
eszköze. 

A TUDOSZ V. küldöttértekezlete 
megválasztotta a szervezet 
tisztségviselő it: 

Bürger Gábor (MTA KFKI) 
Bagyinka Csaba (MTA SZBK) 
Kovách Ádám (MTA ATOMKI) 
Kő szegi László (MTA MSZKI) 
Kuti László (M ÁFI) 
Madarasi András (ELGI) 
Szénássy Éva (MTA KOKI) 
Tóth Attila (MTA KFKI-MFA) 
Virágh Ildikó (MTA KK) 

A TUDOSZ-elnökség alakuló 
ülésén ismét Kuti Lászlót vá-
lasztotta elnökké. 

Jelent ő s a 

Megállapította, hogy mind a 
bértábla, mind az illetményalap 
befagyasztása, valamint a ked-
vez ő tlen adótörvények követ-
keztében jelent ő s reálkereset-
csökkenés történt az érintett 
munkavállalói körben. 

Az ÉSZT érdekelt a problé-
mák tárgyalásos rendezésében, 
de nem zárja ki annak lehető -
ségét, hogy a SZEF felhívásá-
hoz csatlakozva, közös de-
monstráció keretében tiltakoz-
zon az elfogadhatatlan helyzet 
ellen. 

Az ÉSZT felelő sen gondolko-
dik a társadalmi párbeszéd fó-
rumrendszerér ő l, annak haté-
konyságát elő segítő  továbbfej-
lesztésr ő l. Tekintettel arra, hogy 
a társadalmi párbeszéd nem  

egyszereplő s fórum, az ÉSZT 
elvárja a kormány konstruktív 
magatartását. 

Az ÉSZT küldöttgyű lése megvá-
lasztotta a szervezet tisztség-
viselő it: 

Elnök: dr. Vígh László 
(AOKDSZ) 
Alelnökök: dr. Kis Papp László 
(FDSZ) 
dr. Kuti László (TUDOSZ) 
dr. Török Imre (OSZSZ) 
ÉSZT titkár: dr. Bánk Gábor 
(AOKDSZ) 
A költségvetési bizottság 
elnöke: Hajdúné dr. Molnár 
Katalin (FDSZ) 
Pénzügyi Ellenő rzési Bizottság: 
Pozsonyi Zoltán (OSZSZ) 

Az ÉSZT elnöksége február 23-i ülésén áttekintette az érdekeltségi 
körébe tartozó, els ő sorban a közszféra munkavállalóinak helyzetét. 



Megsz ű nt a Tudománypolitikai Kollégium 

Létrehozták a Tudomány- és 
Technológiapolitikai Kollégiu- 
mot (TTPK) és a Tudományos 

Elő készítő  Bizottságot 
A Kormány február 1-i határozatával megszün-
tette a Tudománypolitikai Kollégiumot, egyút-
tal létrehozta a Tudomány- és Technológiapo-
litikai Kollégiumot (TTPK), és m ű ködésének 
hátterét biztosító Tudományos El ő készít ő  Bi-
zottságot. 

Tudomány- és Technológiapolitikai 
Kollégium (TTPK) 

elnöke: a miniszterelnök 
tagjai: 
- a Magyar Tudományos Akadémia elnöke (Glatz 
Ferenc), valamint 
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramoknak 
a miniszterelnök által felkért elnöke (Lipták 
András), továbbá 
- az oktatási miniszter (Pokorni Zoltán), 
- a gazdasági miniszter (Chikán Attila) 
- a nemzeti kulturális örökség minisztere (dr. 
Hámori József), 
- a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő  miniszter 
(Stumpf István), 
- az Országos M ű szaki Fejlesztési Bizottság Ta-
nácsának elnöke (Török Adám). 

A Kollégium ülésein a Kollégium titkárságát 
irányító helyettes államtitkár (Kiss Adám) tanács-
kozási joggal vesz részt. 

Tudományos Elő készítő  Bizottság (27 fő ) 

elnöke: az Oktatási Minisztérium politikai állam-
titkára (Pálinkás József) 
tagjai: 
- a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtit-
kára 
- az Oktatási Minisztérium keretében m ű ködő  
kollégiumi titkárságot irányító helyettes államtit-
kár 
- az Egészségügyi Minisztérium kabinetf ő nöke,  

- a Földm ű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium helyettes államtitkára, aki egyben 
a Nemzeti Agrárkutatási és Fejlesztési Bizott-
ság elnöke, 
- a Gazdasági Minisztérium technológiapolitiká-
ért felelő s helyettes államtitkára, 
- a Honvédelmi Minisztérium humán intézmény- 
rendszert felügyelő  helyettes 	államtitkára, 
- a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, 
- a Könyezetvédelmi Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára, 
- a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté-
rium helyettes államtitkára, 
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
helyettes államtitkára, 
- az Országos M ű szaki Fejlesztési Bizottság ügy-
vezető  elnöke, 
- az Oktatási Minisztérium fels ő oktatási és tu-
dományos ügyek helyettes államtitkára; 
tagjának a miniszterelnök felkéri: 
- a Magyar Tudományos Akadémia f ő titkárát és 
az OTKA elnökének képviselő jét, valamint 
- a kiemelkedő  tudományos és m ű szaki alko-
tók, valamint a gazdasági élet tizenkét kiemel-
ked ő  személyiségét. 

A felkért személyiségek: 

- Dudits Dénes növénygenetikus, az MTA tagja; 
- Fodor István villamosmérnök; 
- Gergely János orvos-kutató, az MTA tagja; 
- Gy ő ry Kálmán matematikus, az MTA tagja; 
- Kósa László néprajztudós, az MTA levelező  tagja; 
- Mádl Ferenc jogász, akadémikus, 

Méhes Károly orvos-kutató, az MTA tagja; 
- Pakucs János mérnök-közgazdász; 
- Pungor Ernő  kémikus, az MTA tagja; 
- Roska Tamás villamosmérnök, az MTA 
levelez ő  tagja; 
- Somody Imre közgazdász, 
- Solymosi Frigyes kémikus, az MTA tagja. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Kollégánk kérdezte 

Miért csökkentek februárban 
a nettó bérek? 

Hogyan lehet az, hogy a január havi net-
tó bére alacsonyabb, mint a decemberi, pe-
dig az adótörvény kedvez ő bb, mint az 
el ő z ő  évben? 

— Tény: azoknak, akiknek havi bruttó 
keresete 50 ezer forint alatt, vagy 82 ezer 
forint felett van, csökkent a februárban át-
utalt illetménye. 

Mi hogyan változott? 
1. Az adóbefizetés havi 96 ezer forint bér ű ek-

nél alatt nő tt, mert az szja mindenkinél csök-
kent, egyúttal az alkalmazotti kedvezmény min-
denkinél csökkent. 

Összegezve: 

A befizetend ő  adó (az szja és az alkalmazotti 
kedvezmény különbsége) ezért a 96 ezer forint 
alatti fizetés ű eknél n ő tt. Legnagyobb mértékben, 
havi 2500 forinttal a minimálbéren lev ő  adója 
n ő tt, vagyis az ő  nettó bérük csökkent a legjob-
ban. 

2. A társadalombiztosítási járulék mindenkinél 
n ő tt, havi 250-1154 forint közötti összeggel kell 
többet fizetni. 

3. A nyugdíjjárulék kedvezménye nő tt, havi 
25 —280 forint közötti összeggel, tehát ennyivel 
csökkent a befizetés összege, ennyivel n ő tt a 
nettó bérünk. 

bruttó havi kereset 22 500 — 50 000 50 001 — 90 000 90 001 — 258 000 
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Az 1998. december 3-i ülés (AKT 7/98.) állásfoglalásai 

Az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa állásfoglalásai 

AKT 7/1/98. (XII. 3.) állásfoglalás: 

1. A konszolidációról szóló közgy ű lési beszámoló végleges 
változatának áttekintése során felmerült, hogy a határozati 
javaslat ellentétben áll az AKT legutóbbi ülésének álláspont-
jával és ezt szóvá kell tenni a közgy ű lésen. 

Az AKT a „Beszámoló az akadémiai intézethálózat konszoli-
dációjának helyzetérő l " c. közgy ű lési anyag határozati javas-
lata 2. pontjának alábbi változatát fogadta el: 

2. Az intézethálózatnak a közgy ű lés 1996. decemberi és 1997. 
májusi határozatai szerinti átalakítása folyamatban lév ő  fel-
adatainak lezárására, egy esztend ő re meghosszabbítja a Kon-
szolidációs Bizottság mandátumát. 

AKT 7/2/98. (XII. 3.) állásfoglalás: 

Az AKT ülése véleményezte a kutatóintézeti igazgatói állás-
helyek betöltésére érkezett pályázatokat. 

Az illetékes tudományos osztályok, a kuratóriumok és a ku-
tatói fórumok szakmai véleményét figyelembe véve 13 igen, 
1 nem és 2 tartózkodással az AKT megszavazta, hogy a meg-
bízások id ő tartama a lehetséges maximum legyen. 

Az AKT egyhangúlag javasolja 
Pálinkás Gábor, a Kémiai Kutatóközpont fő igazgatója, 5 éves 

Pálinkás Gábor, a Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet igaz-
gatója, 5 éves 

Wojnárovits László, a Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felü-
letkémiai Intézet igazgatója, 5 éves 

Herodek Sándor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazga-
tója, 4 éves 

Lamm Vanda, a Jogtudományi Intézet igazgatója, 4 éves 

Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója, 4 
éves megbízását. 

AKT 7/3/98. (XII. 3.) állásfoglalás: 

Az AKT megvitatta az 1999. évi beruházási keretek tudomány-
területek közötti felosztását. 

Egyhangúlag elfogadta, hogy az 1999. évre felosztható keret 
az elő ző  évben elfogadott arányok alapján kerüljön szétosz-
tásra a tudományterületek között (beleértve a támogatott ku-
tatóhelyeket is) a következ ő k szerint 

Élettudományok 	 30 % 	171 millió Ft 
Matematika 
és természettudományok 	57 % 	325 millió Ft 
Társadalomtudományok 	13 % 	74 millió Ft. 

AKT 7/4/98. (XII. 3.) állásfoglalás: 

Egyebek: 

4.1. Az AKT egyhangúlag elfogadta az 1998. évi fiatal kutatói 
álláshelyek betöltésér ő l szóló tájékoztatást. Örömmel vet-
te tudomásul, hogy a Bólyai ösztöndíj fejlesztési keretéb ő l 
további 5-5-5 f ő  részére biztosított keretet az Akadémia 
elnöke. 

4.2. Az AKT áttekintette a kutatóintézetek szervezeti és m ű -
ködési szabályzatainak helyzetét. Egyhangúlag jóváhagyta a 
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet SzMSz-ét, a Mez ő gaz-
dasági Kutatóintézet esetében pedig további véleményezésre 
visszaadta a titkárságnak. 

4.3. Az AKT elfogadta, hogy a kutatóintézetek bérfejlesztésé-
re rendelkezésre álló keret felosztásának elveire tegyen ja-
vaslatot az AKT vezetése, ill. költségvetési bizottsága és 
egyeztessék a szekciók tagjaival. Következ ő  ülésen megtár-
gyalásra kerül. 

4.4. Az AKT 14 igen, 3 nem és 3 tartózkodással hozzájá-
rult, hogy az MTA Matematikai Kutatóintézetet az intézet 
els ő  igazgatójáról, Rényi Alfrédr ő l nevezzék el és hasz-
nálhassák az MTA Rényi• Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
elnevezést. 

A szabályozás egységes elveinek kidolgozására bizottságot 
állít fel. 



Az 1999. február 1-i ülés (AKT 1/99.) állásfoglalásai 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Taná- 
csa állásfoglalásai 
AKT 1/1/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

Az AKT meghallgatta a kuratóriumok elnökeinek tájékoztatását a rendelkezésükre 
bocsátott gép-, m ű szer-beruházási keret (élettudományok 30%, matematika és 
természettudományok 57%, társadalomtudományok 13%, az egész 570 MFt) 
kutatóhelyek közötti felosztásáról. Az AKT elnöke javasolta, hogy a 
kuratóriumokkal megbeszélésre kerüljön sor az elosztás elveinek konkrétabb 
tisztázása érdekében, az indokolatlan aránytalanságok jövő beni elkerülése végett. 
Az AKT a tájékoztatót és a kuratóriumok döntését egyhangúlag, jóváhagyólag 
tudomásul vette. 

AKT 1/2/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

A testület megtárgyalta a költségvetési albizottságának az 1999-ben 
rendelkezésre álló konszolidációs keret elosztási elveire vonatkozó elő terjesztését. 
Az el ő terjesztés a korábban jóváhagyott elv alkalmazását jelenti, az 
élettudományok hátrányát az elő ző  felosztás megszüntette. 

2.1. Az AKT 17 igen, 3 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett a 600 MFt 
felosztásáról az alábbiak szerint döntött: 

%-os részesedés MFt 

Élettudományok 25,71 154,29 
Matematika és természettudományok 58,70 352,19 
Társadalomtudományok 15,59 93,52 

2.2. Az AKT egyhangú szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy a 600 millió Ft 
felosztása mellett jelenleg 500 MFt kerüljön kiutalásra, a tartalék 100 MFt-ból 
pedig a lehet ő ségek függvényében kés ő bb - a fenti elvek szerint - részesedjenek 
az intézetek. Ez a 100 MFt általános tartalékként nem kezelhet ő , kizárólag csak 
az intézetek konszolidációjára fordítható. 

Haditudósítás 
Kuti László 1990 óta vesz részt - az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés képviseletében - az Érdekegyez-
tet ő  Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szó-
szólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyezte-
tés ,harcmezejérő l". 
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AKT 1/3/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

Az AKT megvitatta a költségvetési albizottságának javaslatát a könyvtárfejlesztésre 
rendelkezésre álló 50 MFt felhasználásáról. A felosztási elvekre négy javaslat 
született: 1. a költségvetési arány, 2. 50 %-ban a költségvetési arány - 50%-ban 
a ráfordított költségek aránya, 3. az 1997 évi ráfordítások aránya, 4. a 
konszolidációs pénz felosztásának aránya. 

Az AKT az 1. változatra 12, a 2. változatra 2, a 3. változatra 1, a 4. változatra 
5 szavazattal úgy foglalt állást, hogy az 50 millió Ft-ot az 1998. évi eredeti 
költségvetési támogatási el ő irányzat alapján az alábbi arányban kell felhasználni: 

Élettudományok 
	

23,6% 
Matematika és természettudományok 

	
52,6% 

Társadalomtudományok 
	

23,8% 

AKT 1/4/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

A testület megtárgyalta az 1999. évi bérfejlesztés kérdéseit, az elosztás elveit. 

Az AKT 16 szavazattal azt a megoldást támogatta, hogy a 250 millió Ft-on felül, 
amely a kutatói bérkiegyenlítést szolgálja és felosztási elvér ő l az AKT már 
korábban döntött - a rendelkezésre álló 400 millió Ft-ból el ő bb le kell vonni a 
nem kutatóintézeti közalkalmazottakra es ő  részt (elosztásáról a f ő titkár határoz), 
majd a rendszeres személyi juttatás 1999. évi eredeti el ő irányzata arányában 
kell felosztani a kutatóintézetekre jutó részt. Az AKT egyetértett azzal a korábban 
a f ő titkári értekezleten született döntéssel, hogy a fenti bérfejlesztési összegb ő l 
a köztisztvisel ő k nem, csak a közalkalmazottak részesednek. 

AKT 1/5/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

Az AKT megtárgyalta és kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta 1999. évi 
munkatervét. 

AKT 1/6/99. (II. 1.) állásfoglalás: 

6.1./ Az AKT bizottságot jelölt ki a kutatóintézetek névváltozása szabályainak 
kidolgozására az alábbi összetételben: 
Poszler György, Monostori László, Faigel Gyula, Király Zoltán 

6.2. Az AKT elfogadta az SZMSZ-szel foglalkozó albizottság javaslatára 
a martonvásári Mező gazdasági Kutatóintézet szervezeti és m ű ködési szabályzatát. 

Reformálunk, reformálunk 
Kedves Olvasóim, ahelyett, 
hogy az érdemi problémákról 
tárgyalnánk. De meg kell érte-
nünk a kormányt. Az mégsem 
lenne helyénvaló, ha egy olyan 
érdekegyeztetési rendszerben 
kényszerülne tárgyalni a mun-
káltatók és a munkavállalók 
képviselő ivel, amely megfelelt 
a rendszerváltó kormánynak, 
és az azt követő  kormányok-
nak. Amelyet elismeréssel il-
lettek a nemzetközi munkálta-
tói és munkavállalói szerveze-
tek is, és amelyet példaként 
lehetett állítani a volt szocia-
lista államokból botladozó új 
demokráciák elé. 

Most meg kellett tudnunk az 
eddig m ű köd ő  rendszerünkr ő l 
- amelynek természetesen 
megvoltak a maga élet hozta 
hibái -, hogy nem jó, nem 
európai, mivel a hasonló rend-
szerek angol elnevezésében 
nincsen olyan szó (mily furcsa 
az angol nyelv!), amely tükör-
fordításban Érdekegyeztet ő  
Tanácsot jelentene. E szörny ű  
hiba természetesen t ű rhetetlen 
egy rendet kívánó kormány 
számára. Tehát változtatni 
kell. Olyan névre van szükség, 
amely egy az egyben fordít-
ható angolra, s máris 
„eurokonformok" leszünk. 

Mint múltkori tudósításomból 
már értesültek róla Kedves 
Olvasóim, e nagy változtatási 
folyamat a december 28-i 
„csomaggal" el is indult. Ek-
or kaptuk meg ugyanis a kor- 

mány elképzeléseit „A társadal-
mi párbeszéd (ez már jól fordít-
ható angolra: social dialogue, és 
vissza) rendszerének szakmai 
koncepciója" címmel. A vaskos 
anyag tartalmazott mindent, ami 
kapcsolatban volt az Érdek-
egyeztet ő  Tanáccsal, és ami 
nem. 

Lényegében egymás mellé 
rakta a munka világa érdek-
egyeztet ő  rendszerét az attól 
függetlenül m ű köd ő , más jog-
szabályokba rendezett taná-
csokkal, azon logikából kiindul-
va, hogy ott is vannak munkál-
tatói, illetve munkavállalói kép-
viselő k. Kiegészült mindez olyan 
új tanácsokkal, amelyekre már 
korábban is gondoltunk (pél-
dául Gazdasági Tanács), s olya-
nokkal, amelyre nem (például 
Nemzeti ILO Tanács). A javas-
lat lényege az alábbiakban fog-
lalható össze: 
1. Mindennek megváltozik a 

neve. Például az elviselhetetlen 
Érdekegyeztető  Tanács nevet az 
Országos Munkaügyi Tanács 
(mennyire kifejez ő , s milyen 
könnyen fordítható) név váltja fel. 

2. Mindennek megváltozik a 
jogosítványa. Amiben korábban 
meg kellett állapodni a tárgyaló 
feleknek, arról az új elképzelés 
szerint csak konzultálunk. 

3. A logikus összefüggések 
elkerülnek egymás mell ő l: 
Például az OMT csak a munka 
világával kapcsolatos dolgokat 
(munkaügyi jogszabályok, mini-
málbér, bérajánlás, munkaidő vel 
összefüggő  kérdések) tárgyalja,  

de az elképzelés szerint nem 
foglalkozna a költségvetéssel, 
az adókkal és a járulékokkal. A 
tervezet arra viszont nem ad 
magyarázatot, hogy hogyan le-
het reálbérekr ő l tárgyalni, illet-
ve megállapodni ez utóbbiak 
nélkül. Hogy hogyan lehet a köz-
alkalmazotti illetményekr ő l, illet-
ménytábláról (ha még visszajön 
egyszer, mert vissza kell jönnie) 
tár,gyalni a költségvetés nélkül? 

Es még folytathatnám a sort 
Kedves Olvasóim, de kérem, 
hogy tekintsenek el ett ő l, s hadd 
maradhassak a tényeknél, a 
„száraz" krónikánál. Azt ugyan-
is már a legutóbbi tudósításom-
ban is említettem, hogy a kor-
mánynak ez feltételezhet ő en 
nagyon sürgő s dolga. Ezért ÉT 
szer ű  tárgyalásokon elkezdtük a 
kormányjavaslat megvitatását. E 
tárgyalásokon az ÉT oldalainak 
képviselő i voltak jelen, de nem 
az ET szabályai szerint bonyo-
lódtak le. 

Elő ször január 27-én délután, 
közvetlenül az idei évi egyetlen 
ÉT plenáris ülést követő en ül-
tünk össze a „SzoCsa" tárgya-
lótermében. Sokan voltunk. 
Nemcsak a szervezetek képvi-
sel ő i, hanem szakért ő k, és a 
téma iránt érdekl ő d ő k is. De 
szólni természetesen csak az 
ÉT résztvev ő i szólhattak. Igaz, 
ő k mindnyájan. Szóviv ő k ugyan-
is nem voltak. Mindenki szaba-
don mondhatta a véleményét, s 
többször is szólhatott. Szólt is. 
Az egésznek az lett az eredmé-
nye: kölcsönösen megtudtuk, ki 
hogyan vélekedik a tervezetrő l, 
illetve ki mit akar elhitetni a 
másikkal. Legvégül megfogal-
mazódott néhány pont, mely 
már alapját képezhette a tárgya-
lás folytatásának. Itt abba is 
hagytuk... 

Legközelebb, alig több mint 
egy héttel kés ő bb találkoztunk. 
Ismét a „SzoCsá"-ban, de a  

változatossag kedvéért most 
délelő tt. A módszeren most sem 
változtattunk. Mindenki beszélhe-
tett. Ez azonkívül, hogy igazán 
nem vitt elő re, arra is jó volt, hogy 
a nyilvánosság elő tt is kiderüljön, 
mekkora ellentmondások, illetve 
különbségek vannak az egyes ol-
dalakon belül. Szerintem erre 
azonban nem volt igazán szük-
ség. Elértünk annyit viszont, hogy 
elhatározzuk, elő ször a munka 
világa ügyeivel foglalkozunk, s ha 
azt „tisztába raktuk, akkor 
vesszük elő  a többit. 

Megkértük a kormányoldal 
(Gazdasági Minisztérium) ebben 
az ügyekben szakértő  helyettes 
államtitkárát, hogy készítsen 
ilyen formában egy megfelelő  ja-
vaslatot a továbbtárgyalásra, 
amelyet most már majd ÉT ple-
náris ülésen vitatunk meg, nyil-
vánosan, az ÉT szabályai sze-
rint. Meg is állapodtunk az idő -
pontban, majd berekesztettük a 
tárgyalást. 

A dolgok azonban sosem ilyen 
egyszer ű ek. Hamarosan kide-
rült: nem az eredetileg megálla-
podott idő pontban, február 26-
án jövünk össze, hanem egy 
héttel késő bb, és nem ÉT, ha-
nem beszélgetés lesz a Kancel-
láriát vezető  miniszterrel. Még-
hozzá külön-külön. Csütörtökön 
a munkáltatók képviselő it, pén-
teken pedig a munkavállalói ol-
dal első  embereit és egy-egy 
szakért ő jét 	fogadta 	az 
„überminiszter" úr. 

A tárgyalás, amelynek témái 
az ÉT-reform, illetve a munka 
törvénykönyvével kapcsolatos 
elképzelések voltak, egy koráb-
bi ugyanilyen témájú tárgyalás-
hoz hasonlatosan kezd ő dött. 
Azaz a meghívónk minket be-
széltetett... 

Minden szervezet vezető je el-
mondhatta szervezete problé-
máját, ami hellyel-közzel még a 
napirenddel is összefüggött. 

Ezután szünetet tartottunk, 
vezetni a felgyülemlett indula-
tokat, s szünet után jött a meg-
lepetés. A f ő miniszter úr 
ugyanis egy csomagtervet je-
lentett be, miszerint hajlandók 
visszavonni a munka törvény-
könyvének munkavállaló-elle-
nes módosítási elképzeléseit, 
illetve enyhíteni, ha mi elfogad-
juk a társadalmi párbeszéd új 
rendszerét. Javasolta: fogadjuk 
el, a jöv ő  évt ő l a reálkeresetek 
növekménye a GDP növekmé-
nyének 50 százalékkal legyen 
azonos, viszont a szakszerve-
zetek fogják vissza magukat a 
bérharcban. 

Az „elő terjesztett" javaslattal 
összefüggésben csak az a 
bökkenő , hogy a közalkalma-
zottaknak még az idei bérük el-
nyerésével kapcsolatban is 
vannak követeléseik, amit rea-
lizálni szeretnének, nemhogy 
lemondani a jöv ő  évi bérharc-
ról. Mit ne mondjak(!). 

A kormány javaslata megle-
pett minket. Néhány tájékozó-
dó kérdés után szünetet kér-
tünk (ami néhány virsli leeresz-
tésére is jó volt), hogy meg-
döbbenésünkb ő l „összeszed-
hessük magunkat" és egyez-
tessük álláspontunkat. Szünet 
után folytatva a tárgyalást 
kés ő bb még egy rövid szüne-
tet kértünk, majd visszamenve 
a tárgyalóterembe megállapod-
tunk arról, hogy mindenki ha-
zamegy egyeztetni az illetékes 
szakszervezeti testületével, s a 
testületi vélemények birtoká-
ban találkozunk március 19-én. 

Mi javasoltuk, hogy ez már 
nyilvános érdekegyeztető  tár-
gyalás legyen, de a tárgyalást 
vezet ő  miniszter úr csak egy 
hasonló összejövetelt tudott el-
fogadni. Ebben megállapodva, 
majd elköszönve egymástól 
mindenki ment a dolgára. 

0-tin 
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Az ELTE 
fizikus sza-
kán vég-
zett 1968-
ban, 1966 
óta szak-
szervezeti 
tag. Párt-
tag soha 
nem volt. 
El ő ször 

Csepelen dolgozott, majd 1984-
tól a KFKI SZFKI-ban. 1986 óta 
szakszervezeti bizalmi. Ott volt a 
TUDOSZ alakuló ülésen is. 1998 
elejétő l, az elő ző  titkár nyugdíjba 
vonulása óta az SZFKI titkára. 

A TUDOSZ V. küldöttértekez-
lete elnökségi taggá választotta. 
Szakmai útjai során kétszer volt 
külföldön hosszabb idő re, 2,5 
évig az NSZK-ban (1980-82), 
1,5 évig Kanadában (1989-90). 

Szakterülete az anyagok (fő leg 
fémek) szerkezetének vizsgála-
ta neutronszórás segítségével. 

Nincs új a Nap alatt 
Néhány hónappal ezelő tt az alacso-

nyabb nyugdíjakat oly módon emelte az 
állam, hogy 5000 forintig 300 forint volt 
a növekedés, azon felül semmi. Nyil-
vánvaló, hogy a merev elhatárolás sé-
relmes azok részére, akik éppen átlépik 
valamelyik határt. Az említett emelés 
esetében az 5050 forintos nyugdíj ma-
radt a régi, míg a 4950 forintos 5250-re 
ugrott. 

Amikor egy üveges üvegtÉblát vág 
vagy egy asztalos bútort készít, a dol-
gához értő  iparos jól tudja, hogy a sar-
kokat le kell gömbölyíteni. A lakásban, 
ahová a termék kerül, sérülékeny em-
berek élnek: elejét kell venni annak, 
hogy a lecsiszolatlan szögletek bajt 
okozhassanak. 

Azt elérni sem nehéz feladat, hogy a 
legömbölyítés, az elsimítás a gazdasá-
gi intézkedésekben is helyet kapjon. A 
nyugdíjemeléskor az eredeti elgondolást 
nagyrészt megő rizve a következő kép-
pen elő írt átmeneti sáv megszüntette 
volna az éles "szögletet": ha a régi nyug-
díj 4800 és 5400 forint közé esik, akkor 
az új nyugdíj a réginek a fele legyen és 
még 2700 forint (azaz a 4800, 5000, 
5200 forintos nyugdíjak helyébe a kö-
vetkez ő k lépnek: 5100, 5200, illetve 
5300 forint). Még igazságosabbnak tar-
tottam volna (a lépcső s emeléstő l eltá-
volodva) azt az egyszer ű  szabályt, hogy 
a növelés 6000 forintig terjedjen ki, és 
legyen az új nyugdíj a réginek a 80 szá-
zaléka és még 1200 forint. (Írásunk a 
Heti Világgazdaság [HVG] című  hetilap 
1990. november 17-ei lapszámában je-
lent meg, szerző je: Ádám András.) 

(A szerkesztő  megjegyzése: 1999-ben 
1 millió forint keresetig 36000 forint al-
kalmazotti adókedvezmény jár efölött vi-
szont semmi!) 
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Érdekegyeztetési perspektívák 	°szegi 
László 

K  
A mai helyzet abszurditását jelzi, hogy akár némi nosztalgiával lehet 
visszaemlékezni arra az esetre, amikor egy miniszter egyszer ű en 
elküldte a fenébe a szakszervezeteket. Lehet, hogy a Schamschula 
név sokaknak már semmit sem mond, és az affér lényegére - amely 

Politikai konfrontáció 	el ő tt egyeztessenek és felváltva 
küldjék el majd a képviselő iket. 

Az akkori botrány „bája" - mai A KIST teljes szereptévesztését 
szemmel nézve - abban mutat- jelzi, hogy szintén tiltakozott ki-
kozik meg, hogy egy vezető  po- maradása miatt, így végül ka-
litikus tudatlansága, otrombasá- pott egy megfigyelő i helyet. A 
ga úgy vált nyilvánvalóvá, hogy késő bbiekhez hasonló gondok 
nevetséges helyzetbe hozta a jelentették a viták másik forrá-
közvélemény elő tt is, és végs ő  sát. Ugyanis több szempontból 
soron kínos helyzetbe hozta az tisztázatlan maradt a résztvev ő k 
Antall-kormányt. Mára viszont státusa. 
nem a személyes kvalitások és/ 	Nem volt egyértelm ű , hogy 
vagy a szakmai tudás hiánya igazából ki kit képviselt, illetve 
késztetik az ilyen vagy ehhez az, hogyan tudják majd betar-
hasonló jelleg ű  szentenciák ki- tatni a megállapodásokat a szer-
mondására a politikusokat, ha- vezetek tagjaikkal. A SZOT ra-
nem az a tény, hogy kormány- gaszkodott kiemelt politikai stá-
zati szinten vált meghatározó tusához, ahhoz, hogy vele a 
stílusjeggyé a párbeszédre való kormány külön is tárgyaljon. 
képtelenség. 	 Ugyanakkor ambivalens érzé- 

Az egyes politikusok hajlamá- sekkel ült le a Gazdasági Ka-
tól függetlenül - esetleg éppen mara képviselő ivel egy asztal-
annak ellenére - vált intézmé- hoz, hiszen korábban mindig 
nyes kormányzati jellemző vé a elutasította, hogy a partnere le-
politikai konfrontáció. Paradox gyen elosztási, gazdaságpoliti-
módon az érdekegyeztetés re- kai kérdésekben. Ezért az ÉT 
formjának szükségességét min- mellett ekkor fennmaradt a kor-
den érintett szereplő  látja, és az mány - SZOT-találkozók rend-
átalakítás elkerülhetetlenségével szere is. Az ellentmondás 
egyetért. Ennek a belátása pe- klasszikus példája volt, hogy ez 
dig már elégséges kiindulási utóbbi találkozókon tárgyaltak a 
alap lehetett volna egy olyan tár- reálbérek csökkentésének mér-
gyalási forma létrehozására, tékér ő l, míg az ÉT-ben minimá-
amely eleve magában hordoz- lis béremelések mértékérő l. 
hatta volna a konszenzus kiala- 
kításának lehet ő ségeit. Pillanat- A kormány tárgyalási 
nyilag úgy látszik, hogy ez az kötelezettsége 
esély mintha elveszett volna. 	

Az ÉT első  éveit igazán a 
A résztvevő k státusa 	rendszerváltás folyamata tette iz- 

galmassá. Többnyire itt vagy eh- 
A régióban els ő ként, 1988. ok- hez kapcsolódóan zajlottak le a 

tóberében megalakult az Orszá- régi és az újonnan alakult szak-
gos Érdekegyeztet ő  Tanács szervezetek közötti viták, de ide 
(ET) kezdeti m ű ködése sem volt sorolható az Antall-kormány fent 
vitáktól mentes, és ez - már ak- idézett kísérlete a szakszervezeti 
kor is - leginkább a résztvev ő k mozgalom eljelentéktelenítésére. 
körére volt igaz. A kormányt A szakszervezetek közötti vá-
képviselő  miniszterelnök-helyet- lasztásokon 1993-ban az is ki-
tes mellé az első  felállásban a derült, hogy az újonnan létrejött 
SZOT, a Gazdasági Kamara és - és SZDSZ- illetve MDF-közeli- 
három szövetkezeti érdekszer- nek tartott - 	Liga és a 
vezet került be. 	 Munkástanácsok t ő kéje f ő ként 

A kimaradtak természetesen politikai jelleg ű . A munkavállalók 
méltatlankodtak: a magánszek- egytizede szavazott rájuk, hogy 
tor három érdekképviseleti szer- képviseljék ő ket a társadalombiz-
vezete közül (KIOSZ, KISOSZ, tosítás ügyeiben, míg a munka-
VOSZ) csak az egyik vehetett helyeken jóval kevesebb szava-
részt az üléseken. A hivatalos zatot kaptak. 
javaslat az volt, hogy az ülések 	Az érdekegyezetés politikai 

bukdácsolása 	ugyanakkor 
együtt járt a tripartit intézmény- 

Ingyenes 	 rendszer jogi szabályozásának 
kiteljesedésével. Miközben az adótanácsadást 
Antall-Boross, Horn kormányza- és jogsegélyszolgálatot 	
tok idő szakában az Érdekegyez- 

tart 	 tető  Tanács formálisan meg ő riz- 
a TUDOSZ-irodában 
	

te a nemzetgazdaság egészét 
átfogó érdekegyeztet ő  szerepét (XIII., Victor Hugo u. 	
- ami a munkavállalók és a 18-22., fsz. 17.) 	munkaadók szempontjából alap- 

minden szerdán 	vet ő  gazdasági, szociális és 
munkaügyi törvény-elő készítést 16 és 19 óra között 
illeti -, addig további, új intéz- dr. Komjáthy Miklós 	
mények jelentek meg a színen,  

az akkori skandalumok sorában is páratlannak t ű nt, ma már fel sem 
t ű nne- nem is emlékeznek. (Egyébként a szakszervezeti vagyonmeg-
osztás mikéntje körüli vitában hangzott el 1992-ben az ominózus 
mondat az akkori munkaügyi politikai államtitkár szájából.) 

résztvev ő i kormányzati oldalról 
mint például a Költségvetési In- 

nácsa. 	 szervezetek, munkaadói oldalról 

tézmények Érdekegyeztet ő  Ta- lói oldalról a reprezentatív szak- 
az érdekelt tárcák, munkaválla- 

pedig az önkormányzatok len- 

két
társadalmi párbeszéd 	nevek. A szektorális fórumokon 

két színtere 	 történnének a több ágazatra 
Ugyanakkor a jelenleg ható érvényes munkajogviszonyról 

folyó egyeztetések. Három ilyen 
szektorális fórum m ű ködne: a lyos szabályozás értelmében 

mánynak csak a munka tör közalkalmazotti, 
kötelezettsége a kor- közalkalmazotti, a köztisztvise - 

lő i (esetleg közös közszolgála-
vénykönyve és a foglalkozta- 
t ő si törvény módosítása eseté ti) és a szolgálati jogviszonyban 

- állóké. 
ben van, s további két kérdés- 
ben - ez a minimálbér, illetve Különböző  vélemények a munkaszüneti napok áthelye- 
zése - a parlament csak akkor 	Az ágazati érdekegyeztetésnek 
dönthet, ha az ÉT-ben már több fóruma lenne. Külön tárgyal-
megállapodás született. Ennek nának például az egészségügy-
a struktúrának a megváltozta- ben, a felső - illetve a közokta-
tását kezdeményezte tavaly év tásban, a kutatásban vagy a szo-
végén a Gazdasági Minisztéri- ciális ellátásban foglalkoztatotta-
um arra a kormányprogrambe- kat. Az ágazati illetve szektorális 
li tételre hivatkozva, miszerint bizottságokban hozott jegyz ő -
magasabb szintre kell helyez- könyveket konszenzussal kell a 
ni az érdekegyeztetés rendsze- partnereknek 	elfogadni. 
rét. A heves vita azonnal ki- Amennyiben ez mégsem törté-
robbant és tart az óta is - ki- nik meg, akkor viszont már a 
menetele kétséges. 	 kormány dönthet a felő l, hogy 

A tervezet kiindulópontja - és folytatni kívánja-e még az egyez-
egyben legvitatottabb része - kedést, vagy egyetértés nélkül is 
szerint a társadalmi párbeszéd végrehajtja az adott intézkedést. 
során el kell egymástól válasz- 	E témakörre vonatkozóan meg- 
tani a gazdasági-szociális té- fogalmazott gondolatok sorából 
mákban folytatott konzultációt a álljon itt csupán egy, amely a 
munka világához köt ő d ő  érdek- szociológus, Bruszt László véle-
egyeztetést ő l. Ebben a struktú- ménye: „Ahol a viszonylagos 
rában pedig az Érdekegyeztető  er ő s szakszervezetek nemcsak 
Tanácsnak nincs helye. 	magasabb bért, hanem jobb 

A koncepció a társadalmi pár- munkakörülményeket, jobb okta-
beszéd két szintjének kialakítá- tást, flexibilisebb szakmai kép-
sát javasolja. Alapszinten a mi- zést és továbbképzést, korrekt 
nisztériumok tennének eleget a együttm ű ködési feltételeket is ki 
jogalkotásról szóló - egyébként tud harcolni, ott ez a politika 
revízió alatt álló - törvényben egyszerre javíthat egy-egy szek-
elő irt kötelezettségüknek. Ennek tor, régió, munkacsoport helyze-
keretében a tárca elkészít egy tén és a gazdaság egészén is. 
listát azokról a társadalmi szer- A gyenge szakszervezetek az 
vezetekrő l, amelyek tevékenysé- ország unión belüli pozícióját is 
ge - szerinte - kapcsolódik az ronthatják". 
adott jogszabályhoz és ezeknek 	Furcsa módon áll összhang- 
megküldi véleményezésre a ter- ban ezzel egy másik, radikáli-
vezetet. Azt is minden egyes sabb megállapítás: „Amennyi-
minisztérium maga szabályozza, ben a korporatista és a patró-
hogy a visszaérkezett észrevé- nus-kliens kapcsolatrendszer 
telekrő l vajon egyeztet-e az ér- között kialakított kényes egyen-
dekelt szervezetekkel, avagy súly nem t ű nik elég hatékony-
sem, ugyanis a szervezeteknek nak, a kormány eklektikus ér- 
nincs egyetértési joguk. 	dekképviseleti politizálásának 

harmadik típusa következik, az 
Országos Munkaügyi 	érdekegyeztetés mellő zése, az 

Tanács, Nemzeti 	 autoriter döntések sorozata". Az 

ILO Tanács 	 önmagában véve is elgondol- 
kodtató vélemény furcsaságát 

A jelenlegi ÉT szerepét az Or- egyedül az jelenti, hogy Ory 
szágos Munkaügyi Tanács ven- Csaba tollából származik. Igaz, 
né át. Itt azonban csak a mun- a választások elő tti id ő b ő l. 
ka világához közvetlenül kap- 	 r.b. 

csolódó témákról folyna egyez-
tetés, mint amilyen a gazdaság 
egészét érintő  munkaügyi, va-
lamint a szociális partnerek jog-
körét érinti jogszabályok. 

Megállapodási kötelezettsége 
a feleknek csupán az országos 
minimális bérrő l és a munkana-  

ÉSZT 	Tudományos és Innovációs pok áthelyezésérő l lenne. Emel- 	 Dolgozók Szakszervezete 
lé viszont további háromoldalú 
országos fórumként javasolja a 
tervezet m ű ködtetni a nemzet-
közi munkaügyi egyezményhez 
való csatlakozást, elő segíteni hi-
vatott Nemzeti ILO Tanácsot. 

Nem szakszervezeti jelöltek 

Mindösszesen 

Szektorális fórumok 

A közszférában a jelenleginél 
szintén széttagoltabban folyna 
az érdekegyeztetés. Ennek 

ÉSZT 	Agrároktatási és Kutatási 
Dolgozók Szakszervezete 

LIGA 	Tudományos Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezete 

SZEF 	Közszolgálati Szakszervezek 
Szövetsége 

SZEF 	Mez ő gazdasági, Erdészeti és 
Vízügyi Dolgozók Szaksz. 

814,6 

297,3 

27,3 

25,0 

1173,0 

609,3 

2946,4 

39,81 

27,65 

0,93 

20,68 

0,85 

10,09 

100,00 

73. Fejezet: Kutatás, fejlesztés 

A közalkalmazotti tanácsi vá- 
lasztások eredmények 

Konföderáció Szakszervezet 	 Kapott szavazat Támogatottság (%) 
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