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AUGUSZTUS 

SZÓSZÓLÓ 
Kuti László 

A józan és7 diadala 

A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA 

Már hosszú hónapok óta benne 
volt a levegő ben, hogy a régi mó-
don nem mehet tovább. A konföde-
rációk vagy képesek lesznek átlép-
ni saját árnyékukon, s félrerakva 
korábbi sérelmeiket egymás mellé 
állnak, s együttesen, egymást erő -
sítve lépnek föl a magyarországi 
munkavállalók érdekében az egyre 
durvuló környezetben, vagy tovább 
játszva a durcásat, kölcsönösen se-
gítik elő  saját felmorzsolódásukat. 

És ekkor gy ő zött a józan ész! 
A konföderációk vezető  politiku-

sai úgy döntöttek, hogy nemcsak 
egymás mellé állnak, hanem 
összefogásra szólítják föl a szak-
szervezeti tagságot is. Ennek első  
és leglátványosabb megnyilvánu-
lása volt az idei május elseje, ame-
lyet végre a hatok közösen ren-
deztek, s amelynek bevezető jeként 
a részvevő k konföderációs hova-
tartozás nélkül keveredve követ-
ték egymás mellett haladó vezető -
iket az Andrássy úton a Ligetig. 

Ez azonban még csak egy lát-
ványos egymásra találás, minden 
érdemi tartalom nélkül mondhatták 
a szkeptikusak. S úgy se lesz 
folytatása, gondolhatták hozzá. 

De lett! Ugyanis a Liga meghívá-
sára május 22-23-án a konföde-
rációk vezet ő i (3-3 f ő  mindenhon-
nan) visszavonultak egy csendes 
mátrai szállodába, hogy a külvilág 
zavaró hatásától mentesen megtár-
gyalják a jöv ő  stratégiáját. 

E tárgyalás eredményeként szüle-
tett meg a „mátraházai szerző dés". 

A tanácskozáson teljes egyetér-
tésben megállapítottuk, hogy a ha-
zai szakszervezetek fejlő désének 
tízéves korszaka lezárult, és a 
munkavállalók érdeke azt követeli, 
hogy a szakszervezetek figyelmü-
ket — az egymással való rivalizálás 
helyett — a jelen kihívásaira és a 
jöv ő  feladataira fordítsák. Ennek ér-
dekében országos vitára bocsátjuk 
azt a „Civil Országjelentést" (meg-
található pl. a www.mszosz.hu  hon-
lapon), amely a jövő  szakszerve-
zeti stratégiájának az alapja lehet. 
Egyetértés volt köztünk abban is, 
hogy a szakszervezeti munkának 
meg kell újulnia, és létre kell hoz-
nunk a kapcsolatainknak egy új mi-
nő ségét, koncentrálnunk kell anya-
gi, szellemi és szervezeti erő inket. 

Az Autonóm Szakszervezeti 
Szövetség, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Szövetség, a Függet-
len Szakszervezetek Demokrati-
kus Ligája, a Magyar Szakszer-
vezetek Országos Szövetsége, a 
Munkástanácsok Országos Szö-
vetsége és a Szakszervezetek 
Együttm ű ködési Fóruma között 
létrejött szerz ő désben a felek a 
következ ő kben állapodtak meg: 

1. A felek kötelezik magukat arra, 
hogy létrejöttük, átalakulásuk indo-
kait, körülményeit, szándékait a 
jövő ben nem használják fel sem 
munkájukban, sem nyilatkozataik-
ban, egyetlen szerző d ő  fél hátrá-
nyára sem, vállalják, hogy nézetel-
téréseiket, konfliktusaikat — a szak-
szervezeti együttm ű ködés közös 
fórumait felhasználva — a szolida-
ritás szellemében oldják meg. Tar-
tózkodnak azoktól a kijelentések-
tő l, melyek alkalmasak lehetnek 
arra, hogy a közvéleményben az 
egyes szervezetekre nézve hátrá-
nyos megítélés alakuljon ki. 

2. A magyarországi munkavál-
lalók hatékonyabb védelme céljá-
ból elhatározták, hogy legkéső bb 
2000. június 30-ig megszervezik 
azt az országos szakszervezeti 
szövetségek zárt, vagy nyitott kon-
ferenciáját, ahol a szerző dő  felek 
elnökségei (operatív testületei) 
közvetlen tárgyalást folytatnak a 
jövő beni együttm ű ködés, a közös 
fellépés lehetséges módjairól, és 
aláírják az együttm ű ködést sza-
bályozó részletes megállapodást. 

3. A szerző dő  felek vállalják, 
hogy a munka világának érdekta-
goltsága fölé helyezik az általános 
munkavállalói, társadalmi érdeke-
ket, folytatják és erő sítik eddigi 
szakmai együttmű ködésüket mind 
hazai, mind nemzetközi szinten. 

4. A szerző dő  felek vállalják, 
hogy közösen megfogalmazzák a 
szakszervezetek — az új kihívá-
soknak és feladatoknak megfele-
lő  — szerepét a mai magyar tár-
sadalomban, és azt összehangol-
tan, minden lehetséges eszköz-
zel képviselik és tudatosítják. 

5. A szerző dő  felek hangsúlyoz-
zák, hogy a szakszervezeti mun-
kának meg kell újulnia, és létre kell 
hozni a kapcsolatok új minő ségét, 
beleértve az anyagi, a szellemi és 
szervezeti erő  koncentrálását is. 

6. Az országos szakszervezeti 
szövetségek az itt megfogalmazott 
együttmű ködési alapelvek alkalma-
zását ajánlják saját tagszerveze-
teiknek, azok munkahelyi szerve-
ző déseinek, az ottani szakszerve-
zeti együttmű ködés normáiként. 

A szerző dés második pontjában 
foglaltaknak megfelelő en az 
MSZOSZ meghívására június 29-
én Balatonfüreden ültek össze a 
szövetségek vezető i, hogy folytas-
sák a májusban megkezdett mun-
kát. A kora reggeltő l késő  estig 
tartó tanácskozáson megalakítot-
tuk a közös tevékenységünket 

A gondolkodásbeli értékek 
első  helyre állítása: 

Az Irányelvek és a Széchenyi-
program is alapvető  jelentő séget 
tulajdonít az emberi erő forrásnak, 
a tanulás és tudás meghatározó 
szerepének a magyar társadalom 
életmin ő ségének javításában,a 
tudásintenzív gazdaság kihívásának 
való megfelelésben. Egyetértünk 
ezzel, de rá kell mutatnunk néhány, 
nem elhanyagolható körülményre.  

összefogó együttm ű ködési taná-
csot, és elfogadtuk ideiglenes ügy-
rendjét. Ebben elhatároztuk, hogy 
a szövetségek elnökei rendszeres 
tanácskozásaikon egyeztetik állás-
pontjaikat szakszervezeti stratégi-
ai és idő szer ű  érdekvédelmi kér-
désekben. Célként határoztuk meg 
a szakszervezeti munka megújítá-
sát, a kapcsolatok rendszeressé 
tételét és új minő ségének kialakí-
tását. Az együttmű ködés fő bb te-
rületeit a következő kben határoz-
tuk meg: 

— nemzetközi szervezetekkel 
kapcsolattartás, 

— európai integrációs folyamatok-
ban a munkavállalói érdekek 
erő teljesebb képviselete, 

— közös oktatási, képzési mun-
ka és szakszervezeti kutatá-
sok végzése, 

— szakértő i tevékenység össze-
hangolása, 

— közös rendezvények, kiad-
ványok és akciók szervezése, 

— az indokolt területeken közös 
jogsegélyszolgálat mű ködtetése. 

Egyetértettünk abban is, hogy 
az együttmű ködés eredményeirő l, 
a közös álláspontjainkról folyama-
tosan tájékoztatjuk a szakszerve-
zeti tagságot és a közvéleményt. 

A szakszervezeti tagsághoz 
szóló balatonfüredi felhívás — mely 
az összefogás és a min ő ségi 
együttm ű ködés szükségességérő l 
szólt a munkavállalókhoz, a szak-
szervezeti tagokhoz, a munkahe-
lyi és ágazati szakszervezetek-
hez — zárómondatai szerint: 

A felelő sség — országos és helyi 
szinten egyaránt — valamennyiünké, 
hogy a szolidaritás szellemében ke-
ressük az együttmű ködés, a közös 
fellépés leginkább eredményes mód-
jait valamennyi munkahelyen, min-
den szakszervezeti szervezetben. 

Egymást segítve er ő sebbek, 
eredményesebbek leszünk! 

Ismeretes, hogy a tudásintenzív tár-
sadalom kialakítása a családban 
kezd ő dik, az általános iskolákban 
alapozódik meg, a középiskolákban 
folytatódik, a felső oktatásban sza-
kosodik, és az egész életen át való 
továbbképzésben (tudás-innováció-
ban!) teljesedik ki. Véleményünk 
szerint ezen folyamat második és 
harmadik láncszeme is említést, 
ső t, sokkal több figyelmet érdemel. 
Nem megoldott probléma ugyanis, 

hogy az általános iskolában a kész-
ségek és a tárgyi tudás mellett ma 
gát a tanulást is meg kellene taní-
tani! Ugyanígy nem megoldott az a 
probléma, hogy a középiskolában 
az általános mű veltségi képzés és 
az alapvető  szakoktatás mellett ta-
nítsák a nagyobb összefüggések-
ben való gondolkodást is, az egyes 
résztudományok közötti kapcsoló-
dást, a mű veltségi alapértékek és 
az alapvető  tudományos elvek min- 

den esetben való felismerését, a 
„rész" és az „egész" összhangjára 
való törekvést. (Egyébként így le-
het csak elejét venni annak, hogy 
az áltudományok károsan befolyá-
solják a társadalmat!) 

Ebbő l természetesen adódik az 
a következtetés, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Terv kiemelt célkit ű zé-
sei közé fel kell venni a közokta-
tásban dolgozó tanárok társadalmi 
rangjának helyreállítását, megbe-
csülésük anyagiakban való reali-
zálását is. Karizmatikus, nagyha-
tású középiskolai tanárok is kelle-
nek ahhoz, hogy sikeres kutatók 
és fejlesztő k, az innovációra ké-
pes szakemberek nagy számban 
kerüljenek ki a felső oktatásból. 

A kutatás, fejlesztés és 
innováció (K+F+I) tartalmi 
kérdései, és a nemzetközi 
együttm ű ködés: 

Alapvető  tény, hogy az alapkuta-
tások, az alkalmazott kutatások, a 
kísérleti fejlesztési kutatások, vala-
mint a technológia szoros kapcso-
latban vannak egymással az inno-
vációs láncban. Ha nemcsak befo-
gadó partnerek akarunk lenni a tech-' 
nológiában, hanem azonos színvo-
nalú, ső t kezdeményező  felek is, 
akkor azonos színvonalon és kez-
deményező  módon kell mű velnünk 

(folytatás a 6. oldalon) 

Tóth Attila* 

A szemléletváltás 
szükségessége 

... „Véleményünk és a tudomány és fels ő oktatás területén szer-
zett -tapasztalataink szerint a globalizáció és a képzettségi 
szakadék (skillsgap) látszólagos csapdájából egy — Magyaror-
szághoz hasonló helyzetben lev ő  — ország számára csak el ő re 
vezet kiút. A tudásintenzív gazdasági ágazatok — ideértve az 
információ-feldolgozást, s ő t magát a fels ő oktatást és kutatást is 
— fejl ő dése óriási kihívást jelent nem csak a munkaer ő , de az 
oktatás és a szakszervezetek számára is. 

A folyamatos képzést (melynek példáját épp a kutatásban 
dolgozók jelentik immár generációk óta) tömegméretekben kell 
megvalósítani. Erre azonban nemcsak a dolgozók zöme, de az 
alap-, közép- és fels ő fokú oktatás sincs felkészülve, sem szem-
!életben, sem infrastruktúrában. A nehezebb probléma — figye-
lembe véve a számítógépes és internetkapacitások b ő vül ő  hoz-
záférhet ő ségét — a szemlélet kialakítása, a „jó pap holtig tanul" 
mentalitás elterjesztése a munkavállalók széles rétegeiben, 
valamint a tömegoktatás megszervezése a minő ség lényeges 
csökkenése nélkül. 

Meg kell természetesen oldani az át- és továbbképzések 
finanszírozását és id ő beli beépítését a cégek munkaszervezé-
sébe, illetve a dolgozók életútjába. Mivel a probléma megoldá-
sa közös érdek, annak anyagi és id ő beli terheit nem szabad 
kizárólag a munkavállalóra hárítani. Hasonlóképpen részeltetni 
kell a munkavállalót a globalizáció el ő nyeib ő l is, megoldván a 
mobilitás adminisztrációs gátjainak lebontását (diplomák, szak-
képesítések elismertetése). Nem kevésbé fontos azonban a 
munkaadók szemléletváltásának szükségessége. Szakítaniuk 
kell a fiatal munkaer ő  mindenáron történ ő  preferálásának gya-
korlatával [mely gyakorlat a young professionals réteg eseté-
ben életviteli (család, gyermekvállalás) válságok sorához ve-
zet], és bízva a második-harmadik képzésb ő l kikerül ő  id ő sebb 
dolgozók (esetleg gyakorlattal is párosuló) szakértelmében —
alkalmazva ő ket példájukkal — mintegy ösztönz ő leg hatnának 
az átképzést ő l vonakodó munkavállalókra. Mindezek együtte-
sen a jelenlegi helyzetnél humánusabb élethelyzeteket ered-
ményezhetnek — talán nem csak — az értelmiségi 
(professional) szakmák esetében. 

A munkavállaló kiszolgáltatottsága fokozódik azáltal, hogy mun-
káltatója, munkahelye, munkaideje, foglalkoztatásának módja és 
id ő tartama, munkaid ő  beosztása gyakorta változhat, vagy meg-
határozhatatlan. A szakszervezetek számára ezért kihívás a 
térben (tele-work, globalizáció), id ő ben (part time work) és 
szektoriálisan (contract labour, szakmaváltás) fragmentált mun-
kavállalói csoportok érdekképviselete. Ez rövid távon új 
(internetes) szervezései, információs és mozgósítási formák 
meghonosítását, közép- és hossz-útávon (ami felgyorsult ko-
runkban nem több 5 évnél) új nyomásgyakorló eszközök (infor-
máció mint hatalom), és új szervezkedési jogok (internetes 
szakszervezeti hozzáféréshez való jog) megjelenését jelenti. 

Ha a szakszervezetek erre képtelennek mutatkoznak, épp a 
legdinamikusabb ágazatokból szorulnak ki, és könnyen a kö-
zépkori céhek sorsára juthatnak."... 

*A fentiekben közreadtuk Tóth Attila (az ÉSZT képviseleté-
ben) a magyar helyzetr ő l, a Human resources training and 
development (Report V) témában, a Nemzeti ILO ülésén elmon-
dott hozzászólását. 

A TUDOSZ-elnökség véleménye 

Néhány idő szer ű  
tudománypolitikai kérdésrő l 

Az elmúlt hónapokban néhány olyan kormányzati szint ű  intézkedésre és kezdeményezésre 
került sor, melyek jelentő s hatással lehetnek a magyar tudományos kutatás jövő beli feltételeinek 
alakulására. Az év elejétő l az oktatási miniszter feladatai közé tartozik a tudomány- és techno-
lógiapolitika összehangolása. Létrejött az Oktatási Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Helyet-
tes Allamtitkársága. A Tudomány-és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK) javaslatot készített 
a kormány tudomány- és technológiapolitikai irányelveire és cselekvési programjára. Elkészült 
a Széchenyi-Terv néven ismertté vált Nemzeti Fejlesztési Terv. 
Ebben az intézményi és tematikai felkészülésben a TUDOSZ fontos és pozitív jelét látja annak, 
hogy lényeges elő relépések várhatók hazánk innovációs felzárkózásának gyorsításában. Ez 
nélkülözhetetlen az európai integrációs törekvéseink sikeréhez is. Szakszervezetünk az általa 
is képviselt szakmai közösség anyagi és életkörülményeinek javításáért, a képviselt munkavál-
lalók megfelelő  munkakörülményeinek biztosításáért dolgozik. Ez a tudományos kutatóintéze-
tek esetében szorosan összefügg a megfogalmazott irányelvekben és programokban leírt 
tudománypolitikai problémák megoldásával. Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a TUDOSZ 
véleményét néhány idő szer ű  tudománypolitikai kérdésrő l. 
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

A „köz" alkalmazottainak figyelmébe ajánljuk 

A munkaviszonyt érintő  változások 
2000. évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselő k 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati 
jogviszonyról és az ügyészségi adatkezelésrő l szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról 
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Tisztelt Szerkesztő ség! 

Szeretném el ő rebocsátani, hogy az 
Önök, illetve a mi újságunkat színvo-
nalas, jó lapnak tartom. Bár bábáskod-
tam a TUDOSZ megalakulásánál, és 
szívesen olvastam a Szószólót - vi-
tatva, egyetértve -, nem éreztem 
késztetést vélemény-nyilvánításra. 

Most úgy érzem, meg kell szólalni. 
A májusi szám bevezet ő jében Kuti 
László elnökünk rövid, magvas össze-
foglalót adott május elsejér ő l. Lehet, 
mert ő  is "csak" m ű szaki értelmiségi, 
látványos egyértelm ű séggel fogalmaz-
ta meg ezen ünnep jelentő ségét. Kö-
szönet érte. Sajnos, következett a 
Lengyel László-interjú. Véleményét 
nem osztom, de szíve-joga, hogy ezt 
kommentár nélkül leközölje. Én kom-
mentárként Kuti László szavait foga-
dom el. "..., vagy igyekezett lejáratni. 
Mint ez mostanában divat, s ebben 
mindig h ű  támaszra talál a sajtómun-
kások azon részében, akiknek ars po-
eticájuk a talpak és más inkriminált 
testrészek fényesre nyalásában feje- 

1. §. A Munka Törvénykönyvérő l 
szóló 1992. évi XXII. törvény (a to-
vábbiakban: Mt.) 87/A §-a helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

„87/A § (1) E törvény alkalmazása 
szempontjából a munkavállaló akkor 
minő sül nyugdíjasnak, ha 

a) a hatvankettedik életévét betöl-
tötte és az öregségi nyugdíjhoz szük-
séges szolgálati idő vel rendelkezik 
(öregségi nyugdíjra való jogosult-
ság), illetve 

b) az a) pontban említett korhatár 
betöltése elő tt öregségi nyugdíjban, vagy 

c) korkedvezményes öregségi nyug-
díjban, vagy 

d) elő rehozott (csökkentett összeg ű  
elő rehozott) öregségi nyugdíjban, vagy 

e) szolgálati nyugdíjban, vagy 
f) korengedményes nyugdíjban, vagy 
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy 

tekintet alá eső  nyugellátásban, illető leg 
h) rokkantsági (baleseti rokkantsá-

gi) nyugdíjban részesül. 
(2) A munkavállaló akkor részesül az 

(1) bekezdés b)-h) pontokban felso-
rolt nyugellátásban, amikor a nyugellá-
tást kérelmére megállapították. 

(3) A munkavállaló köteles tájékoz-
tatni a munkáltatót, ha az (1) bekez-
dés hatálya alá esik." 

„2. § (1) Az Mt. 89. §-ának (2) 
bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 

„(2) A munkáltató - a (6) bekez-
désben foglalt kivétellel - köteles 
felmondását megindokolni. Az indok-
lásból a felmondás okának világo-
san ki kell t ű nnie. Vita esetén a fel-
mondás indokának valóságát és ok-
szer ű ségét a munkáltatónak kell bizo-
nyítania." 

(2) Az Mt. 89. §-ának (6) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A munkáltató a rendes felmon-
dását nem köteles indokolni, ha a 
munkavállaló a 87/A §. (1) bekezdé-
sének a)-g) pontjai értelmében 
nyugdíjasnak minő sül." 

(3) Az Mt. 89. §-ának (7) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A munkáltató a munkavállaló 
munkaviszonyát rendes felmondás-
sal - kivéve, ha egyébként nyugel-
látásban részesül [87/A §. (1) bekez-
dés b)-h) pont] - a rá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betöltését megelő -
z ő  öt éven belül a 87/A §. (1) bekez-
dés a) pontjában meghatározott élet-
kor eléréséig csak különösen indokolt 
esetben szüntetheti meg."  

z ő dik ki. ..." Nem kívánok esszét írni 
Lengyel László szavaiból, sok vitatha-
tó és vitathatatlan gondolatot fejtett ki, 
de egy kitétel mellett nem tudok napi-
rendre térni. Ezért kérem levelemet 
közölni, vagy valamilyen formában, 
széles körben terjeszteni, természete-
sen, ha a szerkeszt ő ség kis mérték-
ben azonosulni tud vele. 

Nyílt levél 
Lengyel Lászlóhoz 

Tisztelt Uram! 
Olvasva a 2000. év májusi Szószó-

lóban megjelent interjúját vitatva, 
részben elfogadva - egy kijelenté-
sén nagyon megütköztem. "... Akko-
riban a nyolc óra munkaidő t felesle-
gesnek tekintették, többek között 
azért, mert hülyeségeket termeltek. 
..." Jól hangzik, csak nem igaz! 

A szén, az érc valahogy kijött a 
bányákból, házak, gyárak, városok 
épültek, hidak íveltek a folyókon, 
folyt a víz a csapból, égett a villany, 
járdán és úton közlekedtünk, nem a 

3. §. Az Mt. 90. §-ának (3) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdésben meghatáro-
zott védelem nem vonatkozik a mun-
kavállaló munkaviszonyának felmondá-
sára, ha a munkavállaló nyugdíjasnak 
minő sül [87/A §. (1) bekezdés]." 

4. §. Az Mt. 94/A §-ának (2) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatáro-
zott, a létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalói létszámba nem számít be 
az a munkavállaló, aki nyugdíjasnak mi-
nő sül [87/A § (1) bekezdés]." 

5. § (1) Az Mt. 95. §-ának (2) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: 

„(2) Az (1) bekezdéstő l eltérő en nem 
jár végkielégítés a munkavállalónak, ha 
legkéső bb a munkaviszony megsz ű né-
sének idő pontjában nyugdíjasnak minő -
sül [87/A §. (1) bekezdés]." 

(2) Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A végkielégítésnek a (4) be-
kezdésben meghatározott mértéke 
háromhavi átlagkereset összegével 
emelkedik, ha a munkavállaló mun-
kaviszonya az (1) bekezdésben meg-
határozott módon, az öregségi nyug-
díjra való jogosultság [87/A §. (1) be-
kezdés a) pont] megszerzését meg-
elő z ő  öt éven belül sz ű nik meg." 

11. §. A közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1) 
bekezdésének e) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

[(1) A munkáltató a közalkalmazot-
ti jogviszonyt - a (3)-(4) bekez-
désben foglalt korlátozással - fel-
mentéssel, akkor szüntetheti meg, ha] 

„e) a közalkalmazott a felmentés 
közlésének, illet ő leg legkéső bb a fel-
mentési idő  kezdetének napján nyug-
díjasnak minő sül (37/B. §)." 

12. §. (1) A kjt. 37. §-ának (2) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Nem jogosult végkielégítésre a 
közalkalmazott, ha felmentésére - az 
egészségügyi okot kivéve - tartós 
alkalmatlansága vagy nem megfelelő  
munkavégzése miatt került sor. Nem 
jár továbbá végkielégítés a közalkal-
mazottnak, ha legkéső bb a közalkal-
mazotti jogviszony megsz ű nésének 
idő pontjában nyugdíjasnak minő sül (37/ 
B. §). Nem jogosult továbbá végkielé- 

sárban, hozzáértő .  pedagógusok ta-
nítottak engem, Ónt és gyerekein-
ket, orvosok gyógyítottak, volt enni-
innivaló, volt olyan mező gazdaság, 
mely termelésének 70%-át sem ér-
jük el. Ehhez munka, szervezés, irá-
nyítás, és hogy magunk mellett is 
szóljak, kutatás, fejlesztés kellett. 
Nem a második gazdaság produk-
tuma. 

Ön - valószín ű leg akaratlanul -
megsértett néhány millió állampol-
gárt, akik nem a szocializmust, ha-
nem a hazájukat építették, mint ma 
is. Szokás manapság, hogy X. Y., ha 
támadva érzi magát, bírósághoz for-
dul sérelmének orvoslására. Milliók-
ra nézve ez még nem m ű ködik. Ké-
rem Ont, keresse meg a lehet ő sé-
gét, hogy ezen millióktól bocsána-
tot kérjen. 

Matusek Károly 
tudományos munkatárs 

MTA KK IKI 

Budapest, 2000. május 17. 

gítésre az a közalkalmazott, akinek 
közalkalmazotti jogviszonya a 25/A §. 
(1) bekezdése szerint sz ű nt meg és 
az új munkáltatóval a 25/A §. (3) be-
kezdés szerint munkaviszonyt létesít." 

(2) A kjt. 37. §-ának (7) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A végkielégítés a (6) bekez-
désben meghatározott mértéke négy-
havi átlagkereset összegével emel-
kedik, ha a közalkalmazott közalkal-
mazotti jogviszonya az öregségi nyug-
díjra való jogosultság [37/B. §. (1) 
bekezdés a) pont] megszerzését meg-
elő z ő  öt éven belül sz ű nik meg." 

13. §. A Kjt. 37/B §-ának helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

„37/B. §. (1) E törvény alkalmazá-
sa szempontjából a közalkalmazott 
akkor min ő sül nyugdíjasnak, ha 

a) a hatvankettedik életévét betöl-
tötte és az öregségi nyugdíjhoz szük-
séges szolgálati idő vel rendelkezik 
(öregségi nyugdíjra való jogosult-
ság), illetve 

b) az a) pontban említett korhatár 
betöltése elő tt öregségi nyugdíjban, vagy 

c) korkedvezményes öregségi nyug-
díjban, vagy 

d) elő rehozott (csökkentett összeg ű  
elő rehozott) öregségi nyugdíjban, vagy 

e) szolgálati nyugdíjban, vagy 
f) korengedményes nyugdíjban, 

vagy 
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy 

tekintet alá eső  nyugellátásban, illető leg 
h) rokkantsági (baleseti rokkantsá-

gi) nyugdíjban részesül. 
(2) A közalkalmazott akkor része-

sül az (1) bekezdés b)-h) pontok-
ban felsorolt nyugellátásban, amikor a 
nyugellátási kérelmére megállapították. 

(3) A közalkalmazott köteles tájékoz-
tatni a munkáltatót, ha az (1) bekez-
dés hatálya alá esik." 

14. §. A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdé-
se helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Ha a közalkalmazott közalkal-
mazotti jogviszonya megsz ű nik és -
legkéső bb a megsz ű nés id ő pontjában 
- nyugdíjasnak minő sül [37/B. § (1) 
bekezdés], továbbá legalább harminc-
öt évi közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik, a negyvenéves közalkal-
mazotti jogviszonnyal járó jubileumi ju-
talmat részére a jogviszony megsz ű -
nésekor ki kell fizetni." 

Budafoki 
hangverseny-
sorozatok 

A Budafoki Dohnányi Ernő  Szimfoni-
kus Zenekar 2000/2001. évad hang-
versenyei, Városházi Hangversenyesték 
a Budafoki Városháza Dísztermében; If-
júsági hangversenysorozat a zene tit-
kairól; Ajandék hangversenysorozat 
els ő  osztályosoknak; Zeneért ő  leszek; 
Universitas I.; Universitas II.; Ifjúsági 
hangversenyek karmesteri magyarázat-
tal; A megérthet ő  zene. 

A bérletek elő vételben, kedvezmé-
nyes áron megvásárolhatók a Zenekar 
Gazdasági Irodájában (1221 Budapest, 
Ady Endre út 25., tel.: 226-0648,) 2000. 
június 5-16. között. Nyitva: hétfő  -
szerda - péntek 9-tő l 14 óráig, kedd 
-csütörtök 15-tő l 19 óráig. Bérletek 
árai elő vételben: 

A megérthető  zene: 2400, forint, a 
többi bérlet: I. kategória 3800, forint, II. 
kategória 3200, forint, III. kategória 
2500, forint. 

Bérletek az ismert jegyirodákban kap-
hatók. További információkat lehet sze-
rezni a TUDOSZ-irodában és a szak-
szervezet honlapjáról. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa 2000. április 26-i 
ülésének (AKT 3/2000.) 
állásfoglalásai 

AKT 3/1/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

A testület elő ször az MTA 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról ké-
szült beszámolót tárgyalta meg. Az AKT az észrevételekkel együtt a beszá-
molót tudomásul vette. 

AKT 3/2/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

Glatz Ferenc, az MTA elnöke tájékoztatta a testületet a konszolidációs bi-
zottság április 11-i ülésén elfogadott állásfoglalásokról, amelyek a fejlesztési 
programokra, illetve a várbeli Társadalomkutató Központ kialakítására vonat-
koztak. 

Az 1997-ben megkezdett fejlesztési programok 2001. január 1. utáni folyta-
tását a konszolidációs bizottság az alábbiak szerint javasolja: 

a). A „nagy programnak" minő sülő  ökológiai program jelentő sége és fontos-
sága vitathatatlan, azonban mérete és költségei messze meghaladják az Aka-
démia lehet ő ségeit, ezért az Akadémia csak a szinten tartást tudja vállalni. 
Tekintettel azonban a program országos jelentő ségére, mindent el kell követni, 
hogy a jövő re induló kiemelt országos programok közé bekerüljön. 

b). A „közepes programok" (az Alföld, a Kisebbségkutatás, a Vízgazdálko-
dás, a Judaisztika) - amelyek eddig a fejlesztési programra fordítható 270 
millióból 107 millió Ft-tal részesedtek - tovább folytatandók. Közülük a Ki-
sebbségkutatás-program esetében keretintézeti jelleggel önálló akadémiai inté-
zet létrehozása lenne indokolt. A Vízgazdákodás-program folytatására célsze-
r ű  lenne MTA és BMGE közös kutatóhely létesítése, a judaisztikai kutatások 
céljára pedig az MTA és az ELTE közös kutatóhelyeként m ű ködő  Judaisztikai 
Intézet létrehozása kívánatos. Az utóbbiról már elvi megállapodás született az 
ELTE BTK dékánjával, a másik esetben a közeljöv ő ben megkezdő dnek a 
tárgyalások. 

c). A kisebb programokról (Danubius, Földtudomány, KOKI) az ő sz folya-
mán alakítja ki állásfoglalását a konszolidációs bizottság. 

d). Az „egyéb programok" - A Magyar nyelv nagyszótára, Biztonságpoliti-
ka, Népegészségügy - közül az első  kett ő  megvalósítását más forrásból és 
szervezeti formában kell biztosítani, a Népegészségügy program felvállalása 
jelenleg nem t ű nik indokoltnak. 

A konszolidációs bizottság célja a fejlesztési programok állandósítása, hogy 
a társadalmilag fontos kutatások számára megfelel ő , mobil forrásokat teremt-
senek. A végleges döntésekre a konszolidációs bizottság szeptemberi, illetve 
a közgy ű lés novemberi ülésén kerülhet sor. 

Kroó Norbert, az AKT elnöke az eszmecserét lezárva a testület köszönetét 
fejezte ki a tájékoztatásért, és úgy vélte, hogy a kuratóriumok és az AKT 
vizsgálat tárgyává teszik a javaslatokat. 

Az AKT egyhangúlag elhatározta eseti bizottság felállítását abból a célból, 
hogy elő készítse az AKT állásfoglalását a konszolidációs bizottságnak a fej-
lesztési programokkal kapcsolatos javaslatáról a novemberi Közgy ű lés elő tt. 

Az AKT 15 igen és 3 tartózkodó szavazás mellett egyetértett azzal, hogy a 
fenti javaslatokat a konszolidációs bizottság, a vezető i kollégium és az AKT 
együttes ülésén tárgyalják meg. 

AKT 3/3/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

Ezután a testület megvitatta az intézetek tevékenysége értékelési módsze-
rének kidolgozására felkért eseti bizottság írásos elő terjesztését. 

Az AKT egyhangúlag állást foglalt amellett, hogy 
- az intézeti tevékenység értékelésére szükség van, 
- az értékelés az eseti bizottság által kialakított és a kuratóriumok által 

megvitatott módszereken alapuljon, 
- az értékeléshez megfelelő  adatok szükségesek, ezért szükség van adat-

bázis létrehozására, 
- ehhez biztosítani kell a személyi, pénzügyi és eszköz hátteret, amelyhez 

alapul a konszolidációs pénzek szolgálnak. 

AKT 3/4/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

A testület áttekintette az 2001. évi költségvetés irányelveit. Egyetértett az-
zal, hogy a 2001. évi költségvetés irányelvei 

- a bérek, 
- az infrastruktúra, 
- a fiatal kutatók foglalkoztatása, 
- a nemzetközi kapcsolatok finanszírozását helyezzék elő térbe. 

AKT 3/5/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

Az AKT megvitatta a kormánytájékoztatót és az el ő terjesztett szövegét egy 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 

AKT 3/6/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

A testület tájékoztatót hallgatott meg az intézetek kétoldalú nemzetközi kap-
csolatainak felülvizsgálatáról és felújításáról. Az AKT a beszámolót egyhangú-
lag tudomásul vette. 

AKT 3/7/2000. (IV. 26.) állásfoglalás: 

Az egyebek keretében a testület elnöke beszámolt a beruházási pótkeret fel-
osztásáról, a 2,1%-os költségvetési elvonásról, az AKT ebbő l adódó nehézsé-
geirő l, valamint a kiválósági központok pályázása terén elért magyar sikerekrő l. 



Döntés — 
egyeztetés nélkül!? 

A márciusi ülés után május 25-én 
jöttünk össze a legközelebb, méghoz-
zá a legnagyobb titokban. Ez az ún. 
„informális OMT" ülés nem volt nyil-
vános, így csak az érintettek és a 
sajtó tudott róla, de a média képvise-
lő i nem lehettek bent a teremben. A 
találkozó célja a meghívó szerint: „a 
jövő  évi minimálbér-tárgyalások idő -
beni és megalapozott elő készítése, 
a szociális partnerek véleményének 
megismerése a minimális bér emelé-
sével összefüggő  kormányzati elkép-
zelésekr ő l". Azaz mégiscsak hozzá-
szólhattunk a témához, így utólag. 
Gondolom azért, hogy könnyebb le-
gyen az átállás az új módira. 

Korábban — mint azt több tudósí-
tásomban olvashatták — a munka-
vállalók tettek egy javaslatot a kö-
vetkez ő  évi minimálbér összegére, 
amit a másik két oldal természete-
sen nem fogadott el. Lehetett vitat-
kozni, alkudozni, majd megegyezni. 
Leginkább a szociális partnerek vi-
tatkoztak, míg a kormány képviselő i 
kényelmesen hátradő lve székükbe 
figyelték a fejleményeket (idő nként 
azért beszóltak, hogy ne menjen si-
mán a dolog), mondván: egyezzen 
meg a másik két partner, melynek 
eredményét ő k elfogadják. El is fo-
gadták. Talán nem is fogtuk fel, hogy 
ennek van egy egyszer ű bb módja is. 
Az idén a miniszterelnök úr a szoká-
sos szerdai igehirdetésekor bejelen-
tette: 2001-ben 40 000 forint, 2002-
ben pedig 50 000 forint lesz a mini-
málbér. Csak így egyszer ű en, s ne-
künk már vitatkozni sem kell rajta. 
Hát nem nagyszer ű ? Pedig a szoci-
ális partnereknek voltak problémáik 
a bejelentéssel kapcsolatban. Termé-
szetesen más indíttatásúak nekünk, 
és mások a munkáltatóknak. A na-
gyobb minimálbér bevezetése régi 
szakszervezeti követelést valósít 
meg, ezért nem elleneztük, de fel-
hívtuk rá a figyelmet, hogy a teljes 
bérrendszer arányos emelése nélkül 
a minimálbér drasztikus emelése ko-
moly problémákat okozhat. A mun-
káltatók a jelentő s költségnövekedé-
sük érdemi ellentételezését tartották 
fontosnak. 

Hosszú vita 
a minimálbérrő l 

Ilyen elő zmények után került sor 
a Pénzügyminisztérium tárgyalóter-
mében megtartott informális OMT-
re, amely a kormány napirend elő tti 
felszólalásával kezdő dött. Elő ször 
Glattfelder Béla, a Gazdasági Mi-
nisztérium új politikai államtitkárá-
nak szimpatikus bemutatkozását 
hallgattuk meg. Az ő  feladatkörébe 
tartoznak a munkaügyi kapcsola-
tok. Kés ő bb Herczog László helyet-
tes államtitkár ismertette a kormány-
zati új munkamegosztás következ-
ményeit. Bejelentése szerint a fog-
lalkoztatáspolitikai feladatok teljes 
egészében a Gazdasági Miniszté-
rium feladatkörébe kerültek át ab-
ból a megfontolásból, hogy a foglal-
koztatás növelésének a kulcsa a 
gazdaságpolitikában rejlik. 

Ezt követő en a mi soros oldalelnö-
künk megkérdezte, mi lesz a sorsa a 
megyei munkaügyi központoknak, miu-
tán lejárt a mandátumuk. „Még nincs 
döntés" — hangzott el az egyszer ű  vá-
lasz. 

A napirendet a Pénzügyminisztérium 
politikai államtitkára, Varga Mihály ve-
zette föl, ismertetve a kormány javas-
latának indokait és pénzügyi-gazdasá-
gi hátterét. „A gazdaság teljesítése és 
a lakosság életszínvonala nincs össz-
hangban, s az életszínvonal javításá-
nak egy fontos eleme a minimálbér 
növelése" — mondta többek között. 

A részletes bevezetés után a mun-
káltatók, majd mi jutottunk szóhoz. Kér-
dezhettünk. A munkáltatók oldalelnöke 
jelezte, hogy elő zetes anyag hiányában 
nem választottak szóviv ő t, így mind-
nyájan szólni fognak. Nekünk volt szó-
viv ő nk, de mi is átvettük ezt a mód-
szert, így rövid idő n belül tizenöt sze-
mélytő l hangzott el alig több mint 15-20 
kérdés. Ezek mindegyike — annak 
rendje-módja szerint — meg is kapta a 
választ, majd sor kerülhetett a vitára. 
Ami inkább hosszú volt, mint nagy és 
éles, de talán nem eredménytelen. Azt 
mindenesetre sikerült leszögezni, hogy 
a minimálbér mértékében való megálla-
podásra - megfelelő en elő készített ple-
náris ülésen - az OMT hivatott. Egyet 
értettünk abban is, hogy szeptember 
elején kerül sor erre a találkozóra. 

Egyetértés 
a munkavédelmi 
témában 

A következ ő  OMT plenáris ülés nap-
ja július 6-a volt. Két fontos témának 
Megvitatására ültünk össze a már-már 
megszokott új helyünkön, a SzoCsa 
tárgyalótermében Egyik vitapont a 
munkavédelem országos programjá-
ról szóló országgy ű lési határozatter-
vezetér ő l szóló elő terjesztés volt. Má-
sodik kérdésként egy tájékoztató 
hangzott el a kollektív szerz ő dések 
nyilvántartási rendszerének tapaszta-
latairól, valamint a nyilvántartásba vett 
kollektív szerző dések adatlapjainak ér-
tékelésérő l. 

No de ne vágjunk a dolgok elébe, 
ugyanis a munkáltatóknak volt napirend 
elő tti hozzászólásuk. Képviselő jük kifo-
gásolta, hogy a PM ígérete ellenére nem 
adott háttérszámításokat a 40 000 forin-
tos minimálbér-számításhoz. Kaptak 
ugyan egy anyagot, de nem szakági bon-
tásban, ezért ismételten kérik. 

A GM politikai államtitkára válaszában 
közölte: az adatok nyilvánosak és bárki 
rendelkezésére állnak, gyakorlatilag biz-
tosított a feltétele annak, hogy a szüksé-
ges adatok az ő szi OMT-re a rendelke-
zésünkre álljanak. Javasolta, hogy a PM 
illetékeseitő l kérjük el azokat. 

A kör végén ránk került a sor. Ol-
dalelnökünk jelezte, hogy ennek elle-
nére mi is kérjük, a részletes hatás-
vizsgálatot. A munkáltatók egyetértet-
tek a kérelmünkkel. 

A munkavédelemmel kapcsolatos 
els ő  napirendi témát az OMMF elnöke 
vezette elő  a kormány részér ő l. El-
mondta, hogy az írásban átadott elő -
terjesztésben minden benne van, s ne-
hezen tudná azt bármi érdemi dolog-
gal kiegészíteni. A munkavédelem or-
szágos programjáról szóló országgy ű -
lési határozattervezet hosszas, konf-
liktusoktól sem mentes el ő készít ő  
munka során alakult ki. Nagy erénye, 
hogy az OMT munkavédelmi bizottsá-
ga teljes egyetértésben elfogadta, és 
szükségesnek tartja, hogy mielő bb a 
parlament elé kerüljön. Egybehangzó 
véleményük szerint a program végre-
hajtása hozzájárulhat az uniós tagság 
e területen jelentkez ő  követelményei-
nek teljesítéséhez. 

Oldalunk képviselő je kiemelte a ja-
vaslat pozitívumait, és szorgalmazta 
minél el ő bbi parlamenti vitára bocsátá-
sát, hogy a tervezett 2002. évi életbe- 

lépési határidő  tartható legyen. Megje-
gyezte, hogy ez az elő terjesztés fel-
hívhatja a figyelmet az elmúlt tíz évben 
háttérbe szorult munkavédelemre, mun-
kaegészségügyre stb., majd oldalunk 
nevében javasolta, hogy a munkabiz-
tonság és foglalkozás-egészségügy el-
len ő rzését végző  hatóságok között ja-
vuljon a szervezett együttm ű ködés. To-
vábbá, hogy a munkavédelem állami 
tájékoztató rendszerének kialakítása 
helyett állam által finanszírozott és az 
ellen ő rző  hatóságoktól független tájé-
koztatási rendszert hozzunk létre. 

A másik javaslatunkat azonban tá-
mogatták. A munkáltatói oldal egyetér-
tett az elő terjesztéssel, csak néhány 
részletkérdésben volt kisebb észrevé-
telük. A mi első  javaslatunkkal kapcso-
latban viszont megjegyezték, hogy az 
információszolgáltatási rendszer m ű -
ködtetése állami feladat.észben egyet-
értettek az önálló-balesetbiztosítási-ágra 
tett kormányzati javaslattal is, de csak 
abban az esetben, ha az nem növeli az 
élő munka költségeit és létrehozása, 
m ű ködtetése során biztosított a szoci-
ális partnerek aktív közrem ű ködése. 

A vita során az első  javaslatunkat a 
partnereink elfogadták, a második javas-
latunkat viszont egyetértés hiányában 
visszavontuk. Hasonlóképp tettek a 
munkáltatók is az ő  javaslatukkal. 

Eltérő  vélemények 
- új javaslat 

A második napirendi pontot a gazda-
sági minisztérium helyettes államtitkára 
ismertette. Elmondta többek között, hogy 
a feldolgozást a meglehető sen nagy 
számú, hibásan kitöltött adatlap ellenére 
is sikerült elkészíteni. 

Oldalunk támogatta a kollektív szer-
z ő dések általános letétbe helyezése 
kötelezettségének elő írását, valamint 
azt, hogy ennek teljesítése a munka-
ügyi ellen ő rzések tárgya legyen. Meg-
jegyeztük, hogy az országos szint ű  
megegyezések hiánya rontja az alsóbb 
szintü megállapodások létrejöttének 
esélyét. Ezért képvisel ő nk szorgalmaz-
ta a kormányzat mértékadó és példa-
mutató magatartását. 

A munkáltatói oldal nem támogatta az 
elő terjesztésben szereplő  javaslatokat, 
mert azok további adminisztratív köte-
lezettségeket rónának a gazdálkodó-
szervezetekre, ugyanakkor szerintük a 
kilátásba helyezett szankciók gyengít-
hetik a szerző déskötelezettségi hajlan-
dóságot. 

Az eltér ő  vélemények hatására a 
kormányzati oldal visszavonta az ere-
deti javaslatait, viszont kezdeményez-
te egy tripartit bizottság létrehozását. 
A bizottság feladata az eddigi adatgy ű j-
tés tapasztalatainak áttekintése, és a 
2001. évi felmérés adatlapjának kor-
rekciójára való javaslattétel lenne. To-
vábbi feladata azoknak a lehető ségek-
nek az áttekintése, amelyekkel ösztö-
nözhet ő  a kollektív szerző dések szá-
mának növelése, rendszerének kiter-
jesztése, meger ő sítése. Ezt a kor-
mányzati javaslatot mind a munkálta-
tók, mind mi elfogadtuk. 

Izgalmas téma 
- általános ellentétek 

Az OMT következő  plenáris ülése 
augusztus 8-án, kedden volt. Ekkor is-
mét a „Spenót-ház" kies tárgyalótermé-
ben jöttünk össze, hogy az egyetlen (de 
nagyon súlyos) napirendi kérdésr ő l, a 
Munka Törvénykönyve módosítási ja-
vaslatairól tárgyaljunk. 

A nem mindennapos elő zmények 
miatt a téma nagy izgalmakat sejtetett. 
Ugyanis az elő zetesen megkapott ter-
vezetb ő l szinte sütött a munkavállaló-
ellenesség. Pedig az indoklás szerint 
csak az volt a célja, hogy a magyaror-
szági törvényt harmonizálják az uniós 
jogszabályokkal. Azonban ezen egy ki-
csit túlterjeszkedett, s ezzel rendkívüli 
módon fölháborította oldalunk tagjait, 
amint ezt a tárgyalást megel ő z ő  oldal-
üléseken meg is állapítottuk. Egyetér-
tettünk abban, hogy itt és most vagy 
keményen lépünk fel, vagy elfelejthet-
jük, hogy munkavállalói érdekképvise- 

lő k vagyunk. De nem felejtettük el! Ha-
nem elhatároztuk, hogy az OMT-n szó-
vá tesszük a javaslat hiányosságait, 
hogy 

— a javaslattevő k az EU-jogharmo-
nizáció címén nem kívánják a munka-
vállalók helyzetét javítani — ami az irány-
elvek eredeti célja —, hanem inkább to-
vább rontják, 

— a hagyományos, klasszikus mun-
kaviszonyt kívánják gyengíteni a flexi-
bilitásra hivatkozva, de az atipikus mun-
kákat ugyanakkor nem kodifikálják, 

— nincs elő készítve a Munka Tör-
vénykönyve módosító csomagja, szak-
mailag kapkodó az anyag. 

Elfogadtuk azokat a fő bb témakörö-
ket is, melyekben ismertetnünk kell a 
véleményünket (munkaszerző dés; mun-
kaidő  megszervezése, átirányítás, ki-
rendelés, munkaerő -kölcsönzés; helyet-
tesítés és díjazása; csoportos létszám-
leépítés; diszkrimináció tilalma, nő k és 
fiatalok bérezése; EU Üzemi Tanács). 
Elhatároztuk, hogy a vita során emlí-
tést kell tenni arról, hogy megállapodás, 
kompromisszum hiányában az EU Bi-
zottságoz és más nemzetközi szerve-
zetekhez fordulunk. 

A plenáris ülés most is napirend elő tti 
felszólalással kezdő dött. A kormány kép-
viselő i jelezték, hogy a kormány a kor-
mányzati egyeztetési munka elkészülé-
se után a végleges kormányzati döntés 
elő tt tárgyalni kíván a szociális partne-
rekkel az adó- és járuléktörvényekrő l. 
Oldalunk jelezte, hogy részt kíván venni 
e tárgyalásokon. 

Ezek után neki is foghattunk az ér-
demi munkának, amely a kormány 
munkajogi törvényekért felelő s tiszt-
visel ő jének felvezetésével kezdő dött. 
Megtudtuk t ő le (ismét), hogy több 
szakért ő i egyeztetés elő zte meg a 
plenáris ülést, melyek során a kor-
mány javaslata már több helyen mó-
dosult. Ugyanakkor sürget a joghar-
monizáció megteremtése, amivel még 
2000-ben el kell készülnünk. Ezek 
után hosszasan ecsetelte a lavaslat 
lényegét. hogy hol változott. hol tet-
tek már engedményeket és mire ju-
tottak a bizottságban, majd kijelentet-
te: a kormány vállalni fogja a beter-
jesztés felelő sségét. 

Ezek után oldalelnökünk tartott egy 
dörgedelmet arról, hogy mik az általá-
nos kifogásaink az elő ttünk fekv ő  ter-
vezettel szemben, és miért tartjuk mun-
kavállaló-ellenesnek, miért ítéljük meg 
úgy, hogy túlnyúlt a jogharmonizációs 
kötelezettség határain. 

Ő t követő en oldalunk szóviv ő je fej-
tette ki rendkívül részletesen és hossza-
dalmasan (pedig még csak az általá-
nos körben voltunk, mint ahogy ezt a 
munkáltatók szóvá is tették) oldalunk 
álláspontját. Majd a munkáltatók képvi-
sel ő i beszéltek valamivel rövidebben, 
és már meg is kezdő dhetett a részle-
tes vita. Melynek eredményeként több 
kérdésben közeledtek a felek álláspont-
jai, ső t, olyan témák is voltak, amelyek-
ben mindhárman egyetértettünk. De a 
három oldal között tátongó szakadék-
rendszer még nagyon széles és mély 
volt, ezért — több környi vita után —
elhatároztuk: mindnyájan hazamegyünk, 
átgondoljuk a dolgokat, egyeztetünk a 
minket küldő kkel, s pénteken folytat-
juk a tárgyalást. 

Halogató 
kormányoldal 

Úgy is történt, s 11-e péntek már 
ismét a „Spenót-házban" talált minket, 
hogy folytassuk a kedden félbemarad-
takat. Munkánkat segítette hogy a kor-
mány képviselő i a fennmaradt vitás 
kérdéseket egy tájékoztatóban foglal-
ták össze. 

A napirend elő tti hozzászólás ter-
mészetesen most sem marad el. Csak 
éppen mi jöttünk. Oldalelnökünk el-
mondta, hogy az Európa felé haladás 
közben még mindig vannak középko-
ri jelenségek. Dunaújvárosban példá-
ul 12 sztrájkban lévő  dolgozót bocsá-
tottak el erre való hivatkozással. Je-
lezte azt is, hogy bejelentésünkkel 
csak a figyelmet akartuk felhívni, s 
kérte a partnereket: tiltakozzunk kö-
zösen e jelenség ellen. 

A munkáltatói oldal információ hi-
ányára hivatkozva elő ször nem nyi-
latkozott, a kormányoldal elnöke 
pedig jelezte, hogy az MKDSZ fog-
lalkozott e kérdéssel. Az MKDSZ 
vezet ő jétő l megtudtuk, valóban föl-
vették a kapcsolatot a dunaújváro-
siakkal, de csak a munkavállalók 
igényelték a szolgálataikat, a cég 
vezetése nem. A hatályos jogsza-
bályok szerint így nem tehettek 
semmit. A kapott, illetve nem ka-
pott válaszokra oldalunkon többen 
meglehet ő sen ingerülten, s egyér-
telm ű en reagáltak. Aminek eredmé-
nyeként a munkáltatók oldalelnöke 
kijelentette, hogy általában elítélik 
az ilyen cselekedeteket, de ennél 
többet nem mondhatnak, amíg nem 
tudnak semmi konkrétumot. A kor-
mányoldal képvisel ő i viszont meg-
er ő sítették, hogy szerintük e téma 
az MKDSZ hatáskörébe tartozik. 

Ezen békés bevezető  után áttér-
hettünk a napirend tárgyalására, 
melyet a kormány képviselő je nyitott 
meg, jelezve, hogy a tájékoztatóban 
minden benne van, s ezzel ő k már 
letették a véleményüket, így nem 
kívánnak többet szólni. 

Ezek után oldalunkról elő ször a 
SZEF képviselő je fejtette ki elő ze-
tesen egyeztetett véleményünket: 
mivel a módosító javaslat több he-
lyen is érinti a közszférára vonat-
kozó jogszabályokat, m ű köd ő  ér-
dekegyeztet ő  fórum hiányában va-
lamilyen formában tárgyaljuk meg 
ezeket. A kormány képviselő je nem 
zárkózott el ettő l, s így 18-án, pén-
teken létre is jön e találkozó. Ez-
után rövid, általános bevezet ő  kö-
vetkezett, melyben szóviv ő nk kö-
zölte, hogy hamarosan szünetet fo-
gunk kérni, s visszavonulunk a 
munkáltatók képviselő ivel kísérletet 
tenni egy kétoldalú egyeztetésen 
történ ő  megállapodásra. Javasla-
tunkat minkét partnerünk elfogadta. 
Így a bevezető  orölc, után megkez-
dő dött egy két és fél órás rövid szü-
net, ahol a szociális partnerek szó-
viv ő i és néhány képviselő jük meg-
kísérelt alkudozni a vitás kérdések-
rő l. Meglehető s sikerrel, mert — köl-
csönösen engedve eredeti állás-
pontjainkból — nagyon sok minden-
ben meg tudtunk egyezni. Viszont 
néhány nagyon fontos kérdésben 
nem. De ebben nincs semmi szo-
katlan, ez korábban is így történt, 
hiszen több ponton a munkaválla-
lóknak és a munkáltatóknak annyi-
ra eltérő ek az érdekei, hogy a je-
lenlegi körülmények között itt kép-
telenség a megegyezés, tehát a kor-
mánynak kell majd eldönteni, hogy 
miként foglal állást. 

Visszamenve a tárgyalóterembe 
elő vezettük az egyezkedés ered-
ményét, amit a kormányoldal is el-
fogadott, s tudomásul vette azt, 
hogy miben nem tudtunk megálla-
podni. Ezek után a kormány képvi-
selő je közölte, hogy szerinte csak 
a mai tárgyalást zártuk le, s nem a 
téma vitáját. Van még lehető ség 
mindhárom oldal számára egyaránt 
elfogadható megállapodások köté-
sére, s azok elfogadtatására a par-
lamenttel, mindaddig, amíg a téma 
általános vitája le nem zárul. E kor-
mányzati zárszó után még a másik 
két oldal képvisel ő i is elmondták a 
maguk zárszavát, majd a levezet ő  
elnök majdnem lezárta az ülést. De 
ezen tevékenységében megszakí-
tottuk, ugyanis közben megsze-
reztük és lesokszorosítottuk azo-
kat a bizonyítékokat, amelyek alá-
támasztották a napirend elő tti fel-
szólalásunkat. Átadtuk ő ket a part-
nereinknek, várva, hogy azonnal 
reagálnak rá. Tették is, de nem 
úgy, ahogy szerettük volna, ugyan-
is újfent közölték, hogy tanulmá-
nyozzák a leírtakat, s csak azu-
tán adnak választ. Nem volt mit 
tenni, ezt tudomásul vettük, s tény-
legesen is berekesztettük az ülést, 
átadva a f ő szerepl ő ket (szóviv ő k) 
a meglepetésre még ott lév ő  tele-
vízió kameráinak. 

Q-ti 

Tudósítások 
Az érdekegyeztetés egy „újabb" 
hadszínterer ő l 

Augusztus van, Kedves Olvasóim, 
amikor e tudósításomat írom. Nem kell 
aggódniuk, nem töltök meg oldalakat 
az újságban, hiszen a korábbi jelent-
kezésem óta eltelt három, s a legutol-
só Országos Munkaügyi Tanács 
(OMT) plenáris ülése óta eltelt öt hó-
nap alatt csak annyi minden történt, 
mint régebben — mikor még 
„érdekegyeztettünk" — egy-másfél hó-
nap alatt szokott. Pedig akkor sem 
szeretett minket mindenki, csak fon-
tosnak tartották a tárgyalásokat és a 
megállapodásokat. 
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NAPLÓ 
Rovatunkban naplószer ű en összefoglaltuk az elmúlt id ő szak történéseit a TUDOSZ elektronikus hírlevele alapján 

addig a fő állású kutatók munkájára hosszút zászólásában kiemelte: 
ávon lehet számítani. 	 Kétéves költségvetésben gondolkozva 

Szükségesnek tartja a kutatók oktatási 2001-re 260, 2002-re 290 ezer forintos 
tevékenységének jogi megerő sítését. 	professzori fizetést javasolnak, 

a docensi ennek 80 százaléka, 
az adjunktusi ennek 60 százaléka, 
a tanársegédi ennek 50 százaléka. 
Így kívánják ösztönözni a docenseket a 

mielő bbi továbblépésre. 
Simon György (OSZSZ) megjegyezte: 
Ezzel a rendszerrel a magyar egyetemi 

tanári fizetések felzárkóztatása megkez-
dő dik, már csak 270 százalékkal lesznek 
lemaradva az EU-átlagtól. 

A vita során a fő osztályvezető  asszonyt 
meggyő zték képviselő nk érvei, és a jöv ő -
ben a tervezetet fels ő oktatási-kutatóinté-
zeti bérrendszernek tekintik. 

2000. május 30. 
Jöv ő re a kutatás-fejlesztésre 
+18 milliárd forint 

A TUDOSZ elnöksége az alábbi nyilat-
kozatot juttatta el az MTI-nek és a napi-
lapoknak: 

„A Tudományos és Innovációs Dolgo-
zok Szakszervezetének (TUDOSZ) Elnök-
sége üdvözli a kormány döntését, mely 
szerint a 2001-es költségvetésben a kor-
mányzat az ideihez képest 18 milliárd 
forinttal többet kíván a kutatás-fejlesztés 
céljaira fordítani, így segítve, hogy a 
kutatók Magyarországon értékesíthessék 
tudásukat. 

Ez a fejlesztési többlet végre lehető vé 
teszi a kutatók indokolatlan, 40 százalé-
kos bérelmaradásának megszüntetését, 
így megnyílik az út az egységes felső ok-
tatási-kutatóintézeti bérrendszer kidolgo-
zása és bevezetése felé. Ez nemcsak 
teljesítményükhöz méltó megélhetést biz-
tosíthat az érintett munkavállalók számá-
ra, hanem hozzájárul a tudomány és m ű -
velő dés oly szükséges presztízsnöveke-
déséhez is." 

2000. június 14. 
Oktatók, kutatók keresetátlaga 

Révész Márta részt vett a parlament 
oktatási bizottsága június 9-i ülésén, 
amelyen dr. Kiss Adám, az Oktatási Mi-
nisztérium helyettes államtitkára a tudo-
mányos kutatók bérhelyzetérő l adott tájé-
koztatójában többek között a következő -
ket mondta: 

A felső oktatásban 1709 kinevezett egye-
temi tanár van. Az ország elő rejutása 
szempontjából kardinális kérdés a tudo-
mányos kutatás, ez személyzet nélkül nem 
megy, ezért az értelmes embereket itt 
kell tartani. 

A felső oktatásban 8161 oktató és 2331 
kutató dolgozik. Ezenkívül a kutatás alap-
vető en a Tudományos Akadémia 36 inté-
zetében folyik. A 2000 Széchenyi-ösztön-
díjas között 227 akadémiai dolgozó van. 

Felsorolta az MTA-közgy ű lés anyagá-
ban 3. sz. mellékletként kiosztott táb-
lázat ALAPILLETMÉNY és ÖSSZESEN 
rovataiban szereplő  adatokat, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az egyetemi tanár 
„összesen"-jénél 223 ezer helyett 215 
ezer forintot jelentett be. 

Az egyetemi tanár havi összes jövedel-
me a nemzeti jövedelem 1 fő re jutó érte-
kével azonos (ha jól értettem), ennél a 
kutatóprofesszorok és tudományos tanács-
adók keresete 22 százalékkal alacso-
nyabb. 

Ezek után egy újabb összehasonlító 
számsort olvasott fel, az összes kerese-
tek átlagairól: 

egyetemi tanár: 
	

327 ezer forint 
tud. tanácsadó 
és kutató prof: 
	

322 ezer forint 
egyetemi docens: 
	

197 ezer forint 
tud. fomunkatars 
	

142 ezer forint 
egy. adjunktus: 
	

102 ezer forint 
tud. munkatárs: 
	

89 ezer forint 
egy. tanársegéd: 
	

88 ezer forint 
tud. s. munkatárs: 
	

56 ezer forint 

A 2001. évre tervezett 17,5 Mrd kuta-
tás-fejlesztésre fordítható keretb ő l 12 Mrd-
t pályázati úton osztanak szét, 5,5 Mrd a 
belső  feszültségek oldására fordítandó, és 
ebbő l kívánják a kutatóhelyek megtartó-
képességét biztosítani. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a fő titkár 
úr (MTA) ugyan 40 százalékos lemara-
dásról beszél, de a professzorok és a 
tudományos tanácsadók összes keresete 
között csak 3 ezer forint a különbség. 
Bejelentette, hogy vezetése alatt m ű hely-
munka kezdő dött a fels ő oktatási bérrend-
szerrő l. 

Nemzeti kutatócentrumokat kívánnak lét-
rehozni, amire azért van szükség, mert 
míg a felső oktatásban a doktorandusok 
határozott ideig dolgoznak egy témán, 

A beszámolót követő  vita során szót ka-
pott a TUDOSZ titkára, Révész Márta is: 

1. A felolvasott átlagok egy része az 
akadémiai felmérésbő l származik, össze-
hasonlításhoz érdemes lenne figyelembe 
venni a tárcáknál dolgozó 1840 kutató, és 
a felső oktatásban dolgozó 1460 kutató 
bér- és keresetátlagait is (1998-as lét-
számadatok). 

2. A bérátlagok a bértábla szerinti beso-
rolásból és a pótlékokból állnak. A kimu-
tatás szerint pl. a nyelvpótlék magasabb 
a kutatóknál. Az elmúlt években a felső -
oktatásban újabb pótlékokat vezettek be, 
melyek hiányoznak a kutatóknál. Ebbő l 
adódik a kutatói bérelmaradás. 

3. Kéri a bizottság támogatását, hogy 
ez a különbség mielő bb sz ű njön meg, és 
váljon lehető vé a felső oktatásban és a 
kutatóintézetekben az átjárhatóság. A je-
lenlegi bérkülönbség miatt egyre nehezebb 
a fiatalokat a kutatóintézetekben tartani. 

A kutatóintézeti pótlékok, illetve a kuta-
tóintézeti béremelések ügyében levelet 
írtunk a nem akadémiai intézeteket, 
vagy kutatoókat felügyelő  minisztereknek, 
melyben kérjük a támogatásukat ahhoz, 
hogy: 

1. Legyen, és mielő bb kormányrendelet 
módosítás a pótlékokról. 

2. Figyeljenek oda, hogy tárcájuk 
2001. évi költségvetésében legyen fe-
dezet a kutatóintézeti béremelésre. 

Mellékletként elküldtük nekik: 
1. A kutatók-oktatók béreit összehason-

lító táblázatot. 
2. A felső oktatási és a kutatóintézeti 

pótlékokat tartalmazó összeállítást. 
3. Egy táblázatot, amely a vállalkozói 

szféra és az azonos besorolású MTA-
kutatók bérét hasonlítja össze. 

Tájékoztatásul mindezt elküldtük az MTA 
vezetésének és Hámori prof. úrnak is. 

2000. június 23. 
A felső oktatási bérbizottság 
ülésér ő l 

Amint tudomást szereztünk a bérbizott-
ság létér ő l, levélben kértük Farkas Krisz-
tina fő osztályvezető  asszonyt (OM), hogy 
a TUDOSZ képviselő je is részt vehessen 
a megbeszéléseken. Képviselő nk, Révész 
Márta a tanácskozás lényegérő l többek 
között a következő ket írta: 

Farkas Krisztina fő osztályvezet ő  a be-
vezető jében elmondta: 

1. Pokorni Zoltán oktatási miniszter a 
miniszterelnökkel történt egyeztetés 
után bejelentette, hogy 2001-tő l új bértáb-
la kerül bevezetésre, melynek viszonyítá-
si alapja a professzorok új, 260 000 forin-
tos bére, 

2. A bevezetéshez szükséges forrást a 
költségvetés biztosítani fogja. 

3. Javaslata: 

egyetemi tanár, 
kutató professzor, 
tudományos tanácsadó: 260 000 forint 
(100 százalék) 
docens, 
tud. fő munkatárs 	80-85 százalék 
adjunktus, 
tud. munkatárs: 	 50 százalék 
tanársegéd, 
tud. segédmunkatárs: 	40 százalék 
fő iskolai tanársegéd 
és a többi diplomás: 	100 E forint 

A javaslat számol azzal is, hogy beve-
zetése során a kutatói, illetve oktatói pót-
lékok beolvadnának az új alapilletménybe. 

Kiss Papp László az FDSZ elnöke hoz- 

2000. június 29. 
Levelek az új bérrendszer 
érdekében 

A TUDOSZ elnöksége megtárgyalta az 
új felső oktatási és kutatási elő meneteli 
rendszer lehetséges következményeit, 
valamint a szükséges tennivalókat. 

Az elnökség megállapította, hogy 
amennyiben a bértábla a kutatóintézetek-
ben is bevezetésre kerül, a kutatoókat 
régóta gyötr ő  problémák oldódnak meg. 
Megsz ű nik az évek óta mélyülő , indoko-
latlan jövedelemkülönbség az azonos kép-
zettség ű , kutatói és oktatói munkakörbe 
került szakemberek között, és a kutató-
társadalom bére a 40 000 forintos mini-
málbérnek (és az 1992-es közalkalmazot-
ti béraranyoknak) megfelelő  színvonalra 
kerül. 

Amennyiben azonban a bérrendszert 
csak a fels ő oktatásban vezetik be, az 
a független közalkalmazotti kutatóinté-
zet-hálózat végét jelenti. Ugyanis a 40 
százalékos lemaradás kétszeresére n ő , 
ami a kutatóintézetek már így is meg-
tizedelt állományának teljes szétzilálá-
sához vezet. 

A helyzet kritikus, mind a TUDOSZ által 
képviselt kutatók, mind a magyar kutató-
intézet hálózat szempontjából, miközben 
valamennyi kormány-elő terjesztés és ter-
vezet a kutatóintézetek fontosságát hang-
súlyozza. 

Ezért a TUDOSZ kampányt indít az új 
el ő meneteli és bérrendszer kutatóintéze-
tekben történ ő  bevezetése érdekében. 

Ennek els ő  lépeseként az elnökség levél-
ben fordult az illetékes miniszterekhez és 
államtitkárokhoz, valamint az MTA veze-
t ő ihez, hogy támogassák az általuk fel-
ügyelt intézetekben a bérrendszer beve-
zetését. 

A címzettek: Króo Norbert, az MTA f ő -
titkára, 

Hámori József, a TTPK elnöke 
Pálinkás József , az OM politikai ál-

lamtitkára 
Járai Zsigmond pénzügyminiszter 
Pokorni Zoltán oktatási miniszter 
Matolcsy György gazdasági miniszter 
Torgyán József földm ű velésügyi és vi- 

dékfejlesztési miniszter 

2000. július 18. 
Új fels ő oktatói és kutatói 
bérrendszer 

Felső oktatási Érdekegyeztető  Tanács 
(FÉT) ülésén az érintett tárcák, vala-
mint az érintett szakszervezetek képvi-
selő i egyeztették álláspontjaikat, az új 
felső oktatási és kutatói bérrendszer ter-
vezetésrő l. Az ülésre meghívót kapott töb-
bek között az MTA fő titkárhelyettese és a 
rektori kollégium elnöke is. 

A tárgyalás során a felek egyetértet-
tek az új bérrendszer bevezetésének, 
és a két intézményrendszerben fennálló 
indokolatlan illetménykülönbségek meg-
szüntetésének szükségességében, a fo-
lyamatosabb átjárhatóság lehet ő ségének 
megteremtésében, az új bérrendszer 
tartalmi és formai fölépítésében, elő re-
lépést ösztönző  szándékában. A felek 
között eltérés volt az egyes elő meneteli 
csoportok illetményének, illetve száza-
lékarányának megállapításában. A szak-
szervezetek természetesen a magasabb 
értékek irányába kívánják eltolni a rend-
szert. A szakszervezetek javaslatát, 
amely szerint továbbra is maradjanak 
meg a nyelvpótlékok, az elő terjeszt ő  mi-
nisztérium képvisel ő i nem tekintették 
töréspontnak, és jelezték, hogy megfon-
tolják a javaslatot. Egyértelm ű  elisme-
rés fogadta az MTA helyettes fő titkárá-
nak a hozzászólását az új illetmény-
rendszer együttes bevezetésének fon-
tosságáról, és arról, hogy azt a teljes 
magyar kutatóintézeti hálózatban egy-
ségesen kell alkalmazni. 

A tanácskozáson a felek megegyeztek, 
hogy a részleteket további szakértő i tár-
gyalásokon egyeztetik. 

LÉNYEGES PONTOK A BÉRFEJLESZ-
TÉSI KONCEPCIÓ ELVEIBEN 

A garantált professzori bérhez (GPB) 
viszonyított arányok 

Elv: olyan legyen a rendszer, hogy a 
magasabb bér alapja az újabb kinevezés 
legyen. A minő séget és a teljesítményt 
preferálja, ez legyen a húzóerő . 

kategóriák 	javaslatok 
Munkaadói 	Szakszer- 
csoportok 	vezetek 

egy. tanár 100 100 
docens 70-75 80 
adjunktus 47-50 60 
tanársegéd 40 50 

fő isk.tanár 85-90 90 
docens 50-60 60 
adjunktus 37-40 50 
tanársegéd 35 40 
min.100 E Ft vagy = adj. 

Egyéb oktatók: 	35-50 40 
• min.100 E Ft vagy = adj. 

Kutatók: 
tanácsadó 100 100 
fő mts 70-75 80 
mts 47-50 60 
segédmts 40 50 

(folytatás a következ ő  oldalon) 

2000. június 26. (az MTI és a Metró 
újság) 
A fels ő oktatásban oktatók 
el ő meneteli-rendszerér ő l 

A rádió, az MTI és a Metró újság hírül 
adta Pokorni Zoltán bejelentését, misze-
rint januárra elkészülhet a felső oktatás-
ban oktatók elő meneteli rendszere. 

2000. június 22. 	 "Fontosnak tartom, hogy jöv ő  januárra 
A minisztereknek küldött 	megalkossuk a felső oktatási-elő meneteli 
levelünk 	 rendszert, ami gyökeresen más, mint a 

közalkalmazotti bértábla, hiszen a pro-
fesszorok fizetésének — ami 260 ezer 
forint — százalékában szabja meg az 
oktatók, docensek, adjunktusok, tanár-
segédek, egyetemi és f ő iskolai tanárok 
bérét is." — nyilatkozta a miniszter. 

A fels ő oktatási bérbizottság ülésén a 
TUDOSZ képviselő je (Révész Márta) 
megtudta a terv további részleteit: 

Az új rendszer a bérek kiszámításában, 
az egyéni elő menetel módjában és a bér-
színvonalban egyaránt radikális változást 
hoz. Ha a kutatóintézetekben is beveze-
tik, megsz ű nik a kutatók 40 százalékos 
bérelmaradása, ha nem, úgy a lemaradás 
végzetes méretet ölt. 

Megsz ű nne az életkor szerinti elő relé-
pés. Az elő meneteli rendszert a tanárse-
géd—adjunktus—docens----egyetemi ta-
nár—akadémiai doktor—akadémiai leve-
lez ő  tag—akadémiai rendes tag elő relé-
pések jelentenek (életkortól függetlenül). 

A tervezett bérek a besorolás szerinti 
minimálbéreket jelentik, a költségvetés ezt 
a bért garantálná. 
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Mondanivalómat egy személyes 
megjegyzéssel kezdeném. Mindig 
szomorú vagyok (minden minő -
ségemben), ha azt a kifejezést 
hallom bárkitő l, bárhol, hogy ő  
pályakezdő  munkanélküli. Gondol-
ják meg, mit is jelent ez? Aki 
pályakezdő  munkanélküli, annak 
az lesz tán aktív életében a fő -
foglalkozása? Lehet valaki pálya-
kezdő  mérnök, tanár, pék vagy 
esztergályos, de munkanélküli? 

Sajnos egyre nő  azoknak a fi-
ataloknak a száma, akik tanul-
mányaik befejezését követ ő en 
vagy azokat félbehagyva szüle-
ik háztartásában eltartottként 
élnek tovább. A helyzet kezelé-
sét lehet ő vé tev ő  módszerek és 
eszköztár továbbfejlesztése egy-
aránt gondolkodásra és tettre 
készteti az állami szerveket ép-
pen úgy, mint a szociális part-
nereket. 

Az ifjúsági munkanélküliség 
megelő zése az egyik nagy kihí-
vás, amivel a társadalomnak 
szembe kell néznie, és keresni  

azokat az utakat, hogy minél 
kevesebb konfliktus támadjon a 
fiatalok munkába állását illető en. 
Olyan szakképzési irányokat kell 
meghatározni, amelyek követik a 
valós foglalkoztatási igényeket, 
mert a képzési korrekciók jelen-
tő s anyagi erő forrásokat igényel-
nek a társadalomtól. Fontos, hogy 
olyan képzési kínálat alakuljon ki, 
amely nemcsak az els ő  szakma 
megtanulását, szükség esetén a 
rugalmas szakmaváltást is lehe-
t ő vé teszi, hanem elő segíti a si-
keres munkába állást is. Az 
ÉSZT fontosnak tartja, hogy ké-
szüljenek olyan munkaerő -piaci 
elő rejelzések, amelyek szakmai 
bontásban, szakmacsoportonként 
tartalmazzák rövid és középtá-
von a szakember-szükségletet, 
hogy a képző  intézmények a 
valós igényekre képezzenek. 

Amint arra már a miniszter úr 
is utalt, a végzett hallgatók kb. 
40 százaléka nem a végzettsé-
gének megfelelő  munkakörben 
helyezkedik el, mint első  munka- 

helyes. 
A fiatalok má 	zint ű  munka- 

teljesítményt. Ennek ellenére 
úgy t ű nik, a felső oktatás a minő -
ségi szakképzés irányából saj-
nálatosan a tömegképzés irányá-
ba megy el. Véleményem szerint 
egy széles látókör ű  alapképzés 
jobb lehet ő séget teremt a késő b-
bi szakma-specializációra, szak-
maváltásra. A szakképzésben a 
korábbinál is nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni a gyakorlati képzés-
re, arra törekedve, hogy a fiata-
lok ne elavult technikán, elavult 
technológiákat tanuljanak meg, 
hanem a munkaerő piac igényei-
nek megfelelő  új, korszer ű  mód-
szereket. 

Az ÉSZT fontosnak tartja, hogy 
a társadalom a m ű veltség szem-
pontjából sem szakadjon ketté. 
Emiatt nagy jelentő séget tulajdo-
nítunk annak, hogy az alacso-
nyabb iskolázottságú rétegekhez 
tartozó, a leszakadó fiatalok fel-
zárkóztatására, munkaer ő -piaci 
esélyeinek javítására is fordítson  

gondot a társadalom. Ez egy 
olyan feladat, ami a megoldása 
során széles kör ű  társadalmi 
összefogást, speciális képzési le-
het ő ségek biztosítását, és ennek 
megfelelő  nagyságú, folyamatos 
anyagi ráfordítást igényel. 

Javasoljuk, hogy ezeket a fia-
talokat a tanórákon belül, még az 
iskolarendszerben készítsék fel 
a munkavállalói szerepekre, 
kapjanak tájékoztatást jogaikról, 
kötelezettségeikrő l, a lehető sé-
gekrő l. A képzettséggel nem ren-
delkező  fiatalok részére is szer-
vező djenek munkaerő -piaci tré-
ningek, legyen minél több pálya-
orientációs, személyiségfejlesztő , 
a pályaválasztást segítő  program. 

Az államnak és a települési ön-
kormányzatoknak, mint a képzé-
si intézmények fenntartóinak alap-
vető  felelő ssége és feladata olyan 
képzési szolgáltatások nyújtása, 
amelyek nemcsak a jelen igénye-
inek felelnek meg, hanem képe-
sek folyamatában követni a tár-
sadalom és ezen belül a munka-
erő piac változásait. Törekedni kell 
arra, hogy a hátrányos helyzet ű -
ek közül minél többen fejezzék 
be tanulmányaikat, minél keve-
sebb legyen a lemorzsolódás, ké-
szüljenek felzárkóztató-progra-
mok, legyen minél több olyan pe- 

dagógus, aki olyan speciális pe-
dagógiai tudással rendelkezik, 
amelynek birtokában képes ezek-
nek a fiataloknak megfelelő  tanu-
lási, életvezetési segítséget nyúj-
tani. 

Egy ilyen rövid hozzászólás 
természetesen nem ad lehető sé-
get arra, hogy gondolataimat 
részletesebben kifejtsem. Olyan, 
számomra fontos dolgokról sem 
beszéltem, mint például a már 
dolgozó fiatalok tanulási lehet ő -
ségeinek biztosítása. 

Manapság nagy divat az 
országimázs kialakításáról be-
szélni. Egy ország megítélésé-
nél fontos szempont, hogy gon-
doskodik a fiatalokról (termé-
szetesen nem megfeledkezve 
az idő sekrő l sem). Ennek szelle-
mében ő szintén remélem, hogy 
mi, akik ebben a teremben ülünk, 
hétköznapjaink során is megta-
láljuk a közös és hatékony együtt-
gondolkodás és -cselekvés lehe-
tő ségét az ifjúsági munkanélküli-
ség megelő zésében, kezelésé-
ben. 

*(A fenti hozzászólás az 
ÉSZT képviseletében hangzott 
el.) 

B ő hm Zsuzsa:* 

Az ifjúsági munkanélküliség 
megelő zésérő l 

A kapitalizmus újabb kori hazai 
meghonosodásával egy id ő ben 
(úgy látszik törvényszer ű en) meg-
nő tt a vagyoni és jövedelmi vi-
szonyokban az egyes emberek és 
egyes rétegek közötti különbség. 
Ez az olló az utóbbi években egy-
re jobban nyílik széjjel: egyre 
nagyobb lesz a különbség a tár-
sadalom lemaradó és extra réte-
gei között. Általában el lehet mon-
dani, hogy a rendszerváltozásnak 
a társadalom nagyobbik része 
vesztese. Egy kis rész az, aki-
nek a helyzetében nem történt lé-
nyeges változás és még kisebb 
szelete a társadalomnak, amely 
kifejezetten jól járt, felemelkedett 
és soha nem látott luxuscsúcsok-
ra ért el. A társadalom nagy tö-
megei rosszabbul élnek, mint 
régebben, egyes, nem elhanya-
golható tömegei (a statisztika 
szerint kb. a lakosság 1/3-a) 
pedig egyenesen nyomorognak. 
Mindez közismert, nem új felfe-
dezés, de minden tisztességes 
ember számára elfogadhatatlan 
kell hogy legyen. 

Elfogadhatatlan pl. az, hogy 
szerencsétlen lakásfoglalókat 
akobolitanak ki a nyomorúságos,  

emberi tartózkodásra alkalmatlan 
(vagy majdnem alkalmatlan) 
szükséglakásokból, akkor, ami-
kor az állam nem tud gondos-
kodni lakóhelyrő l, nem tudja biz-
tosítani állandó munkavállalásu-
kat, amely (elvben) lehet ő vé ten-
né, hogy lakásvásárlásra kisebb-
nagyobb összegeket megtakarít-
sanak. Ahelyett, hogy a kormány 
széles kör ű  lakásépítési progra-
mot valósítana meg (nem csak a 
gazdagok számára szóló hitel-
konstrukcióval, hanem szociális 
jelleg ű  lakások építésével), egy 
fiatal képvisel ő  veszi a bátorsá-
got és azért kezd h ő zöngeni, 
hogy le kell rövidíteni a törvényi 
jogi eljárást a kilakoltatások ügy-
menetének meggyorsítására. A 
magam részérő l mindenféle bü-
rokratikus és jogi procedúra (akár 
drasztikus) egyszer ű sítésének és 
rövidítésének feltétlen híve va-
gyok, de ez ebben az esetben 
embertelen, cinikus és visszata-
szító. Nem tudom elfogadni akár-
milyen „törvényességre", akármi-
lyen jogi formulára való hivatko-
zással, hogy embereket, a sokat 
emlegetett családokat, gyereke-
ket kirakjanak az utcára. Ez sem- 

érzékenységrő l 
milyen indokkal nem igazolható. 

A legmegdöbbent ő bb ebben 
nemcsak maga a tény, hanem 
hogy a társadalom milyen kö-
zönnyel fogadja a tévében errő l 
megjelenő  képeket, az újságban, 
rádióban megjelenő  cikkeket, köz-
leményeket: családokat, gyereke-
ket tesznek az utcára úgy, ahogy 
azt annak idején a marxizmus 
órákon tanultuk, és kicsit hideg-
lelő sen gondoltunk arra, hogy 
szerencsére ez már elmúlt. 
(Visszajött.) A társadalom közöm-
bössége teljesen érthetetlen. Nem 
látszanak sem civil szervezetek, 
sem politikai pártok, közéleti fó-
rumok, akik felemelnék szavukat 
a kilakoltatások ellen, a nyomo-
rúságos helyzetbe kerültek vé-
delmében. 

Soha nem értettem, hogy miért 
nem tartozik az emberi jogok 
közé, amelyeknek egyébként 
olyan nagy propagandát csinál-
tak Nyugaton és csinálunk mi is, 
a munkához (és a lakáshoz) való 
jog? Nem ezek a legfontosabbak? 
Ezek mellett eltörpül még az az 
egyébként alapvető  jog is, amit a 
szabadság jelent. Nehéz szabad-
ságra gondolni azoknak, akik  

fáznak, akikre az es ő  esik, mert 
nincs tető  a fejük fölött. Nehéz 
szólásszabadságért és sajtósza-
badságért lelkesedni azoknak, 
akiknek nincs munkája, és nem 
tudják ellátni sem magukat, sem 
a családjukat. Az így sz ű kítetten 
értelmezett emberjogi kérdés ci-
nikus álszentség. Addig nem hi-
szek az emberi jogokban, amíg 
az nem jelenti egyben a munká-
hoz való jogot és lehet ő séget is, 
amely mindennek az alapja. 

Lehet, hogy az átlagnál érzé-
kenyebb vagyok ezekre a kér-
désekre, de nekem lelki szenve-
dést okoz, ha egy szerencsétlen 
hajléktalan kínálja az újságját, 
amit szinte senki nem szokott 
megvenni. Számukra ez megalá-
zó helyzet, az én számomra is 
az. Nem értem, hogy lehet az, 
hogy a társadalom nagy része 
közömbösen megy el mellettük, 
nem törő dik velük, nem érzi a 
saját gondjának ennek az abnor-
mális helyzetnek a felszámolá-
sát. Erre szokták azt mondani, 
hogy nincs rá pénz. Természe-
tesen ez legfeljebb csak rész-
ben igaz. Vannak olyan kiadá-
sok, amelyek fontosak ugyan, de 
amelyek fontosságban nem ve-
hetik fel a versenyt a nyomor 
enyhítésével, az általános sze-
génység felszámolásával. Csak  

példaként említek meg néhányat, 
természetesen a teljesség igé-
nye nélkül: a vezető  rétegek ja-
vadalmazásának, az Európa 
Unió-beli fizetésekhez való kö-
zelítése, a koronával kapcsbla-
tos (talán részben indokolt), de 
ebben az összeállításban mégis 
csak másodrend ű  kiadások, a 
Miniszterelnöki Hivatal felduz-
zasztása, az „Image" hivatal pa-
zarlása, a millenniummal kapcso-
latos nem mindig feltétlen szük-
séges kiadások, egyes vezet ő  
politikusok távoli utazásai nagy 
kísérettel és lehetne sorolni. Hogy 
lehet most azon gondolkozni, 
hogy kiépítenek egy kiemelten 
magas fizetés ű  köztisztvisel ő i 
kart, hogy a tisztviselő k és ve-
zető k fizetését közelítsék az EU-
ban elvártakhoz, amikor egy ilyen 
tendencia önmagában ugyan he-
lyes, de nem a köztisztvisel ő k 
vannak legjobban elmaradva az 
európai átlagtól, hanem az egy-
szer ű  dolgozók és természetes 
a munkanélküliek. 

Lehet, hogy az így felszabaduló 
összegek sajnálatos módon nem 
tennék lehető vé a nyomasztó szo-
ciális gondok gyors és széles körű  
megoldását, de lényeges javulást 
lehető vé tennének. Ez több, mint 
reményt keltő  kezdeti gesztus len- 

(folytatás a 6. oldalon) 

Kiss Dezs ő  akadémikus 

Néhány gondolat a szociális 

NAPLÓ 
(folytatás az el ő z ő  oldalról) 

„Kezdeményeztük 
az AÉT összehívását..." 

Kedves AET-tárgyalók! 

A hét elején a Felső oktatási Érdekegyez-
tet ő  tanács tárgyalta a fels ő oktatási és 
kutatói bérrendszertervezetet. A PM-mel 
való egyezkedésre az augusztus áll ren-
delkezésre. 

Helyes lenne, ha az Akadémiai Ér-
dekegyeztetési Tanács valamennyi 
résztvev ő je képet kapna az elképzelé-
sekr ő l, a tárgyalások jelenlegi állasá-
ról, és egyúttal véleményt is mondhat-
na a tervezetr ő l. Nagyon szeretnénk, 
ha az AÉT állásfoglalást tudna elfo-
gadni a rövidesen eljuttatott tervezet-
r ő l. Ezért kezdeményeztük az AÉT 
összehívását. Meskó f ő titkárhelyettes 
úrral történt el ő zetes egyeztetés sze-
rint számára aug. 4-énpénteken 13 óra 
megfelel ő  id ő pont. 

Még a hivatalos értesítés megküldése 
el ő tt szeretnem kérni a résztvev ő ket, 
számítsanak a megbeszélésre. 

Üdvözlettel: 
Révész Márta 

Plenáris ülés a 
zeneszobában 

Dr. Tóth Attila úrnak, 
az AÉT munkavállalói tárgyalócsoport 

ügyvivő jének 

BUDAPEST 

Tisztelt Tóth Úr! 

Értesítem, hogy a Munkavállalói tár-
gyalócsoport ügyvivő jének kezdeménye-
zésére az Akadémiai Érdekegyeztet ő  
Tanács 2000. augusztus 4-én (pénte-
ken), 13 órakor az MTA Székház Tu-
dósklubja Zeneszobájában plenáris 
ülést tart. 

Napirend: a tárgyalás alatt álló felső -
oktatási és kutatói elő meneteli és bér-
rendszer. 

Kérem, hogy a plenáris ülésen a napi-
rend fontosságára tekintettel részt venni 
szíveskedjék. 

Végül tájékoztatom, hogy az Akadémiai 
Érdekegyeztet ő  Tanács ügyrendjének 
3.3.3. pontjában foglaltak alapján az ülés 
levezető  elnökét az Akadémiai képviselő i 
tárgyalócsoport adja. 

Üdvözlettel: 

dr. F. Tóth Tibor 
az AÉT titkára 

2000. augusztus 2. 
Plenáris ülés elő tt 
oldal ülés 

Kedves Kollégák! 

A délután 1-kor kezdő dő  plenáris ülés 
elő tt a TUDOSZ irodában 11.30 kezdettel 
a munkavállalói oldal ülést tart. 

Néhány dokumentumot Word 6.0/95 
(.doc) formátumú attachmentként a dél-
elő tt folyamán még küldök. 

Üdvözlettel 
Attila(L) 

Csak a többletforrások teljes 
körű  finanszírozásával... 

Az augusztus 4-én megtartott Akadémi-
ai Érdekegyeztető  Tanács ülésén a részt-
vev ő k, az Akadémia, az igazgatók és a 
munkavállalók képviselő i egyetértettek az 
egységes felső oktatói és kutatói bérrend-
szer mielő bbi bevezetésébe, de hangsú-
lyozták, hogy a bevezetéshez csak a több-
letforrások teljes kör ű  finanszírozásával 
lehetséges. Egyetértettek abban is, hogy 
a rendszert a teljes magyar kutatóintézeti 
hálózatra egységesen kell alkalmazni. Az 
Akadémia vezet ő i és a szakszervezetek 
képviselő i vállalták, hogy minden lehetsé-
ges fórumon, és minden lehetséges esz-
közzel, mely a rendelkezésükre áll, szor-
galmazzák az egységes bérrendszer be-
vezetését. 
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Kiss Dezs ő :  

Néhány gondolat... 
(folytatás az 5. oldalról) 
ne a társadalom szerencsésebb 
rétegei részérő l. 

Ebben a helyzetben abszurd, 
hogy a gátak építése helyett az 
óriási, milliárdos összegeket au-
tóút építésére fordítja a kormány. 
Nem mintha, az autóút nem len-
ne fontos és a továbbfejlő dés 
alapfeltétele, de látva az árvíz-
és belvízkárosultak nyomorát, 
idő rendben legalábbis második 
helyre szorul az autóút-építés. 

Mindezek a példák a társadal-
mi igazságérzet rendkívül ala-
csony voltáról tanúskodnak. Vol-
taképpen nem érthet ő , hogy a 
politikai pártok, de legalább a 
baloldaliak, a szakszervezetek és 
az egyházak(!) miért nem emelik 
fel hathatósan szavukat a nyo-
morultak érdekében? És miért 
nem cselekednek? A karitatív te-
vékenység természetesen nem 
pótolja azt, hogy törvényesen 
gondoskodjunk a teljes népesség 
legalábbis minimális jólétérő l. Ne-
hezen tudom elképzelni, hogy a 

társadalom vezet ő inek és gazdag 
tagjainak a lelkiismerete nem lá-
zad. Sietni kellene, mert minden-
kinek csak egy és megismétel-
hetetlen élete van és kevéssé vi-
gasztaló, ha lényeges változás 
csak a távoli jöv ő ben lenne el-
képzelhet ő . 

Elő bb vagy utóbb a társadalom-
nak ezt az elviselhetetlen hely-
zetet fel kell számolnia, jobb len-
ne minél elő bb. 

Augusztus huszadikai 
mozaikok 

Néző pont 

 

A millennium jegyében zajlott le idei nemzeti ünnepünk augusztus 20-án. A pártállami vízi, és 
légi parádékhoz képest gyengécske, de az elmúlt tíz eseményeihez viszonyítva látványos 
bemutatót tartottak a fő városban az Erzsébet és a Lánchíd között a Dunába ereszkedő  
ejtő ernyő sök és a Budapest belvárosa fölött 300 négyzetméteres zászlóval cikázó m ű repülő k. 
Tihanyban, Debrecenben + kincstári ajándékok. Az Andrássy úton utcabál, a Hortobágyon 
vásár, Esztergomban pedig egy új népi-nemzeti rockopera-ő sbemutató. Volt újító t ű zijáték 
uszályról (több mint kormányváltás!) és: fényshow. 

Az 1997. decemberi közgy ű lés el- battonyai gazdálkodó, a mez ő gazda- séges és igazán szép gondolata, hogy 
nöki beszámolója arról szólt, hogy a sági demonstrációk szervezéser ő l el- ahogyan Jézus feltámadott, meg kell 
2000. év jelentő s évfordulóit méltóan híresült dr. Karsai József. A vállalko- legyen az esélye annak, hogy Magyar-
kell megünnepelni. „Az Akadémia és zó augusztus 20-án délben (egy te- ország is feltámadjon." (Bakay Kornél 
vezet ő i az ezredforduló ünnepségein herautónyi) ezer darab, frissen sült, ő störténész, a közszolgálati magyar 
(2000. január 1-2001. augusztus 20. ropogós új kenyeret, valamint három rádió) 
között) számos országos fórumon je- mázsa f ő z ő kolbászt osztott szét a rá- 
lenjenek meg, és ott képviseljék a tu- szorulók között. 	 „...Én a magyar történelmet nem- 
dományos értelmiséget. A vezet ő k 	Karsai szerint az lenne a normális, zetközi összehasonlításban is sikertör- 
különböz ő  országos bizottságokban ha azok ünnepelnék az új kenyeret, akik ténetnek nevezem. Fél évtizeddel 
vegyenek részt, tartsanak el ő adáso- azt megtermelik, azok a parasztok, akik ezel ő tt éppen a Magyar Hírlap hasáb-
kat, megnyitókat. Igen nagy súlyt he- a földeken dolgoznak, nem pedig a po- jain közöltem néhány következtetése-
lyezzünk arra, hogy az Akadémia kép- litikusok. Szerinte felháborító, hogy mil- met arról, hogy a Himnuszból oly sok-
viselete ezen országos és közép-eu- liókat költenek el az augusztus 20-i szor kiemelt "balsorsszemlélet" nem 
rópai, nemzetközi fórumokon megfe- t ű zijátékokra, miközben számos család- jellemz ő  a magyar politikai gondolko-
lel ő  színvonalú legyen, és tükrözze az nak 20-a körül már kenyérre sem na- dás történelmére. Ezt Kölcsey olyan 
Akadémia modern nemzetfelfogását, gyon futja." (Krónika) 	 alkotói periódusában írta, amikor el- 
az Akadémiába tömörült tudósok 	 vesztette minden reményét a nemzeti 
egyetemes és lokális nemzeti elköte- Annyi balszerencse közt... megmaradásért folytatott harcban".. 
lezettségét." (www.mta.hu) 	 Kivételes napra ébredtünk ma reggel. (Glatz Ferenc, Magyar Hírlap augusz- 

(.)„Szent István nagyságában egy olyan tus 19.) 
nemzet nagyságát ünnepeljük ma, ame 	 • - 

A kancellária Országimázs Központ- lyik a megmaradásához vezet ő  legnehe- 	Uhrin Benedek, a hetvennyolc esz- 
ja az idei 4,2 milliárd forintos keret zebb utat választotta, s amelyiknek a tendő s, élő  internetlegenda, a meg-
felét már elköltötte, fő leg ünnepségek legnagyobb teljesítménye, hogy megma- váltás kétezredik esztendejének giga-
rendezésére és a 3,8 millió háztar- radt. Szent István koronája, a keresztény- sztárja, Szent István-napi oktogoni 
tásba eljuttatott ingyenes kiadványok- ség, a pusztulásokon és a pusztításokon koncertjén, több ezer rajongó-csápo-
ra (például A jöv ő  Magyarországa felülemelked ő  hit, a magunk ereje men- ló híve elő tt, fittyet F-iányva a nemzeti 
című  „országfejlesztő  [sic!] magazin"- tett meg bennünket, és egy tragikus XX. nihilizmusra énekelt.: „Bizakodjál,az 
ra). A közvélemény-kutatásokra, a PR- század után is ott állunk az érdemes élet mosolyog feléd, Békesség nyo-
munkákra, a kormányfő i közszereplé- nemzetek sorában. Ahogy Vörösmarty mában szerelem jön eléd. A rossz vi-
sek megörökítésére szánt pénz eléri Ida: „Annyi balszerencse közt, oly sok szálykodást messzir ő l kerüld el, Lel- 
a százmilliós nagyságrendet. (MTI) 	viszály után, megfogyva bár, de törve ked gyötrelmeit örömök váltják fel." 

• nem, él nemzete hazán."...(Magyar Rá- Elő adása végezetén lelkes közönsé- 
A halmozottan hátrányos helyze- dió, Vasárnapi Újság) 	 gével kórusban zengedezték: „Rend- 

t ű , elöregedő  Békés megyében sok 	 • 	 be hozza szíve ritmusát, Vigasztalja 
az egyedülálló kisnyugdíjas, aki a lét- 	... „A Megfeszített cím ű  rockoperá- meg orvosát, Már nem kell szedni a 
minimum alatt tengő dik. Nagyon sok ban nagyon szépen fejez ő dik ki az a pirulát." (tudósítónk) 
olyan nagycsalád él itt, akiknek gondolat, hogy a magyarságnak, a Jé-
egyetlen jövedelemforrása a családi zus anyjával való kapcsolata révén, 
potlék és a szociális segély. „A 6800 igenis van reménye, arra hogy a 2000. 
lélekszámú kisvárosban, Battonyán a szent évben, ahogy megfeszítették Sz ű z 
lakosság mintegy fele, 130 család 3 Máriának, a napba öltözött boldog-
ezer tagjának egy f ő re jutó havi jö- asszonynak, a mi boldogasszonyunknak 
vedelme nem éri el a 7 ezer forintot, a fiát, Jézust, ugyanúgy megfeszítették 
és 150 egyedülálló nyugdíjasnak ezt a mi népünket és országunkat, Ma-
még 16 ezer forint sem jut a havi gyarországot is. De, éppen a szentév 
kiadásokra. Rajtuk próbált segíteni kapcsán, és ez tulajdonképpen az el ő bb 
— ha csak néhány falattal is —, a említett darabnak is az a nagyon fen- 

Imázsleltár 

Intelmek 
A letelepedni akaró romákról szól-

va, Csór község polgármestere sza-
vakba foglalta intelmeit: „Az ország-
ban, az emberek között nincs helyük, 
mivel az az él ő sköd ő ket az állatok is 
kivetik maguk közül." (Csór: 2000. 
nyarán) 

(dura) 
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Néhány idő szerű  
tudománypolitikai kérdésrő l 

(folytatás az 1. oldalról) 
az alap- és alkalmazott kutatáso-
kat is. Pl. a multinacionális cégek 
által idehozott technológia gyökere 
is az alapkutatásban van. Követke-
zésképen nemcsak megtartanunk 
kell minden meglévő  nemzetközi 
együttmű ködési kapcsolatunkat az 
kutatások területén, hanem bő víte-
ni is, lépést tartva a fejlő déssel, 
amennyire csak lehet. Különösen 
vonatkozik ez azokra a kutatási 
témákra, amelyeket valamelyik 
külföldi, vagy nemzetközi kutató-
központban, m ű szerközpontban 
vagy egyezményes együttmű ködé-
si keretek között mű veinek kutató-
ink. Az így elérhető  tudásbázisok 
és nagyberendezésnek számító 
kutatási eszközök itthon pótolha-
tatlan lehető ségeket nyújtanak a vi-
lágszínvonalon végezhető  tudomá-
nyos kutatásnak. Ezért is az a vé-
leményünk, hogy az alapkutatások 
kérdéskörének is nagyobb hang-
súlyt és bő vebb kidolgozást kelle-
ne nyernie az irányelvekben. 

A kutatás és fejlesztés 
infrastruktúrája 

Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy mennyire leromlott álla-
potú, csökkent használati érték ű  
a kutatóhelyek m ű szerparkja. A 
m ű szerbeszerzésekre fordítható 
források egyre inkább csak a 
meglév ő  eszközökhöz szükséges 
pótalkatrészek megvásárlására 
elegendő k, új mű §zerek vásárlá-
sára nem. Ezért javasoljuk: 

— rövid távon a beszerzés mel-
lé a pályázható célok közé fel kel-
lene venni a meglev ő  mű szerek 
korszerű sítését (pl. a komputeri-
zációt illető en, hiszen ez a leg-
gyorsabban elavuló része egy 
komplex mér ő rendszernek) 

— középtávon pedig legalább 
európai színvonalú m ű szerközpon-
tok kialakítását (új alapítás, vagy 
meglevő  egyetemi és kutatóinté-
zeti alapokon) és folyamatos tá-
mogatását. Ez adhatna konkrét 
tartalmat a Széchenyi- Terv K+F+I 
fejezetében az intézményi infrast-
ruktúra fejlesztésér ő l írottaknak. 
A lemaradás ugyanis akkora, hogy 
költségvetési forrásból korszer ű  
közép- és nagyberendezést még 
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 
Alprogramok prioritásainak figye-
lembevételével is csak koncent-
ráltan lehet megvalósítani, szer-
vezési módszerekkel biztosítva a 
K+F+I szféra hozzáférését. 

Hasonló a helyzet a tudományos 
szakkönyvtári ellátottság területén. 
Felmérve a helyzetet, az egyetemi 
könyvtárak mellett beszélni kell a 
magyarországi kutatóintézetek 
könyvtárainak helyzetérő l is. A 
szinte naprakész tudományos in-
formációkat adni tudó könyvtárak 
szerepe legalább olyan fontos, mint 
a korszer ű  m ű szerállomány. A va-
lóság ezzel szemben az, hogy 
évrő l évre rendszeresen csökken 
a könyvtárak sz ű külő  keretéb ő l elő -
fizethető  szakfolyóiratok és meg-
vásárolt könyvek száma. 

Javasoljuk ezért - egy valódi 
feladatként a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra Fejlesztési 
Programon belül - egy, vagy 
több integrált hálózati szakfolyó-
irattár megalapítását, ügyelve 
arra, hogy már a hagyományos 
könyvtári rendszerrő l történő  át-
térés során se hiányozhassanak 
folyóiratok. Ezt a központilag ala-
pított, fenntartott és fejlesztett 
rendszert a költségvetési szféra 
(közoktatás, fels ő oktatás, aka-
démiai kutatóhelyek, közgy ű jte-
mények, stb.) minden oktatója és 
kutatója térítés nélkül használ-
hatná, bizonyos anyagi hozzájá-
rulás esetén pedig a vállalkozá-
si szféra kutatói és fejlesztő i is 
hozzáférést nyernének. 

A kutatás és fejlesztés 
finanszírozása 

Ebben a témakörben több olyan 
javaslattal is találkozunk, melye-
ket szakszervezetünk korábban 
már többször felvetett. Pl.: az ál-
lami költségvetési eredetű  kutatás-
támogatás összegéb ő l való be-
szerzés esetére a közbeszerzési 
szabályok egyszer ű sítése; az 
OTKA- és az FKFP- támogatások 
áfamentessége; a vállalkozási 
szféra kutatási és fejlesztési rá-
fordításait ösztönz ő  adójogsza-
bályok bevezetése; a kutatási és 
fejlesztési célú m ű szerek és gé-
pek gyorsított amortizációja. 

Itt kell reflektálni arra az ország-
gy ű lési határozatra, amely szerint 
olyan gazdasági feltételeket kell 
teremteni, amelynek eredménye-
ként a gazdaság és a költségve-
tés együttes kutatási és fejleszté-
si ráfordítása 2002-re eléri a GDP 
1,5 százalékát. Véleményünk sze-
rint ezt a célkit ű zést azzal kellene 
kiegészíteni, hogy ez az arány eu-
rópai csatlakozásunk idő pontjára 
legalább az EU átlagát (1,9-2,0 
százalék) érje el (ami egyébként 
elmarad az USA és Japán 2,8- 2,9 
százalékos ráfordításától). Ennek 
az ad realitást, hogy a magyar 
gazdaság jelenlegi és prognoszti-
zált fejlő dési üteme meghaladja az 
európai átlagot. Ezt a trendet tar-
tósítani csak az innovációra való 
nagyobb ráfordítással lehetséges. 

A kutatók jövedelme 
Ez központi problémája a kutatá-

si szférának, közvetlen kihatása van 
a kutatás eredményességére és az 
úgynevezett „tudásáramlásra". Egy 
1999. évi helyzetfelmérés szerint 

1. A magyar bérszínvonal — a 
tervgazdaság bérpolitikájának kö-
vetkezményeképpen is — oly mér-
tékben marad el az európai uniós 
bérektő l, hogy az már a csatla-
kozás egyik komoly gátjává vált. 

2. A versenyszféra és közszfé-
ra között hazánkban is megfigyel-
hető  a különbség az azonos kép-
zettségű  és hasonló munkát vég-
ző k esetében, azonban azzal a 
lényegi eltéréssel a nyugat euró-
pai helyzettő l, hogy a közalkal-
mazotti átlagbér veszedelmesen 
közel van a létminimumhoz. 

3. A közszférán belül a kutató-
intézeti átlagbér 40 százalékkal 
marad el a fels ő oktatási mögött, 
reálértéke pedig az 1989. évi szint 
78 százalékát teszi ki. 

Ez a helyzet 
— nem teszi lehető vé a családi 

megélhetést azon a szolid, kiegyen-
súlyozott szinten, ami szükséges 
a kutatói hivatás gyakorlásához; 

— tömegesen kényszeríti a ku-
tatókat a családalapítás, vagy a 
családfenntartás érdekében a ku-
tatói munkától idegen melléktevé-
kenység ű zésére, pályaelhagyás-
ra, vagy külföldi munkavállalásra; 

— már rövid távon is veszélyes, 
mivel visszafordíthatatlan és káros 
folyamatokat indít be (például a 
kutatói hatékonyság csökkenése, 
a tudomány presztízsvesztése, a 
kutatói utánpótlás csökkenése); 

—gátolja az ország elő tt álló 
feladatok megoldásához szüksé-
ges kutatói mobilitást az egye-
tem — kutatóintézet, a közszfé-
ra, versenyszféra és a Magyar-
ország — EU-viszonylatokban. 

A TUDOSZ titkárok taná-
csa már 1999 szeptembe-
rében javasolta az alábbi, 
háromlépcső s bérstratégiát 

1. Az egységes kutatói kere-
set-színvonal kialakítása azáltal, 
hogy a különböző  területeken dol-
gozó kutatók keresete a jelenlegi 
felső oktatási szintre kerüljön. 

Ennek legegyszer ű bb megvaló-
sítása a pótlékrendszer egysége-
sítése, megvalósításának reális 
idő tartama 2 év (1999-2001). 

2. Az egységes fels ő oktatási és 
kutatási bérrendszer megalkotása 
és karbantartása oly módon, hogy 
a magyar versenyszféra jövedelem-
szintjéhez való beállása feleljen 
meg az Európai Unióbeli aránynak. 

A megvalósítás történhet az egy-
séges közalkalmazotti bérrendsze-
ren kívül, vagy azon belül területi 
szorzók, esetleg új besorolási kate-
góriák bevezetésével, célszer ű en 4 
éven belül, de legkéső bb az uniós 
csatlakozás idő pontjáig. 

3. A csatlakozástól kezdve a 
bérek uniós szintre hozása, vagyis 
annak elérése, hogy a magyar 
bérek legalább vásárlóerő -paritá-
son (PPP) érjék el a megfelelő  
uniós bérek szintjét, a szabad 
munkaerő mozgás megvalósulását 
követő en minél hamarább. 

Meg kell állapítanunk, hogy a 
kutatók jövedelmének témájával 
a Széchenyi-Terv K+F+I fejezete 
csak áttételesen foglalkozik. Vi-
szont a TTPK javaslata határo-
zottan kimondja, hogy a kutatói 
szféra bérezését az egyetemi ok-
tatók bérszintjéhez kell igazítani. 
Szerintünk ez csak rövid távú, 1 
éves célkit ű zés lehet. Ugyanak-
kor a TTPK irányelvei szerint a 
kutatói és oktatói átlagbéreknek 
hosszabb távon el kell érniük a 
versenyszférában a hasonló kép-
zettségű  és szakmai gyakorlattal 
rendelkező  diplomások által elér-
hető  keresetek kétharmadát. 

Ezt az utóbbi célkitű zést két vo-
natkozásában is vitatnunk kell. 

Egyrészr ő l ez a feladat nem  

hosszabb távú, hanem legfeljebb 
középtávú (4 — 5 éves), más-
részrő l a 66 százalékos beállás 
olyan országokban fordul elő , 
ahol a bérszínvonal 4-8-szorosan 
múlja felül a magyarországit, a 
versenyszférának pedig bértöbb-
lettel kell kompenzálnia a jól fi-
zetett közszolgálat létbiztonságát. 
Hazánkban ahol a közalkalmazotti 
bérek létminimum-közeliek, a ver-
senyszféra termelékenysége pe-
dig messze van a nyugatitól, he-
lyesebb a legalább 80 százalé-
kos beállás egyszeri megcélzá-
sa, majd a bérrendszer határo- 

zott felzárkóztatása az EU átla-
gához, vásárlóer ő -paritáson 
(PPP) számolva. 

Úgy gondoljuk, hogy er ő teljes-
ebben kellene gondoskodni az Eu-
rópai Unióba való beilleszkedési 
lehet ő ségeinkr ő l. Kutatóinknak, 
diplomásainknak van és lesz ten-
nivalója az egységes Európában, 
csakúgy, mint a hozzánk már 
most is érkező  nyugat-európai ku-
tatóknak és diplomásoknak. A tu-
domány, a kutatás határok feletti-
ségét nem lehet és nem szabad 
mesterségesen beállított jövede-
lemarányokkal korlátozni. 
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