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Pro Vita

relhívás

SZÓSZÓLÓ

A 10 éve alapított PRO VITA alapít-C\
vány kollégáink árván, félárván maradt gyermekeit támogatja, érettségijükig vagy. 18 éves korukig. Kérjük, adója
1%-val Ön is támogassa őket.

Szükségünk van egymásra!

Adószám 19020714-1-01

A TUDOMANYOS ES INNOV Cl • S DOLGOZOK SZAKSZERVEZET NEK LAPJA
www.tudosz.hu

Akadémiai érdekegyeztetés
a béremelésről
Az évezred első akadémiai érdekegyeztetésére került sor 2001. január 8-án. Az MTA tárgyalócsoport által kezdeményezett plenáris ülés napirendje „A 2001. január 1-jétől hatályos új
kutatói illetményrendszer bevezetésével, valamint a 2001. évi béremelések végrehajtásával
kapcsolatos tennivalók" voltak. A béremelés elfogadott elvei:
• A központi illetményfejlesztési keretet annak szétosztása
után is csak illetményfejlesztésre lehet használni.
• Új kutatói illetményrendszer
minden kutatóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen forrás
terhére van foglalkoztatva.
A béremelésre elfogadott
ajánlások:
• A nem kutatói átlagkeresetnövelés 8,75%
• Az igazgatók béremelése
legalább 8,75%
• A nagym ű szereknél nem-kutatói státusban dolgozó mérnökök bérkiegészítésére külön
keret lett elkülönítve. Ebbő l
bértábla szerinti bérük és a
tud. munkatársi bér különbségének fele igényelhető.

• A kutatói munkakörökbe felsoroltakra megsz ű nik a kor szerinti előmenetel, a vezetői és veszélyességi pótlékon kívül megszűnnek a pótlékok. Az új bérük
nem lehet kevesebb, mint:
tudományos segédmunkatárs:
92 000Ft
tudományos munkatárs:
115 000Ft
tudományos főmunkatárs:
161 000Ft
tudományos tanácsadó:
230 000Ft
Ha korábban többet kaptak,
úgy a régi bérük marad, de az
akadémiai kutatóhelyeken minimum 5%-os emelést mindenki
kell hogy kapjon!
A szakszervezeti oldal az
alábbiakat jelentette be az MTA

és az igazgatók képviselőinek:
Továbbra is javasoljuk, hogy a
főmunkatársi kinevezéshez a törvény által előírt (az intézeti Tudományos Tanácsok által kidolgozandó) minősítési feltételeket
az MTA összehasonlítás céljából
kérje be, az intézetek pedig hozzák (belső) nyilvánosságra.
Az intézetekben folytatott aláírásgy űjtő akciónk eredménye a
következő:
• A kutatói bérrendszerben le
gyen kor szerinti elő menetel:
379 igen / 8 nem
• a nem kutatók számára
15%-os pótlék bevezetésétő l:
524 helyeselné / 1 nem
A szakszervezetek kérik a
tárgyaló feleket, támogassák ez
irányú kezdeményezéseiket.

2001. évi bértábla
Fízetési
fokozatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fizetési osztályok
A
23 200
24 100
25 100
26 000
26 900
27 800
28 800
29 700
30 600
31 600
32 500
33 400
34 300
35 300

B
26 000
27 300
28 600
29 900
31 500
33 000
34 600
36 100
37 700
39 300
40 800
42 400
43 900
45 500

C
30 100
31 600
30 000
31 400
33 000
34 700
36 300
37 900
39 600
41 200
42 900
48 500
46 100
47 800

D
28 700
30 100
31 600
33 000
34 700
36 400
38 200
39 900
41 600
43 300
45 100
46 800
48 500
50 200

E
32 800
34 400
36 100
37 700
39 700
41 700
43 600
45 600
47 600
49 500
51 500
53 500
55 400
57 400

F
39 600
42 000
44 400
46 700
49 100
51 500
53 900
56 200
58 600
61 000
63 400
65 700
68 500
71 300

G
43 700
46 300
48 900
51 600
54 200
56 800
59 400
62 100
64 700
67 300
69 900
72 500
75 600
78 700

H
46 500
49 300
52 100
54 900
57 700
60 500
63 200
66 000
68 800
71 600
74 400
77 200
80 400
83 700

I
51 900
55 000
58 100
61 200
64 400
67 500
70 600
73 700
76 800
79 900
83 000
86 200
89 800
93 400

J
57 300
60 700
64 200
67 600
71 100
74 500
77 900
81 400
84 800
88 200
91 700
95 100
99 100
103 100

2001. évi bértábla 1,05-os szakmai szorzó figyelembevételével
Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fizetési osztályok
A
24 400
25 300
26 300
27 300
28 300
29 200
30 200
31 200
32 200
33 100
34 100
35 100
36 100
37 000

8
27 300
28 700
30 000
31 400
33 000
34 700
36 300
37 900
39 600
41 200
42 900
44 500
46 100
47 800

C
28 700
30 100
: 31 500
33 000
34 700
36 400
38 100
39 800
41 600
43 300
45 000
16 700
48 400
50 200

E
D
34 400
30 100
36 200
31 600
37 900
33 100
34 700 ' 39 600
41 700
36 500
38 300
43 700
45 800
40 100
41 900
47 900
43 700
49 900
52 000
45 500
47 300
54 100
49 100
56 100
58 200
50 900
52 700
60 300

F
41 600
44 100
46 600
49 100
51 600
54 100
56 500
59 000
61 500
64 000
66 500
69 000
71 900
74 800

G
45 900
48 600
51 400
54 100
56 900
59 700
62 400
65 200
67 900
70 700
73 400
76 200
79 400
82 600

H
48 800
51 800
54 700
57 600
60 500
63 500
66 400
69 300
72 300
75 200
78 100
81 000
84 500
87 900

I
54 500
57 800
61 000
64 300
67 600
70 800
74 100
77 400
80 400
83 900
87 200
90 500
94 300
98 100

J
60 200
63 800
67 700
71 000
74 600
78 200
81 800
85 400
89 000
92 700
96 300
99 900
104 100
108 300

Szakszervezetek az Interneten!

wwww.konfoderaciok.hu
Szeretettel várjuk a hat magyar szakszervezeti konföderáció közös honlapján!
A szakszervezeteink a legnagyobb civil érdek-képviseleti szervezetek. Célunk a dolgozók, a
munkavállalók, a munkások, az üzleti tulajdonnal nem rendelkezők érdekeinek védelme. Honlapunkat is az ő céljaik és érdekeik jobb szolgálatáért hoztuk létre.
Ha már ismer minket, úgy belátása szerint szörföljön nálunk. Ha még nem, akkor kérjük,
látogassa meg oldalainkat!

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években, amikor
még nem volt lehetséges az 1%-os adófelajánlás, gyermekeinknek jótékonysági rendezvényének, illetve egyéb jótékonysági rendezvény bevételéből tudtunk támogatást adni. Többen közülük már egyetemet, fő iskolát végzett fiatalemberekké váltak. Kérjük, segítsen, és mi továbbítjuk segítségét.

Egy fő re jutó oktatói, kutatói átlagbérek 1999-ben

Egetemi tanár

Alapdietmény

összes bér

94 669

223 256

.kötelező

bér 2001
230 000

Kutatópn?jeszor és
tudományos tanácsadó

88 845

150 131

230 000

Egyetemi docens

79 700

156 900

161 000

Tudományos f őmunkatárs

73 092

117 026

161 000

Egetemi adjunktus

68 585

89 589

115 000

Tudományos munkat árs

57 851

80 180

115 000

Egyetemi tan ársegéd

52 358

70 652

92 000

iiidományos segédmunkatáiN

38 494

51 201

92 000

Forrás: Oktatási Minisztérium (oktatábérátlasi
gok)
MTA 2000.
májusi közgy űlés 3. sz.
melléklete
(MTA kutatói
bérátlagok)

Tisztelt TUDOSZ-tagok
és tisztelt
potenciális TUDOSZ-tagok!
- Tudom, ma már meglehetősen késő van újévi köszöntőt mondani, de a lap hagyományai megkívánják az első számban az elnöki bevezetőt. Különösen akkor, ha nemcsak egy új évet, hanem
egy új évezredet is megkezdtünk. Ami mellett mégsem lehet szó
nélkül elmenni, még akkor sem, ha egyesek szerint már egy éve
benne vagyunk az újban. Tiszteljük egymás véleményét, de tanalékoljuk érveinket, mert a következő évezredfordulóig még tíz alkalommal lesz aktuális ez a vita a századfordulókon. S az már csak
nagyképű remény, hogy ez akkor lenne szép, ha a vita a Szószóló
hasábjain (is) zajlana.
- Akár most volt a forduló, akár nem, a 2001. év mindenképp újat
hozott a kutatók életében. Ugyanis kimondatott az, amiért évek óta
harcoltunk, a felsőoktatás oktatóinak és a tudományos kutatás
kutatóinak egyenlősége, ami egyben egységes illetményrendszerhez való tartozást is jelent, méghozzá az eddiginél magasabb szinten. Ső t ezt a nagy többség februárban már meg is kapta. De a
törvény szava ellenére többen még nem. Nekik most felettébb furcsa gondolataik lehetnek illetékes feletteseikről, mert úgy vélik, nem
tettek meg mindent a nagyobb bérük érdekében, sőt néhol még
kutatói, kutatóintézeti létüket is kétségbe vonták. De reménykedjenek, mert mi nem hagytuk annyiban a dolgot. A TUDOSZ lépett, és
ennek hatására megmozdultak a hivatali kerekek, az illetékes minisztériumok lázasan keresik a megoldást, hibájuk korrigálásnak a
lehető ségét. Bízzunk benne, hogy hamarosan meg is találják, mert
a végtelenségig nem lehetünk türelemmel.
- Meg kell mondanom azonban azt is, bármennyire örülünk a
kutatók megérdemelt anyagi előrelépésének, csak az egyik szemünk nevet. Ugyanis még a felső oktatói-kutatói illetményrendszeren is van mit javítani, a nem kutatói állomány helyzete egyenesen aggasztó. Ok még nem tudtak kitörni az etióp szintr ől, ami
tarthatatlan, hiszen részvételük nélkül a legtöbb területen nem
lehet érdemi, eredményes munkát végezni. Márpedig, ha ezt várjuk
tőlük, akkor ezt az elvárást a megfelelő színvonalú és megfelelően differenciált bérezéssel is ki kell fejezni. Márpedig mi azért is
dolgozunk, hogy mindez mielőbb bekövetkezzen.
- Az elmondottakból azt hiszem látható, hogy ez az esztend ő
sem marad feladatok nélkül, pedig még csak a bérezésr ő l beszéltem. Ha végiggondoljuk mi vár még ránk: beszámoló küldöttgy ű lés, üzemi-közalkalmazotti tanácsi választás, több alapszervezetnél tisztújítás stb., akkor nem mondhatjuk, hogy az új
évezred eseménytelenül kezdő dik. És remélem azt sem fogjuk
mondani, hogy eredménytelenül kezdő dött. De ehhez mindnyájan kellünk. Kell egy mindig a tagság érdekeit szem elő tt tartó,
azért mindent megtevő elnökség és egy odaadó, nagy munkabírású titkár, kell egy jól mű ködő iroda, kellenek a tagságot, az
alapszervezeteket képviselő és összefogó alapszervezeti vezet ők (titkárok, elnökök), és legfő képp kellenek önök, a Tagság,
illetve a szimpatizánsok, bár remélem, ez utóbbiak mind többjét
tagjaink sorába tudhatjuk (különösen remélem, hogy fiatal, pályakezdő munkatársaink is fölismerik: szükségük van a szakszervezetre), s velük meger ősödve még eredményesebben képviselhetjük közös érdekeinket.
Kuti László
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A 2000. december 6-i nizzai EU-csúcstalálkozó alkalmából

Az Európai Szakszervezeti
Szövetség felhívása
Európa túlságosan a piacról és a tőkéről szól. Európa nem igazán foglalkozik a munkaerővel,
az emberekkel, a méltósággal és a szolidaritással. A változás feltétlenül szükséges.
A munkanélküliség továbbra
is több millió európait sújt, leginkább a fiatalok és a nő k közül szedve áldozatait. Európai
dolgozók 9%-a munkanélküli.
Európai lakosságnak 18%-a
nyomorban él. A munkanélküliség együttjár az állások bizonytalanságával, a n ő k és
férfiak közötti fizetési és munkakörülményi egyenlő tlenséggel, a szociális támogatás elgyengülésével és a kitaszítottság növekedésével.
dr. K őszegi László, az ÉSZT
és a TUDOSZ elnökség tagja
2000. december 6-án az Ertelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében tüntetett az európai munkavállalók
közös érdekeiért.
Az Európai Szakszervezetek
Szövetsége (ETUC) meg van
róla győződve, hogy Európában
léteznek azok az elő feltételek,
hogy a teljes foglalkoztatásra lehessen törekedni. A teljes foglalkoztatás kell legyen a legfontosabb Európában, amelyet alátámaszt a tartós és fenntartható
növekedés, valamint a befektetésre, az adózásra, az innovációra, az egész életen át való tanulásra, az esélyegyenlő ségre
vonatkozó egyeztetett európai
irányelvek.
Életbevágóan fontos, hogy az
Európai Uniót közelebb hozzuk
a munkásaihoz és az állampolgáraihoz. Az Európai Unió egy
szociális, állampolgár-orientált
Európává kell váljon. Ez politikai
és szociális jogokat tesz szükségessé. A munkások jogait és
legfőképpen a szakszervezeteik

jogait teljes mértékben el kell ismerni. A politikai jogok, a személyi jogok, a szociális és a
szakszervezeti jogok összetartoznak és elválaszthatatlanok.
A szakszervezeteknek az a
joga, hogy nemzethatárokat is
átlépve mű ködjön ugyanolyan
természetes, mint ahogy az áruk
is minden gond nélkül átlépik a
határokat és a tőke is szabadon
vándorol. Egy piacunk van, közgazdaságilag integráltak vagyunk, s egy pénznemünk van.
Ebből tehát egyértelműen következik és fontos, hogy európai
szinten garantáljuk a kollektív
szerz ő déshez való jogot, a
szakszervezetek mű ködési jogát, a sztrájkhoz való jogot.
Ennek szerepelnie kell az EUegyezményben.
Az EU csúcstalálkozója Nizzában az alapvető jogokat tartalmazó okiratról fog dönteni. Az okirat
szövege egy lépés a jó irányba.
De nem több, mint egy lépés, és
lépésnek sem elég nagy.
Európa munkásai olyan jogi
okiratot szeretnének, ami törvény szerint kötelező és szerepel a az EU-egyezményben és
nem csupán egy politikai kiáltvány. Az Európai Szakszervezetek Szövetsége felhívja a nizzai csúcstalálkozó figyelmét
arra, hogy konkrét hivatkozásnak kell szerepelnie az egyezményben az okirattal kapcsolat-

•

ban, méghozzá arra vonatkozólag, hogy konkrétan hogyan és
mikor kerül majd a teljes felújított okirat szövege. az egyezménybe.
Annak érdekében, hogy az Európai Uniót közelebb vigyük a
munkásaihoz és állampolgáraihoz, a határozatoknak egyértelműnek és hatásosnak kell lenniük. Nélkülözhetetlen az unió számára, hogy megreformálja a döntéshozatali folyamatokat. A vétójog akadályozó tényezővé vált,
megakadályozva az uniót a szociális fejlődés előrehaladásában.
Többségi döntéshozatal kellene
legyen az általános szabály az
európai döntésekben.
Annak érdekében, hogy az államfők és kormányok megértsék
ezt az üzenetet, s hogy szavakból
tett legyen, az Európai Szakszervezetek Szövetsége tüntetést szervez Nizzában, December 6-án.
Az Európai Szakszervezetek
Szövetsége felhívja a csúcstalálkozó figyelmét arra, hogy fogadja el a jövőbe néző szociális
napirendi pontokat és lendítse
előre a szociális irányelvek fejlődését az Európai Unióban az elkövetkezendő öt évben, hogy
lépjenek életbe az alapelvek és
a jogok, amelyek az okiratban
szerepelnek, biztosítson több és
jobb munkalehetőséget, fellépjen
a diszkrimináció, egyenlőtlenség
és kitaszítás ellen.

Together for the Social Europe

Hungarian Trade Unions

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Gyermekek után járó kedvezmények
A 2001-re érvényes szja-törvény szerint
Az egy eltartottról gondoskodók évi 400 000 Ft, két eltartottról gondoskodók évi 642 857 Ft, míg a három eltartottról
gondoskodók évi 1 350 000 Ft jövedelem után nem fizetnek
adót. Háromnál több eltartott esetén eltartottanként további
300 000 Ft után nem kell adót fizetni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eltartott esetén a
kedvezmény havonta 3000 Ft, két eltartottnál eltartottanként
4000 Ft, három eltartottnál eltartottanként 10 000 Ft. A négy és
további eltartott esetén eltartottanként ugyancsak 10 000 Ft a
kedvezmény.
Az egy eltartottra jutó kedvezmény megállapításánál azokat a gyerekeket is tekintetbe kell venni, akikre családi pótlékot már nem folyósítanak ugyan, de a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe veszik.
A kedvezményt a havi szja levonásánál a munkáltató figyelembe veszi.
Forrás: APEH-tájékoztató

Szolidaritás!
A Tudományos és Innovációs
Dolgozók
Szakszervezete
(TUDOSZ) — csatlakozva a 6
konföderáció 2001. február 6-i
felhívásához — támogatja a Repülőgép Mű szakiak Független
Szakszervezete (RMFSZ) és a
Repülőgép-szerelők Szakszervezete (RFSZ) követeléseit.
A TUDOSZ elnöksége

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

Definíciók
Jó tudni, hogy nincsen tovább
vita, mi számít alapkutatásnak,
mi alkalmazott kutatásnak. Immáron törvényben van megfogalmazva, a személyi jövedelemadó törvényben. (Természetesen ennél jóval többről van
szó, a különböző kutatásokat
megillető adókedvezményekről,
illetve fizetendő adónemekről.)
Alapkutatás: olyan kísérleti és
elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése
a jelenségek alapvető lényegéről
és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló
eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.
Kísérleti fejlesztés: olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatból
nyert, már létező tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek
és szerkezet létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása.

2001. FEBRUÁR-MÁRCIUS
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

2000. december 13-i
ülésének (AKT 8/2000.)
állásfoglalásai
AKT 8/1/2000. (XII. 13.) állásfoglalás:
Az AKT elnöke tájékoztatót adott az akadémiai kutatóhelyek
2001. évi költségvetésének helyzetéről, majd ezután a testület
döntött a 2001. évi gép-, műszerberuházási keret tudományterületek közötti arányáról.
Az AKT egyhangú szavazással a keret tudományterületi arányait az alábbiakban határozta meg:
133,3 M Ft
Élettudományok
30%
Matematika és természettudományok 57%
253,3 M Ft
13%
57,8 M Ft
Társadalomtudományok
AKT 8/2/2000. (XII. 13.) állásfoglalás:
A testület megtárgyalta az intézetek 2000. évi tevékenységéről
szóló beszámoltatásról készült írásos előterjesztést.
Az AKT a beszámoltatás előterjesztett rendjét, az észrevételek
figyelembevételével jóváhagyta.
AKT 8/3/2000. (XII. 13.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
igazgatói posztjára beérkezett pályázatot.
A testület egyhangú szavazással támogatta Katona Gyula igazgatói kinevezését a kutatóintézet élére, 5 éves id őtartamra.
AKT 8/4/2000. (XII. 13.) állásfoglalás:
Az „Egyebek" keretében a testület foglalkozott
— a Magyar Akkreditációs Bizottságba történt akadémiai jelöléssel, és tudomásul vette Engel Pál, Rechnitzer János, Bedő
Zoltán, Dudits Dénes, Makara Gábor, Hajós György, Kollár János és Bokor József delegálását,
— a Jogtudományi Intézet, a Politikai Tudományok Intézete és
a Támogatott Kutatóhelyek Irodájának szervezeti és mű ködési
szabályzataival.
Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a Jogtudományi
Intézet, a Politikai Tudományok Intézete és a Támogatott Kutatóhelyek Irodájának beterjesztett szervezeti és működési szabályzatát.
— Lakatos Istvánnak, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai
Intézetének igazgatója részérő l benyújtott kérelemmel társult
tagság elnyerésére vonatkozóan. Tekintettel a Hálózati Tanács
és az MTA Földtudományok Osztályának támogató véleményére is,
az AKT e kérést egyhangúan támogatta.
— a Hálózati Tanács javaslatával, hogy a Gáspárdy László
vezette MTA-ME Magánjogi Harmonizációs Kutatócsoport — nevezett nyugdíjazására, illetve arra tekintettel, hogy a csoport
tagjai közül senki sem felel meg a kutatócsoport vezető i követelménynek — 2000. november 1-jétől sz ű njön meg, idő arányos
támogatásfelhasználással.
Az AKT a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
— a SZTAKI ingatlanelidegenítésre vonatkozó kérésével.
Az AKT a kérést azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy az üdülőrészt megvásárlásra elő ször az Akadémiához tartozó intézeteknek ajánlják fel.

A 2001. január 22-i ülés
(AKT 1/2001.)
állásfoglalásai
AKT 1/1/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
Az AKT megalakulása, az alapszabály és ügyrend áttekintése.
Az AKT elfogadta, hogy továbbra is az eddigi alapszabály szerint működik, az ügyrend esetleges módosításához az elnök kérte,
hogy a tagok javaslataikat két héten belül írásban küldjék meg
a tanács titkárainak.
AKT 1/2/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
Az AKT tudományterületi szekcióinak kialakítása, szóvivő inek
megválasztása
A testület elfogadta a tudományterületi szekciók összetételére
tett javaslatot, és titkos szavazással megválasztotta azok szóvivőit az alábbiak szerint:
Papp Gyula
Élettudományi szekció szóviv ője:
Matematika és természettudományok
T. Sós Vera
szekció szóviv ője:
Hunyady György
Társadalomtudományi szekció szóviv ője:
AKT 1/3/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
Az AKT újraválasztott két állandó bizottságot és elfogadta egy
új állandó bizottság létesítését.
Ezek összetétele:
Költségvetési és gazdasági bizottság: Nagy Béla (elnök),
Tuschák Róbert, Márta Ferenc, Halpern László, Sipos Péter
Szervezeti és mű ködési szabályzatokat vizsgáló bizottság: Dézsi
István (elnök), Kovácsné Láng Edit, Hajós György, Standeisky
Éva
Adatbanki felügyelő bizottság: Makara Gábor (elnök), Papp
László, Dovényi Zoltán, Monostori László, Faigel Gyula, Engel
Pál
A témák és feladatok függvényében esetenként ad hoc bizottságok létesülnek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Tudósítások
Az érdekegyeztetés egy „újabb" hadszíntérr ől
Őszintén bevallom Kedves Olvasóim, hogy a legmerészebb
álmaimban sem mertem arra gondolni, hogy már januárban
OMT (Országos Munkaügyi Tanács) plenáris ülésről tudósíthatom önöket. Pedig így történt. A tavalyi szemérmes kormányzati távolmaradás, és az idei minimálbérről történő
meg nem egyezés arra engedtek következtetni, hogy most is
kettesben maradunk a munkáltatókkal.
Talán emlékeznek rá Kedves
Olvasóim a legutóbbi, november 24-i plenáris ülésen, amikor a minimálbér vitája folyt
azon kérdésünkre, hogy „El
kívánja-e kezdeni a kormány a
tárgyalást a 2001. évi bérnövekedésről (bérajánlás)?" a következő választ kaptuk „Kezdjék meg a szociális partnerek a
tárgyalást, tájékoztassák folyamatosan a kormányt, az a megállapodások állásától függően
majd bekapcsolódik." Ez sem a
munkáltatókat, sem minket nem
elégített ki, ugyanis a 2000. évi
megállapodást sem fogadta el
a kormány. A munkáltatói oldal
szóvivője meg is jegyezte: „a
kormány egy tízéves tradíciót
próbál megváltoztatni azzal,
hogy a bérajánlásról szóló tárgyalást kétoldalúvá teszi."
E baljós előjelek ellenére bizakodva vágtunk neki az új évezrednek, s a munkáltatókkal
egyetértésben január elején elkezdtük a kétoldalú tárgyalásokat, melyeknek helyszínéül
természetesen a „Spenót-házat" választottuk, hogy legalább
ebben h ű ek maradjunk az
OMT szelleméhez.
Mivel az idő meglehető sen
sürgetett minket — több helyen
elkezdődtek a bértárgyalások —
már január 4-én leültünk a
munkáltatókkal a versenyszféra 2001. évi bérajánlásainak
megbeszélésére. Az mindkét fél
számára egyértelmű volt, hogy
ez csak a kezdet, hiszen a korábbi évek tapasztalatai alapján most is többfordulós tárgyalássorozatnak néztünk elébe,
de mindketten hangsúlyoztuk,
hogy a megegyezés szándékával ültünk asztalhoz. Sőt ezt
nemcsak hangsúlyoztuk, hanem — harmadik partnerünktől
térően — így is gondoltuk.

Kompromisszum elnapolva
A téma előterjesztésére oldalunk vállalkozott, s bevezető
ajánlatunk, a 14-16% ha nem is
lepte meg partnerünket, osztatlan egyetértést sem vívott ki.
Szóvivőjük jelezte is, hogy ez a
mérték egy prognosztizált 6%
körüli inflációnál (ha még van,
aki elhiszi) elképzelhetetlen, és
a kormányt sem valószín ű, hogy
megnyerjük vele. Ezért — javasolta — próbáljunk meg valamilyen kompromisszumos megoldás felé közeledni. Válasszunk
olyan sávos megoldást, amelyet
a versenyszféra munkáltatóinak
egésze el tud fogadni, felelte erre
a mi szóvivőnk. Ebben egyetértés volt, és meg is kaptuk az ellenjavaslatot: 9-11%-ban. Ezt —
mind a javasolt alsó, mind a fölső értéket — viszont mi keveselltük. Ezek után, még munkáltatói
oldalról egy 8-12 százalékos javaslat is elhangzott, de ez egyik
oldalon sem váltott ki elismerést. Így végül is abban maradtunk, hogy mindkét fél visszavonul átgondolni a helyzetet, az
adatok ismeretében szabadabb
mandátumot szerezni, és a lehető legrövidebb időn belül folytatjuk, mert van esély a megegyezésre.
11 nap múlva, január 15-én
aztán újból összeültünk — változatlan helyszínnel — a tárgyalás folytatására. Ekkor természetesen már mindkét oldal túl
volt a szükséges egyeztetéseken, s mindketten bíztunk abban, hogy a másik fél megfelelő en rugalmas mandátumot
kapott.
Szóviv őnk a vita kezdetekor
meg is kérdezte: hajlandók-e a
munkáltatók felfelé elmozdulni a
javasolt alsó és felső értékükön,
mert mi hajlandók vagyunk.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

2000. december 13-i
ülésének (AKT 8/2000.)
állásfoglalásai
(Folytatás a 2. oldalról)
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Erre a munkáltatók azonnal
szünetet kértek, majd öt perc
után megemlítették: nem tudnak a kérdésre egyértelmű en
válaszolni, mert nem tudják
milyen a sáv.
Szóviv őnk viszontválaszában
megjegyezte: ha a munkáltatói
oldal mindkét értéktő l elmozdul
felfelé, mi nem ragaszkodunk az
arányos sávhoz.
Lehet az is, hogy sem irányában sem arányában nem ugyanúgy változik a sáv, felelték a
munkáltatók. Majd elhangzott
részükről az aznapi első konkrét
javaslat: a centrum 10% legyen.
Ezt viszont mi keveselltük, és
12%-os centrumot javasoltunk.
Sok, válaszolták a munkáltatók, de a 10 százaléknál azért
feljebb tudnak lépni.
Mennyivel?, hangzott a rákérdezés tőlünk, mondjatok valamit.
10,5%-t még el tudunk képzelni, válaszolta a munkáltatók
szóvivője, miközben letette a
nagyesküt, hogy ennél többet
képtelenek elfogadni, hozzátéve: ez sem m ű ködik minden
sávban.
Ekkor mi kértünk szünetet,
mert úgy éreztük: közeledünk a
végső megoldáshoz.

re. Mint kiderült nem eredménytelenül. A mindkét fél
számára elfogadhatónak t ű nő
kompromisszumos javaslatuk
9,75-12,5% (a centrum
11,25%) volt, amely már majdnem megfelelt mindkét fél kemény sarokpontjának. A munkáltatók nem mentek a minimummal 10% fölé, mi nem
mentünk a maximummal 12%
alá, és a centrum is több lett,
mint 11%. Ezek után már nem
kellett mást csinálni, csak
mindkét elnöknek meggy ő zni
saját oldalának tagjait: fogadják
el ezt az utolsó javaslatot. Ez
alig kívánt sokkal több időt, mint
az elnökök és szóvivők tárgyalása. Ugyanis mindkét oldalon
voltak olyan képviselők, akiknek
a „bebetonozott" mandátuma
eltért a kialakult javaslattól. De
végül is sikerült őket meggyőzni, hogy nincs tovább, vagy ez
vagy semmi. E meggyőző akció
szerencsére mind nálunk, mind
a munkáltatóknál sikerrel járt, és
mindenki fel merte vállalni az engedélyezett határértékektől való
eltérés lehetőségét (ami véleményem szerint nem is kellett,
hogy túl nehéz legyen, mert egy
jó kompromisszumos megoldás
született), és megszületett a
megállapodás.

A megoldás
Rövid OMT-ülés
A szünet után szóviv őnk kijelentette: hatalmas engedményt adunk (az is volt, mert
14-16%-ról indultunk), és az új
javaslatunk 10-13%. Szóvivőnk
még azt is megjegyezte: nagyon
közel vagyunk egymáshoz, próbáljuk meg áthidalni az űrt.
Megpróbáltuk egy újabb szünettel, mely után a munkáltatóknál volt a válasz. Meg is
kaptuk. 9,5-12% (a centrum
10,75%).
Most a mi űrhidalásunk következett, természetesen szünettel, melynek eredményeként
kialakult a „legvégső " javaslatunk: 10-12,5% (a centrum
11,25%).
Nem!, hangzott a kategorikus
válasz, de a vita nem szakadt
meg, csak ismét egy szünet
következett. Ekkor az oldalak
soros elnökei és szóvivői visszavonultak egy utolsó egyeztetés-

Ekkor még megállapodtunk
abban, hogy minden különös
cifrázás nélkül egy mondatban
—amely a szükséges számokat
tartalmazza — leírjuk a megállapodást, és felkérjük a kormányt,
hogy hivatalos OMT-ülés keretében csatlakozzon hozzá.
Javaslatunkat a kormány elfogadta, és január 24-re össze is
hívták az OMT ez évi első plenáris ülését egyetlen napirendi
ponttal, mely az ez évi bérajánlásokról történő megállapodás
volt. A 14 órakor kezdődő plenáris ülést ugyanabban a teremben tartottuk meg, ahol a korábbi két megbeszélés lezajlott,
ami nem éppen az OMT fölértékelését jelentette, de legalább
az az érzetünk lehetett, hogy itt
már voltunk eredményesek.
Az ülésen a vitát mi nyitottuk.
Soros elnökünk gyönyörű szó-

virágokkal ecsetelte a mega
lapodás jelentő ségét, és annak fontosságát, hogy az háromoldalú legyen. Beszéde
végén kérte a kormányt: csatlakozzon!
A munkáltatói oldal soros elnöke hasonló szépség ű beszédben lényegében ugyanezt
tette.
Ezek után a kormányoldal soros elnökéé volt a szó. Aki — a
kormány nevében — üdvözölte
a megállapodást, és különösen
azt, hogy mögötte egy optimista helyzetértékelés búvik meg.
Reményét fejezte ki, hogy ezek
az optimista várakozások beépülnek a gazdaság fejlődésébe. Majd arról beszélt: először
a munkáltatóknak és a munkavállalóknak kell megállapodni,
s a kormány majd csatlakozik,
ha ez a megállapodás megegyezik a szándékával (ha
nem, akkor az állami tulajdonú
vállalatoknál azért gond lehet).
Reményét fejezte ki, hogy hamarosan a Munka Törvénykönyve módosításáról is megegyezünk, majd bejelentette: a
kormány csatlakozik a megállapodáshoz. Ezt aláírásával
meg is erősítette, így háromoldalúvá vált a bérajánlás, melynek hivatalos szövege a Magyar Közlönybe fog megjelenni, de eredetiben elolvasható a
www.konfoderaciok.hu honlapon is.
Ezek után még mind a munkavállalói, mind a munkáltatói
oldal képviselő i kifejezték örömüket a kormány pozitív hozzáállásával kapcsolatban,
amely reményeik szerint a
megállapodások sorát indíthatja el (májd meglátjuk), majd a
levezető elnök berekesztette
az érdekegyeztetés történetének legrövidebb, eredményes
plenáris ülését. Mindösszesen
25 percig tartott.
A megegyezés örömétől függetlenül azért mind bennem,
mind a SZEF mellettem ülő
képviselőjében elkezdett motoszkálni egy gondolat: a 9,75
százalékos minimum a kormány fejében hogyan fér össze
a közalkalmazotti bértábla 8,75
százalékos emelésével.
Q-ti

A közalkalmazotti törvény
decemberi változása

A költségvetési tv. 2000. decemberében módosította a
közalkalmazottak jogállásáról
AKT 1/4/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
Az AKT elfogadta a kuratóriumi elnökök tájékoztatóját a 2001. szóló 1992. évi XXXIII. törvényt.
évi beruházási keretek kutatóhelyek közötti felosztásáról.
Az alábbiakban tájékoztatunk
AKT 1/5/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
a
legfontosabbakról.
A jelenlegi összetételű kuratóriumok mandátuma április végéig
szól. Eddig az ideig meg kell történnie az új tagok kiválasztásának, Szabadság
tehát haladéktalanul meg kell kezdeni a jelöltek kiválasztását. A
A szabadság megállapítása
személyi javaslatot az AKT tudományterületi képviselőinek csoportaz eddigi megszokott módon
ja és az AKVT tudományterületi képviselője egyeztetetten alakítja
történik, vagyis 21 munkanap
ki, kikérve a tudományos osztályok, kutatócsoportoknál a Hálózati
alapszabadság jár mindenkiTanács, valamint a Kutatói Fórum véleményét is.
nek, és ezen túl a közalkalAz AKT tájékoztatásul elfogadta a kuratóriumok létrehozásával
mazottnak a fizetési fokozatáés m űködtetésével kapcsolatos állásfoglalásokról készített írásos
val egyenlő számú munkanap
összefoglalót. Megállapodás született, hogy szekciónként az AKTpótszabadságként.
tagok megkapják az illetékes kuratóriumok eddigi tevékenységéTehát az oktatókat, kutatór ől és személyi összetételér ől készített beszámolót.
kat TOVÁBBRA is be kell soAKT 1/6/2001. (I. 22.) állásfoglalás:
rolni a „bértáblába", hogy a
Egyebek keretében:
— Az AKT elfogadta 2001. I. félévi munkatervét azzal, hogy a szabadságukat meg tudják
határozni. Illetményük megáltovábbi javaslatokat két héten belül írásban eljuttatják a tagok a
lapítására a bértábla csak aktitkárokhoz.
kor használható., ha Széche— Az ülésen felvető dött a kutatóintézetek 1996-2000. években
nyi Professzori Osztöndíjat fovégzett tevékenységének felmérése. Tájékoztatásul kapják meg
lyósítanak nekik. A vezető knek,
a szekciótagok az ezzel kapcsolatos korábbi elképzeléseket. A
következő ülésen dönteni kell, hogy szükséges-e a felmérés, és kutatóknak járó pótszabadság
mértéke is változatlan:
milyen formában.

Pótlékok, besorolások
A pótlékalap, amelynek arányában fizetendő a vezető i pótlék, a „veszélyességi" pótlék,
valamint a nyelvpótlék (kutatóknak nem!) 2001-ben 15 900 Ft.
A felsőoktatási intézményekben
oktatói, valamint a központi
költségvetési szervnél tudományos kutatói munkakört betöltőkre a (az elő ző oldalon) 9.
sz. melléklet szerinti bérek vonatkoznak. A vonatkozó melléklet a Közlöny 8586. oldalán
18. sz mellékletként található
meg.
Azok a kutatók, oktatók, akik
SZPÖ-ben részesülnek, az
ösztöndíj lejártát követő hónaptól kapják az új besorolás
szerinti bérüket.
Az oktatók, kutatók új besorolását és illetményének megállapítását 2001. január 31-ig
el kell végezni.
A kutató, oktató e törvény
alapján megállapított új illet-

ménye NEM LEHET KEVESEBB, mint a 2000. december
31-én érvényes illetményének,
címpótlékának idegennyelv tudási pótlékának, valamint oktatási, illetve tudományos kutatói pótlékának együttes
összege.
(A módosítás a Magyar közlöny 128. szám 8398. oldalán
és a www.tudosz.hu honlapon
található.)

Telefonszámaink:
közvetlen + fax és
üzenetrögzítő:
349-0793
központi telefonszámok:

350-0555, 350-0666
350-0777, 350-0888
(az 551 vagy az 552-es
melléket kérve):

tudosz@interware.hu
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Boldog új évet
kívántunk
a Szószóló minden
olvasójának!
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Harcmodor a Tescóban
Megijedtek a pesterzsébeti Tesco áruházban a dolgozók, amikor azt hallották, nem kapják meg
a nekik járó délutáni, illetve éjszakai pótlékot. A cég igazgatója állítja, az említett pótlékot
kifizetik. A Népszavából átvett írásunkból kiderül, hogy az érdekvédelmi vezető szerint nem
könnyen, de mégis tízszázalékos szervezettséget értek el a cégnél.
Szakszervezetének gedett két új áruházának forgalNéhány napja kétségbeesett zottak
asszony hívta szerkesztőségün- (KASZ) elnöke elmondta: tapasz- mával, rendszeresen tartják a
ket: a pesterzsébeti Tesco áru- talataik szerint a Tescóban a kapcsolatot a munkaügyi felügyeházban máris rengeteg embert munkaügyi szakmai színvonal lettel. A pótlék ügyében a szeelbocsátottak, további létszámle- sok tekintetben kívánnivalót hagy mélyzeti igazgató asszony kijeépítés is várható. Az emberek fél- maga után. .,Pénzzel győzi a cég lentette: minden lépésük megfenek, és még azok is elkesere- a növekedést, a humán oldalát lel a Munka Törvénykönyvének,
dettek, akik maradhatnak: a kevésbé" — fogalmazott a szak- a munkatársakkal kapcsolatos inmunkaszerző désben ígért dél- szervezeti vezető. A szakszerve- formációkat azonban bizalmasan
utáni és éjszakai pótlékot nem zet, nem könnyen ugyan, de ala- kezelik, ahogyan a jogszabály
fogják megkapni. „A főnökök arra kul a cégnél, egyelőre 10 száza- megkívánja. Felvetésünkre — úgy
hivatkoznak, nincs bevétel" — lékos a szervezettség. Az új pest- tudjuk a dolgozóktól, az elmúlt
mondta az áruház lapunknak erzsébeti áruházban még nincs két napban a pesterzsébeti árualapszervezetük. „A cég minden ház vezetői megígérték: megkapnyilatkozó munkavállalója.
láteszközzel ellenáll a szakszerve- ják a dolgozók a pótlékokat, ahoellentmondani
kissé
Ennek
szik a Tesco január 22-én la- zetnek, azt mondogatják, majd gyan eddig is történt, Hall Jones
punkhoz eljuttatott sajtóközlemé- vállalaton belül elintézik a mun- asszony ismételten leszögezte:
nye, e szerint a cég rekordel- kaügyi gondokat" — nyilatkozta ők mindenben a Munka Törvényadással zárta az évezredet, a for- Sáling. Hozzátette: két évbe telt, könyve szerint járnak el. Hozzágalom ugrásszerű növekedését mire sikerült személyes találko- tette: szerinte nagyon jó a kapelsősorban alacsony árainak és zót szervezni — a külföldi társ- csolatuk a szakszervezettel. A vea széles választéknak köszönheti. szakszervezet segítségével — zetés több tagja fogadta a szakA műszakpótlék pedig egyáltalán Paul Kennedyvel, a cég első szervezeti elnököt, jelenleg is tárnem közömbös a dolgozóknak, számú vezetőjével. A Tesco jo- gyalnak a kollektív szerződésről.
hiszen az a Munka Törvényköny- gásza viszont állítja, hogy ő Sáling viszont úgy nyilatkozott erve szerint délutános m ű szak maga járt közben a személyes ről: bár voltak üzemi tanácsi választások a cégnél, ennek eredesetén 15, éjszakai műszaknál a találkozó ügyében.
A cégnél jelenleg is folytat el- ményét a Tesco vitatja. „Ezt Sálbruttó alapfizetés 30 százaléka
— abban az esetben, ha váltott lenőrzést a fővárosi munkaügyi ing úrral személyesen beszélem
mű szakról van szó. A juttatás felügyelet, ennek eredményéről a majd meg, az a célunk, hogy
ugyanis éppen a dolgozó folyto- felügyelet egyelőre nem tud nyi- mindkettőnknek előnyös megállapodásra jussunk" — jelentette ki
nosan változó életritmusát hiva- latkozni.
Érdeklő désünkre — valóban Hall Jones asszony. Hozzátette:
tott ellensúlyozni. (Ünnepnapi
m ű szakok esetén, hiszen a gondok vannak-e a pótlék kifize- a Tesconál rendszeresen szerTesco 24 órán át, folyamatosan tésével, mert kicsi a forgalom — veznek olyan fórumokat, ahol a
Sally-Ann Hall Jones, a Tesco munkatársak elmondhatják véletart nyitva, még magasabb).
Lapunk érdeklődésére Sáling Global Rt. személyzeti igazgató- ményüket, s a vezetők megoldJózsef, a Kereskedelmi Alkalma- ja elmondta: a cég nagyon elé- ják a gondokat.

Az akadémiai konszolidáció
sokkoló fordulata
Az ön jöv őjéért. Együtt. Most!
2000. év végi taglétszámunk elérte a 138 000 fő t.
vagyonunk pedig
a 15,6 milliárd Ft-ot, ezzel a nyugdíjpénztárak között
kiemelt pozíciót foglalunk el.
Az adminisztrációt végző Heller Rt. és a Nyugdíjpénztár
a gyorsabb és eredményesebb
Űügyintézés érdekében egy helyre költözött.
Új címünk: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
Új postacímünk: 1394 Budapest 62. Pf. 374.
Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Salgóné Godó Irénhez
a 469-36-46-os telefonszámon.

Új TUDOSZ alapszervezet
Szeretettel üdvözöljük a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban megalakult TUDOSZ alapszervezet tagjait!
Következő számunkban bemutatjuk a kutatóközpontot.
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Látótávolság

Ülésmagasság

folyóirat elhelyezésére, de más
lehetőség híján a tervezés ezt
megoldotta, így 2000 január 1jére egy kellemes, esztétikus,
tágas, jól használható könyvtár
alakult ki, amelyet a kutatók
azonnal magukénak éreztek.
A folyóirat-állomány egységesítése már megtörtént, a nyolc
könyvtáros megfeszített szellemi és fizikai munkával 900 folyóméter folyóiratot mozgatott
meg. A könyvállomány egységesítése a soron következő feladat,
hogy a duplikátumok kiszűrésével helyet csináljanak az új könyveknek. A négy könyvtár katalógusait egységes számítógéprendszerbe, a ma ismert egyik
legkorszerű bbe (TINLIB) konvertálták, amely lehet ő vé teszi,
hogy a mind interdiszciplinárisabb jelleg ű kutatások számára
egyszerűbben, gyorsabban lehet
feltárni a szakirodalmat.
Az utóbbi hetekben a kutatók

A törvény csak szép szó?

A kutatók megbecsülése

Zaj

Kézirattartó

Keztartas
Ilánáinasz

Az MTA Konszolidációs Bizottsága 1997 őszén — a társadalomtudományi intézetek (Szociológiai, Világgazdasági, Politikatudományi) Várba költöztetésének következményeként — döntést hozott arról, hogy a korábbi
étterem helyén, az Országház
utcai épület 3. emeletén a Jogtudományi Intézettel is közös, integrált társadalomtudományi
könyvtárat-kell létrehozni. (A pincében raktárat létesítettek a
könyvállomány zöme számára.)
Kihasználva a funkcióváltozás
miatti teljes rekonstrukciót, azzal bízták meg a könyvtár vezet őjét és dolgozóit, hogy az új
évezred (információs forradalom) kihívásainak megfelel ő
színvonalú könyvtárat alakítsanak ki.
Már akkor felvető dött, hogy
mű szakilag (statikailag) a harmadik emelet nem szerencsés
nagyobb mennyiségű könyv és

Asztalmagasság
Szabad terület
a lábaknak
Lábtámasz

A hat szakszervezeti konföderáció (www. konfoderaciok. hu )
és a TUDOSZ (www.tudosz.hu ) honlapjáról letölthető , hogy
mi mindenre kell odafigyelni a számítógépes munkavégzésnél. Terveink szerint erre a témára visszatérünk a Szószóló
hasábjain.

2000 októberétől ismert, hogy a kormány elszánta magát arra,
hogy az egyetemi- és főiskolai oktatók, valamint a szintén közalkalmazottként dolgozó kutatók bére közti jelentős különbséget
felszámolja. Ez a TUDOSZ régi és megalapozott követelése volt.
A Magyar Geológiai Szolgálat keretében két tudományos kutatóintézet működik, a Magyar Állami Földtani Intézet (MAFI) és a
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI). E két
intézet kutatói mind a mai napig nem kapták meg a professzori
bérhez kapcsolt megemelt járandóságukat. Az elmúlt négy hónap kevésnek bizonyult arra, hogy a Gazdasági Minisztérium az
intézetek rendelkezésére bocsássa a béremelés fedezetét.
Budapest, 2001. február 22.
MÁFI TUDOSZ alapszervezet
ELGI TUDOSZ ala szervezet

döbbenten értesültek arról, hogy
az Akadémia vezetése az integrált könytár befejezésérő l lemondott és visszatért a korábbi műhely (munka)könyvtár koncepciójához. A gyönyör ű , korszerű
könyvtárat alig egy évi működés
után ismét átalakítják, és területének nagy részét más akadémiai célokra kívánják hasznosítani. A tervezett átalakítások további tízmilliókat emésztenek föl,
a kutatók pedig elveszítik az olvasói terek nagy részét.
A könyvtárosok munkafeltételei
és ezzel a könyvtár használhatósága drasztikusan romlana. A
m ű szaki adottságok miatt ez a
térszűkítés a szolgáltatás, az információhoz való hozzáférés
színvonalát az intézetek költözés előtti állapotához képest is
visszavetné, amely ellen a dolgozók és a TUDOSZ helyi szervezete határozottan tiltakoznak.
Tall Éva
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