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A józan és7 diadala
Már hosszú hónapok óta benne
volt a levegőben, hogy a régi módon nem mehet tovább. A konföderációk vagy képesek lesznek átlépni saját árnyékukon, s félrerakva
korábbi sérelmeiket egymás mellé
állnak, s együttesen, egymást erősítve lépnek föl a magyarországi
munkavállalók érdekében az egyre
durvuló környezetben, vagy tovább
játszva a durcásat, kölcsönösen segítik elő saját felmorzsolódásukat.
És ekkor győ zött a józan ész!
A konföderációk vezető politikusai úgy döntöttek, hogy nemcsak
egymás mellé állnak, hanem
összefogásra szólítják föl a szakszervezeti tagságot is. Ennek első
és leglátványosabb megnyilvánulása volt az idei május elseje, amelyet végre a hatok közösen rendeztek, s amelynek bevezetőjeként
a részvevők konföderációs hovatartozás nélkül keveredve követték egymás mellett haladó vezetőiket az Andrássy úton a Ligetig.
Ez azonban még csak egy látványos egymásra találás, minden
érdemi tartalom nélkül mondhatták
a szkeptikusak. S úgy se lesz
folytatása, gondolhatták hozzá.
De lett! Ugyanis a Liga meghívására május 22-23-án a konföderációk vezet ői (3-3 f ő mindenhonnan) visszavonultak egy csendes
mátrai szállodába, hogy a külvilág
zavaró hatásától mentesen megtárgyalják a jöv ő stratégiáját.
E tárgyalás eredményeként született meg a „mátraházai szerződés".
A tanácskozáson teljes egyetértésben megállapítottuk, hogy a hazai szakszervezetek fejlődésének
tízéves korszaka lezárult, és a
munkavállalók érdeke azt követeli,
hogy a szakszervezetek figyelmüket — az egymással való rivalizálás
helyett — a jelen kihívásaira és a
jövő feladataira fordítsák. Ennek érdekében országos vitára bocsátjuk
azt a „Civil Országjelentést" (megtalálható pl. a www.mszosz.hu honlapon), amely a jövő szakszervezeti stratégiájának az alapja lehet.
Egyetértés volt köztünk abban is,
hogy a szakszervezeti munkának
meg kell újulnia, és létre kell hoznunk a kapcsolatainknak egy új minőségét, koncentrálnunk kell anyagi, szellemi és szervezeti erőinket.
Az Autonóm Szakszervezeti
Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a
Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek
Együttmű ködési Fóruma között
létrejött szerződésben a felek a
következőkben állapodtak meg:
1. A felek kötelezik magukat arra,
hogy létrejöttük, átalakulásuk indokait, körülményeit, szándékait a
jövőben nem használják fel sem
munkájukban, sem nyilatkozataikban, egyetlen szerző dő fél hátrányára sem, vállalják, hogy nézeteltéréseiket, konfliktusaikat — a szakszervezeti együttmű ködés közös
fórumait felhasználva — a szolidaritás szellemében oldják meg. Tartózkodnak azoktól a kijelentésektől, melyek alkalmasak lehetnek
arra, hogy a közvéleményben az
egyes szervezetekre nézve hátrányos megítélés alakuljon ki.

2. A magyarországi munkavállalók hatékonyabb védelme céljából elhatározták, hogy legkésőbb
2000. június 30-ig megszervezik
azt az országos szakszervezeti
szövetségek zárt, vagy nyitott konferenciáját, ahol a szerződő felek
elnökségei (operatív testületei)
közvetlen tárgyalást folytatnak a
jövőbeni együttműködés, a közös
fellépés lehetséges módjairól, és
aláírják az együttmű ködést szabályozó részletes megállapodást.
3. A szerző dő felek vállalják,
hogy a munka világának érdektagoltsága fölé helyezik az általános
munkavállalói, társadalmi érdekeket, folytatják és erősítik eddigi
szakmai együttműködésüket mind
hazai, mind nemzetközi szinten.
4. A szerződő felek vállalják,
hogy közösen megfogalmazzák a
szakszervezetek — az új kihívásoknak és feladatoknak megfelelő — szerepét a mai magyar társadalomban, és azt összehangoltan, minden lehetséges eszközzel képviselik és tudatosítják.
5. A szerződő felek hangsúlyozzák, hogy a szakszervezeti munkának meg kell újulnia, és létre kell
hozni a kapcsolatok új minőségét,
beleértve az anyagi, a szellemi és
szervezeti erő koncentrálását is.
6. Az országos szakszervezeti
szövetségek az itt megfogalmazott
együttműködési alapelvek alkalmazását ajánlják saját tagszervezeteiknek, azok munkahelyi szerveződéseinek, az ottani szakszervezeti együttműködés normáiként.
A szerződés második pontjában
foglaltaknak megfelelő en az
MSZOSZ meghívására június 29én Balatonfüreden ültek össze a
szövetségek vezetői, hogy folytassák a májusban megkezdett munkát. A kora reggeltől késő estig
tartó tanácskozáson megalakítottuk a közös tevékenységünket

összefogó együttműködési tanácsot, és elfogadtuk ideiglenes ügyrendjét. Ebben elhatároztuk, hogy
a szövetségek elnökei rendszeres
tanácskozásaikon egyeztetik álláspontjaikat szakszervezeti stratégiai és időszerű érdekvédelmi kérdésekben. Célként határoztuk meg
a szakszervezeti munka megújítását, a kapcsolatok rendszeressé
tételét és új minőségének kialakítását. Az együttműködés főbb területeit a következőkben határoztuk meg:
—nemzetközi szervezetekkel
kapcsolattartás,
—európai integrációs folyamatokban a munkavállalói érdekek
erőteljesebb képviselete,
—közös oktatási, képzési munka és szakszervezeti kutatások végzése,
— szakértői tevékenység összehangolása,
— közös rendezvények, kiadványok és akciók szervezése,
—az indokolt területeken közös
jogsegélyszolgálat működtetése.
Egyetértettünk abban is, hogy
az együttműködés eredményeiről,
a közös álláspontjainkról folyamatosan tájékoztatjuk a szakszervezeti tagságot és a közvéleményt.
A szakszervezeti tagsághoz
szóló balatonfüredi felhívás — mely
az összefogás és a minő ségi
együttműködés szükségességéről
szólt a munkavállalókhoz, a szakszervezeti tagokhoz, a munkahelyi és ágazati szakszervezetekhez — zárómondatai szerint:
A felelősség — országos és helyi
szinten egyaránt — valamennyiünké,
hogy a szolidaritás szellemében keressük az együttműködés, a közös
fellépés leginkább eredményes módjait valamennyi munkahelyen, minden szakszervezeti szervezetben.
Egymást segítve erő sebbek,
eredményesebbek leszünk!

A szemléletváltás
szükségessége
... „Véleményünk és a tudomány és fels őoktatás területén szerzett -tapasztalataink szerint a globalizáció és a képzettségi
szakadék (skillsgap) látszólagos csapdájából egy — Magyarországhoz hasonló helyzetben lev ő — ország számára csak el őre
vezet kiút. A tudásintenzív gazdasági ágazatok — ideértve az
információ-feldolgozást, sőt magát a fels őoktatást és kutatást is
— fejl ődése 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 felsőfokú oktatás sincs felkészülve, sem szem!életben, sem infrastruktúrában. A nehezebb probléma — figyelembe véve a számítógépes és internetkapacitások b ővül ő hozzáférhet őségét — a szemlélet kialakítása, a „jó pap holtig tanul"
mentalitás elterjesztése a munkavállalók széles rétegeiben,
valamint a tömegoktatás megszervezése a minőség lényeges
csökkenése nélkül.
Meg kell természetesen oldani az át- és továbbképzések
finanszírozását és id őbeli beépítését a cégek munkaszervezésébe, illetve a dolgozók életútjába. Mivel a probléma megoldása közös érdek, annak anyagi és id őbeli terheit nem szabad
kizárólag a munkavállalóra hárítani. Hasonlóképpen részeltetni
kell a munkavállalót a globalizáció el őnyeib ől is, megoldván a
mobilitás adminisztrációs gátjainak lebontását (diplomák, szakképesítések elismertetése). Nem kevésbé fontos azonban a
munkaadók szemléletváltásának szükségessége. Szakítaniuk
kell a fiatal munkaer ő mindenáron történ ő preferálásának gyakorlatával [mely gyakorlat a young professionals réteg esetében életviteli (család, gyermekvállalás) válságok sorához vezet], és bízva a második-harmadik képzésb ől kikerül ő id ősebb
dolgozók (esetleg gyakorlattal is párosuló) szakértelmében —
alkalmazva őket példájukkal — mintegy ösztönz őleg hatnának
az átképzést ől vonakodó munkavállalókra. Mindezek együttesen a jelenlegi helyzetnél humánusabb élethelyzeteket eredményezhetnek — talán nem csak — az értelmiségi
(professional) szakmák esetében.
A munkavállaló kiszolgáltatottsága fokozódik azáltal, hogy munkáltatója, munkahelye, munkaideje, foglalkoztatásának módja és
id őtartama, munkaid ő beosztása gyakorta változhat, vagy meghatározhatatlan. A szakszervezetek számára ezért kihívás a
térben (tele-work, globalizáció), id őben (part time work) és
szektoriálisan (contract labour, szakmaváltás) fragmentált munkavállalói csoportok érdekképviselete. Ez rövid távon új
(internetes) szervezései, információs és mozgósítási formák
meghonosítását, közép- és hossz-útávon (ami felgyorsult korunkban nem több 5 évnél) új nyomásgyakorló eszközök (információ 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 középkori céhek sorsára juthatnak."...
*A fentiekben közreadtuk Tóth Attila (az ÉSZT képviseletében) a magyar helyzetről, a Human resources training and
development (Report V) témában, a Nemzeti ILO ülésén elmondott hozzászólását.

A TUDOSZ-elnökség véleménye

Néhány időszerű
tudománypolitikai kérdésr ől
Az elmúlt hónapokban néhány olyan kormányzati szintű intézkedésre és kezdeményezésre
került sor, melyek jelentős hatással lehetnek a magyar tudományos kutatás jövőbeli feltételeinek
alakulására. Az év elejétől az oktatási miniszter feladatai közé tartozik a tudomány- és technológiapolitika összehangolása. Létrejött az Oktatási Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Helyettes 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 előrelépések 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 munkavállalók megfelelő munkakörülményeinek biztosításáért dolgozik. Ez a tudományos kutatóintézetek esetében szorosan összefügg a megfogalmazott irányelvekben és programokban leírt
tudománypolitikai problémák megoldásával. Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a TUDOSZ
véleményét néhány idő szerű tudománypolitikai kérdésről.

den esetben való felismerését, a
„rész" és az „egész" összhangjára
való törekvést. (Egyébként így lehet csak elejét venni annak, hogy
az áltudományok károsan befolyásolják a társadalmat!)
Ebből természetesen adódik az
a következtetés, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Terv kiemelt célkitű zései közé fel kell venni a közoktatásban dolgozó tanárok társadalmi
rangjának helyreállítását, megbecsülésük anyagiakban való realizálását is. Karizmatikus, nagyhatású középiskolai tanárok is kellenek ahhoz, hogy sikeres kutatók
és fejlesztők, az innovációra képes szakemberek nagy számban
kerüljenek ki a felsőoktatásból.

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

A gondolkodásbeli értékek Ismeretes, hogy a tudásintenzív tár- hogy az általános iskolában a készAlapvető tény, hogy az alapkutaelső helyre állítása:
sadalom kialakítása a családban ségek és a tárgyi tudás mellett ma tások, az alkalmazott kutatások, a
Az Irányelvek és a Széchenyiprogram is alapvető jelentőséget
tulajdonít az emberi erőforrásnak,
a tanulás és tudás meghatározó
szerepének a magyar társadalom
életminő ségének javításában,a
tudásintenzív gazdaság kihívásának
való megfelelésben. Egyetértünk
ezzel, de rá kell mutatnunk néhány,
nem elhanyagolható körülményre.

kezdődik, az általános iskolákban
alapozódik meg, a középiskolákban
folytatódik, a felsőoktatásban szakosodik, és az egész életen át való
továbbképzésben (tudás-innovációban!) teljesedik ki. Véleményünk
szerint ezen folyamat második és
harmadik láncszeme is említést,
sőt, sokkal több figyelmet érdemel.
Nem megoldott probléma ugyanis,

gát a tanulást is meg kellene tanítani! Ugyanígy nem megoldott az a
probléma, hogy a középiskolában
az általános műveltségi képzés és
az alapvető szakoktatás mellett tanítsák a nagyobb összefüggésekben való gondolkodást is, az egyes
résztudományok közötti kapcsolódást, a mű veltségi alapértékek és
az alapvető tudományos elvek min-

kísérleti fejlesztési kutatások, valamint a technológia szoros kapcsolatban vannak egymással az innovációs láncban. Ha nemcsak befogadó partnerek akarunk lenni a tech-'
nológiában, hanem azonos színvonalú, sőt kezdeményező felek is,
akkor azonos színvonalon és kezdeményező módon kell művelnünk
(folytatás a 6. oldalon)
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SZÓSZÓLÓ
Olvasói levél

Mit építettünk anno?
Tisztelt Szerkesztőség!

ződik ki. ..." Nem kívánok esszét írni
Lengyel László szavaiból, sok vitatható és vitathatatlan gondolatot fejtett ki,
de egy kitétel mellett nem tudok napirendre térni. Ezért kérem levelemet
közölni, vagy valamilyen formában,
széles körben terjeszteni, természetesen, ha a szerkeszt őség kis mértékben azonosulni tud vele.

Szeretném el őrebocsátani, hogy az
Önök, illetve a mi újságunkat színvonalas, jó lapnak tartom. Bár bábáskodtam a TUDOSZ megalakulásánál, és
szívesen olvastam a Szószólót - vitatva, egyetértve -, nem éreztem
késztetést vélemény-nyilvánításra.
Most úgy érzem, meg kell szólalni.
A májusi szám bevezet őjében Kuti Nyílt levél
László elnökünk rövid, magvas összeLengyel Lászlóhoz
foglalót adott május elsejér ől. Lehet,
mert ő is "csak" m űszaki értelmiségi,
Tisztelt Uram!
látványos egyértelm űséggel fogalmazOlvasva a 2000. év májusi Szószóta meg ezen ünnep jelentőségét. Kö- lóban megjelent interjúját vitatva,
szönet érte. Sajnos, következett a részben elfogadva - egy kijelentéLengyel László-interjú. Véleményét sén nagyon megütköztem. "... Akkonem osztom, de szíve-joga, hogy ezt riban a nyolc óra munkaidő t feleslekommentár nélkül leközölje. Én kom- gesnek tekintették, többek között
mentárként Kuti László szavait foga- azért, mert hülyeségeket termeltek.
dom el. "..., vagy igyekezett lejáratni. ..." Jól hangzik, csak nem igaz!
Mint ez mostanában divat, s ebben
A szén, az érc valahogy kijött a
mindig h ű támaszra talál a sajtómun- bányákból, házak, gyárak, városok
kások azon részében, akiknek ars po- épültek, hidak íveltek a folyókon,
eticájuk a talpak és más inkriminált folyt a víz a csapból, égett a villany,
testrészek fényesre nyalásában feje- járdán és úton közlekedtünk, nem a

sárban, hozzáértő. pedagógusok tanítottak engem, Ónt és gyerekeinket, orvosok gyógyítottak, volt enniinnivaló, volt olyan mezőgazdaság,
mely termelésének 70%-át sem érjük el. Ehhez munka, szervezés, irányítás, és hogy magunk mellett is
szóljak, kutatás, fejlesztés kellett.
Nem a második gazdaság produktuma.
Ön - valószínűleg akaratlanul megsértett néhány millió állampolgárt, akik nem a szocializmust, hanem a hazájukat építették, mint ma
is. Szokás manapság, hogy X. Y., ha
támadva érzi magát, bírósághoz fordul sérelmének orvoslására. Milliókra nézve ez még nem működik. Kérem Ont, keresse meg a lehető ségét, hogy ezen millióktól bocsánatot kérjen.

2000. AUGUSZTUS

Az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa 2000. április 26-i
ülésének (AKT 3/2000.)
állásfoglalásai
AKT 3/1/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
A testület először az MTA 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót tárgyalta meg. Az AKT az észrevételekkel együtt a beszámolót tudomásul vette.
AKT 3/2/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:

Glatz Ferenc, az MTA elnöke tájékoztatta a testületet a konszolidációs bizottság április 11-i ülésén elfogadott állásfoglalásokról, amelyek a fejlesztési
programokra, illetve a várbeli Társadalomkutató Központ kialakítására vonatkoztak.
Az 1997-ben megkezdett fejlesztési programok 2001. január 1. utáni folytatását a konszolidációs bizottság az alábbiak szerint javasolja:
a). A „nagy programnak" minősülő ökológiai program jelentősége és fontossága vitathatatlan, azonban mérete és költségei messze meghaladják az Akadémia lehető ségeit, ezért az Akadémia csak a szinten tartást tudja vállalni.
Matusek Károly Tekintettel azonban a program országos jelentőségére, mindent el kell követni,
tudományos munkatárs hogy a jövőre induló kiemelt országos programok közé bekerüljön.
MTA KK IKI
b). A „közepes programok" (az Alföld, a Kisebbségkutatás, a Vízgazdálkodás, a Judaisztika) - amelyek eddig a fejlesztési programra fordítható 270
Budapest, 2000. május 17.
millióból 107 millió Ft-tal részesedtek - tovább folytatandók. Közülük a Kisebbségkutatás-program esetében keretintézeti jelleggel önálló akadémiai intézet létrehozása lenne indokolt. A Vízgazdákodás-program folytatására célszer ű lenne MTA és BMGE közös kutatóhely létesítése, a judaisztikai kutatások
céljára pedig az MTA és az ELTE közös kutatóhelyeként működő Judaisztikai
Intézet létrehozása kívánatos. Az utóbbiról már elvi megállapodás született az
ELTE BTK dékánjával, a másik esetben a közeljövőben megkezdődnek a
tárgyalások.
MÁRTA ROVATA
c). A kisebb programokról (Danubius, Földtudomány, KOKI) az ősz folyamán alakítja ki állásfoglalását a konszolidációs bizottság.
d). Az „egyéb programok" - A Magyar nyelv nagyszótára, Biztonságpolitika, Népegészségügy - közül az első kettő megvalósítását más forrásból és
szervezeti formában kell biztosítani, a Népegészségügy program felvállalása
jelenleg nem t űnik indokoltnak.
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RÉVÉSZ

A „köz" alkalmazottainak figyelmébe ajánljuk

A munkaviszonyt érintő változások

2000. évi XXXIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők
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 adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
1. §. A Munka Törvénykönyvéről
3. §. Az Mt. 90. §-ának (3) bekezdészóló 1992. évi XXII. törvény (a to- se helyébe az alábbi rendelkezés lép:
vábbiakban: Mt.) 87/A §-a helyébe
„(3) Az (1) bekezdésben meghatároaz alábbi rendelkezés lép:
zott védelem nem vonatkozik a mun„87/A § (1) E törvény alkalmazása kavállaló munkaviszonyának felmondászempontjából a munkavállaló akkor sára, ha a munkavállaló nyugdíjasnak
minősül nyugdíjasnak, ha
minősül [87/A §. (1) bekezdés]."
a) a hatvankettedik életévét betöl4. §. Az Mt. 94/A §-ának (2) bekeztötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vel rendelkezik dése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(öregségi nyugdíjra való jogosult„(2) Az (1) bekezdésben meghatároság), illetve
zott, a létszámcsökkentéssel érintett
b) az a) pontban említett korhatár munkavállalói létszámba nem számít be
betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy az a munkavállaló, aki nyugdíjasnak mic) korkedvezményes öregségi nyug- nősül [87/A § (1) bekezdés]."
díjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű
5. § (1) Az Mt. 95. §-ának (2) beelőrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy kezdése helyébe az alábbi rendelkee) szolgálati nyugdíjban, vagy
zés lép:
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg legkésőbb a munkaviszony megszű néh) rokkantsági (baleseti rokkantsá- sének időpontjában nyugdíjasnak minősül [87/A §. (1) bekezdés]."
gi) nyugdíjban részesül.
(2) A munkavállaló akkor részesül az
(2) Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdé(1) bekezdés b)-h) pontokban felso- se helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A végkielégítésnek a (4) berolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.
kezdésben meghatározott mértéke
(3) A munkavállaló köteles tájékoz- háromhavi átlagkereset összegével
tatni a munkáltatót, ha az (1) bekez- emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben megdés hatálya alá esik."
határozott módon, az öregségi nyug„2. § (1) Az Mt. 89. §-ának (2) díjra való jogosultság [87/A §. (1) bebekezdése helyébe az alábbi ren- kezdés a) pont] megszerzését megdelkezés lép:
előz ő öt éven belül sz ű nik meg."
„(2) A munkáltató - a (6) bekez11. §. A közalkalmazottak jogálládésben foglalt kivétellel - köteles
felmondását megindokolni. Az indok- sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
lásból a felmondás okának világo- (a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1)
san ki kell tűnnie. Vita esetén a fel- bekezdésének e) pontja helyébe az
mondás indokának valóságát és ok- alábbi rendelkezés lép:
[(1) A munkáltató a közalkalmazotszer ű ségét a munkáltatónak kell bizonyítania."
ti jogviszonyt - a (3)-(4) bekez(2) Az Mt. 89. §-ának (6) bekezdé- désben foglalt korlátozással - felse helyébe az alábbi rendelkezés lép: mentéssel, akkor szüntetheti meg, ha]
„e) a közalkalmazott a felmentés
„(6) A munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni, ha a közlésének, illetőleg legkésőbb a felmunkavállaló a 87/A §. (1) bekezdé- mentési idő kezdetének napján nyugsének a)-g) pontjai értelmében díjasnak minősül (37/B. §)."
nyugdíjasnak minősül."
12. §. (1) A kjt. 37. §-ának (2) bekez(3) Az Mt. 89. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: dése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A munkáltató a munkavállaló
„(2) Nem jogosult végkielégítésre a
munkaviszonyát rendes felmondás- közalkalmazott, ha felmentésére - az
sal - kivéve, ha egyébként nyugel- egészségügyi okot kivéve - tartós
látásban részesül [87/A §. (1) bekez- alkalmatlansága vagy nem megfelelő
dés b)-h) pont] - a rá irányadó öreg- munkavégzése miatt került sor. Nem
ségi nyugdíjkorhatár betöltését megelő - jár továbbá végkielégítés a közalkalző öt éven belül a 87/A §. (1) bekez- mazottnak, ha legkésőbb a közalkaldés a) pontjában meghatározott élet- mazotti jogviszony megsz ű nésének
kor eléréséig csak különösen indokolt időpontjában nyugdíjasnak minősül (37/
esetben szüntetheti meg."
B. §). Nem jogosult továbbá végkielé-

A konszolidációs bizottság célja a fejlesztési programok állandósítása, hogy
a társadalmilag fontos kutatások számára megfelelő, mobil forrásokat teremtsenek. 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
gítésre az a közalkalmazott, akinek vizsgálat tárgyává teszik a javaslatokat.
közalkalmazotti jogviszonya a 25/A §.
Az AKT egyhangúlag elhatározta eseti bizottság felállítását abból a célból,
(1) bekezdése szerint szűnt meg és
hogy előkészítse az AKT állásfoglalását a konszolidációs bizottságnak a fejaz új munkáltatóval a 25/A §. (3) be- lesztési programokkal kapcsolatos javaslatáról a novemberi Közgy űlés előtt.
kezdés szerint munkaviszonyt létesít."
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
(2) A kjt. 37. §-ának (7) bekezdése
együttes ülésén tárgyalják meg.
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A végkielégítés a (6) bekezAKT 3/3/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
désben meghatározott mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelEzután a testület megvitatta az intézetek tevékenysége értékelési módszekedik, ha a közalkalmazott közalkal- rének kidolgozására felkért eseti bizottság írásos elő terjesztését.
mazotti jogviszonya az öregségi nyugAz AKT egyhangúlag állást foglalt amellett, hogy
díjra való jogosultság [37/B. §. (1)
- az intézeti tevékenység értékelésére szükség van,
bekezdés a) pont] megszerzését meg- az értékelés az eseti bizottság által kialakított és a kuratóriumok által
előző öt éven belül szűnik meg."
megvitatott módszereken alapuljon,
- az értékeléshez megfelelő adatok szükségesek, ezért szükség van adat13. §. A Kjt. 37/B §-ának helyébe
bázis létrehozására,
az alábbi rendelkezés lép:
- ehhez biztosítani kell a személyi, pénzügyi és eszköz hátteret, amelyhez
„37/B. §. (1) E törvény alkalmazáalapul a konszolidációs pénzek szolgálnak.
sa szempontjából a közalkalmazott
akkor minő sül nyugdíjasnak, ha
AKT 3/4/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
a) a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükA testület áttekintette az 2001. évi költségvetés irányelveit. Egyetértett azséges szolgálati idő vel rendelkezik zal, hogy a 2001. évi költségvetés irányelvei
(öregségi nyugdíjra való jogosult- a bérek,
ság), illetve
- az infrastruktúra,
b) az a) pontban említett korhatár
- a fiatal kutatók foglalkoztatása,
betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
- a nemzetközi kapcsolatok finanszírozását helyezzék előtérbe.
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
AKT 3/5/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
d) előrehozott (csökkentett összegű
előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
Az AKT megvitatta a kormánytájékoztatót és az el őterjesztett szövegét egy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
f) korengedményes nyugdíjban,
vagy
AKT 3/6/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy
tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg
A testület tájékoztatót hallgatott meg az intézetek kétoldalú nemzetközi kaph) rokkantsági (baleseti rokkantsá- csolatainak felülvizsgálatáról és felújításáról. Az AKT a beszámolót egyhangúgi) nyugdíjban részesül.
lag tudomásul vette.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokAKT 3/7/2000. (IV. 26.) állásfoglalás:
ban felsorolt nyugellátásban, amikor a
nyugellátási kérelmére megállapították.
Az egyebek keretében a testület elnöke beszámolt a beruházási pótkeret fel(3) A közalkalmazott köteles tájékoz- osztásáról, a 2,1%-os költségvetési elvonásról, az AKT ebb ől adódó nehézsétatni a munkáltatót, ha az (1) bekezgeirő l, valamint a kiválósági központok pályázása terén elért magyar sikerekr ől.
dés hatálya alá esik."
14. §. A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszű nik és legkésőbb a megszű nés időpontjában
- nyugdíjasnak minő sül [37/B. § (1)
bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszű nésekor ki kell fizetni."

Budafoki
hangversenysorozatok
A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 2000/2001. évad hangversenyei, Városházi Hangversenyesték
a Budafoki Városháza Dísztermében; Ifjúsági hangversenysorozat a zene titkairól; Ajandék hangversenysorozat
els ő osztályosoknak; Zeneért ő leszek;
Universitas I.; Universitas II.; Ifjúsági
hangversenyek karmesteri magyarázattal; A megérthet ő zene.

A bérletek elővételben, kedvezményes 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-től 14 óráig, kedd
-csütörtök 15-től 19 óráig. Bérletek
árai elővételben:
A megérthető zene: 2400, forint, a
többi bérlet: I. kategória 3800, forint, II.
kategória 3200, forint, III. kategória
2500, forint.
Bérletek az ismert jegyirodákban kaphatók. További információkat lehet szerezni a TUDOSZ-irodában és a szakszervezet honlapjáról.

2000. AUGUSZTUS

Tudósítások
Az érdekegyeztetés egy „újabb"
hadszínterer ől
Augusztus van, Kedves Olvasóim,
amikor e tudósításomat írom. Nem kell
aggódniuk, nem töltök meg oldalakat
az újságban, hiszen a korábbi jelentkezésem óta eltelt három, s a legutolsó Országos Munkaügyi Tanács
(OMT) plenáris ülése óta eltelt öt hónap alatt csak annyi minden történt,
mint régebben — mikor még
„érdekegyeztettünk" — egy-másfél hónap alatt szokott. Pedig akkor sem
szeretett minket mindenki, csak fontosnak tartották a tárgyalásokat és a
megállapodásokat.

Döntés —
egyeztetés nélkül!?
A márciusi ülés után május 25-én
jöttünk össze a legközelebb, méghozzá a legnagyobb titokban. Ez az ún.
„informális OMT" ülés nem volt nyilvános, így csak az érintettek és a
sajtó tudott róla, de a média képviselői nem lehettek bent a teremben. A
találkozó célja a meghívó szerint: „a
jövő évi minimálbér-tárgyalások időbeni és megalapozott előkészítése,
a szociális partnerek véleményének
megismerése a minimális bér emelésével összefüggő kormányzati elképzelésekről". Azaz mégiscsak hozzászólhattunk a témához, így utólag.
Gondolom azért, hogy könnyebb legyen az átállás az új módira.
Korábban — mint azt több tudósításomban olvashatták — a munkavállalók tettek egy javaslatot a következő évi minimálbér összegére,
amit a másik két oldal természetesen nem fogadott el. Lehetett vitatkozni, alkudozni, majd megegyezni.
Leginkább a szociális partnerek vitatkoztak, míg a kormány képviselői
kényelmesen hátradőlve székükbe
figyelték a fejleményeket (időnként
azért beszóltak, hogy ne menjen simán a dolog), mondván: egyezzen
meg a másik két partner, melynek
eredményét ők elfogadják. El is fogadták. Talán nem is fogtuk fel, hogy
ennek van egy egyszerűbb módja is.
Az idén a miniszterelnök úr a szokásos szerdai igehirdetésekor bejelentette: 2001-ben 40 000 forint, 2002ben pedig 50 000 forint lesz a minimálbér. Csak így egyszerű en, s nekünk már vitatkozni sem kell rajta.
Hát nem nagyszerű ? Pedig a szociális partnereknek voltak problémáik
a bejelentéssel kapcsolatban. Természetesen más indíttatásúak nekünk,
és mások a munkáltatóknak. A nagyobb minimálbér bevezetése régi
szakszervezeti követelést valósít
meg, ezért nem elleneztük, de felhívtuk rá a figyelmet, hogy a teljes
bérrendszer arányos emelése nélkül
a minimálbér drasztikus emelése komoly problémákat okozhat. A munkáltatók a jelentős költségnövekedésük érdemi ellentételezését tartották
fontosnak.

Hosszú vita
a minimálbérről
Ilyen előzmények után került sor
a Pénzügyminisztérium tárgyalótermében megtartott informális OMTre, amely a kormány napirend előtti
felszólalásával kezdődött. Elő ször
Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium új politikai államtitkárának szimpatikus bemutatkozását
hallgattuk meg. Az ő feladatkörébe
tartoznak a munkaügyi kapcsolatok. Később Herczog László helyettes államtitkár ismertette a kormányzati új munkamegosztás következményeit. Bejelentése szerint a foglalkoztatáspolitikai feladatok teljes
egészében a Gazdasági Minisztérium feladatkörébe kerültek át abból a megfontolásból, hogy a foglalkoztatás növelésének a kulcsa a
gazdaságpolitikában rejlik.
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lépési határidő tartható legyen. Megjegyezte, hogy ez az előterjesztés felhívhatja a figyelmet az elmúlt tíz évben
háttérbe szorult munkavédelemre, munkaegészségügyre stb., majd oldalunk
nevében javasolta, hogy a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy ellenőrzését végző hatóságok között javuljon a szervezett együttműködés. Továbbá, hogy a munkavédelem állami
tájékoztató rendszerének kialakítása
helyett állam által finanszírozott és az
ellenőrző hatóságoktól független tájékoztatási rendszert hozzunk létre.
A másik javaslatunkat azonban támogatták. A munkáltatói oldal egyetértett az előterjesztéssel, csak néhány
részletkérdésben volt kisebb észrevételük. A mi első javaslatunkkal kapcsolatban viszont megjegyezték, hogy az
információszolgáltatási rendszer működtetése állami feladat.észben egyetértettek az önálló-balesetbiztosítási-ágra
tett kormányzati javaslattal is, de csak
abban az esetben, ha az nem növeli az
élőmunka költségeit és létrehozása,
m űködtetése során biztosított a szociális partnerek aktív közreműködése.
A vita során az első javaslatunkat a
partnereink elfogadták, a második javaslatunkat viszont egyetértés hiányában
visszavontuk. Hasonlóképp tettek a
munkáltatók is az ő javaslatukkal.

Ezt követően a mi soros oldalelnökünk megkérdezte, mi lesz a sorsa a
megyei munkaügyi központoknak, miután lejárt a mandátumuk. „Még nincs
döntés" — hangzott el az egyszerű válasz.
A napirendet a Pénzügyminisztérium
politikai államtitkára, Varga Mihály vezette föl, ismertetve a kormány javaslatának indokait és pénzügyi-gazdasági hátterét. „A gazdaság teljesítése és
a lakosság életszínvonala nincs összhangban, s az életszínvonal javításának egy fontos eleme a minimálbér
növelése" — mondta többek között.
A részletes bevezetés után a munkáltatók, majd mi jutottunk szóhoz. Kérdezhettünk. A munkáltatók oldalelnöke
jelezte, hogy előzetes anyag hiányában
nem választottak szóvivőt, így mindnyájan szólni fognak. Nekünk volt szóvivőnk, de mi is átvettük ezt a módszert, így rövid időn belül tizenöt személytől 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
Eltérő vélemények
mindenesetre sikerült leszögezni, hogy
a minimálbér mértékében való megálla- - új javaslat
podásra - megfelel ően előkészített plenáris ülésen - az OMT hivatott. Egyet
A második napirendi pontot a gazdaértettünk abban is, hogy szeptember sági minisztérium helyettes államtitkára
elején kerül sor erre a találkozóra.
ismertette. Elmondta többek között, hogy
a feldolgozást a meglehetősen nagy
számú, hibásan kitöltött adatlap ellenére
Egyetértés
is sikerült elkészíteni.
Oldalunk támogatta a kollektív szera munkavédelmi
ződések általános letétbe helyezése
témában
kötelezettségének előírását, valamint
azt, hogy ennek teljesítése a munkaA következő OMT plenáris ülés nap- ügyi ellenőrzések tárgya legyen. Megja július 6-a volt. Két fontos témának jegyeztük, hogy az országos szintű
Megvitatására ültünk össze a már-már megegyezések hiánya rontja az alsóbb
megszokott új helyünkön, a SzoCsa szintü megállapodások létrejöttének
tárgyalótermében Egyik vitapont a esélyét. Ezért képviselőnk szorgalmazmunkavédelem országos programjá- ta a kormányzat mértékadó és példaról szóló országgy űlési határozatter- mutató magatartását.
vezetéről szóló előterjesztés volt. MáA munkáltatói oldal nem támogatta az
sodik kérdésként egy tájékoztató előterjesztésben szereplő javaslatokat,
hangzott el a kollektív szerződések mert azok további adminisztratív kötenyilvántartási rendszerének tapaszta- lezettségeket rónának a gazdálkodólatairól, valamint a nyilvántartásba vett szervezetekre, ugyanakkor szerintük a
kollektív szerződések adatlapjainak ér- kilátásba helyezett szankciók gyengíttékeléséről.
hetik a szerződéskötelezettségi hajlanNo de ne vágjunk a dolgok elébe, dóságot.
ugyanis a munkáltatóknak volt napirend
Az eltérő vélemények hatására a
előtti hozzászólásuk. Képviselőjük kifo- kormányzati oldal visszavonta az eregásolta, hogy a PM ígérete ellenére nem deti javaslatait, viszont kezdeményezadott háttérszámításokat a 40 000 forin- te egy tripartit bizottság létrehozását.
tos minimálbér-számításhoz. Kaptak A bizottság feladata az eddigi adatgyűjugyan egy anyagot, de nem szakági bon- tés tapasztalatainak áttekintése, és a
tásban, ezért ismételten kérik.
2001. évi felmérés adatlapjának korA GM politikai államtitkára válaszában rekciójára való javaslattétel lenne. Toközölte: az adatok nyilvánosak és bárki vábbi feladata azoknak a lehető ségekrendelkezésére állnak, gyakorlatilag biz- nek az áttekintése, amelyekkel ösztötosított a feltétele annak, hogy a szüksé- nözhető a kollektív szerződések száges adatok az őszi OMT-re a rendelke- mának növelése, rendszerének kiterzésünkre álljanak. Javasolta, hogy a PM jesztése, meger ősítése. Ezt a korilletékeseitől kérjük el azokat.
mányzati javaslatot mind a munkáltaA kör végén ránk került a sor. Ol- tók, mind mi elfogadtuk.
dalelnökünk jelezte, hogy ennek ellenére mi is kérjük, a részletes hatásIzgalmas téma
vizsgálatot. A munkáltatók egyetértet- általános ellentétek
tek a kérelmünkkel.
A munkavédelemmel kapcsolatos
első napirendi témát az OMMF elnöke
Az OMT következő plenáris ülése
vezette elő a kormány részéről. El- augusztus 8-án, kedden volt. Ekkor ismondta, hogy az írásban átadott elő- mét a „Spenót-ház" kies tárgyalóterméterjesztésben minden benne van, s ne- ben jöttünk össze, hogy az egyetlen (de
hezen tudná azt bármi érdemi dolog- nagyon súlyos) napirendi kérdésről, a
gal kiegészíteni. A munkavédelem or- Munka Törvénykönyve módosítási jaszágos programjáról szóló országgy ű- vaslatairól tárgyaljunk.
lési határozattervezet hosszas, konfA nem mindennapos előzmények
liktusoktól sem mentes előkészítő miatt a téma nagy izgalmakat sejtetett.
munka során alakult ki. Nagy erénye, Ugyanis az előzetesen megkapott terhogy az OMT munkavédelmi bizottsá- vezetből szinte sütött a munkavállalóga teljes egyetértésben elfogadta, és ellenesség. Pedig az indoklás szerint
szükségesnek tartja, hogy mielőbb a csak az volt a célja, hogy a magyarorparlament elé kerüljön. Egybehangzó szági törvényt harmonizálják az uniós
véleményük szerint a program végre- jogszabályokkal. Azonban ezen egy kihajtása hozzájárulhat az uniós tagság csit túlterjeszkedett, s ezzel rendkívüli
e területen jelentkező követelményei- módon fölháborította oldalunk tagjait,
nek teljesítéséhez.
amint ezt a tárgyalást megelőző oldalOldalunk képviselője kiemelte a ja- üléseken meg is állapítottuk. Egyetérvaslat pozitívumait, és szorgalmazta tettünk abban, hogy itt és most vagy
minél előbbi parlamenti vitára bocsátá- keményen lépünk fel, vagy elfelejthetsát, hogy a tervezett 2002. évi életbe- jük, hogy munkavállalói érdekképvise-

lők vagyunk. De nem felejtettük el! Hanem elhatároztuk, hogy az OMT-n szóvá tesszük a javaslat hiányosságait,
hogy
— a javaslattevők az EU-jogharmonizáció címén nem kívánják a munkavállalók helyzetét javítani — ami az irányelvek eredeti célja —, hanem inkább tovább rontják,
— a hagyományos, klasszikus munkaviszonyt kívánják gyengíteni a flexibilitásra hivatkozva, de az atipikus munkákat ugyanakkor nem kodifikálják,
— nincs előkészítve a Munka Törvénykönyve módosító csomagja, szakmailag kapkodó az anyag.
Elfogadtuk azokat a főbb témaköröket is, melyekben ismertetnünk kell a
véleményünket (munkaszerződés; munkaidő megszervezése, átirányítás, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés; helyettesítés és díjazása; csoportos létszámleépítés; diszkrimináció tilalma, nők és
fiatalok bérezése; EU Üzemi Tanács).
Elhatároztuk, hogy a vita során említést kell tenni arról, hogy megállapodás,
kompromisszum hiányában az EU Bizottságoz és más nemzetközi szervezetekhez fordulunk.
A plenáris ülés most is napirend el őtti
felszólalással kezdődött. A kormány képviselői jelezték, hogy a kormány a kormányzati egyeztetési munka elkészülése után a végleges kormányzati döntés
előtt tárgyalni kíván a szociális partnerekkel az adó- és járuléktörvényekről.
Oldalunk jelezte, hogy részt kíván venni
e tárgyalásokon.
Ezek után neki is foghattunk az érdemi munkának, amely a kormány
munkajogi törvényekért felelős tisztviselőjének felvezetésével kezdődött.
Megtudtuk tő le (ismét), hogy több
szakértői egyeztetés elő zte meg a
plenáris ülést, melyek során a kormány javaslata már több helyen módosult. Ugyanakkor sürget a jogharmonizáció megteremtése, amivel még
2000-ben el kell készülnünk. Ezek
után hosszasan ecsetelte a lavaslat
lényegét. hogy hol változott. hol tettek már engedményeket és mire jutottak a bizottságban, majd kijelentette: a kormány vállalni fogja a beterjesztés felelő sségét.
Ezek után oldalelnökünk tartott egy
dörgedelmet arról, hogy mik az általános kifogásaink az elő ttünk fekvő tervezettel szemben, és miért tartjuk munkavállaló-ellenesnek, miért ítéljük meg
úgy, hogy túlnyúlt a jogharmonizációs
kötelezettség határain.
Őt követően oldalunk szóviv ője fejtette ki rendkívül részletesen és hosszadalmasan (pedig még csak az általános körben voltunk, mint ahogy ezt a
munkáltatók szóvá is tették) oldalunk
álláspontját. Majd a munkáltatók képviselői beszéltek valamivel rövidebben,
és már meg is kezdő dhetett a részletes vita. Melynek eredményeként több
kérdésben közeledtek a felek álláspontjai, sőt, olyan témák is voltak, amelyekben mindhárman egyetértettünk. De a
három oldal között tátongó szakadékrendszer még nagyon széles és mély
volt, ezért — több környi vita után —
elhatároztuk: mindnyájan hazamegyünk,
átgondoljuk a dolgokat, egyeztetünk a
minket küldőkkel, s pénteken folytatjuk a tárgyalást.

Halogató
kormányoldal
Úgy is történt, s 11-e péntek már
ismét a „Spenót-házban" talált minket,
hogy folytassuk a kedden félbemaradtakat. Munkánkat segítette hogy a kormány képviselői a fennmaradt vitás
kérdéseket egy tájékoztatóban foglalták össze.
A napirend előtti hozzászólás természetesen most sem marad el. Csak
éppen mi jöttünk. Oldalelnökünk elmondta, hogy az Európa felé haladás
közben még mindig vannak középkori jelenségek. Dunaújvárosban például 12 sztrájkban lévő dolgozót bocsátottak el erre való hivatkozással. Jelezte azt is, hogy bejelentésünkkel
csak a figyelmet akartuk felhívni, s
kérte a partnereket: tiltakozzunk közösen e jelenség ellen.

A munkáltatói oldal információ hiányára hivatkozva elő ször nem nyilatkozott, a kormányoldal elnöke
pedig jelezte, hogy az MKDSZ foglalkozott e kérdéssel. Az MKDSZ
vezető jétől megtudtuk, valóban fölvették a kapcsolatot a dunaújvárosiakkal, de csak a munkavállalók
igényelték a szolgálataikat, a cég
vezetése nem. A hatályos jogszabályok szerint így nem tehettek
semmit. A kapott, illetve nem kapott válaszokra oldalunkon többen
meglehető sen ingerülten, s egyértelmű en reagáltak. Aminek eredményeként a munkáltatók oldalelnöke
kijelentette, hogy általában elítélik
az ilyen cselekedeteket, de ennél
többet nem mondhatnak, amíg nem
tudnak semmi konkrétumot. A kormányoldal képviselői viszont megerő sítették, hogy szerintük e téma
az MKDSZ hatáskörébe tartozik.
Ezen békés bevezető után áttérhettünk a napirend tárgyalására,
melyet a kormány képviselő je nyitott
meg, jelezve, hogy a tájékoztatóban
minden benne van, s ezzel ők már
letették a véleményüket, így nem
kívánnak többet szólni.
Ezek után oldalunkról elő ször a
SZEF képviselője fejtette ki elő zetesen egyeztetett véleményünket:
mivel a módosító javaslat több helyen is érinti a közszférára vonatkozó jogszabályokat, működő érdekegyeztető fórum hiányában valamilyen formában tárgyaljuk meg
ezeket. A kormány képviselője nem
zárkózott el ettől, s így 18-án, pénteken létre is jön e találkozó. Ezután rövid, általános bevezet ő következett, melyben szóvivőnk közölte, hogy hamarosan szünetet fogunk kérni, s visszavonulunk a
munkáltatók képviselőivel kísérletet
tenni egy kétoldalú egyeztetésen
történő megállapodásra. Javaslatunkat minkét partnerünk elfogadta.
Így a bevezető orölc, után megkezdődött egy két és fél órás rövid szünet, ahol a szociális partnerek szóvivő i és néhány képviselő jük megkísérelt alkudozni a vitás kérdésekről. Meglehető s sikerrel, mert — kölcsönösen engedve eredeti álláspontjainkból — nagyon sok mindenben meg tudtunk egyezni. Viszont
néhány nagyon fontos kérdésben
nem. De ebben nincs semmi szokatlan, ez korábban is így történt,
hiszen több ponton a munkavállalóknak és a munkáltatóknak annyira eltérő ek az érdekei, hogy a jelenlegi körülmények között itt képtelenség a megegyezés, tehát a kormánynak kell majd eldönteni, hogy
miként foglal állást.
Visszamenve a tárgyalóterembe
elővezettük az egyezkedés eredményét, amit a kormányoldal is elfogadott, s tudomásul vette azt,
hogy miben nem tudtunk megállapodni. Ezek után a kormány képviselője közölte, hogy szerinte csak
a mai tárgyalást zártuk le, s nem a
téma vitáját. Van még lehetőség
mindhárom oldal számára egyaránt
elfogadható megállapodások kötésére, s azok elfogadtatására a parlamenttel, mindaddig, amíg a téma
általános vitája le nem zárul. E kormányzati zárszó után még a másik
két oldal képviselő i is elmondták a
maguk zárszavát, majd a levezető
elnök majdnem lezárta az ülést. De
ezen tevékenységében megszakítottuk, ugyanis közben megszereztük és lesokszorosítottuk azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztották a napirend elő tti felszólalásunkat. Átadtuk őket a partnereinknek, várva, hogy azonnal
reagálnak rá. Tették is, de nem
úgy, ahogy szerettük volna, ugyanis újfent közölték, hogy tanulmányozzák a leírtakat, s csak azután adnak választ. Nem volt mit
tenni, ezt tudomásul vettük, s ténylegesen is berekesztettük az ülést,
átadva a fő szereplőket (szóvivők)
a meglepetésre még ott lévő televízió kameráinak.
Q-ti
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NAPLÓ
Rovatunkban naplószer űen összefoglaltuk az elmúlt id őszak történéseit a TUDOSZ elektronikus hírlevele alapján
2000. május 30.

Jövő re a kutatás-fejlesztésre
+18 milliárd forint
A TUDOSZ elnöksége az alábbi nyilatkozatot juttatta el az MTI-nek és a napilapoknak:
„A Tudományos és Innovációs Dolgozok Szakszervezetének (TUDOSZ) Elnöksége üdvözli a kormány döntését, mely
szerint a 2001-es költségvetésben a kormányzat 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 százalékos bérelmaradásának megszüntetését,
így megnyílik az út az egységes fels őoktatási-kutatóintézeti bérrendszer kidolgozása és bevezetése felé. Ez nemcsak
teljesítményükhöz méltó megélhetést biztosíthat az érintett munkavállalók számára, hanem hozzájárul a tudomány és m ű velődés oly szükséges presztízsnövekedéséhez 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 Minisztérium helyettes államtitkára a tudományos kutatók bérhelyzetéről adott tájékoztatójában többek között a következő ket mondta:
A felsőoktatásban 1709 kinevezett egyetemi tanár van. Az ország elő rejutása
szempontjából kardinális kérdés a tudományos kutatás, ez személyzet nélkül nem
megy, ezért az értelmes embereket itt
kell tartani.
A felsőoktatásban 8161 oktató és 2331
kutató dolgozik. Ezenkívül a kutatás alapvetően a Tudományos Akadémia 36 intézetében folyik. A 2000 Széchenyi-ösztöndíjas között 227 akadémiai dolgozó van.
Felsorolta az MTA-közgyű lés anyagában 3. sz. mellékletként kiosztott táblázat ALAPILLETMÉNY és ÖSSZESEN
rovataiban szereplő adatokat, azzal a különbséggel, hogy az egyetemi tanár
„összesen"-jénél 223 ezer helyett 215
ezer forintot jelentett be.
Az egyetemi tanár havi összes jövedelme a nemzeti jövedelem 1 főre jutó értekével azonos (ha jól értettem), ennél a
kutatóprofesszorok és tudományos tanácsadók keresete 22 százalékkal alacsonyabb.
Ezek után egy újabb összehasonlító
számsort olvasott fel, az összes keresetek átlagairól:
egyetemi tanár:
tud. tanácsadó
és kutató prof:
egyetemi docens:
tud. fomunkatars
egy. adjunktus:
tud. munkatárs:
egy. tanársegéd:
tud. s. munkatárs:

327 ezer forint
322 ezer forint
197 ezer forint
142 ezer forint
102 ezer forint
89 ezer forint
88 ezer forint
56 ezer forint

A 2001. évre tervezett 17,5 Mrd kutatás-fejlesztésre fordítható keretből 12 Mrdt pályázati úton osztanak szét, 5,5 Mrd a
belső feszültségek oldására fordítandó, és
ebből kívánják a kutatóhelyek megtartóképességét biztosítani.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a főtitkár
úr (MTA) ugyan 40 százalékos lemaradásról beszél, de a professzorok és a
tudományos tanácsadók összes keresete
között csak 3 ezer forint a különbség.
Bejelentette, hogy vezetése alatt műhelymunka kezdő dött a felsőoktatási bérrendszerről.
Nemzeti kutatócentrumokat kívánnak létrehozni, amire azért van szükség, mert
míg a felső oktatásban a doktorandusok
határozott ideig dolgoznak egy témán,

addig a főállású 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 megerősítését.
professzori fizetést javasolnak,
a docensi ennek 80 százaléka,
A beszámolót követő vita során szót kaaz adjunktusi ennek 60 százaléka,
pott a TUDOSZ titkára, Révész Márta is:
a tanársegédi ennek 50 százaléka.
1. A felolvasott átlagok egy része az
Így kívánják ösztönözni a docenseket a
akadémiai felmérésből származik, össze- mielőbbi továbblépésre.
hasonlításhoz érdemes lenne figyelembe
Simon György (OSZSZ) megjegyezte:
venni a tárcáknál dolgozó 1840 kutató, és
Ezzel a rendszerrel a magyar egyetemi
a felsőoktatásban dolgozó 1460 kutató tanári fizetések felzárkóztatása megkezbér- és keresetátlagait is (1998-as lét- dő dik, már csak 270 százalékkal lesznek
számadatok).
lemaradva az EU-átlagtól.
2. A bérátlagok a bértábla szerinti besoA vita során a főosztályvezető asszonyt
rolásból és a pótlékokból állnak. A kimu- meggyőzték képviselőnk érvei, és a jövőtatás szerint pl. a nyelvpótlék magasabb ben a tervezetet felsőoktatási-kutatóintéa kutatóknál. Az elmúlt években a felső - zeti bérrendszernek tekintik.
oktatásban újabb pótlékokat vezettek be,
2000. június 26. (az MTI és a Metró
melyek hiányoznak a kutatóknál. Ebből
adódik a kutatói bérelmaradás.
újság)
3. Kéri a bizottság támogatását, hogy A felsőoktatásban oktatók
ez a különbség mielőbb szű njön meg, és előmeneteli-rendszerérő l
váljon lehetővé a felsőoktatásban és a
kutatóintézetekben az átjárhatóság. A jeA rádió, az MTI és a Metró újság hírül
lenlegi bérkülönbség miatt egyre nehezebb adta Pokorni Zoltán bejelentését, miszea fiatalokat a kutatóintézetekben tartani. rint januárra elkészülhet a felsőoktatásban oktatók előmeneteli rendszere.
2000. június 22.
"Fontosnak tartom, hogy jövő januárra
A minisztereknek küldött
megalkossuk a felsőoktatási-előmeneteli
rendszert, ami gyökeresen más, mint a
levelünk
közalkalmazotti bértábla, hiszen a proA kutatóintézeti pótlékok, illetve a kuta- fesszorok fizetésének — ami 260 ezer
tóintézeti béremelések ügyében levelet forint — százalékában szabja meg az
írtunk a nem akadémiai intézeteket, oktatók, docensek, adjunktusok, tanárvagy kutatoókat felügyelő minisztereknek, segédek, egyetemi és főiskolai tanárok
melyben kérjük a támogatásukat ahhoz, bérét is." — nyilatkozta a miniszter.
hogy:
A felsőoktatási bérbizottság ülésén a
1. Legyen, és mielőbb kormányrendelet TUDOSZ képviselője (Révész Márta)
módosítás a pótlékokról.
megtudta a terv további részleteit:
2. Figyeljenek oda, hogy tárcájuk
Az új rendszer a bérek kiszámításában,
2001. évi költségvetésében legyen fe- az egyéni előmenetel módjában és a bérdezet a kutatóintézeti béremelésre.
színvonalban egyaránt radikális változást
Mellékletként elküldtük nekik:
hoz. Ha a kutatóintézetekben is beveze1. A kutatók-oktatók béreit összehason- tik, megszű nik a kutatók 40 százalékos
lító táblázatot.
bérelmaradása, ha nem, úgy a lemaradás
2. A felsőoktatási és a kutatóintézeti végzetes méretet ölt.
pótlékokat tartalmazó összeállítást.
Megszű nne az életkor szerinti előrelé3. Egy táblázatot, amely a vállalkozói pés. Az előmeneteli rendszert a tanárseszféra és az azonos besorolású MTA- géd—adjunktus—docens----egyetemi takutatók bérét hasonlítja össze.
nár—akadémiai doktor—akadémiai leveTájékoztatásul mindezt elküldtük az MTA lező tag—akadémiai rendes tag elő relévezetésének és Hámori prof. úrnak is. pések jelentenek (életkortól függetlenül).
A tervezett bérek a besorolás szerinti
2000. június 23.
minimálbéreket jelentik, a költségvetés ezt
A felsőoktatási bérbizottság
a bért garantálná.

üléséről

2000. június 29.
Amint tudomást szereztünk a bérbizottság létéről, levélben kértük Farkas Krisztina főosztályvezető asszonyt (OM), hogy
a TUDOSZ képviselője is részt vehessen
a megbeszéléseken. Képviselőnk, Révész
Márta a tanácskozás lényegéről többek
között a következőket írta:
Farkas Krisztina főosztályvezető a bevezetőjében elmondta:
1. Pokorni Zoltán oktatási miniszter a
miniszterelnökkel történt egyeztetés
után bejelentette, hogy 2001-től új bértábla kerül bevezetésre, melynek viszonyítási alapja a professzorok új, 260 000 forintos 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. főmunkatárs
80-85 százalék
adjunktus,
tud. munkatárs:
50 százalék
tanársegéd,
tud. segédmunkatárs:
40 százalék
főiskolai tanársegéd
és a többi diplomás:
100 E forint
A javaslat számol azzal is, hogy bevezetése során a kutatói, illetve oktatói pótlékok beolvadnának az új alapilletménybe.
Kiss Papp László az FDSZ elnöke hoz-

Levelek az új bérrendszer
érdekében
A TUDOSZ elnöksége megtárgyalta az
új felsőoktatási és kutatási előmeneteli
rendszer lehetséges következményeit,
valamint a szükséges tennivalókat.
Az elnökség megállapította, hogy
amennyiben a bértábla a kutatóintézetekben is bevezetésre kerül, a kutatoókat
régóta gyötrő problémák oldódnak meg.
Megszűnik az évek óta mélyülő, indokolatlan jövedelemkülönbség az azonos képzettség ű, kutatói és oktatói munkakörbe
került szakemberek között, és a kutatótársadalom bére a 40 000 forintos minimálbérnek (és az 1992-es közalkalmazotti béraranyoknak) megfelelő színvonalra
kerül.
Amennyiben azonban a bérrendszert
csak a felsőoktatásban vezetik be, az
a független közalkalmazotti kutatóintézet-hálózat végét jelenti. Ugyanis a 40
százalékos lemaradás kétszeresére nő,
ami a kutatóintézetek már így is megtizedelt állományának teljes szétzilálásához vezet.
A helyzet kritikus, mind a TUDOSZ által
képviselt kutatók, mind a magyar kutatóintézet hálózat szempontjából, miközben
valamennyi kormány-előterjesztés és tervezet a kutatóintézetek fontosságát hangsúlyozza.
Ezért a TUDOSZ kampányt indít az új
előmeneteli és bérrendszer kutatóintézetekben történő bevezetése érdekében.

Ennek első lépeseként az elnökség levélben fordult az illetékes miniszterekhez és
államtitkárokhoz, valamint az MTA vezetőihez, hogy támogassák az általuk felügyelt intézetekben a bérrendszer bevezetését.
A címzettek: Króo Norbert, az MTA fő titkára,
Hámori József, a TTPK elnöke
Pálinkás József , az OM politikai államtitkára
Járai Zsigmond pénzügyminiszter
Pokorni Zoltán oktatási miniszter
Matolcsy György gazdasági miniszter
Torgyán József földmű velésügyi és vidékfejlesztési miniszter
2000. július 18.

Új felsőoktatói és kutatói
bérrendszer
Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács
(FÉT) ülésén az érintett tárcák, valamint az érintett szakszervezetek képviselői egyeztették álláspontjaikat, az új
felsőoktatási és kutatói bérrendszer tervezetésről. Az ülésre meghívót kapott többek között az MTA főtitkárhelyettese és a
rektori kollégium elnöke is.
A tárgyalás során a felek egyetértettek az új bérrendszer bevezetésének,
és a két intézményrendszerben fennálló
indokolatlan illetménykülönbségek megszüntetésének szükségességében, a folyamatosabb átjárhatóság lehetőségének
megteremtésében, az új bérrendszer
tartalmi és formai fölépítésében, elő relépést ösztönző szándékában. A felek
között eltérés volt az egyes elő meneteli
csoportok illetményének, illetve százalékarányának megállapításában. A szakszervezetek természetesen a magasabb
értékek irányába kívánják eltolni a rendszert. A szakszervezetek javaslatát,
amely szerint továbbra is maradjanak
meg a nyelvpótlékok, az előterjesztő minisztérium képviselő i nem tekintették
töréspontnak, és jelezték, hogy megfontolják a javaslatot. Egyértelmű elismerés fogadta az MTA helyettes fő titkárának a hozzászólását az új illetményrendszer együttes bevezetésének fontosságáról, és arról, hogy azt a teljes
magyar kutatóintézeti hálózatban egységesen kell alkalmazni.
A tanácskozáson a felek megegyeztek,
hogy a részleteket további szakértői tárgyalásokon egyeztetik.
LÉNYEGES PONTOK A BÉRFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELVEIBEN
A garantált professzori bérhez (GPB)
viszonyított arányok
Elv: olyan legyen a rendszer, hogy a
magasabb bér alapja az újabb kinevezés
legyen. A minőséget és a teljesítményt
preferálja, ez legyen a húzóerő.
kategóriák
Munkaadói
csoportok
egy. tanár
docens
adjunktus
tanársegéd

javaslatok
Szakszervezetek

100
70-75
47-50
40

100
80
60
50

85-90
50-60
37-40
35
vagy = adj.

90
60
50
40

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

40

főisk.tanár
docens
adjunktus
tanársegéd
min.100 E Ft

Kutatók:
100
tanácsadó
100
főmts
70-75
80
60
mts
47-50
segédmts
40
50
(folytatás a következ ő oldalon)

2000. AUGUSZTUS
Bőhm Zsuzsa:*

Az ifjúsági munkanélküliség
megelőzéséről
Mondanivalómat egy személyes
megjegyzéssel kezdeném. Mindig
szomorú vagyok (minden minőségemben), ha azt a kifejezést
hallom bárkitől, bárhol, hogy ő
pályakezdő munkanélküli. Gondolják meg, mit is jelent ez? Aki
pályakezdő munkanélküli, annak
az lesz tán aktív életében a főfoglalkozása? Lehet valaki pályakezdő mérnök, tanár, pék vagy
esztergályos, de munkanélküli?
Sajnos egyre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik tanulmányaik befejezését követő en
vagy azokat félbehagyva szüleik háztartásában eltartottként
élnek tovább. A helyzet kezelését lehetővé tevő módszerek és
eszköztár továbbfejlesztése egyaránt gondolkodásra és tettre
készteti az állami szerveket éppen úgy, mint a szociális partnereket.
Az ifjúsági munkanélküliség
megelőzése az egyik nagy kihívás, amivel a társadalomnak
szembe kell néznie, és keresni

azokat az utakat, hogy minél
kevesebb konfliktus támadjon a
fiatalok munkába állását illetően.
Olyan szakképzési irányokat kell
meghatározni, amelyek követik a
valós foglalkoztatási igényeket,
mert a képzési korrekciók jelentős anyagi erőforrásokat igényelnek a társadalomtól. Fontos, hogy
olyan képzési kínálat alakuljon ki,
amely nemcsak az első szakma
megtanulását, szükség esetén a
rugalmas szakmaváltást is lehetővé teszi, hanem elősegíti a sikeres munkába állást is. Az
ÉSZT fontosnak tartja, hogy készüljenek olyan munkaerő-piaci
előrejelzések, amelyek szakmai
bontásban, szakmacsoportonként
tartalmazzák rövid és középtávon 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 végzettségének megfelelő munkakörben
helyezkedik el, mint első munka-

helyes.
A fiatalok má
zintű munkateljesítményt. Ennek ellenére
úgy tűnik, a felsőoktatás a minőségi szakképzés irányából sajnálatosan a tömegképzés irányába megy el. Véleményem szerint
egy széles látókörű alapképzés
jobb lehetőséget teremt a későbbi szakma-specializációra, szakmaváltásra. A szakképzésben a
korábbinál is nagyobb hangsúlyt
kell helyezni a gyakorlati képzésre, arra törekedve, hogy a fiatalok ne elavult technikán, elavult
technológiákat tanuljanak meg,
hanem a munkaerőpiac igényeinek megfelelő új, korszerű módszereket.
Az ÉSZT fontosnak tartja, hogy
a társadalom a műveltség szempontjából sem szakadjon ketté.
Emiatt nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az alacsonyabb iskolázottságú rétegekhez
tartozó, a leszakadó fiatalok felzárkóztatására, munkaerő-piaci
esélyeinek javítására is fordítson

Kiss Dezs ő akadémikus

Néhány gondolat a szociális érzékenységről
A kapitalizmus újabb kori hazai
meghonosodásával egy idő ben
(úgy látszik törvényszerűen) megnőtt a vagyoni és jövedelmi viszonyokban az egyes emberek és
egyes rétegek közötti különbség.
Ez az olló az utóbbi években egyre jobban nyílik széjjel: egyre
nagyobb lesz a különbség a társadalom lemaradó és extra rétegei között. Általában el lehet mondani, hogy a rendszerváltozásnak
a társadalom nagyobbik része
vesztese. Egy kis rész az, akinek a helyzetében nem történt lényeges változás és még kisebb
szelete a társadalomnak, amely
kifejezetten jól járt, felemelkedett
és soha nem látott luxuscsúcsokra ért el. A társadalom nagy tömegei rosszabbul élnek, mint
régebben, egyes, nem elhanyagolható tömegei (a statisztika
szerint kb. a lakosság 1/ 3-a)
pedig egyenesen nyomorognak.
Mindez közismert, nem új felfedezés, 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, amikor az állam nem tud gondoskodni lakóhelyről, nem tudja biztosítani állandó munkavállalásukat, amely (elvben) lehetővé tenné, hogy lakásvásárlásra kisebbnagyobb összegeket megtakarítsanak. Ahelyett, hogy a kormány
széles körű lakásépítési programot valósítana meg (nem csak a
gazdagok számára szóló hitelkonstrukcióval, hanem szociális
jellegű lakások építésével), egy
fiatal képviselő veszi a bátorságot és azért kezd hő zöngeni,
hogy le kell rövidíteni a törvényi
jogi eljárást a kilakoltatások ügymenetének meggyorsítására. A
magam részéről mindenféle bürokratikus és jogi procedúra (akár
drasztikus) egyszerű sítésének és
rövidítésének feltétlen híve vagyok, de ez ebben az esetben
embertelen, cinikus és visszataszító. Nem tudom elfogadni akármilyen „törvényességre", akármilyen jogi formulára való hivatkozással, hogy embereket, a sokat
emlegetett családokat, gyerekeket kirakjanak az utcára. Ez sem-
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milyen indokkal nem igazolható.
A legmegdöbbent ő bb ebben
nemcsak maga a tény, hanem
hogy a társadalom milyen közönnyel fogadja a tévében erről
megjelenő képeket, az újságban,
rádióban megjelenő cikkeket, közleményeket: családokat, gyerekeket tesznek az utcára úgy, ahogy
azt annak idején a marxizmus
órákon tanultuk, és kicsit hideglelő sen gondoltunk arra, hogy
szerencsére ez már elmúlt.
(Visszajött.) A társadalom közömbössége teljesen érthetetlen. Nem
látszanak sem civil szervezetek,
sem politikai pártok, közéleti fórumok, akik felemelnék szavukat
a kilakoltatások ellen, a nyomorúságos helyzetbe kerültek védelmében.
Soha nem értettem, hogy miért
nem tartozik az emberi jogok
közé, amelyeknek egyébként
olyan nagy propagandát csináltak 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 szabadságra gondolni azoknak, akik

gondot a társadalom. Ez egy
olyan feladat, ami a megoldása
során széles kör ű társadalmi
összefogást, speciális képzési lehetőségek biztosítását, és ennek
megfelelő nagyságú, folyamatos
anyagi ráfordítást igényel.
Javasoljuk, hogy ezeket a fiatalokat a tanórákon belül, még az
iskolarendszerben készítsék fel
a munkavállalói szerepekre,
kapjanak tájékoztatást jogaikról,
kötelezettségeikről, a lehetőségekről. A képzettséggel nem rendelkező fiatalok részére is szerveződjenek munkaerő-piaci tréningek, legyen minél több pályaorientációs, személyiségfejlesztő,
a pályaválasztást segítő program.
Az államnak és a települési önkormányzatoknak, mint a képzési intézmények fenntartóinak alapvető felelőssége és feladata olyan
képzési szolgáltatások nyújtása,
amelyek nemcsak a jelen igényeinek felelnek meg, hanem képesek folyamatában követni a társadalom és ezen belül a munkaerőpiac változásait. Törekedni kell
arra, hogy a hátrányos helyzet űek közül minél többen fejezzék
be tanulmányaikat, minél kevesebb legyen a lemorzsolódás, készüljenek felzárkóztató-programok, legyen minél több olyan pe-

dagógus, aki olyan speciális pedagógiai tudással rendelkezik,
amelynek birtokában képes ezeknek a fiataloknak megfelelő tanulási, életvezetési segítséget nyújtani.
Egy ilyen rövid hozzászólás
természetesen nem ad lehetőséget arra, hogy gondolataimat
részletesebben kifejtsem. Olyan,
számomra fontos dolgokról sem
beszéltem, mint például a már
dolgozó fiatalok tanulási lehetőségeinek biztosítása.
Manapság nagy divat az
országimázs kialakításáról beszélni. Egy ország megítélésénél fontos szempont, hogy gondoskodik a fiatalokról (természetesen nem megfeledkezve
az idősekről sem). Ennek szellemében őszintén remélem, hogy
mi, akik ebben a teremben ülünk,
hétköznapjaink során is megtaláljuk a közös és hatékony együttgondolkodás és -cselekvés lehetőségét az ifjúsági munkanélküliség megelőzésében, kezelésében.

fáznak, akikre az eső esik, mert
nincs tető a fejük fölött. Nehéz
szólásszabadságért és sajtószabadságért lelkesedni azoknak,
akiknek nincs munkája, és nem
tudják ellátni sem magukat, sem
a családjukat. Az így szű kítetten
értelmezett emberjogi kérdés cinikus álszentség. Addig nem hiszek az emberi jogokban, amíg
az nem jelenti egyben a munkához való jogot és lehet őséget is,
amely mindennek az alapja.
Lehet, hogy az átlagnál érzékenyebb vagyok ezekre a kérdésekre, de nekem lelki szenvedést okoz, ha egy szerencsétlen
hajléktalan kínálja az újságját,
amit szinte senki nem szokott
megvenni. Számukra ez megalázó 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 abnormális helyzetnek a felszámolását. Erre szokták azt mondani,
hogy nincs rá pénz. Természetesen ez legfeljebb csak részben igaz. Vannak olyan kiadások, amelyek fontosak ugyan, de
amelyek fontosságban nem vehetik fel a versenyt a nyomor
enyhítésével, az általános szegénység felszámolásával. Csak

példaként említek meg néhányat,
természetesen a teljesség igénye nélkül: a vezető rétegek javadalmazásának, az Európa
Unió-beli fizetésekhez való közelítése, a koronával kapcsblatos (talán részben indokolt), de
ebben az összeállításban mégis
csak másodrend ű kiadások, a
Miniszterelnöki Hivatal felduzzasztása, az „Image" hivatal pazarlása, a millenniummal kapcsolatos nem mindig feltétlen szükséges kiadások, egyes vezető
politikusok távoli utazásai nagy
kísérettel és lehetne sorolni. Hogy
lehet most azon gondolkozni,
hogy kiépítenek egy kiemelten
magas fizetés ű köztisztviselő i
kart, hogy a tisztviselők és vezetők fizetését közelítsék az EUban elvártakhoz, amikor egy ilyen
tendencia önmagában ugyan helyes, de nem a köztisztvisel ők
vannak legjobban elmaradva az
európai átlagtól, hanem az egyszer ű dolgozók és természetes
a munkanélküliek.
Lehet, hogy az így felszabaduló
összegek sajnálatos módon nem
tennék lehetővé a nyomasztó szociális gondok gyors és széles körű
megoldását, de lényeges javulást
lehetővé tennének. Ez több, mint
reményt keltő kezdeti gesztus len(folytatás a 6. oldalon)

Napirend: a tárgyalás alatt álló felsőoktatási és kutatói előmeneteli és bérrendszer.
(folytatás az el őz ő oldalról)
Kérem, hogy a plenáris ülésen a napiMég a hivatalos értesítés megküldése
elő tt szeretnem kérni a résztvevőket, rend fontosságára tekintettel részt venni
„Kezdeményeztük
szíveskedjék.
számítsanak a megbeszélésre.
az AÉT összehívását..."
Végül tájékoztatom, hogy az Akadémiai
Üdvözlettel:
Révész Márta Érdekegyeztető Tanács ügyrendjének
Kedves AET-tárgyalók!
3.3.3. pontjában foglaltak alapján az ülés
A hét elején a Felsőoktatási Érdekegyez- Plenáris ülés a
levezető elnökét az Akadémiai képviselői
tető tanács tárgyalta a felsőoktatási és zeneszobában
tárgyalócsoport adja.
kutatói bérrendszertervezetet. A PM-mel
való egyezkedésre az augusztus áll renDr. Tóth Attila úrnak,
Üdvözlettel:
delkezésre.
az AÉT munkavállalói tárgyalócsoport
Helyes lenne, ha az Akadémiai Ér- ügyvivőjének
dr. F. Tóth Tibor
dekegyeztetési Tanács valamennyi
az AÉT titkára
résztvevő je képet kapna az elképzeléBUDAPEST
sekr ő l, a tárgyalások jelenlegi állasáról, és egyúttal véleményt is mondhatTisztelt Tóth Úr!
2000. augusztus 2.
na a tervezetrő l. Nagyon szeretnénk,
Plenáris ülés előtt
ha az AÉT állásfoglalást tudna elfoÉrtesítem, hogy a Munkavállalói tároldal ülés
gadni a rövidesen eljuttatott tervezet- gyalócsoport ügyvivőjének kezdeményer ő l. Ezért kezdeményeztük az AÉT zésére az Akadémiai Érdekegyeztető
Kedves Kollégák!
összehívását. Meskó f ő titkárhelyettes Tanács 2000. augusztus 4-én (pénteúrral történt elő zetes egyeztetés sze- ken), 13 órakor az MTA Székház TuA délután 1-kor kezdődő plenáris ülés
rint számára aug. 4-énpénteken 13 óra dósklubja Zeneszobájában plenáris előtt a TUDOSZ irodában 11.30 kezdettel
megfelelő időpont.
ülést tart.
a munkavállalói oldal ülést tart.

NAPLÓ

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

Néhány dokumentumot Word 6.0/95
(.doc) formátumú attachmentként a délelőtt folyamán még küldök.
Üdvözlettel
Attila(L)

Csak a többletforrások teljes
körű finanszírozásával...
Az augusztus 4-én megtartott Akadémiai Érdekegyeztető Tanács ülésén a résztvevők, az Akadémia, az igazgatók és a
munkavállalók képviselői egyetértettek az
egységes felsőoktatói és kutatói bérrendszer mielőbbi bevezetésébe, de hangsúlyozták, hogy a bevezetéshez csak a többletforrások teljes kör ű finanszírozásával
lehetséges. Egyetértettek abban is, hogy
a rendszert a teljes magyar kutatóintézeti
hálózatra egységesen kell alkalmazni. Az
Akadémia vezető i és a szakszervezetek
képviselői vállalták, hogy minden lehetséges fórumon, és minden lehetséges eszközzel, mely a rendelkezésükre áll, szorgalmazzák az egységes bérrendszer bevezetését.
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SZÓSZÓLÓ
Néhány időszerű
tudománypolitikai kérdésrő l

(folytatás az 1. oldalról)
az alap- és alkalmazott kutatásokat is. Pl. a multinacionális cégek
által idehozott technológia gyökere
is az alapkutatásban van. Következésképen nemcsak megtartanunk
kell minden meglévő nemzetközi
együttműködési kapcsolatunkat az
kutatások területén, hanem bővíteni is, lépést tartva a fejlődéssel,
amennyire csak lehet. Különösen
vonatkozik ez azokra a kutatási
témákra, amelyeket valamelyik
külföldi, vagy nemzetközi kutatóközpontban, mű szerközpontban
vagy egyezményes együttműködési keretek között műveinek kutatóink. Az így elérhető tudásbázisok
és nagyberendezésnek számító
kutatási eszközök itthon pótolhatatlan lehetőségeket nyújtanak a világszínvonalon végezhető tudományos kutatásnak. Ezért is az a véleményünk, hogy az alapkutatások
kérdéskörének is nagyobb hangsúlyt és bővebb kidolgozást kellene nyernie az irányelvekben.

A kutatás és fejlesztés
infrastruktúrája
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire leromlott állapotú, csökkent használati értékű
a kutatóhelyek mű szerparkja. A
mű szerbeszerzésekre fordítható
források egyre inkább csak a
meglévő eszközökhöz szükséges
pótalkatrészek megvásárlására
elegendők, új mű§zerek vásárlására nem. Ezért javasoljuk:
— rövid távon a beszerzés mellé a pályázható célok közé fel kellene venni a meglevő mű szerek
korszerűsítését (pl. a komputerizációt illetően, hiszen ez a leggyorsabban elavuló része egy
komplex mérőrendszernek)
— középtávon pedig legalább
európai színvonalú műszerközpontok kialakítását (új alapítás, vagy
meglevő egyetemi és kutatóintézeti alapokon) és folyamatos támogatását. Ez adhatna konkrét
tartalmat a Széchenyi- Terv K+F+I
fejezetében az intézményi infrastruktúra fejlesztéséről írottaknak.
A lemaradás ugyanis akkora, hogy
költségvetési forrásból korszerű
közép- és nagyberendezést még
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési
Alprogramok prioritásainak figyelembevételével is csak koncentráltan lehet megvalósítani, szervezési 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 helyzetéről is. A
szinte naprakész tudományos információkat adni tudó könyvtárak
szerepe legalább olyan fontos, mint
a korszer ű m űszerállomány. A valóság ezzel szemben az, hogy
évről évre rendszeresen csökken
a könyvtárak szűkülő keretéből előfizethető szakfolyóiratok és megvásárolt könyvek száma.
Javasoljuk ezért - egy valódi
feladatként a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Programon belül - egy, vagy
több integrált hálózati szakfolyóirattár megalapítását, ügyelve
arra, hogy már a hagyományos
könyvtári rendszerről történő áttérés során se hiányozhassanak
folyóiratok. Ezt a központilag alapított, fenntartott és fejlesztett
rendszert a költségvetési szféra
(közoktatás, felső oktatás, akadémiai kutatóhelyek, közgy űjtemények, stb.) minden oktatója és
kutatója térítés nélkül használhatná, bizonyos anyagi hozzájárulás esetén pedig a vállalkozási szféra kutatói és fejlesztői is
hozzáférést nyernének.

A kutatás és fejlesztés
finanszírozása
Ebben a témakörben több olyan
javaslattal is találkozunk, melyeket szakszervezetünk korábban
már többször felvetett. Pl.: az állami költségvetési eredetű kutatástámogatás összegéből való beszerzés esetére a közbeszerzési
szabályok egyszer ű sítése; az
OTKA- és az FKFP- támogatások
áfamentessége; a vállalkozási
szféra kutatási és fejlesztési ráfordításait ösztönző adójogszabályok bevezetése; a kutatási és
fejlesztési célú mű szerek és gépek gyorsított amortizációja.
Itt kell reflektálni arra az országgy űlési határozatra, amely szerint
olyan gazdasági feltételeket kell
teremteni, amelynek eredményeként a gazdaság és a költségvetés együttes kutatási és fejlesztési ráfordítása 2002-re eléri a GDP
1,5 százalékát. Véleményünk szerint ezt a célkitű zést azzal kellene
kiegészíteni, hogy ez az arány európai csatlakozásunk időpontjára
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 prognosztizált fejlődési üteme meghaladja az
európai átlagot. Ezt a trendet tartósítani csak az innovációra való
nagyobb ráfordítással lehetséges.

A kutatók jövedelme
Ez központi problémája a kutatási szférának, közvetlen kihatása van
a kutatás eredményességére és az
úgynevezett „tudásáramlásra". Egy
1999. évi helyzetfelmérés szerint
1. A magyar bérszínvonal — a
tervgazdaság bérpolitikájának következményeképpen is — oly mértékben marad el az európai uniós
bérektől, hogy az már a csatlakozás egyik komoly gátjává vált.
2. A versenyszféra és közszféra között hazánkban is megfigyelhető a különbség az azonos képzettségű és hasonló munkát végzők esetében, azonban azzal a
lényegi eltéréssel a nyugat európai helyzettől, hogy a közalkalmazotti átlagbér veszedelmesen
közel van a létminimumhoz.
3. A közszférán belül a kutatóintézeti átlagbér 40 százalékkal
marad el a felsőoktatási mögött,
reálértéke pedig az 1989. évi szint
78 százalékát teszi ki.

Ez a helyzet
— nem teszi lehetővé a családi
megélhetést azon a szolid, kiegyensúlyozott szinten, ami szükséges
a kutatói hivatás gyakorlásához;
— tömegesen kényszeríti a kutatókat a családalapítás, vagy a
családfenntartás érdekében a kutatói munkától idegen melléktevékenység ű zésére, pályaelhagyásra, 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 szükséges kutatói mobilitást az egyetem — kutatóintézet, a közszféra, versenyszféra és a Magyarország — EU-viszonylatokban.

A TUDOSZ titkárok tanácsa már 1999 szeptemberében javasolta az alábbi,
háromlépcsős bérstratégiát
1. Az egységes kutatói kereset-színvonal kialakítása azáltal,
hogy a különböző területeken dolgozó kutatók keresete a jelenlegi
felsőoktatási szintre kerüljön.

Ennek legegyszerű bb megvalósítása a pótlékrendszer egységesítése, megvalósításának reális
időtartama 2 év (1999-2001).
2. Az egységes fels őoktatási és
kutatási bérrendszer megalkotása
és karbantartása oly módon, hogy
a magyar versenyszféra jövedelemszintjéhez való beállása feleljen
meg az Európai Unióbeli aránynak.
A megvalósítás történhet az egységes közalkalmazotti bérrendszeren kívül, vagy azon belül területi
szorzók, esetleg új besorolási kategóriák bevezetésével, célszerűen 4
éven belül, de legkésőbb az uniós
csatlakozás időpontjáig.
3. A csatlakozástól kezdve a
bérek uniós szintre hozása, vagyis
annak elérése, hogy a magyar
bérek legalább vásárlóerő-paritáson (PPP) érjék el a megfelelő
uniós bérek szintjét, a szabad
munkaerőmozgás megvalósulását
követően minél hamarább.
Meg kell állapítanunk, hogy a
kutatók jövedelmének témájával
a Széchenyi-Terv K+F+I fejezete
csak áttételesen foglalkozik. Viszont a TTPK javaslata határozottan kimondja, hogy a kutatói
szféra bérezését az egyetemi oktatók bérszintjéhez kell igazítani.
Szerintünk ez csak rövid távú, 1
éves célkitű zés lehet. Ugyanakkor a TTPK irányelvei szerint a
kutatói és oktatói átlagbéreknek
hosszabb távon el kell érniük a
versenyszférában a hasonló képzettségű és szakmai gyakorlattal
rendelkező diplomások által elérhető keresetek kétharmadát.
Ezt az utóbbi célkitű zést két vonatkozásában is vitatnunk kell.
Egyrészről ez a feladat nem

hosszabb távú, hanem legfeljebb
középtávú (4 — 5 éves), másrészről a 66 százalékos beállás
olyan országokban fordul elő ,
ahol a bérszínvonal 4-8-szorosan
múlja felül a magyarországit, a
versenyszférának pedig bértöbblettel kell kompenzálnia a jól fizetett közszolgálat létbiztonságát.
Hazánkban ahol a közalkalmazotti
bérek létminimum-közeliek, a versenyszféra termelékenysége pedig messze van a nyugatitól, helyesebb a legalább 80 százalékos beállás egyszeri megcélzása, majd a bérrendszer határo-

zott felzárkóztatása az EU átlagához, vásárlóer ő -paritáson
(PPP) számolva.
Úgy gondoljuk, hogy er őteljesebben kellene gondoskodni az Európai Unióba való beilleszkedési
lehető ségeinkr ő l. Kutatóinknak,
diplomásainknak van és lesz tennivalója az egységes Európában,
csakúgy, mint a hozzánk már
most is érkező nyugat-európai kutatóknak és diplomásoknak. A tudomány, a kutatás határok felettiségét nem lehet és nem szabad
mesterségesen beállított jövedelemarányokkal korlátozni.

Kiss Dezs ő:

Néhány gondolat...
(folytatás az 5. oldalról)
ne a társadalom szerencsésebb
rétegei részéről.
Ebben a helyzetben abszurd,
hogy a gátak építése helyett az
óriási, milliárdos összegeket autóút építésére fordítja a kormány.
Nem mintha, az autóút nem lenne fontos és a továbbfejlő dés
alapfeltétele, de látva az árvízés belvízkárosultak nyomorát,
idő rendben legalábbis második
helyre szorul az autóút-építés.
Mindezek a példák a társadalmi igazságérzet rendkívül alacsony voltáról tanúskodnak. Voltaképpen nem érthető , hogy a
politikai pártok, de legalább a
baloldaliak, a szakszervezetek és
az egyházak(!) miért nem emelik
fel hathatósan szavukat a nyomorultak érdekében? És miért
nem cselekednek? A karitatív tevékenység természetesen nem
pótolja azt, hogy törvényesen
gondoskodjunk a teljes népesség
legalábbis minimális jólétéről. Nehezen tudom elképzelni, hogy a

Augusztus huszadikai
mozaikok

társadalom vezetőinek és gazdag
tagjainak a lelkiismerete nem lázad. Sietni kellene, mert mindenkinek csak egy és megismételhetetlen élete van és kevéssé vigasztaló, ha lényeges változás
csak a távoli jövőben lenne elképzelhető.
Előbb vagy utóbb a társadalomnak ezt az elviselhetetlen helyzetet fel kell számolnia, jobb lenne minél előbb.
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Nézőpont

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
ejtőernyő sök és a Budapest belvárosa fölött 300 négyzetméteres zászlóval cikázó mű repülők.
Tihanyban, Debrecenben + kincstári ajándékok. Az Andrássy úton utcabál, a Hortobágyon
vásár, Esztergomban pedig egy új népi-nemzeti rockopera-ő sbemutató. Volt újító tű zijáték
uszályról (több mint kormányváltás!) és: fényshow.
Az 1997. decemberi közgyű lés el- battonyai gazdálkodó, a mez őgazda- séges és igazán szép gondolata, hogy
nöki beszámolója arról szólt, hogy a sági demonstrációk szervezéser ől el- ahogyan Jézus feltámadott, meg kell
2000. év jelentős évfordulóit méltóan híresült dr. Karsai József. A vállalko- legyen az esélye annak, hogy Magyarkell megünnepelni. „Az Akadémia és zó augusztus 20-án délben (egy te- ország is feltámadjon." (Bakay Kornél
vezet ői az ezredforduló ünnepségein herautónyi) ezer darab, frissen sült, őstörténész, a közszolgálati magyar
(2000. január 1-2001. augusztus 20. ropogós új kenyeret, valamint három rádió)
között) számos országos fórumon je- mázsa f őz őkolbászt osztott szét a rá„...Én a magyar történelmet nemlenjenek meg, és ott képviseljék a tu- szorulók között.
Karsai szerint az lenne a normális, zetközi összehasonlításban is sikertördományos értelmiséget. A vezet ők
különböz ő országos bizottságokban ha azok ünnepelnék az új kenyeret, akik ténetnek nevezem. Fél évtizeddel
vegyenek részt, tartsanak el őadáso- azt megtermelik, azok a parasztok, akik ezel őtt éppen a Magyar Hírlap hasábkat, megnyitókat. Igen nagy súlyt he- a földeken dolgoznak, nem pedig a po- jain közöltem néhány következtetéselyezzünk arra, hogy az Akadémia kép- litikusok. Szerinte felháborító, hogy mil- met arról, hogy a Himnuszból oly sokviselete ezen országos és közép-eu- liókat költenek el az augusztus 20-i szor kiemelt "balsorsszemlélet" nem
rópai, nemzetközi fórumokon megfe- t űzijátékokra, miközben számos család- jellemz ő a magyar politikai gondolkolel ő színvonalú legyen, és tükrözze az nak 20-a körül már kenyérre sem na- dás történelmére. Ezt Kölcsey olyan
alkotói periódusában írta, amikor elAkadémia modern nemzetfelfogását, gyon futja." (Krónika)
vesztette minden reményét a nemzeti
az Akadémiába tömörült tudósok
egyetemes és lokális nemzeti elköte- Annyi balszerencse közt... megmaradásért folytatott harcban"..
Kivételes napra ébredtünk ma reggel. (Glatz Ferenc, Magyar Hírlap auguszlezettségét." (www.mta.hu)
(.)„Szent István nagyságában egy olyan tus 19.)
Imázsleltár
•
nemzet nagyságát ünnepeljük ma, ameUhrin Benedek, a hetvennyolc eszA kancellária Országimázs Központ- lyik a megmaradásához vezet ő legneheja az idei 4,2 milliárd forintos keret zebb utat választotta, s amelyiknek a tendős, élő internetlegenda, a megfelét már elköltötte, főleg ünnepségek legnagyobb teljesítménye, hogy megma- váltás kétezredik esztendejének gigarendezésére 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-csápora (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 nyomunkákra, a kormányfői közszereplé- nemzetek sorában. Ahogy Vörösmarty mában szerelem jön eléd. A rossz visek megörökítésére szánt pénz eléri Ida: „Annyi balszerencse közt, oly sok szálykodást messzir ől kerüld el, Lela 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•
gével kórusban zengedezték: „RendA halmozottan hátrányos helyze- dió, Vasárnapi Újság)
be hozza szíve ritmusát, Vigasztalja
•
tű , elöregedő Békés megyében sok
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 ődik ki az a pirulát." (tudósítónk)
olyan nagycsalád él itt, akiknek gondolat, hogy a magyarságnak, a Jéegyetlen jövedelemforrása a családi zus anyjával való kapcsolata révén, Intelmek
potlék és a szociális segély. „A 6800 igenis van reménye, arra hogy a 2000.
A letelepedni akaró romákról szóllélekszámú kisvárosban, Battonyán a szent évben, ahogy megfeszítették Sz űz
lakosság mintegy fele, 130 család 3 Máriának, a napba öltözött boldog- va, Csór község polgármestere szaezer tagjának egy f őre jutó havi jö- asszonynak, a mi boldogasszonyunknak vakba foglalta intelmeit: „Az országvedelme nem éri el a 7 ezer forintot, a fiát, Jézust, ugyanúgy megfeszítették ban, az emberek között nincs helyük,
és 150 egyedülálló nyugdíjasnak ezt a mi népünket és országunkat, Ma- mivel az az él ősköd őket az állatok is
még 16 ezer forint sem jut a havi gyarországot is. De, éppen a szentév kivetik maguk közül." (Csór: 2000.
kiadásokra. Rajtuk próbált segíteni kapcsán, és ez tulajdonképpen az el őbb nyarán)
(dura)
— ha csak néhány falattal is —, a említett darabnak is az a nagyon fen-

