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Keményebb szakszervezeti fellépés
A rendszerváltás óta először fordult elő, hogy a hat konföderáció közös nagygyűlést rendezett. November 11-én a vártnál jóval többen tiltakoztak a Nemzeti Sportcsarnokban a kormánynak a munkavállalói érdekeket sértő tervei, intézkedései miatt. A résztvevők leszögezték:
továbbra is a tárgyalni akarnak érdekeik érvényesítéséről, de ha keményebb fellépésre
kényszerülnek, azért a kormányzatnak is viselnie kell a felelősséget.
A Nemzeti Sportcsarnokba az
ország minden részéből érkeztek vasasok, bányászok, pedagógusok, egészségügyi és belügyi dolgozók, közalkalmazottak
és köztisztviselők. A gyűlés kezdetekor a nagyteremben egy tű t
nem lehetett leejteni, több ezren a csarnokon kívül, kivetítőn
figyelték a szakszervezeti vezetők beszédeit, több százan a birkózóteremben tették ugyanezt:
sok ezer ember gy űlt össze a
hat konföderáció hívására.
Az elégedetlenség vezetett a
nagygy ű léshez, szögezte le
„vita-indító beszédében, az Autonóm Szakszervezetek elnöke.
„A kormány szerint a párbeszéd
abból áll, hogy fogadjátok el,
amit mondunk, ha nem, akkor

törvényt módosítunk" tette hozzá. A nagyteremben jelenlevők
tapssal, trombitálással, zászlók
lengetésével és kereplőkkel jelezték: egyetértenek a szónokkal. Ugyanezt tették a résztvevők akkor is, amikor Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttm űködési Fórumának elnöke leszögezte: nem irreális, hogy a
gazdasági növekedés nyomán
jusson a mostaninál nagyobb
hányad az életkörülményeknek
az egyén számára is jobban érzékelhető javítására. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés alelnöke szerint
nem lehet elfogadni, hogy a
munkavállalók elveszítsék az
elmúlt tíz évben kiharcolt jogaikat, hogy újra cél legyen a sza-

bad szombat, a szabad vasárnap. Hozzátette: „ha nem hallgatnak meg minket, ismét
összejövünk".
A nagygy ű lésen „egyhangú
felkiáltással" állásfoglalást fogadtak el: a gazdasági növekedés hasznából a kormány által tervezettnél nagyobb arányban részesüljenek a munkavállalók és a nyugdíjasok, legyenek jobbak a munkafeltételek
a közszférában. A miniszterelnöknek szóló levélben a résztvev ők pedig leszögezték: továbbra is a tárgyalóasztal mellett akarják érdekeiket érvényesíteni, de tudják azt is, sok
olyan törvényes eszköz van
még a kezükben, amelyeket
eddig nem alkalmaztak...

Dr. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés alelnöke

Mit akarnak a magyar munkavállalók?*
„Tisztelt nagygy ű lés! Hölgyeim és Uraim!
Szakszervezeti testvéreim! Barátaim!
- Rendkívül sajnálom, de nem tudom elfogadni az idő kerekének visszafelé fordítását!
- Nem tudom elfogadni, hogy 10 év kemény
munkájával együttesen kiharcolt jogaink sérüljenek, elt ű njenek, visszafordítódjanak!
- Rendkívül sajnálom, de nem tudom elfogadni azt, hogy keserves munkával megkeresett pénzünk egy részével, melyet biztosítási célokra adunk össze, hogy védjük
egészségünket, hogy gondoskodjunk nyugdíjunkról, idős korunkról, ne mi gazdálkodjunk. Ne dönthessünk róla!
- Nem tudom elfogadni, hogy egy jótékony
hivatal oldja meg helyettünk azt, amit nekünk
kell megoldani! Nem tudom elfogadni azt, hogy
ne tudjuk, ezt a pénzt mire használják fel!
- Rendkívül sajnálom, de nem tudom elfogadni azt, hogy újra a transzmissziós szerepet szánják nekünk!
- Nem tudom elfogadni azt, hogy nekünk,
szakszervezeteknek az legyen a feladatunk,
hogy közvetítsünk! Mi érdekeket képviselünk, ez
a feladatunk!
- 10 éve közösen döntöttünk, vége a segélyosztogatás, a Tibi csokoládé, Mikulás és hasonlók korszakának. Mi kollektív szerződéseket kötünk, mi tárgyalunk és megállapodunk a szakszervezetek, a szakszervezeti tagok, a munkavállalók érdekében!
- Rendkívül sajnálom, de nem tudom elfogadni azt, hogy célunk újra az legyen, mint a
100 évvel ezelőtti elődeinké. Hogy újra célunk legyen a napi 3x8, hogy célunk legyen
a szabad szombat helyett a szabad vasárnap, munkaszüneti napok kiharcolása is!
- Nem tudom elfogadni azt, hogy célunk legyen még mindig olyan bérekért harcolni, amelyekből csak megélhetünk, és nem olyan bére-

békés, boldog Új Esztendőt kíván
dr. Révész Márta titkár
és dr. Kuti László elnök.
Pro Vita Alapítvány

Köszönet
Köszönjük! A Pro Vita Alapítvány immáron 10 éve támogatja
kollégáink árván maradt gyermekeit.
Sokan közülük felnőttek, főiskolán, egyetemen tanulnak.
A támogatott - 18 év alatti - gyerekek száma ez évben 16.
Az APEH értesítése szerint az SZJA 1 százalékából összesen 358 935.-Ft-ot ajánlottak fel kollégáink, családtagjaik és
barátaink az Alapítványnak.
Köszönjük nagylelk ű ségüket!
dr. Révész Marta
a TUDOSZ titkára

(2000/44): kormányhatározat

A kutatók béremelésérő l
A Kormány döntött arról, hogy az oktatók és kutatók bérét
önálló bértábla alapján határozzák meg, bérüket a professzorok
230 ezer forintban megállapított béréhez viszonyítják 2001. január 1-jétől.
Eszerint - az egyetemi professzor, a kutatóprofesszor és a
tudományos tanácsadó fizetese 230 ezer forint; az egyetemi
docens, tudományos fő munkatárs bére a professzori bér 70
százaléka, vagyis 161 ezer forint; az egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs bére a professzori bér 50 százaléka,
vagyis 115 ezer forint; az egyetemi tanársegéd, tudományos
segédmunkatárs bére a professzori bér 40 százaléka, vagyis
92 ezer forint.
A jövő év január 1-jével bevezetendő bérek megállapításánál
nem veszik figyelembe a közalkalmazottként eltöltött idő t, és
nincsen kor szerinti automatikus előlépés sem. Az előlépés lehetőségét a minősítés megszerzése adja, illetve az átsoroláshoz
szükséges feltételeknek való megfelelés.
Az új bérrendszerben csak a „veszelyésségi" és a vezetői pótlékok adódnak ehhez, a nyelvpótlékok és egyéb pótlékok megszű nnek.
A tiszteletdíjak természetesen maradnak (nagydoktorok, akadémikusok), ennek megállapításához használt viszonyítási alap
25 500-ról 32 ezer forintra fog nőni.
A,kormany arról is döntött, hogy a béremelés NEM JÁR LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL a kutatóintézetekben.
Minderrő l Révész Máriusz, a parlament oktatási bizottságának
fideszes alelnöke tájékoztatta a TUDOSZ-titkárokat, a titkárok
balatonföldvári „kihelyezett ülésén".

kért, amelyből élhetünk. Amely mellet nem kell
másod-, harmadállásokat vállalnunk, amelyből
nyugodtan eltarthatjuk családunkat, magunkat,
művelődhetünk, pihenhetünk és ehetünk!
- Rendkívül sajnálom, de nem tudom elfogadni a látszatmegoldásokat. Nem tudom elfogadni az olyan látszattárgyalásokat, amelyre úgy
jön mindenki, hogy csak tájékoztatjuk egymást, olyan információkkal, amelyekhez
egyébként is hozzájuthatunk.
- Csak olyan tárgyalásokat tudok elfogadni,
ahol érdekek ütköznek, ahol tudjuk, hogy győzhetünk és vereséget is szenvedhetünk, de az
ellenfeleink, a partnereink is tudják, hogy győzhetnek és vereséget szenvedhetnek! Éppen ezért
nem az a célunk, hogy legyőzzük egymást, hanem az a célunk, hogy meggyőzzük egymást!
- Az a célunk, hogy saját érdekeink szem előtt
tartásával, a partnereink érdekeinek tiszteletével ütköztessük érveinket, kompromisszumokat
kössünk és a hozott döntésekről megállapodásokat kössünk! Ez a célunk és ez a kötelességünk! És mind ezt nem azért kell csinálnunk,
mert ezt kívánja az unió tőlünk, mind ezt nem
azért kell csinálnunk, mert ezt teszi a külföld.
Ezt azért kell csinálnunk, mert ez a feladatunk,
ez a kötelességünk, mert ezt kívánják a magyar
szakszervezeti tagok érdekei, ezt kívánják a
magyar munkavállalók érdekei!
- Azért jöttünk össze, hogy ezt megbeszéljük. Révész Máriusz, a Fidesz országgyű lési képviselő je, Kuti László, a
Ha ennek a megbeszélésnek nem az lesz az TUDOSZ elnöke és Meskó Attila, az MTA f ő titkár-helyettese
Balatonföldváron, a béremelés bejelentésén
eredménye, hogy meghallgatnak minket, akkor ismét össze fogunk jönni, méghozzá nem
Részletek az „Európai Unió Ország-jelentés
ennyien! És mind addig vissza fogunk jönni,
amíg érdekeink sérülnek, amíg vissza nem 2000" cím ű EU-dokumentum 13. fejezetéb ől
állnak azok az állapotok, amelyeket elértünk,
és amelyeket meg szeretnénk tartani!"

A szociális párbeszéd
* Elhangzott a Nemzeti Sportcsarnokban
Magyarországon
redezett szakszervezeti nagygy űlésen.

vezeti tüntetés vagy nagygy ű lés zajlott Magyarországon, bár
az is érthető, hogy néha összejönnek a szakszervezetek, néha
népesebb körben is, és ott megfogalmazzák a követeléseiket.
Összességében mégis azt tu-

(...) „A szociális párbeszéd 1998-ban megkezdett átstrukturálása
1999-ben folytatódott. Az átalakítás célja a munkaügyi kérdések
és az országos gazdasági és szociálpolitikai témák szétválasztása, valamint a gazdasági konzultáció bővítése. Ezen túlmenően,
míg a kollektív szerződések 1999-ben 1,2 millió főre terjedtek ki,
ezen szerző dések többségét vállalati szinten kötötték, ami a középszintű , ágazati szint gyengeségére utal. Annak is vannak jelei,
hogy egyre több esetben nem kötnek kollektív szerződéseket, és
nem ismerik el a szakszervezeteket vállalati szinten.
A Csatlakozási Partnerséggel összhangban a kormány egy
programot indított, amely a szociális partnerek európai szociális
párbeszédre történő felkészítését célozza. Ezzel együtt az is

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Beszélgetés a Magyar Rádió Reggeli Krónikájában (2000. november 15.)

A miniszterelnök a szociális párbeszédről
Riporter: El őször fordult elő a
rendszerváltás óta, hogy hat szakszervezet együtt tüntessen a kormány gazdaságpolitikája ellen. (...)
Úgy t űnik, hogy a szakszervezetek elégedetlenek a kormánnyal...
Orbán Viktor: (...) Az a fontos, hogy azt tudja mindenki

Minden kedves Olvasónknak,
a Tudosz-tagoknak és családtagjaiknak

ebben az országban, hogy ez
azért van, hogy az emberek jövedelmét a kormány megvédje,
és ne engedje, hogy az infláció
az emberek munkájának jövedelmét, értékét lecsökkentése.
Ennek fényében valóban egy
kicsit meglepő, hogy szakszer-
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Halottainkra emlékezünk
Horváth Gábor

Matusek Károly

1944-2000

1945-2000

Súlyos veszteség érte a hazai
tudományos életet. 56 éves korában, rövid betegség után elhunyt dr. Horváth Gábor, a Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetének korábbi tudományos tanácsadója és igazgatóhelyettese, a Budapesti Szent
István Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Növényélettani Intézetének alapító vezetője.
Horváth Gábor nemzetközi rangú kutatásokat végzett a növények fényenergia hasznosításának, mechanizmusának területén.
Különösen kiemelkednek a fotoszintézist érő stresszhatások
megértését segítő eredményei.
Komoly sikereket ért él vendégkutatóként majd vendégprofesszorként több észak-amerikai,
ausztrál és nyugat-európai egyetemen és kutatóintézetben. Az
Európai Növényélettani Társaságok Szövetsége és az Európai
Tudományos Alap támogatásával maga is rendezett tudományos konferenciákat. A kongresszus alelnökeként segítette a
hazánkban rendezett Fotoszintézis Világkongresszus sikeres
megrendezését. Hazai és nemzetközi tudományos bizottságok
tagjaként és éveken keresztül a
Tudományos Dolgozók Szakszervezetének elnökségében tevékenykedett a hazai tudomány
érdekében.
Oktatói tevékenységének igényessége, a kutatás iránti elkötelezettsége példaként állítható a
fiatal nemzedék elé.

Ez év szeptember 12-én elhunyt Matusek Károly, a Magyar Tudományos Akadémia
Izotóp-és Felületkémiai Intézetének munkatársa, az Intézet
Közalkalmazotti Tanácsának
elnöke.
A Veszprémi Vegyipari Egyetem elvégzése után, 1972-ben
került intézetünkbe. Itt rövid
id ő alatt mindnyájunk megbecsült munkatársa lett experimentális képességei révén,
amelyekben szerencsésen ötvöz ő dött a kémia és fizika
alapjainak tudatos alkalmazása Matusek Károly kiváló gyakorlati érzékével. Pályája nem
szokványos intézeti kutatói
pálya volt: nem egy kérdéskör
kutatásában elért eredmények, hanem sokak, sokunk
kutatásainak el ő mozdítása,
precíz és igényes mérések elvégzése, a méréstechnika fejlesztése és korszerű szinten
tartása révén vált intézetünk,
az intézeti katalíziskutató csapat nélkülözhetetlen tagjává.
Sok, nehéz megoldásban játszott fontos szerepet. Kiváló
matematikai képességei révén
segítséget nyújtott számos kutatással kapcsolatos programozási feladat megoldásában
is. Közel 70 tudományos közleménynek volt társszerző je.
Jelenleg is több tanulmány vár
publikálásra, amelynek szerző i
között van. Neve mellé most
felkerül az elhunytát jelző kereszt.

Matusek Károly különösen
sok segítséget nyújtott a hazai kutatóknak a kísérleti technika megismerésében, megértésében, elsajátításában. Hozzá bárki, bármikor fordulhatott
kéréssel, tanácsot, ötletet, javaslatot, segítséget mindig
adott a hozzá fordulóknak. A
diploma megszerzése után
néhány hónap kivételével
egész szakmai pályája intézetünkhöz kötő dött. A katalízis
és katalizátorkutatáson kívül
néhány évet a sugár védelmi
osztályon is dolgozott. A nukleáris technika elsajátítása révén szaktudása és kutatásainkban való részvétele még
szélesebb kör ű vé vált.
Tevékeny tagja volt az intézeti közösségnek, nagy részt
vállalt a TUDOSZ munkájából,
szakszervezeti bizalmiként sokat küzdött az intézet dolgozóinak érdekeiért. Nem volt
„könny ű partner". Nem hajolt
meg elvtelenül tekintélyek előtt
sem szakmai, sem a közösség
érdekeit érintő vitában. Igazát
érezve konfliktust is vállalt,
makacs, de alapos érvekkel
meggyőzhető is volt. Természetesnek t ű nik, hogy az Intézet
Közalkalmazotti tanácsának
megalakulásától haláláig elnöke, e minőségében az igazgatóság tagja volt.
Immár több hónapja hagyott
itt bennünket. Mégis tanácstalanok vagyunk, hogyan töltsük
be az ű rt, amelyet váratlan távozása okozott.
Bevallom, nem tudom.

2000. DECEMBER
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2000. szeptember 11-i ülésének
AKT 6/2000.) állásfoglalásai
AKT 6/1/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
A napirendi pontok felcserélésével először a kutatásértékelési
ad hoc bizottság elnökének tájékoztatójára került sor az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár létesítésér ől.
Az AKT egységesen úgy foglalt állást, hogy
- ilyen adatbázis létrehozása szükséges,
- az ATPA az MTA Kémiai Kutatóközpontjában legyen elhelyezve,
- az adatok elemzése különüljön el az adatbázis szolgáltató
szerepétő l.
AKT 6/2/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
Kroó Norbert tájékoztatta az AKT-t az MTA 2001. évi költségvetésének kilátásairól az eddigi tárgyalások alapján. A várható
növekmény (2,74 Mrd Ft) nagyobbik hányadát a bérek fejlesztésére és a tiszteletdíjak rendezésére lehet fordítani, kisebb hányad juthat egyéb költségvetési célokra. A közeljövőben várható
kormánydöntés az új bérrendszerről, amelytől a felsőoktatási és
a kutatói bérek együttes rendezése várható.
AKT 6/3/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
Előzetes tájékoztató hangzott el a konszolidáció keretében indítandó fejlesztési programok véleményezésére alakult eseti bizottság eddigi munkájáról. Az AKT a bizottság írásos emlékeztetőjében foglaltakat tudomásul vette, és véleményét a kuratóriumok
állásfoglalásának ismeretében a legközelebbi ülésen alakítja ki.
AKT 6/4/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta az Akadémia kutatóintézményeiben foglalkoztatott magasabb vezet ő beosztásúak (f ő/igazgatók) vezet ői
jutalmazásának szabályozását.
Az AKT álláspontja, hogy az igazgatók jutalmazásának jelenlegi rendszerét kell fenntartani a rendező elvek felülvizsgálata
mellett, s erre a kérdésre az igazgatói bérek megállapítási rendszerének átgondolásával együtt vissza kell térni.
AKT 6/5/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
A testület véleménycserét folytatott a nemzeti kutatási pályázaton való részvétel akadémiai stratégiájáról. A kérdésre az AKT
később visszatér.

AKT 6/6/2000. (IX. 11.) állásfoglalás:
Az „Egyebek" keretében a testület foglalkozott
- az AKP-pályázatok felfüggesztésével és az így keletkezett
Tétényi Pál
nyitott kérdések lezárásának lehetséges módozataival,
- az árvízkárosultak megsegítésére indított gyűjtés eredményével, melynek során az akadémikusok és a doktorok 52,2 MFtot ajánlottak fel a Máltai Szeretetszolgálatnak,
- mandátumának lejárta miatt az AKT megújításának feladataival, a közgy ű lés által küldendő képviselők közé „külsők" megTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
hívásának lehető ségével,
- arról az egyetemi igényről, amely az intézeti keretből foglalkoztatott PhD-sek után tandíjat igényel.
Telefonszámaink:
Az AKT jóváhagyta a soproni Geológiai és Geofizikai Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzatának módosítását
A tudományos fő munkatársi rehozott intézményi tudományos
közvetlen + fax és
A testület jóváhagyta a II. félévi munkatervét.
(munkatársi) besorolás fenntartá- tanács elbírálása alapján sikerüzenetrögzít ő:
sa feltételhez köthető, a feltételek rel teljesítette.
349-0793
nem teljesítése esetén pedig a
d) tudományos munkatárs elközponti telefonszámok
besorolás megváltoztatható.
nevezés ű munkakörbe kell be(az 551, vagy az 552-es
A tudományos főmunkatársi, sorolni a legalább hároméves
melléket kérve):
munkatársi besorolás feltételeit a kutatói, oktatói gyakorlattal ren350-0555, 350-0666
49/1993. (III. 26.) Korm sz. ren- delkező személyt, ha az elő írt
350-0777, 350-0888
delet 13.&-a szabályozza:
alkalmazási feltételnek megfelel."
„c) tudományos főmunkatárs
Amennyiben tehát a közalkalAKT 7/1/2000. (Xl. 18.) állásfoglalás:
elnevezés ű munkakörbe kell be- mazott a fenti munkakörökbe
három hónapját kivéve - a munAz AKT részletesen megtárgyalta a konszolidáció keretében
sorolni a doktori (PhD) fokozattal való besorolás feltéleit teljesíti,
káltató a munkavállaló kérésének indítandó fejlesztési programokat.
vagy az Ftv. 119. &-ának (1) be- őt ezekbe a munkakörökbe be
megfelelő időpontban köteles kiAz AKT 18 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a vári
kezdése szerint azzal egyen- kell sorolni.
adni. A munkavállalónak erre vo- Társadalomkutató Központ - mint önálló jogi személy - létreérték ű tudományos fokozattal és
A besorolást követ ő en azt natkozó
igényét a szabadság hozását.
legalább hatéves kutatói, oktatói megváltoztatni már csak közös
kezdete előtt, legkésőbb tizenöt
A testület egyhangúlag megszavazta önálló jogi személyiség ű
gyakorlattal rendelkező személyt, megegyezéssel lehet, mivel a
nappal be kell jelentenie. (3) A Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet létrehozását.
ha a kutatóintézet tudományos változtatás a közalkalmazotti jogszabadságot esedékességének
Az AKT örömmel üdvözölte és egyhangúlag elfogadta a Konfőmunkatársi minősítő eljárását viszony módosítását jelenti.
évében kell kiadni. A munkáltató szolidációs bizottság döntését a kisebb programok támogatásá1. akadémiai munkáltatónál az
a) kivételesen fontos gazdasá- ról. Az 1997-t ől folyó programok 2001-t ől bázistámogatásként az
Atv. 23. &-ának (1) bekezdésé- Válaszol a TUDOSZ
gi érdek esetén a szabadságot alábbi összeget kapják: Okológia 13 M Ft, Vízgazdálkodás 19 M
ben foglaltak alapján létrehozott jogtanácsadója,
legkésőbb a tárgyévet követő év Ft, Kisebbségkutatás 45 M Ft, Társadalomkutató Központ 20 MFt,
tudományos tanács, 2. nem akajúnius
30-áig, kollektív szerződés Alföld-kutatás 30 M Ft. 2001. januártól a KOKI bázisába beépül
démiai munkáltatónál jogszabály dr. Komjáthy Miklós
rendelkezése esetén a tárgyévet 20 MFt a „Molekuláris neurobiológiai program" támogatására. A
vagy belső szabályzat alapján létkövető év december 31-éig,
többi program esetében jóváhagyta 2001-2002. évekre az alábbi
b) a munkavállaló betegsége támogatásokat: Danubius program 13 M Ft, Földtudományi progvagy a személyét érintő más el- ram 18 M Ft, Népességtudományi program 12 M Ft. A fenti összeháríthatatlan akadály esetén az gek bázisba kerülésér ől a konszolidációs bizottság 2002-ben dönt.
akadályoztatás megsz ű nésétő l
Az AKT állásfoglalása szerint további kutatási programok igéA Tudományos és Innovációs
A tárgyévben ki nem vett sza- számított harminc napon belül nyeivel is foglalkozni kell.
Dolgozók Szakszervezetének lapja
Felelő s szerkesztő :
badság egyes vezetők értelme- adja ki, ha az esedékesség éve
AKT 7/2/2000. (Xl. 18.) állásfoglalás:
dr. Dura László
zése szerint elvesz.
eltelt. A b) pontban szereplő renTel., fax: 338-4059
A
2000. évi fiatal kutatói álláshelyek betöltésével kapcsolatban
A szabadság kiadását az Mt delkezéstő l érvényesen eltérni
A Szószóló szerkesztőségi
az
AKT
elfogadta a tájékoztatást, és egyhangúlag úgy döntött,
134. paragrafusa szabályozza a nem lehet."
tanácsadó testületének elnöke:
dr. Pomogáts Béla
következők szerint:
A szabadság kiadása tehát a hogy a maradvány tartalékként szolgáljon, amely a későbbiekben
Kiadja: a TUDOSZ
„134. & (1) A szabadság ki- munkáltató feladata, ha az idé- szükség szerint felhasználható lesz a fiatal kutatói álláshelyekre.
Felelős kiadó: dr. Révész Márta
adásának időpontját - a munka- zett szabályok szerint erre nem
Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt.
AKT 7/3/2000. (XI. 18.) állásfoglalás:
Budapest 1999.
vállaló előzetes meghallgatása kerül sor, a közalkalmazott a 3
Az AKT a nemzeti K+F programban való várható részvételr ől
Felelős vezető:
után - a munkáltató határozza éves elévülési időn belül igényelLendvay Lászlóné
szóló tájékoztatást tudomásul vette, és állást foglalt az intézemeg. (2) Az alapszabadság egy- heti ki nem vett szabadsága kivezérigazgató
teknek nyújtandó további segítségadással kapcsolatban.
ISSN 0239-0035
negyedét - a munkaviszony első adását.
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Tudósítások
Az érdekegyeztetés egy „újabb" hadszíntérr ől
Alig négy hónap telt el a legutóbbi jelentkezésem óta Kedves
Olvasóim, s máris OMT (Országos Munkaügyi Tanács) plenáris
ülésről, sőt ülésekről (!) tudok beszámolni önöknek. Ugyanis
októberben és novemberben is volt egy-egy plenáris ülésnek
nevezhető összejövetel, ami nem csoda, hiszen az elmúlT évek
tapasztalata alapján az ősz és a tél eleje az érdekegyeztetés
legaktívabb időszaka. Ekkor indultak a bértárgyalások a minimálbérről és a következő évi bérajánlásokról, ekkor tekintettük
át a költségvetési törvény és az adótörvények tervezetét, megkísérelve valamilyen megállapodásra jutni. Es ekkor tárgyaltunk
számos kisebb-nagyobb problémáról, melyek egy része a következő év előkészítését szolgálta. A kormánynak hála, az idén
sokkal racionálisabban tudtunk az időnkkel gazdálkodni, ugyanis
most — föltehetőleg minket, mint partnereit kímélendő en—csak
a minimálbér került terítékre. Igaz, az két alkalommal is.
De kezdjük az elejéről. Mint
Ilyen elő zmények után hívta
bizonyára emlékeznek, au- össze a kormány, többszöri időgusztusban úgy zártuk le a pont-módosítás után október
Munka Törvénykönyve vitáját, 11-re, szerdára az OMT plenáhogy nem zártuk le, mivel a kor- ris ülését, jelezvén, hogy a mimány képviselője zárszavában niszterelnök úr személyesen is
közölte: „Van még lehetőség jelen lesz a kormányoldalon. Ott
mindhárom oldal számára egy- is volt, ami arra késztette a munaránt elfogadható megállapo- káltatói és munkavállalói oldalon
dások kötésére, s azok elfo- ülő szervezeteket, hogy őket is
gadtatására a parlamenttel, első számú vezetőik képviseljék.
mindaddig, amíg a téma áltaA tárgyalás érdekes megalalános vitája le nem zárul." S ez pozója volt az is, hogy a minisza lehetőség — amely egyébként terelnök szokásos szerda regmég mindig megvan, mivel leg- geli beszédében elhangzott: be
újabb információnk szerint csak van nyújtva egy képviselői indíttavasszal kerül sor a téma par- vány, mely módosítaná a Munlamenti tárgyalására — nem ka Törvénykönyvét, miszerint,
várt gondokat okozott, amelyek ha az OMT-ben nincs megállaoldalunk egységét is megbon- podás meghatározott (rövid) idetották. A „mindent tárgyaljunk ig, a kormány saját hatáskörelölről"-tő l a „tartsuk meg, amit ében eldöntheti a következő év
elértünk"-ig hangzottak az el- minimálbérének mértékét.
térő vélemények. Mindez ott
kezdő dött, hogy a plenáris Ötvenezer lehetett volna
ülést követően a szociális partNem véletlen, hogy ilyen előznerek soros elnökei és szóvi- mények után hatalmas érdeklővői kétoldalú tárgyaláson átte- dés előtt (ott volt több tv, rengekintették a történteket, s kölcsö- teg újságíró és fotós) kezdődött
nös engedményt téve még egy meg a ma már megszokott helyújabb pontban megállapodtak. re, a „Spenót-házba" összehívott
Ezt a megállapodást, bár a szó- plenáris ülés, melynek csak egy
vivőnk hite szerint megszerez- napirendi témája volt: Előterjeszte minden konföderáció hozzá- tés az Országos Munkaügyi Tajárulását, utólag ketten (a Liga nács részére a minimálbér 2001.
és az MSZOSZ) nem fogadták és 2002. január 1-jétől érvényes
el, hivatkozva arra, hogy elnö- összegére. A téma előterjesztőki hozzájárulást nem adtak (a je a megszokottól eltérően a korszóvivő valóban nem az elnö- mányzati oldal volt. Mind ez idákökkel beszélt). Így minden ig ugyanis ezt a feladatot a munmajdnem elölről kezdődhetett. kavállalói oldal látta el, s a szeÚjra elkezdtünk tárgyalni a reposztás szerint a másik két
munkáltatók képviselőivel, is- oldal faragta le vállvetve az áltamét bizottsági ülés elé került a lunk javasolt összeget, mindadtervezet, s valamikor még ple- dig, a míg meg nem állapodtunk.
náris ülés is lesz róla. A téma Az elmúlt évben például 35 000
súlyosságát bizonyítja, hogy forintról indítottunk, de a korszakszervezeti körökben azóta mány akkor csak 25 000 forintos
is napirenden van, s — nem vé- minimálbért tartott indokoltnak, s
letlenül — a november 11-i a munkáltatók által elfogadhatóNemzeti Sportcsarnok-beli hat- nak tartott 25 500 forintot is alig
konföderációs rendezvény akarta elfogadni. Pedig ha akkor
egyik indoka is volt.
mellénk áll, akkor a mostani százalékos arányú béremeléssel jöPlenáris ülés —
vőre akár 50 000 forint is lehea miniszterelnökkel
tett volna a minimálbér. De hát
No de legalább ilyen fontos ez már a múlt, és az érdekegyezaz is, hogy az OMT-ben meg- tetésben sincs ha!
állapodjunk a következő év minimálbérérő l, és a versenyszfé- Egyedül a kormány dönt?
ra bérajánlásáról is. A téma az
A plenáris ülés napirend előtti
idén sem volt események nél- hozzászólások nélkül, mindjárt a
küli, mivel a miniszterelnökünk, kijelölt téma felvezetésével kezmár valamelyik év eleji szerdai dődött. A kormányzati oldal ne„igehirdetésében" bejelentette, vében szóló miniszterelnök hatalhogy 2001 minimálbére 40 000 mas lendülettel elmondott, hosszú
forint lesz, s mint emlékeznek szövegében történelmi pillanatnak
rá, egy'informális OMT-t is tar- nevezte a minimálbér ilyen irányú
tottunk ez ügyben. Azóta is sok emelését, amellyel lezárul az
vélemény elhangzott vele kap- 1990-től mostanáig tartó korszak
csolatban, ellene és mellette is ( talán ezért nem volt elfogadhaszóltak észrevételek, de a kri- tó tavaly a 35 000 Ft).
tikák részünkrő l nem az összeg
A miniszterelnöki bevezető
mértékét, hanem a bevezetés- után az ülés levezető elnöke janek azt a szándékát érték, vasolta, hogy ne válasszuk szét
amely nem akarta összefüggé- az általános és részletes vitát,
seiben kezelni e kérdést. Csak majd oldalunk képviselőjének
a minimálbérrel foglalkozott és adta meg a szót. Aki szerint a
bérrendszer egészével nem. miniszterelnöki beszéd logikája
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teljesen olyan volt, mint ami a
szakszervezetek logikája, s örömét fejezte ki, hogy a miniszterelnök egy régi szakszervezeti követelésnek ad hangot. Ezután
hosszas gazdaságpolitikai érvelésbe kezdett a minimálbérről és
általában a bérekről. Beszéde
végén ismertette a javaslatainkat:
1. A minimálbér növelésének
meg kell haladnia az átlagkeresetek növekedését.
2. Január 1-jétől érvényes egységes minimálbért tartunk elfogadhatónak.
3 Az idei bértárgyalások alacsony keretek között indultak, ezt
még az idén módosítani kell.
4. A következő évi bértárgyalásokat megalapozza költségvetés és az adórendszer, ezért a
kormányzat e feltételrendszer
javításával alapozza meg azokat.
Pl. adóteher-csökkentés kell.
5. 2001-re 40 000 Ft-ot, 2002re 55 000 Ft-ot javaslunk minimálbérnek.
Majd beszélt a létminimum és
a minimálbér arányának a fontosságáról. Megemlítette, hogy
foglalkozni kell azzal, hogy a minimálbér ilyen arányú emelése
milyen hatással van a foglalkoztatásra. Fölhívta a figyelmet, ha
csak a minimálbér emelésre szorítkozunk a „bérösszenyomódás"
jelentős problémát okozhat. S hasonlóképpen félni lehet a fekete
munka növekedésének a veszélyétől, a (látszólagos) részmunkaidős foglakoztatás növekedéséről, a munkaviszony helyett
polgári jogviszonyba történő átkényszerítés veszélyéről. Végül
megemlítette, hogy megdöbbentett minket a rádióban elhangzott
reggeli bejelentés, miszerint, ha
három fordulón keresztül eredménytelenek a tárgyalások, a
kormány dönt a minimálbér mértékéről. Ez olyan fenyegetés,
amellyel az OMT legfontosabb jogosítványa szűnne meg. (Azóta
ez már nem fenyegetés, hanem
valóság.) Végül javaslatot tett egy
országos bértarifa-megállapodás
létrehozására, melyben a segédmunkás legkisebb bére 40 000,
a betanított munkásé 50 400, a
szakmunkásé 59 200, a középiskolai végzettség ű alkalmazotté
70 400, a főiskolai végzettségűé
100 000, az egyetemet végzetté
pedig 116.000 forint lenne.

szakszervezeti oldalhoz — nekik
sem érdekük. Majd szólt a problémás helyzetben lévő ágazatokról, mint az agrárszféra, vagy a
ruházati ipar.
Ót követően még többen hozzászóltak az oldalról ecsetelve
a gondjaikat.
A kör bezárultával visszaszállt
a szó a kormányzati oldalra, ahol
a miniszterelnök bejelentve,
hogy hamarosan el kell mennie
(egyébként jóval tovább maradt
mint eredetileg tervezte) válaszolt a felvetésekre.
Elő ször magyarázkodott az
„önálló" képviselői indítvány miatt, majd meger ő sítette, amit
korábban mondott. Javaslataink
közül az 55 000 Ft-ot elfogadhatatlannak tartotta, de jelezte,
hogy tárgyalhatunk róla. Szerinte a minimálbér emelése fölfelé
fogja tolni a többi bért is (erre
a közszférában azért kíváncsi
leszek), s két-három év múlva
beáll az egyensúly. A bértarifa
bevezetése és alkalmazása szerinte a munkáltatói és a munkavállalói oldal megállapodásán
múlik, de ő nem szereti a sokelemes rendszert.
Válasza után elment. Mi, rövid
szünet után, már a jóval kevésbé zsúfolt teremben folytattuk a
tárgyalást, azaz még néhány
eredménytelen körrel múlattuk
az időt, majd lezártuk az ülést.

Hiába várnak támogatásra

Hogy mi volt e nagy válto
zás oka, nem tudjuk. Nem valószínű november 11-i hatkonföderációs naggy űlés, mert akkor már korábban értesítést
kapunk volna. Elképzelhető az
is, hogy a november 21-i e témával foglakozó rádió és tvm ű sorok lendítették ki holtpontjáról a már elült ügyet. De
az is lehet, hogy szebb a látszata egy utolsó pillanatban
megkísérelt tárgyalásnak.
Mindenesetre 24-én 9 órakor ismét a SzoCsa tárgyalótermében találkoztunk megkísérelni a lehetetlent.
A téma előterjesztője ezúttal is a kormányoldal volt, ahol
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, mint az oldal szóvivője mondta el, hogy
még néhány kérdés nyitva
maradt, amire választ kíván
adni. Ezek:
1. Lát-e a kormány lehetőséget a kompenzációra a
munkáltatók felé?
A válasz: Nem!
2. El kívánja e kezdeni a kormány a tárgyalást a 2001. évi
bérnövekedésről (bérajánlás)?
A válasz: Kezdjék meg a szociális partnerek a tárgyalást,
tájékoztassák folyamatosan a
kormányt, az a megállapodások
állásától függően majd bekapcsolódik. (Az idei megállapodást
a mai napig nem fogadta el.)
3. Az állami vállalatok korlátozásától el tud-e a kormány
szakadni?
A válasz: Igen. Az idei 8-9 %
helyett már lehető ség van
11,5-12%-ban megállapodni.
Oldalunk szóvivője elmondta,
hogy a megállapodás szándékával jöttünk. Kiemelte, hogy mi
40 000 Ft-ra javasoltuk megemelni a 2001. évi minimálbért,
ami véletlenül megegyezik a
kormány javaslatával. Majd sajnálatát fejezte ki, hogy a jövő
évi bérajánlásokról nem indul
meg tárgyalás az OMT-ben.
Javasolta, hogy a 11,5-12%-os
emelést ne csak az állami vállalatokra, hanem a versenyszféra egészére és a közszférára
is terjesszék ki. Hangsúlyozta,
hogy szerintünk az átlagkereset növelésétről az OMT-ben
kell tárgyalni, ezért induljanak
el a tripartit tárgyalások, s a
kormány (a hagyományoknak
megfelelően) tegyen javaslatot.

Ezek után vártuk, hogy mi történik. Először is realizálódott az
"önálló" képviselő i indítvány.
Igaz, hogy az eredetihez képest
jelentősen módosulva. A jogszabály már nem ragaszkodik a
három tárgyalási fordulóhoz,
hanem határidő t (november
25.) ír elő, s ez jelentős változás. Ugyanis ezek után nem
kell bajlódni az ülégek összehívásával. Elég a megfelelő időt
kivárni, s máris lehet dönteni.
Ehhez még a szociális partnerek sem kellenek.
Úgy is nézett ki, hogy ez fog
történni. Elmúlt az október, s
közeledett a november vége,
anélkül, hogy újabb OMT-ülés
összehívásáról hírt hallottunk
volna. Aztán megtört a jég. November 21-én kaptuk egy gyors
telefont, miszerint 23-ra összehívták az OMT bérbizottságát,
24-re pedig a plenáris ülését a
Nőhet az infláció
következő évi minimálbérek tár(Folytatás a 4. oldalon)
A munkáltatói oldal soros el- gyalásának lefolytatására.
nöke is örömét fejezte ki a miniszterelnök jelenléte miatt, hiszen most az egész ország
szempontjából fontos dolgok dőlAz Országos Munkaügyi Tanács munkaadói oldala sajnálattal
hetnek el. Elmondta azt is, hogy állapítja meg, hogy a társadalmi párbeszéd intézményesített
a megegyezés szándékával jöt- fórumain nem sikerült megállapodni a 2001. és 2002. évre értek, de a 40 000 forintban csak vényes legkisebb havi munkabér (minimális bér) összegében.
akkor tudnak megállapodni, ha
A munkaadói oldal szomorúan veszi tudomásul, hogy a Maa kormány a megnöveked ő ter- gyar Köztársaság kormánya súlyosan megsértette a társadalmi
heket jelentősen kompenzálja. A párbeszéd írott és íratlan szabályait, elvonta a szociális partterheket a kormánynak és nekik nerektől a bérmegállapodás jogát, s véleményüket, szakmai érközösen kell vállalni. Szóvivőjük veiket figyelmen kívül hagyva önkényes módon határozta meg
elmondta, ők vannak a legne- a legkisebb munkabér összegét.
A munkaadói oldal — a szakszervezetek és a kormányzati
hezebb helyzetben, mivel ők
ülnek a fizető oldalon. Beszélt oldal által előterjesztett összegben — támogatta volna a 40 000.arról, hogy ők a bért munkapia- Ft/fő /hó minimális bér 2001. január 1-jel hatálybaléptetését, de
ci kategóriaként közelítik meg, s ehhez érdemi ellentételezést kért a teher enyhítése érdekében.
ezért mértéktartó növekedésben A magyar kormány azonban valamennyi kompenzációs javaslakell megállapodni. Fölvetette: ké- tunkat elutasította.
A munkaadói oldal nem adhatja a nevét olyan — az ellentétepes lesz-e a teljes nemzetgazlezés
összegét és technikáját nem tartalmazó — megállapodásdaság a minimálbér kifizetéséhoz, amely a vállalkozások tömegeinek ellehetetlenülését és a
re? Szerinte a sikereseknek ez
munkavállalók százezreinek egzisztenciális elbizonytalanodánem lesz gond, de mi lesz a
sát eredményezheti.
nem sikeresekkel? Az államnak
A tárgyalások rossz légköréért, az egyeztetések eredményteviszont itt nyeresége lesz, tehát lenségéért, a vállalkozásokat sújtó ellentételezés
nélküli teherkéri, hogy azon osztozzanak. növekedésért és a súlyos foglalkoztatási kihatásokkal járó, az
Erre konkrét javaslatot is tett. Ki- inflációt gerjesztő és a gazdasági stabilitást veszélyeztető injelentette, hogy nem akarnak el- tézkedés valamennyi negatív következményéért a kormányzati
indulni a feketemunka felé, s oldalt terheli felelő sség.
megjegyezte, hogy a minimálbér
Budapest. 2000. november 24.
ilyen arányú emelése inflációnöOrszágos Munkaügyi Tanács, Munkaadói Oldal
velő lehet, ami — hasonlóan a
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Tudósítások
kormányzati döntést tudomásul

(folytatás a 3. oldalról)

A munkáltatói oldal szóvivője
rövid kronologikus áttekintésben
mondta el az eddigi tárgyalások
és javaslattételek sorrendjét,
majd megjegyezte: a kormány a
javaslataikat nem vette komolyan. Pedig ők első perctől kezdve azonosultak a céllal, de várták a kormány segítségét a realizáláshoz, azaz az egészségügyi hozzájárulás jelentős csökkentését, és szükség szerint
kompenzációs összeghez jutás
lehetőségét a Munkaerőpiaci
Alapból. Ez azonban elmaradt,
tehát a kormányzati oldal nem
támogatja őket.
Véleménye szerint a kormány
egy tízéves tradíciót próbál
megváltoztatni azzal, hogy a
bérajánlásról szóló tárgyalást
kétoldalúvá teszi. Megjegyezte
azt is, ha a kormány ilyen aktív
a minimálbérekben, ne szálljon
ki a bértárgyalásokból sem. Kijelentette továbbá, hogy az állami vállalatokkal kapcsolatos

veszik, de a mi béremelési javaslatunkat elutasítják.
A kormányzati oldal szóvivője
miután meger ő sítette, hogy
OMT van és lesz is elmondta,
hogy ma a nyitott kérdések miatt kellett összejönni, egyébként
bizonyos kompenzációk már történtek.

Az érdemi vita
lehetetlensége
Oldalunk szóvivője ezt követően tett még egy kísérletet a megállapodásra, de megemlítette,
hogy ma fenyegetés alatt tárgyalunk. Megjegyezte, hogy oldalunk
támogatja a munkáltatói oldal
kompenzációs kéréseit, mert ellenkező esetben a nagyobb minimálbérnek olyan foglalkoztatáspolitikai következményei lehetnek, amit el kívánnánk kerülni.
Ezért javasolja, hogy állítsunk fel
egy monitoring rendszert, amely
figyeli az eseményeket, a 40 000
Ft-os minimálbér következmé-

A Miniszterelnök
a szociális párbeszédről
(Folytatás az 1. oldalról)

dom mondani, hogy az elmúlt
két évben a bérek vásárlóereje
6 százalékkal nő tt. Ha a gyermekek után járó adókedvezményt is ideszámítom, márpedig ide kell számítanunk, akkor
10 százalékos a bérek vásárlóerő-növekedése, ami szerintem
szép sikere a magyar gazdaságnak. Ha azt nézzük, hogy
csökken a munkanélküliség, ez
is inkább elégedettséget kellene hogy kiváltson a szakszervezetek oldalán. És van egy dolog, amit a kormány átvisz a
szakszervezetek régi követelései közül, és amelyet a szakszervezetek önmagukban nem
lettek volna képesek érvényesíteni. Ez a 40 ezer forintos minimálbér. Tehát egyetértés van
ma a magyar kormány és a
szakszervezetek között, hogy a
minimálbért emeljük föl 40 ezer
forintra. Sajnos a munkaadók
ezzel nem értenek egyet, ezért
a kormánynak meg kellett teremteni a jogot és lehetőséget

a maga számára, hogy saját
döntésre vezesse be a 40 ezer
forintos minimálbért, hacsak november 25-ig err ő l nem állapodnak meg a szakszervezetek
egyfelől és a munkaadók másfelől. De ha ezt meg is kell tennünk 25-én, akkor is egy szakszervezeti követelést viszünk
majd diadalra. Ezért is inkább
talán kölcsönös elismeréssel
kéne nyugtázni a szakszervezeteknek a kormányt, a kormánynak pedig a szakszervezetek erőfeszítéseit, és kevésbé demonstrációkkal. Tehát ha
ezt az ember mind végiggondolja, akkor nem tű nik teljesen
indokolatlannak az a föltételezés, hogy talán nem is annyira
gazdasági természet ű , hanem
sokkal inkább pártpolitikai jellegű megmozdulás volt ez.
Riporter: És azt a kritikát nem
fogadja el, hogy a párbeszéd
nem tökéletes a kormány és a
szakszervezetek között?
Orbán Viktor: Nem tudom,
milyen egy tökéletes párbe-

Köszöntjük
az Enzimológiai Intézetet*
Intézetünk ötvenesztendő s.
Ezen alkalomból visszatekintünk
és köszöntjük azt a tudományos
szellemet, mely létrehozta és sikeresen m ű ködtette fél évszázadon át.
Van mit ünnepelnünk, a fennmaradás puszta tényén messze
túlmenően. Intézetünk — sok más
akadémiai intézethez hasonlóan
— álságos, ellentmondásos történelmi korban fogant, amit alkalmi kritikusaink rovásunkra írnak. Furcsa logika. Természettudományi kutatóintézetek létjogosultságát nem az alapításuk
idején dívó ideológiák, hanem a
múltban elért és a jövőben várható teljesítmények igazolhatják.
Egy tudományos műhely teljesítménye, rangja, szorosan összefügg a falak között uralkodó szellemmel, amelynek alfája a tudományos igazság feltétlen tisztelete, a kutató szellemi szabadsága. Intézetünk e vonatkozásban
szerencsés volt, mert negyedszázadon át igazgatója, Straub F.

Bruno ezt a mentalitást képviselte és honosította meg környezetében. Mai vezető kutatóink közül többen ennek köszönhetik
pályájuk kedvező alakulását. Ilyen
hagyományok birtokában természetes, hogy az intézetvezetés
napjainkig a tudományos kiválóság érvényre juttatását tekinti feladatának. Egy kutatóintézetet
azok fémjeleznek, akiket e műhely befogadott vagy kinevelt, miközben óhatatlanul voltak és lesznek, akiket kirekeszt. Bár ez
utóbbi kategória kényes és vitatható, meg merem kockáztatni,
hogy az évtizedek során számottevő tehetség nálunk el nem kallódott, ki nem bukott, hacsak
nem felfelé: nagyobb lehetőségeket kínáló hazai vagy külföldi
karrierek irányában.
Ötven év nagy idő, még egy
intézet életében is, mely különböző korszakokra tagolódik, eltérő tudományos irányultsággal
és sikerességgel. Új korszak
kezdődött a Szegedi Biológiai

telten nem találtak meghal
gatásra.
Igy a levezető elnöknek nem
maradt más választása, mint
e napirendi pont lezárása, amit
meg is tett.
A következőkben még egyetértettünk a 2001 évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló bérbizottsági javaslattal, majd jóváhagytuk az
OMT ez évi munkatervét (jobb
későn mint soha).
Oldalunk megjegyezte, hogy
a bérajánlásról az OMT keretében tárgyaljunk. Ezt a másik
két oldal is elfogadta.
Más téma nem lévén a levezető elnök 10.30-kor befejezettnek nyilvánította a plenáris ülést.
A kormány egyébként a november 25-i ülése kezdetekor
néhány másodperc alatt elfogadta a 2001 évi minimálbér
40 000 forintos összegét, s
ezt a döntését azonnal ki is
hirdette, hadd tudják meg a
dolgozók: jó apaként gondoskodik róluk!
Q-ti

nyeit és negatív hatásait. Figyelmeztetett arra, hogy veszélyes a
reálbér-növekedés és a családi
kedvezmény együttes kezelése,
mivel az utóbbi szociális elem.
Kihasználva oldalunk szólási
lehetőségét, a SZEF képviselője még említést tett — a közszférát képviselő konföderációk nevében — a szféra sanyarú béreirő l is. Arról, hogy mi
messze alatta maradunk az
átlagnak. Ezért elfogadhatatlannak tartjuk a csak februárra
tervezett ez évi bérkorrekciót.
Már most korrigálni kell a béreket ott, ahol csak 8,25 %-os
táblaemelkedés volt. Kérte a
kormányt, hogy legyen e feszültségekre figyelemmel.
Ezután még néhány hozzászólás hangzott el az oldalunkon,
majd a munkáltatók képviselője
kapott szót. Hangsúlyozta, hogy
nem adták nevüket a minimálbérhez, mivel nekik alapkövetelményük volt, ami nem teljesült,
de ebben az alkufolyamatban
végig partnerek voltak, csak az
üzlet nem jött össze.

A kör végén a kormányzati
oldal szóviv ője megállapította
a végeredményt: a munkáltatói oldal nem fogadta el a kormány javaslatát, a munkavállalói oldal elfogadta. Javasolta ennek rögzítését a jegyzőkönyvbe. Megjegyezte még,
hogy sok minden elhangzott,
amir ől a következő OMT-üléseken kell majd tárgyalni. Majd
kijelentette: nem kell külön
monitor, mert a hatásokat már
most figyelik.
Ezután oldalunkról még elhangzott: a 40 000 forintos minimálbérről nem volt tárgyalásos
helyzet, ezért mára sok feladat
nem maradt, következménye a
kormány felelőssége lesz, és az
is, hogy szerintünk fontosabb a
MAT-pénzeket munkahelyek
megtartására, mint segélyre fordítani. Majd érzékelve az érdemi vita és a megállapodás lehetetlenségét, javasoltuk a napirend lezárását.
A munkáltatók hasonlóan lezártnak tekintették a tárgyalást, mivel világos érveik ismé-

széd. Párbeszéd van a két fél
között, számos alkalommal történtek egyeztetések, épp a kormányülésen számolt be
Matolcsy miniszter úr arról,
hogy az elmúlt időszakban a
Munka Törvénykönyv módosítása és más konkrét ügyek
miatt hányszor voltak tárgyalások kormányzati képviselők és
szakszervezeti képviselők között. Ez egy nagyon magas
szám. Ráadásul az európai
uniós országjelentésbő l is azt
olvashatjuk ki, hogy most már
Nyugaton is látják, hogy Magyarországon egy új érdekegyeztetési rendszert alakítottunk ki,
az európai uniós országok mintáiból véve a tapasztalatokat és
a tanácsokat. Az Európai Unió
is azt mondja, hogy ez egy európai mércével mérhető, az unión belül is helyét megálló érdekegyeztetési rendszer. Persze hozzáteszi az unió, hogy
szeretné, hogyha minél több
kérdésben meg is tudnának állapodni a felek. De ezzel mindannyian így vagyunk, mindannyian annak örülnénk, ha
minél több kérdésben meg tudunk állapodni. Van, amikor ez
sikerül, van, amikor pedig nem.

A szociális párbeszéd
Magyarországon

Központ
megalakulásával,
amelynek széles szakmai profilja termékenyítőleg hatott kutatásainkra, míg a budapesti „anyaintézet" szellemisége és gyakorlata gyökeret vert a szegedi intézetekben, az első fő igazgató,
Straub F. Bruno személye révén
is. Ma büszkén valljuk magunkat
a világhírű, Kiválósági Központ
címet elnyert SZBK egyik sikeres intézetének, és vállvetve
igyekszünk megfelelni azon globális kihívásoknak és nemzeti
elvárásoknak, melyeket az új évezred az élettudományokkal
szemben támaszt.
Az ötvenéves intézetet dr.
Fridrich Péter igazgató köszönt őjével üdvözöljük.
Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(XIII., Victor Hugo u.
18-22., fsz. 17.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

(Folytatás az 1. oldalról)

szükséges, hogy az országon belüli szociális párbeszéd töretlen
fejlesztése érdekében aktív lépések történjenek.
Az országos szint ű érdemi konzultáció hiánya nem csupán az
európai szintű szociális párbeszédre történő felkészülés szempontjából lehet káros, hanem a decentralizált (ágazati, regionális, vállalati) szintek tekintetében is. Semmilyen konkrét lépés
nem történt annak érdekében, hogy ezeken a szinteken megerő södjön az autonóm szociális párbeszéd. Mindamellett bizonyos fokú aggodalomra ad okot a párbeszéd eredménye, s a
kormánynak további erő feszítéseket kell tennie az érdemi párbeszéd biztosítása és megfelelő formában történő továbbvitele
érdekében. Különösen a Gazdasági Tanácsot a kormány pusztán arra használja fel, hogy tájékoztatást adjon a társadalom
különböző rendű és rangú képviselőinek, köztük a szociális partnereknek, a párbeszéd lehetősége nélkül. (...)
A szociális párbeszéd nem a fontosságának megfelelő figyelemben részesül, s ezt a helyzetet orvosolni kell. Az új struktúrákat érdemi, szociális párbeszédet eredményező módon kell
felhasználni. Aktívan elő kell segíteni az országon belüli szociális
párbeszéd töretlen fejlesztését. Az országos szintű érdemi konzultáció hiánya nem csupán európai szinten káros a szociális
párbeszédre, hanem a decentralizált (ágazati, regionális, vállalati) szintek szempontjából is. Magyarországnak lépéseket kell
tennie, hogy ezeken a szinteken megerősítse az autonóm szociális párbeszédet." (...)

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2000. október 18-i ülésének
(AKT 7/2000.) állásfoglalásai
(Folytatás a 2. oldalról)

AKT 7/4/2000. (XI. 18.) állásfoglalás:
Az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár (ATPA) létrehozásával kapcsolatos technikai háttérről dr. Radnai Tamás, a
Kémiai Kutatóközpont (KK) munkatársa adott tájékoztatást.
Az AKT elnöke köszönetet mondott az ATPA el őkészítésében közrem űköd ő bizottságok tevékenységéért, amely lehet ővé tette a munkák haladéktalan beindítását. A kezdeti lépésekhez az anyagi feltételek is megteremt ődtek. A még nyitott
kérdések tisztázása az el őkészít ő bizottság és a kuratóriumok
feladata. A m űködési szabályzat elkészítésének határideje
december 15, amelynek véleményezésébe be kell vonni az
AKVT-t is.
AKT 7/5/2000. (Xl. 18.) állásfoglalás:
A testület megvitatta a távoktatásról készített anyagot, amelynek célja az ilyen irányú kezdeményezések segítése, a részvételi stratégia kialakítása. Az elképzelés fő ként a szellemi kapacitásra épít. Az MTA-intézetek leginkább oktatási anyagok összeállításában tudnak segíteni, de csak választható tevékenységként. Több kérdés még tisztázatlan, a költségeket pályázati forrásból kell elő teremteni.
Az AKT köszönettel vette a tájékoztatást. Az észrevételeket,
javaslatokat megküldik az anyag összeállítójának.
AKT 7/6/2000. (XI. 18.) állásfoglalás:
Egyebek között szó volt a 2001. évi költségvetésr ő l, amelyben igen nagy elő relépés a kutatóknak a felsőoktatási oktatókkal való azonos megítélése, az ahhoz szükséges anyagiak
biztosítása. A többi terület kondícióinak javítása 2002-ben várható.

