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Szükségünk van egymásra!

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
www.tudosz.hu

SZB-titkárok a múltról és a jelenr ől

Köszöntjük a Szegedi
Biológiai Központot
Az SZBK-t születése pillanatától a demokrácia irigylésre méltó szigeteként tartották számon
tudományos berkekben. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az itt dolgozók érdekvédelmi,
jóléti szervezetére ne lett volna szükség. A kutatás napszámosait az idő tájt a szakszervezet
a közalkalmazottak nagy családjába sorolta, így az első ilyen vidéki alapszervezet éppen az
SZBK-ban szerveződött, szinte az intézményavató szalagvágással egy időben. A kezdetekrő l,
a három évtized harcos és sikeres pillanatairól beszélgettem a régi-új titkárral, Mustárdy
Lászlóval, valamint két korábbi tisztségviselő vel, Dallmann Lászlóval és Tánczos Lajossal.

Újjáéledt
a Bolyai-díj
1902-ben, Bolyai János születésének századik évfordulóján
a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta a Bolyai-díjat a
világ legkiemelkedő bb matematikusainak kitüntetésére. Ez
a hiányzó matematikai Nobel-díj pótlásának számított. A
díjat elő ször a francia Henri Poincaré (az államférfi R.
Poincaré rokona) kapta 1905-ben, másodszor a német David
Hilbert 1910-ben. Ha az első világháború közbe nem szól,
bizonyára az MTA ezután is osztotta volna a díjat öt év körüli
periodicitással.
A mögöttünk álló évtizedekben a Wolf-díj, a csak bizonyos
korhatáron alul adható Fields-érem és a matematikai tevékenységért i,s adható közgazdasági Nobel-jutalom min ő sült
a legmaggabb elismerésnek a matematika berkeiben.
A kilencven éven át nyugvó díj jogfolytonos utódjaként a
MTA létrehozta a Bolyai JáHír a Magyar Hírlapból nos Nemzetközi Matematikai
Díjat. (Ez nyilván nem azonos
November 4-én ismét át- a Bolyaiak nevét viselő más
adták a Bolyai János Nem- díjakkal.)
zetközi Matematikai Díjat,
Harmadik alkalommal 2000.
amelyet utoljára 1910-ben november 4-én 10 órakor adták
osztottak ki. A magas ki- át a díjat a MTA székházában,
tüntetést most Saharon a magyar tudomány napjához
Shelahnak, a jeruzsálemi csatlakozó ünnepségek keretéHebrew University és a ben.
New Brunswick-i Rutgers
A díj kitüntetettje Saharon
University professzorának Shelah, a jeruzsálemi Héber
adományozták.
Egyetem tanára, a halmazelmélet kiváló mű velője.
Az ünnepélyre szóló meghívó a CARDINAL ARITHMETIC (A
számosságok aritmetikája) című , 1994-ben megjelent könyvet
említi indoklás gyanánt.
A kitüntetés átadását Shelah professzor el őadása követte.

szb intézte a beutalásokat, lett
légyen szó akadémiai, szakszervezeti üdülőr ő l, vagy a
Központ által bérelt balatoni
üdülőről. A szó hagyományos
értelmében azonban alig volt
lehetőség az érdekvédelemre:
a dolgozó fölvételekor és elbocsátásakor is csupán egyetértési joga volt a szakszervezetnek.
Dallmann László 1975-ben
Ádám András (MTA, Rényi Matematikai Intézet)
vette át a titkári tisztet elődjétől.
Azt mondja: konszolidált állapo
tokat és üres kasszát örökölt.
Első dolga volt, hogy állami kölcsönhöz folyamodjon.
— A mai fiatalok nehezen értik meg ezt a szituációt. Akkori
párttitkárunk hatására arra az
időszakra az volt a jellemző,
2000. január 24.
gatását. Szeretnénk, ha államtithogy bármilyen perpatvar ese- Levél dr. Pálinkás József
kár úr közreműködésével még ez
tén előbb a szakszervezethez politikai államtitkárhoz (OM)
évben lehetőség nyílna a kutatói
irányították az embereket. Még
Csökkentsék
bérelmaradás csökkentésére. A
ha az intézkedés nem is a mi
a bérelmaradást!
lehetőségek felmérésére, a legasztalunk volt. Csak egy pélA 2000. évi költségvetési tör- hatékonyabb út megtalálására
da: az elő írás szerint bizonyos vény előkészületei során eddig kérünk személyes találkozót.
(Folytatás az 5. oldalon) sohasem tapasztalt egyetértés
dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke
alakult ki az MTA, valamint a
2000. június 27.
kutatóintézetek vezetői, a szakLevél dr. Matolcsy György
szervezetek, a kutatás iránt elgazdasági miniszterhez
kötelezett újságírók és még az
Egy bérrendszert!
illetékes parlamenti bizottságokSzakszervezetünk azzal a kéban ülő parlamenti képviselők
Május 4-e, péntek irodazárás és május 5., szombat rendkívüli munkavégzés miatti irodanyitás
között is arról, hogy a kutatók réssel fordul önhöz, szíveskedközötti időszakban ismeretlen tettes behatolt a TUDOSZ-irodába, és magával vitte az egyik
és támogatni, hogy
számítógépünket és a fax-készülékünket. Egy biztos, a tettes rendkívül ügyes, föltehetőleg indokolatlan bérelmaradását jen elősegíteni
kívüli költségcsökkenteni
kell,
a
tudomány
a
felsőoktatáson
sovány, meglehetősen szerény és amellett virágszerető lehetett.
ezen belül a kutatóintézetek tá- vetési kutatóintézetek, ezek közt
az ön felügyelete alá tartozó kuVirágszerető volt, mert az abA rend őrei ugyanis kivonulva mogatását indokolt növelni.
Ügyes volt. mert éjszaka be
tatóhelyek kutatóira is kiterjedjen
A
tudós
társadalom
is
derülákellett jutnia egy bérház állan- lakban lévő virágokat gondosan megállapították, hogy az ablaa
most formálódó, új Felsőoktató
várakozással
tekintett
az
új
dóan zárt kapuján. Át kellett félrepakolta, ahelyett, hogy egy kunk nem volt tökéletesen betási
és Kutatási Bérrendszer.
költségvetés
elé.
másznia egy meglehető sen mozdulattal lesöpörte volna őket. zárva, majd lezártnak tekintették
dr. Kuti László elnök, a TUDOSZ
Az
eredményt
ismerjük,
a
kumagas kerítésen, majd fel kel- Csak egy cserepet vert le, fölte- az ügyet. Illetve annyit még
elnöksége nevében
lett kapaszkodnia egy, a kerí- hetőleg véletlenül, s gyanítom, megtettek, hogy a virágtartókat, tatók 40%-os bérelmaradása
2000. július 1.
tésnél magasabban lévő ablak- hogy emiatt bánkódott is, hiszen amelyeken föltételezhető, hogy 2000-ben szerencsés esetben
36%-ra
mérséklődik.
Levél
dr. Matolcsy György
párkányra. Mindezt úgy téve, nem akarhatott nekünk ekkora ott volt a tettes ujjlenyomata,
Ismereteink
szerint
az
Oktatágazdasági
miniszterhez (részlet)
gondosan összefogdosták.
hogy ne vegyék észre, vagy kárt okozni.
si
Minisztérium
szakemberei
elMi
pedig
mit
tehettünk,
nyelSajnos. türelmesnek nem volt
természetes irodai tevékenységEgységesítést!
nek tűnjön, amit csinál, és emel- elég türelmes. Ugyanis a veze- tünk egyet, majd azzal a büsz- fogadják és támogathatónak tartAz
Értelmiségi
Szakszervezeti
ják
azt
az
elképzelést,
hogy
a
tékek egy részét elvágta, ahe- ke tudattal. hogy azoknak a
lett ne okozzon túl nagy kárt.
Tömörülés
(ÉSZT)
felsőoktatásintézmémagyar
felsőoktatási
Sovány lehetett, mert a nyo- lyett, hogy gondosan megkeres- jelentős szervezeteknek a csaban
és
kutatásban
érdekelt
szaknyekben
és
költségvetési
kutamokból úgy tű nt, könnyedén át ve a végüket, kihúzta volna a patához tartozunk, akikhez
szervezetei
Agrár
Oktatási
és
tóintézetekben
egységes
bértábla
tudta préselni magát a megle- csatlakozókból. Ezzel valóban hasonló módon betörtek, elKutatási
Dolgozók
Szakszervekerüljön
bevezetésre,
biztosítva
kezdtük a károk helyreállítását.
hetősen sz ű k ablaknyíláson.
okozott egy kis gondot.
Titkárunk, túltéve magát az A gépet már pótoltuk, a faxot ezzel a két terület közti átjárha- zete, Felsőoktatási Dolgozók
Szerény volt, mert csak a
gépet vitte el és a faxot. Nem első döbbenetén, annak rend- hamarosan megvesszük, és tóságot. Ennek a leendő bértáb- Szakszervezete, Orvosegyetemi
kellett neki a monitor, a szken- je-módja szerint értesítette a szerencsére adataink egy je- lának az előkészítésére szorgal- Dolgozók Szakszervezeti Szöner, a nyomtató és a szobában rendőrséget, abban a naiv hit- lentős része is megmaradt a mazzuk a kutatói bérek felzár- vetsége, Tudományos és Innosem nézett szét pénz vagy más ben, hogy ilyenkor ezt kell ten- biztonsági mentéseken, illetve kóztatását. Szeretnénk elkerülni, vációs Dolgozók Szakszervezeegyéb érték után. Amellett az ni, ez majd segít. Sajnos csak más gépeken. Ami meg nem. hogy az évek óta növekvő bér- te) kérik miniszter úr támogatákülönbség legyen a közös rend- sát abban a kérdéskörben, hogy
egész hosszú folyosószaka- abban segített, hogy megtud- azt megpróbáljuk pótolni.
szer bevezetésének akadálya. a tervezett felsőoktatási-kutatási
szon csak ebbe az egy szobá- ja, miért alakult ki e testületről
Célunk eléréséhez kérjük ál- bérrendszer egységesen kerülKuti László
ba tört be. Pedig...
az a vélemény, ami kialakult.
(Folytatás az 6. oldalon)
lamtitkár úr segítségét és támo-

Mustárdy László friss biológia-földrajz szakos diplomával a zsebében jelentkezett
az új kutatóközpont munkaügyi osztályán. Kissé rendhagyó pályakezdés ez egy kutató számára: a könyvtárban
kínáltak neki munkát. Időközben ledoktorált idegélettanból,
megtanulta az elektronmikroszkóp alkalmazásának lehető ségeit, ám közben, a ház
központi találkozóhelyén, a
könyvtárban mindenkivel szóba elegyedett, s őt is megismerték. Bizonyára jó oldaláról, mert első nekifutásra, Sík
Tibor elnök mellett, ő t választották meg szakszervezeti titkárrá. Akkoriban nem ment
ritkaságszámba a 90 százalékos szervezettség, ám nyomós okai is lehettek ennek.
— Számos előnye volt annak,
ha valaki szakszervezeti tag —
emlékezik vissza Mustárdy
László. — Szívesen jelentkeztek az emberek, hiszen alkal-

mat és eszközöket kínáltunk a
szabadidő kellemes eltöltésére.
Emlékszem, mekkora örömet
szereztünk azzal, hogy csónakokat vettünk, pingpongasztalt,
teniszütőket meg -labdákat, voltak sakk-készleteink. Úszóházi bérleteket vásároltunk, kabinokat vettünk ki. Aktív teniszélet zajlott a szomszédos, bérelt pályán, de más sportok
iránt is megnőtt az érdeklődés.
Futballcsapat szerveződött a
kutatókból, a mű szak dolgozóiból, méghozzá igen kiváló, hiszen bajnokságokat nyertünk.
Rendszeresek voltak a kosármeccsek is. A kézilabdacsapat
majdnem palotalázadást robbantott ki, amikor követelte: vegyünk a játékosoknak mezt. A
többiek is egyre hangoztatták
azt az igényt, hogy vásároljon
az SZBK mindenkinek melegítőt, aki csak kilép a pályára.
Nem okozott különösebb
gondot a nyaralás sem annak,
aki szakszervezeti tag volt: az

Szegényebbek lettünk egy géppel,
egy fax-szal, egy illúzióval....

Napló
a levelek tükrében
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SZÓSZÓLÓ
Felhívás az OMIKK
szolgáltatásainak védelmében

2001. MÁJUS
Az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsa

A könyvtárosok KATALIST nev ű levelezőlistáján olvastuk az Országos Műszaki Információs 2001. március 12-i ülésének (AKT 2/2001.)
Központ és Könyvtár (OMIKK) munkatársainak felhívását: „Kérjük, amennyiben elégedett
állásfoglalása!
szolgáltatásainkkal, s szolidáris az Önt kiszolgáló munkatársainkkal, támogassa aláírásával az
Intézményünk drasztikus átalakítása — tulajdonképpeni megszüntetése—elleni fellépésünket."
AKT 2/2/2001. (III. 12.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta azt a javaslatot, amely közgyűlési határoA TUDOSZ, mint a tudomáMert jórészt az OMIKK szol- jelene és jöv ője, tegyen meg
nyos dolgozók szakszerveze- gáltatásainak köszönhető , hogy mindent annak érdekében, hogy zat nyomán Tudománytár néven osztály kialakítását indítványozte a tudós-érdekvédelmet nem az elmúlt évtizedet a magyar rövid távon az OMIKK — eset- ta a Társadalomkutató Központ szervezeti keretein belül. Az új
tudja elválasztani a tudomány kutatás valahogy túlélte. A kuta- leges — átszervezése zökken ő- részleg évi 20,2 MFt-os költségvetésére az 1997-ben megállapíérdekvédelmétől. Hisszük és tóintézetek folyóirat-lemondások- mentesen, szolgáltatásainak tott fejlesztési alap nyújt lehetőséget.
Az AKT a tájékoztatót elfogadta, a Tudománytár létrehozását
tudjuk: a kutatás számára az kal és szakkönyv meg nem-vá- FOLYAMATOS FENNTARTÁinformációáramlás hasonló, sárlásokkal éktelenkedő könyv- SA mellett történjen. Azokat köl- tudomásul vette.
AKT 2/3/2001. (III. 12.) állásfoglalás:
mint az élet számára a vér tárai könyvtárközi kölcsönzéssel tözködés, átszervezés ne veAz AKT meghallgatta a szekcióvezetők beszámolóját a tudoáramlása. A múlt bebizonyítot- jutnak azokhoz az információk- szélyeztethesse. Hosszú távon
mányterületi
kuratóriumok újraválasztásának helyzetéről. Kroó
ta, hogy a világ információáram- hoz, amelyekért boldogabb idő k- pedig az OMIKK gy űjteményéNorbert
javasolta,
hogy az élettudományi kuratórium elnökének
lásából erőszakkal kizárt tudo- ben csak a polcra kellett nyúlni. re , és internetes szolgáltatásatisztét
ideiglenesen
Makara Gábor töltse be Győrffy Béla akamányágak az üszkösödő test- A könyvtárközi kölcsönzés pe- ira alapozva végre létrejöhesdályoztatása
miatt,
továbbá
a természettudományi szekció az
részhez hasonlóan előbb fájdal- dig a természet- és mű szaki tu- sen a Magyar Virtuális Mű szaAKT
elé
az
1995-ben
elfogadott
13 kuratóriumi tagtól eltérő
mas vegetálásra, majd pusztu- dományok esetén 70-80%-ban ki és Tudományos Könyvtár,
javaslatot
is
tehet.
lásra vannak ítélve.
az OMIKK-ot jelentette. A kuta- melyet MINDEN magyar kutató
Az AKT a beszámolókat tudomásul vette, és Kroó Norbert
Ez még inkább így van ma, tók persze elégedettebbek len- — határokon belül és kívül, felaz információs társadalom, az nének, ha mindez on-line, az író- s őoktatásban, kutatóintézetben javaslatait jóváhagyta.
AKT 2/4/2001. (III. 12.) állásfoglalás:
Internet korában. A könyvtár asztalukról, a könyvtáruk közbe- és közgy űjteményben egyaránt
A tudományterületi kuratóriumok elnökei írásban a testület elé
ugyanis nem egy épület, ha- iktatása nélkül történne,— mely — MUNKAHELYEROL használnem egy szolgáltatás. Ennek igény a jövő útját jelzi.
hat, a XXI. század színvonalán terjesztették az utóbbi három évben végzett munkáról szóló beszáa szolgáltatásnak egy percre
A TUDOSZ elnöksége FEL- m ű velve a XXI. század tudo- molóikat. Az AKT elnöke megköszönte e testületeknek és elnökeiknek az elmúlt három évben végzett eredményes munkáját.
sem szabad szünetelnie, minő- HÍV ezért mindenkit, akinek mányát.
Az AKT a három tudományterület kuratóriumainak beszámoségében pedig fejlődnie kell. nem közömbös a magyar tudoBudapest, 2001. május 2.
lóit
elfogadta.
Miért?
mány és mű szaki innováció
A TUDOSZ elnöksége
AKT 2/5/2001. (III. 12.) állásfoglalás:
A testület áttekintette az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2000. évi tevékenységéről készült, a közgy ű lés elé szánt beszámolójelentést.
Az AKT jóváhagyta a testület múlt évben végzett munkájáról
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
készült jelentést.
AKT 2/6/2001. (III. 12.) állásfoglalás:
Az AKT állást foglalt a kutatóhelyek 1996-2000. évi tevékenységének felméréséről.
Az AKT egyetértett azzal, hogy el őbb az ATPA felállítása
történjen meg, az előz ő 5 éves id őszak értékelésére a jöv ő
évben kerüljön sor, s az erre, valamint a kuratóriumok és az
A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök javaslatára 2001. március 15-e
AKT eddigi értékel ő munkájára épüljön.
alkalmából SZÉCHÉNYI-DÍJAT adományozott
AKT 2/7/2001. (Ill. 12.) állásfoglalás:
nemzetközileg is nagyra becsült
Dr. Borhidai Attila akadémi- is számon tartott tudományos életm
A testületet Vinkler Péter tájékoztatta az írásos elő terjesztéűvéért.
kusnak, a Magyar Tudományos és iskolateremtő oktatói munsen túl az ATPA munkájának megkezdéséről.
Dr. Vértes Attila akadémiAkadémia Ökológiai és Botani- kásságáért.
Az AKT a tájékoztatót tudomásul vette, és továbbra is figyekai Kutató Intézet igazgatójának
Dr. Peschka Vilmos aka- kusnak, az Eötvös Loránd Tu- lemmel kíséri az ATPA felállítását; egyetért azzal, hogy
dományegyetem — Magyar Tua botanikai, a nö-vénytaxonómia,
— a felállításról a főtitkári levél rendelkezzen,
jogfilozófusnak
az ökológiai és a természetvé- démikusnak,
a normatan és
a jog ontológi-dományos Akadémiai Nukleáris
— a személyi feltételek biztosítására az Akadémiai Könyvtár
delem szakterületein elért ered- ai megalapozása terén vég- Szerkezetvizsgáló Kutatócso- állományából egy fő még ebben az évben a KKK állományába
ményeiért, kivételesen magas zett, nemzetközileg is elis- port vezetőjének új anyagvizs- kerüljön, két fő pedig az ATPA rendelkezésére álljon. Az utóbbi
színvonalú, példaértékű és kül- mert tudományos eredménye- gáló eljárások kidolgozásáért, két főnek 2002. január 1-jétől a KSZI állományába helyezéséről
honi elismerést is kivívó munkás- iért, enciklopédikus munkás- amelyek lehető vé tették a később történjen döntés:
Mössbauer-spektroszkópia korságáért.
ságáért.
—a testület következő ülésén újra áttekinti az ATPA helyzetét.
Dr. Hatvan László akadémiDr. Ritoók Zsigmond akadé- róziós elektrokémiai és oldalAKT 2/8/2001. (Ill. 12.) állásfoglalás:
kusnak, a Szegedi Tudomány- mikusnak, filológusnak, nyugal- szerkezeti kutatásokban törtéa) Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a Filozófiai Kutaegyetem Bolyai Intézete egye- mazott egyetemi tanárnak követ- nő alkalmazását és a pozitron- tóintézet, a Régészeti Intézet, és a Pszichológiai Kutatóintézet
temi tanárának matematikusi te- kezetes, a magyar ókor- és iro- annihilációs spektroszkópia fel- szervezeti és működési szabályzatát.
vékenységéért, a differenciál- dalomtudományt gazdagító tevé- használását a spínátmenetek
b) Az AKT meghallgatta az MTA főtitkárának tájékoztatóját a
egyenletek problémái és alkal- kenységéért, különös tekintettel tanulmányozásában.
költségvetés helyzetéről.
Gratulálunk a díjazottaknak
mazása, különösen a megoldá- a Homérosz-filológiában és az
sok stabilitási tulajdonságai te- epikai elméleti kérdéseinek vizs■
rületén végzett, nemzetközileg gálatában elért eredményeiért,
■
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Rangos elismerés
a tudományos teljesítményért

Svájcból nézve
...A Magyarországon megszabott eladási árakhoz viszonyítva
az átlagfizetésnek havonta körülbelül 650 ezer Ft-nak kellene lennie, és az existenzminimum (létminimum) 200 ezer Ft havonta
személyenként. Az alapnyugdíj
pedig 160 ezer Ft havonta. A pedagógusok fizetése havi 800 ezer
Ft-tól indulna...
Mezey Ervin, Svájc
(168 óra, olvasói levél)
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16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
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Központi Statisztikai Hivatal

A teljes munkaid őben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 2000.
I—I V. negyedévben
Fizkai lbglalkozásúak Ft/hó

Szellemi foglalkozásúak Ft/hó

Alkahrtaásban állók összesen
Ft/hó

Nemzetgazdaság összesen

42 006

74 076

55 785

Ebb ől: versenyszféra összesen

42 748

84 815

56 103

Költségvetés összesen

38 341

62 710

55 24x

A teljes munkaid őben foglalkoztatottak bruttó keresetátlagai
2000. l--V. negyedévben
Fizikai tbalkozásffik

Szellemi foglalkozásúak

Alkalmazásban állók összesen

Nemzetgazdaságban

61 930

121 779

87 645

350-0555, 350-0666
350-0777, 350-0888

Ebb ől: versenyszféra

63 342

142 350

884

Költségvetés összesen

54 968

99 997

86 210

tudosz@interware.hu

Ebből: Kutatás, téjlesztés

110 808

2001. MÁJUS

Tudósítás
Őszintén bevallom Önöknek,
Kedves Olvasóim, nem mertem
volna hinni, hogy az Országos
Munkaügyi Tanács (OMT) január 24-i plenáris ülése után, már
február 23-án ismét összeülünk,
és március 2-án is tartunk egy
plenáris értekezletet. Viszont,
úgy tűnik, az érintetteken vagy
legalább is egy részükön úrrá lett
a tavaszi fáradság, mert azóta
sem volt érdemi összejövetel
(másmilyen sem). Ez azért gond,
mert lenne miről tárgyalni, s az
nem abszolút mentség, hogy a
kormány nem akar tárgyalni, s
ezért nem kezdeményez üléseket, mert az alapszabály szerint, a munkáltatók és mi is élhetnénk a kezdeményezési jogunkkal. De nem igazán éltünk.

Mi a szerepünk?
Oldalunk aktivitásának igazából az sem kedvezett, hogy a
nagy konföderációs együttmű ködés jegyében tavaly Mátraházán
létrehoztuk az Együttműködési
Tanácsot (ET), melyben, meglehetős rendszerességgel összeülve a konföderációelnökök (már
amikor ők vannak ott) tárgyalják
meg ügyes-bajos dolgainkat. Igy
a témák egy része elkerült az
oldalról, ami nem tett jót az aktivitásunknak. Jelenleg tehát úgy
tűnik, hogy a két intézmény nem
erősíti, hanem gyengíti egymást.
Ami nem jó, s sürgősen változtatni kell rajta, mert mindkettőnek nagyon fontos szerepe van
a konföderációk életében, csak
ezt meg kell találni. Véleményem szerint az ET a stratégiai
döntést hozó szervezetünk,
melynek viszonylag ritkábban
kellene üléseznie, viszont súlyos, a hat konföderációra kiterjedő. hosszú távú döntéseket
kell hoznia. Az oldal az operatív
testület, mely a napi ügyekkel
foglalkozik, ebből következően
sokkal rendszeresebben (akár
hetente) kellene összejönnie
megtárgyalni közös dolgainkat,
s dönteni közös ügyeinkben. Az
viszont végképp nem lenne jó,
ha az oldal egyes részvevőinek
töketlenkedése miatt, rendszeresen felnyomná a döntéseket az
ET-hez, annak ellenére, hogy tagjai felelős, döntési jogosultsággal felhatalmazott vezetők.

A Spenót-házban
felvetett kérdések
No de térjünk vissza az OMThez, melynek ez évi második
plenáris ülését február 23-án 9
órára hívták össze, hogy tárgyaljon és döntsön a következő kérdésekről:
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény legutóbbi módosításainak
munkaerő-piaci hatásairól
2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról.
3. Beszámoló a MAT 2000. évi
tevékenységéről
4. „Az autonóm társadalmi párbeszéd erősítése" c. PHAREprojekt-tervezet.
5. Az OMT 2001. I. félévi munkaterve.
A kijelölt napon annak rendje
és módja szerint össze is ültünk
a Spenót-ház egy kisebb tárgyalójában (úgy tűnik a kormányzati megítélés szerint már csak itt
a helyünk), ahol azért még elég
jól elfértünk, ugyanis volt mindenkinek ülőhelye.
Azért, hogy valami megszokott is legyen, mielőtt elkezdtük volna a napirendi pontok táryalását, napirend előtti felszó-
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lalások hangzottak el. A sort a
munkáltatók kezdték egy ügyrendi javaslattal, mely szerint vegyük
ki a 4. témát a tárgyalási sorból,
és halasszuk a megtárgyalását
későbbre, ugyanis túl későn kapták meg. A mi szóvivőnk is megjegyezte: „mi természetesnek vettük, hogy ma e kérdést nem tárgyaljuk". A kormányoldal képviselője megjegyezte, hogy a kérdés
összefügg a többi napirendi ponttal, ezért nem ártana tárgyalni
róla, de ha ezt ma nem tudjuk
megtenni, akkor egy hét múlva,
csütörtökön pótoljuk. Szóvivőnk
viszont a pénteket javasolta, s
azt, hogy a hét elején az illetékes bizottság készítse elő. E javaslatot végül is mindenki elfogadta. Ezek után a mi napirend
előtti hozzászólásaink jöttek. Először oldalelnökünk említette meg,
hogy a munka törvénykönyve tervezett módosításaival kapcsolatban még koránt sincs egyetértés
az oldalak között, annak ellenére, hogy már kétoldalú tárgyalást
is folytattunk a munkáltatókkal.
Javasoltuk nekik, hogy a módosítási csomag tervezett kilenc
pontja közül nyolcban készek vagyunk a kompromisszumra, viszont kértük, hogy értsenek egyet
a kilencedik' kivételével, és egy
későbbi időpontban történő tárgyalásával. Ezt azért látjuk szükségesnek, mert e tárgyalási pont
nyomán nagyon komoly változtatások lépnek be, melyeket alaposan meg kell tárgyalni. Sajnos a
munkáltatók e kérésünket nem akceptálták. Most a kormányt is kértük e pont kivételére, és egy későbbi időpontban történő megvitatására.

A minimálbér problémái
Másik napirend előtti hozzászólásunk az új minimálbérrel volt kapcsolatos. A témával foglalkozó szóvivőnk megjegyezte, hogy az eltelt
két hónapban — felmérés alapján is
— elemeztük a minimálbér hatását.
A tapasztalatok jórészt pozitívak,
de több ágazatban (pl. ruházati
ipar, kiskereskedelem, mezőgazdaság, kommunális ágazat) vannak
problémák is. A tb-járulék 2 százalékos csökkentése nem pótolta
teljes mértékben a költségeket.
Munkaügyi problémák is jelentkeztek, és gondot okoz, hogy a bérek
összenyomódtak (ez a közszférában is komoly gond). Kérjük a kormánytól, hogy állítsunk fel egy
monitoringrendszert a problémák
vizsgálatára. Továbbá azt is javasolta, hogy az OMT márciusban
napirenden foglalkozzon a témával.
A kompenzációs mechanizmus kialakításában pedig a szociális partnereknek is legyen szerepe.
A munkáltatók közölték, hogy az
Mt.-vel kapcsolatos témát nem kívánják részletesen kommentálni,
ugyanis ők úgy álltak fel az asztaltól, hogy hajlandók tovább tárgyalni. A minimálbérrel kapcsolatban pedig egy nyilatkozatot olvasott fel a képviselőjük.
A kormányoldal elnöke az elhangzottakra úgy válaszolt, hogy
gyakorlatilag nem válaszolt. Megköszönte az elhangzottakat, jelezte, hogy figyelembe veszik azokat, és amit lehet, megpróbálnak
megvalósítani belőlük.
Oldalelnökünk ezután konkrétabb
választ kért a kormányoldaltól.
A napirend előtti témák ilyentén
való lezárásával aztán elkezdtük
a napirend tárgyalását az első
ponttal. A kormányoldal képvisel ője csak röviden egészítette ki
az írásban előzetesen kiadott előterjesztést, melyről megjegyezte,
hogy egy-két hónappal ezelőtti,
decemberi állapotot tükröz, de
azóta újabb eredmények nincse-

nek, így ez a legfrissebb. A közben készülő 5000 fős adatfelvétel információinak a feldolgozása
még tart, s így nem állhat a rendelkezésünkre.
Szóvivőnk hozzászólásában örömét fejezte ki, hogy elindult ez a
hatásvizsgálat, de sokkal jobb lett
volna, ha már a rendszer bevezetése előtt elindult volna. Majd kérte: ha a vizsgálat befejeződik, ne
csak tudományos publikáció készüljön belőle, hanem kerüljön az
OMT plenáris ülése elé is.
A munkáltatók véleménye tartalmában a miénkhez volt hasonló.

A regionalizációs
változtatások
A második napirendi pont bevezetéseként a témáért felelős államtitkár kijelentette, hogy az OMT
azt a verziót kapta meg, amelyet
már több testület megtárgyalt, és
már túl van egy tárcakörözésen
is. Az OMT elé még két változatban került a javaslat. Az egyik
változat tartalmazta a regionalizációra való átállást, a másik
nem. A közben lefolytatott tárgyalások eredményeként a kormány
úgy döntött, hogy nem lemondva
a munkapiaci szervezet korszerűsítéséről, most kiveszi a regionális szervezetek bevezetését a javaslatból, mert ennek bevezetése
csak 2003-tól látszik reálisnak.
Megemlítette azt is, hogy a javaslat szerint a szociális segélyen lév ő k kötelező kapcsolattartása
megsz űnne.
Szóvivőnk megköszönte a kiegészítést, és örömét fejezte ki, hogy
a szociális partnerek véleményét
is figyelembe véve a regionalizáció
kérdése halasztásra került. Majd
hosszasan kifejtve véleményünket,
kijelentette, hogy támogatjuk a kormány által javasolt változtatásokat.
A munkáltatók úgyszintén örültek a regionalizáció halasztásának,
és annak, hogy a kormány. most
hallgatott a különböző testületek
véleményére.
A kormányoldal képviselője megállapította, hogy nem maradtak fenn
nyitott kérdések, majd megköszönte az oldalak közreműködését.
A MAT-titkárság által előterjesztett harmadik napirendi ponthoz
nem hangzott el szóbeli kiegészítés. Sőt különösen hosszadalmas
hozzászólás sem.
Oldalunk elnöke nevünkben megköszönte a MAT 2000. évi munkáját, és mást nem szólt. (A dolog lényegéhez hozzá-tartozik,
hogy a MAT-ot lényegében az oldalak képviselői alkotják, így magunkat kellett volna hosszadalmasan dicsérni, amit viszont nem
akartunk.)
A munkáltatók képviselői is megköszönték a munkát, de ők még
néhány mondatot is hozzáfűztek
a köszönethez.

Az új projekt
A 4. napirendi pontnál ugyan abban maradtunk, hogy most nem
döntünk, mert még alaposabban tanulmányoznunk kell a javaslatot,
de azért meghallgattuk az előterjesztést, és néhány kört futottunk
is vele. A kormány képviselője elmondta, hogy magyar és uniós
igények is szólnak a projekt beindítása mellett, és most van lehetőség pályázni. A téma az uniós
ágazati bizottságokba való bekapcsolódás lehetőségét is magában
hordozza. A pályázat futamideje
két év, azaz 2003 áprilisáig tart.
A végrehajtását egy operatív bizottság segítené, és kulcsfontosságú lenne egy előcsatlakozási
szakértő részvétele benne (ezt már
ismerjük a tudományos gyakorlatból, mikor a PHARE-pénzek egy
jelentős részét az EU-s szakértők
nyúlják le).
Szóvivőnk elmondta, hogy a célkitű zések elvi részéhez való hoz-

záállásunk pozitív. Véleményünk
szerint növelni kell a középszintű
kollektív szerződések számát, és
meg kell oldani a kiterjesztésüket.
Ugyanakkor gátolja a folyamatot a
partnerkapcsolatok hiánya: ha
nincs partner, nincs érdekegyeztetés, nincs kollektív szerződés.
De ahol van partner ott sincs mindig felhatalmazottság a szerződés
megkötésére. Elmondta azt is,
hogy nem szerencsés dolog, ha
egy mechanizmusnak csak egyetlen elemét változtatjuk meg. Ezután részletesen kifejtette az előző napi oldalegyeztetésen kialakult véleményünket, majd javasolta, hogy a korábbi elhatározás szerint felállítandó bizottság foglalkozzon a programmal.
A munkáltatók képviselője is
konkrét javaslatokat tett az előterjesztéshez.
A kormány képviselője válaszában kifejtette, hogy nem áll szándékukban előre dönteni, majd a bizottság kidolgozza a javaslatot.
Majd arról beszélt, hogy a témával kapcsolatban van némi különbség a PHARE felfogása és az övé
között. Azt kell csinálni, amit az
EU előír, de a munka során fog
kialakulni a megvalósítás konkrét
formája.
Ezek után hosszas stilisztikai
vita alakult ki a három szóvivő
között, amit a kormányoldalon elnöklő államtitkár végül is azzal
zárt le, hogy a bizottság fogalmazzon, és majd mi arról vitatkozzunk
és döntsünk.

Egyetértettünk
Az 5. napirendi pontként az
OMT első fél évi munkatervét vitattuk meg. Az amúgy is terjedelmes javaslathoz, mi még újabb
témák csatlakozását tartottuk
szükségesnek. Javasoltuk, hogy
a 40 000 forintos minimálbér bevezetésének első negyedévi tapasztalatait tekintsük át plenáris
ülésen, tárgyaljunk Magyarország
integrációs csatlakozásának állásáról, és foglalkozzunk a Nemzeti
Foglalkoztatási Akciótervvel is.
A munkáltatók hozzánk hasonlóan elfogadták az eredeti javaslatot, és a mi kiegészítéseinkkel
is egyetértettek. Ez utóbbival a
kormányoldal is egyetértett, így
11.40-kor már eredményesen be
is rekesztettük az ülést.

A tárgyalások folytatása
Megállapodásunk szerint egy hét
múlva, március 2-án ugyanabban
a teremben folytattuk a PHAREprojekt megtárgyalását, de a teljesség kedvéért még egy másik
témát is sikerült napirendre tű zni.
Ez pedig „A szakképzési hozzájárulás és az Emberi erőforrás fejlesztési alapról szóló törvénytervezet" megtárgyalása volt.
A munkáltatói oldal javaslatára az
előzetes tervekhez képest megcseréltük a napirendek sorrendjét, azaz
elhatároztuk, hogy a PHARE-projekttel kezdünk. De előtte még elhangzott a szokásosnak mondható napirend előtti felszólalásunk. 01dalelnökünk ebben megemlítette,
hogy az előző ülésen kérdést tettünk fel az Mt.-vel kapcsolatban a
kormány képviselőinek, amelyre
akkor nem kaptunk választ, de
talán most már kaphatnánk. Kérdésére kedvenc államtitkárunk válaszolt a Miniszterelnöki Hivataltól,
megjegyezve: nem lát okot arra,
hogy újat mondjon. A kormány kitart a beterjesztett szöveg mellett,
de ha a szociális partnerek megállapodnak, azt elfogadják. Ennek körülbelül annyi esélye volt, mint csigának a Formula 1-en, de azért a
munkáltatókkal kölcsönösen kifejtettük tárgyalási és megállapodási
szándékunkat.
E rövid, de eredménytelen bevezető után belevágtunk a PHARE-projektbe.

Megalakulhatott
a bizottság
Oldalelnökünk — hivatkozva az
elő ző tárgyalásra — elmondta,
hogy támogatjuk a célkitűzéseket, és részt kívánunk venni a
munkában. Konföderációnként
egy főt javasolunk az operatív bizottságba, amely akár azonnal
meg tudja kezdeni a munkát. Kijelentette, hogy a pályázat tripartit
módon készült, és megkérdezte:
hol tart a pályázat elbírálása.
Megjegyezte, hogy szükség lenne az ágazatok és alágazatok
megfelelő definiálására.
A munkáltatók képviselője, csak
annyit tett ehhez hozzá, hogy az
OMT megfelelő bizottsága (BMB)
felhatalmazást kapott arra is, hogy
döntsön, mely ágazatokra terjedjen ki a pályázat.
A kormány szóvivője megjegyezte, hogy egy héttel ezelőtt
cél volt a bizottság fölállítása és
az ágazatok megnevezése. Ez
megtörtént. Elmondta azt is, hogy
az EU várja a javaslatot.
Ezek után hosszas — parlamenti stílusú — vita kezdődött
az operatív bizottság felállításának szükségességéről, majd egy
rövid szünet után megtörtént a
megegyezés, melynek eredményeként — javaslatunknak megfelelően — a bizottság, megkapva a teljes mandátumot, megalakulhatott, és azonnal meg is
kezdhette a munkát.

Tárgyaljunk vagy sem?
A következő napirend tárgyalása az előterjesztő kiegészítésével indult, ami nem váltott ki
osztatlan elismerést a szociális
partnereknél (igaz a javaslat
sem).
A munkáltatók képviselő je
meg is kérdezte: ez az előterjesztés van a kormány előtt?
Téma-e a mai kormányülésen?
És ha téma, a két ülés hogyan
fog találkozni?
Mivel részünkről nem hangzott
el újabb kérdés, a kormányoldal
képviselő je válaszolt. Az anyag
természetesen téma a mai kormányülésen. Az OMT-n elhangzottak természetesen átvezetésre kerülnek. Módosított szöveggel számol a kormány.
A munkáltatók ezután szünetet kértek, majd annak eltelte
után bejelentették: az előterjesztéssel alapvetően nem értenek
egyet. Korábban abban a hitben
voltak, hogy befolyásolni tudják
a javaslatot, de ha velünk egy
időben tárgyalja a kormány, akkor erre semmi lehetőség nincs.
Ezért az a véleményük, hogy ne
is tárgyaljunk a témáról.
A kormányoldal jelezte, hogy
számolt ezzel a megoldással.
Ezek után hosszas ügyrendi és
eljárási vita kezdődött, melynek
lényege akörül domborodott,
hogy a szociális partnerek a megátalkodottak, akik csak a bajt keresik, nem értékelve megfelelően a kormány szándékát, vagy a
kormány veszi semmibe az érdekegyeztetést, illetve tárgyalófeleit. Végül is a vita hevében
elhangzott egy ügyrendi javaslat,
miszerint a kormányülésen kialakult változat kerüljön vissza az
OMT elé tárgyalásra, amibe végül is egyetértettünk, s így a levezető elnök berekeszthette a
vitát.
A téma továbbtárgyalására azóta is várunk, ugyanúgy, mint a
közösen elfogadott OMT-munkaterv témáinak időarányos tárgyalására.

Q-ti

' Ez a pont foglalkozik a munkarend és a munkaidő kérdésével. Azóta már a parlament e
ponttal együtt elfogadta az Mt.
módosítását.
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Harmincéves az MTA Szegedi
Biológiai Központja
A Magyar Tudományos Akadémia egyik legnagyobb kutatási intézménye, a Szegedi Biológiai Központ csaknem 30 éves múltra tekinthet vissza. Viszonylag fiatal kora ellenére
azonban bátran dicsekedhet azzal, hogy az alig három évtized alatt nemzetközi rangot
vívott ki magának. Ezt bizonyítja a legutóbbi, önként vállalt megmérettetés végbizonyítványa is: az EMBO, az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet világviszonylatban is magas
színvonalúnak ítélte az öt intézetben folyó kutatómunkát. A tekintélyes külföldi tudósokból
álló bizottság tizenhat kutatócsoportról megállapította, hogy tagjai a nemzetközi mezőnyben is kiváló teljesítményt nyújtottak — közülük is különösen a növénybiológia és fejlődésbiológia mű velői jeleskedtek —, további 22 csoport munkája pedig eléri a világátlagot.
Tekintsünk vissza a kezdetekre: honnan indult, milyen célokkal és reményekkel ennek
az intézménynek a története,
s milyen út vezetett a mai sikerekig, melyek a ma itt dolgozó kilenc akadémikus, harminchat nagydoktor, harminckét kandidátus és PhD
disszertációját megvédett kutató munkáját dicsérik.
Az alapítás okai
Az SZBK születését hosszadalmas, körültekintő tervezgetések, olykor heves politikai, tudományszervezési viták előzték meg. A 60-as évek végére
abban azonban minden érdekelt egyetértett: itt az ideje,
hogy ez az egy évtizede vajúdó elképzelés valósággá váljék: épüljön föl Magyarországon egy több egységet magába foglaló, nagy, sejt- és molekuláris biológiai kísérletekre
hivatott, alapkutatással foglalkozó intézet.
Az igényt magának a biológia tudományának a fejlődése
érlelte meg. A háború után lehetővé vált a biológiai jelenségeknek a fizikai és kémiai alapokon álló, mélyreható kutatása. Az alapkutatások erősödéséhez vezetett az a felismerés is, hogy az orvosi és agrártudományok is egyre kevésbé képesek nélkülözni a
biológusok laboratóriumaiban
született újabb fölfedezéseket,
mi több, ezek hiánya gátolja
bizonyos gyakorlati kérdések
megoldását, különösen az
élelmiszeriparban, a növénytermesztés, az állattenyésztés
és a gyógyszergyártás területén. Miután siker koronázta
a főképpen Straub F. Brunó
által hangoztatott törekvést,
mely szerint az alaptudományként elismert biológiának
ne csak csoportja, hanem
önálló osztálya legyen az Akadémián, erő teljes eltérítési kísérletekkel ugyan, de megnyílt
az út egy biológiai kutatóintézet létrehozása elő tt.
Budapest vagy Szeged?
Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya vezetőségének
első, 1963. évi beszámolójából
kiderül, hogy az intézet elhelyezésével kapcsolatban komoly nézeteltérés alakult ki a
döntéshozók, a tervezők, valamint a biológiai osztály vezetősége között. A kutatók szerint ugyanis „...a szegedi telepítés a biológia fejlesztésének
bizonyos lassulását jelentené,
mert a jelenlegi helyzetben
Budapesten könnyebb lenne a
megfelelő vezető kutatókat a
biológia fejlesztésére összpontosítani." Ok szívesebben sza-

vaztak volna a h ű vösvölgyi
helyszínre.
Egy évvel később az osztályelnök, Straub F. Brúnó beszámolójában már azt tudatta az
osztály tagjaival, hogy „Az országos kultúrpolitika decentralizációs szempontjaival szemben ezeket az ellenvetéseket
nem sikerült érvényesítenünk,
és így az illetékes hatóságokkal történt végső megegyezés
az építendő négy intézet helyéül Szegedet jelölte ki." Az
intézmény létrehozásában
Straub F. Brúnó mellett Szentágothai János és Láng István
vállaltak kulcsszerepet.
A Tisza-parti város örömmel
fogadta a döntést, és tárt karokkal a tudomány új fellegvárát. Építési területként fölajánlotta az újszegedi kertészet ötholdas telkét, amely zöldövezetbe, a gondozott liget szomszédságában, ám mégis főútvonal mentén, központi helyen
terült el. Az első tervek szerint
a Növényélettani Intézet, a
Genetikai Intézet, a Biofizikai
Intézet osztályai, valamint a
Biokémiai Intézet Budapesten
már meglévő fehérjekutató osztálya mellett létesülő nukleinsav, lipoprotein és anyagcsere-regulációs osztálya kapott
volna itt helyet.
A Szegedi Tervező Vállalat
felelős tervezője, Károlyi István, majd Tarnai István a tervek készítésekor egyeztet ő
tárgyalásokat folytatott az érintett szakterületek képviselőivel.
A kivitelezésre a DÉLÉP kapta a megbízást.
Fizikai és szellemi
struktúra
A beruházást 1967-ben kellett volna elkezdeni, s 1968-ban
adták volna át a mű helyépületet, a Genetikai és a Növényélettani Intézet laboratóriumait.
Az alapk őletételre azonban
csak 1968 áprilisában, ,,felszabadulásunk" 23. évfordulóján
került sor. Elkezdődött a nagy
építkezés, amelynek minden
mozzanatát az utolsó napig figyelemmel kísérte az MTA
Szegedre költözött vezető hivatalnoka, Karikás József. A
határidő t sikerült betartania az
építő vállalatnak: 1971 áprilisában dr. Erdey-Grúz Tibor, az
Akadémia elnöke ünnepélyes
keretek között fölavatta az
első szakaszban fölépült szárnyat. A fél laborépület, a műhely és az energiát biztosító
helyiség azonban máris otthont
adott mind a négy intézetnek,
ahol el is kezdődött a tudományos munka.
Az intézmény teljes elkészültéig azonban még három évet
kellett várniuk a kutatóknak.

Ez idő alatt Straub F. Brúnó főigazgató és munkatársai igyekeztek meghatározni a fő kutatási témákat. Akkori elképzeléseik szerint a bioreguláció
kérdése, az életfolyamatok
szabályozásának tanulmányozása áll majd az érdeklődés
középpontjában. Úg
y
tervezték, vizsgálják a gének működésének, egyes anyagcserefolyamatoknak a szabályozását, a szervezet védekezőmechanizmusainak kialakulását,
az energia átalakítását a fotoszintézisben, és a fotoszintézis egyes elemeinek kialakulását. Intenzíven kívántak foglalkozni a növényi anyagcserével, különösen a növényi vírusrezisztenciával. Terveik
között helyet kaptak a növényi, a rovar- és az emberi genetika egyes kérdései is.
Átadás,
szervezeti kialakítás
Az SZBK hivatalos, tulajdonképpen második születésnapja 1973. október 11., az ünnepélyes avatás dátuma. Az intézmény szellemi atyja, az
MTA akkori alelnöke, az első
főigazgató, a Biokémiai Intézet
vezetője Straub F. Brúnó akadémikus a többi intézetvezetővel — Alföldi Lajossal (genetika), Farkas Gáborral, (növényélettan), Garay Andrással (biofizika) együtt — fogadta a jókívánságokat. Köztük a tanítómesterét, a hajdani szegedi
kutatóét, a Nobel-díjas SzentGyörgyi Albertét is. A meghívott vendégek Magyarországon addig párját ritkító, nyugati
mércével mérve is impozáns,
a kutatómunkát igényesen
szolgáló épületegyüttest tekinthettek meg.
Az SZBK fő tömegét a kilencszintes laboratóriumi „torony"
alkotja, amelynek felső és alsó
szintjén a mű szaki berendezések, a nyolcadikon az állatház
található. Mellette helyezkedik
el a nyolcszintes izotóplaboratórium. Az Odesszai körúti (ma
Temesvári körút) oldalon álló
háromszintes épületben 300
személyes elő adóterem, a
könyvtár, az ebédlő, a konyha, a klub, irodák és vendégszobák fogadják a főbejáraton
belépő t. A laboratóriumi épület
végében találhatók a mű helyek
és az energiaelosztó központok, valamint az üvegházak. A
kutatóközpont méretei érzékeltetik az eredeti szándékot: a
különböz ő képzettség ű és
szemléletű kutatók megfelelően nagy számban tudjanak itt
dolgozni, ugyanakkor a túlságosan nagy tér nehogy sok kis
csoportra tagozódásra csábítsa a kutatóegységeket. Ezál-

tal ugyanis irányíthatatlanná
válna az intézmény a tudománypolitika és a kutatás hatékonysága szempontjából.
Úgy tervezték, hogy 150 kutató dolgozik majd az SZBK-ban,
s számoltak még 40-45 vendégkutató jelenlétére. A segédszemélyzet létszámát 350 főben határozták meg. Az SZBK
átadásának évében 325 alkalmazottja volt a központnak, közülük 95-en kutatóként tevékenykedtek.
Az intézmény szervezeti kialakításakor is alkalmazkodni
kellett a méretekből fakadó sajátosságokhoz. Ennek megfelelően öt önálló egységet hoztak
létre, kezdetben négy tudományos intézetet és a központi
igazgatást, amelynek feladata a
közös ügyek intézése, illetve a
kutatómunka minden irányú
segítése. A kutatóintézetek
igazgatói a kutatás fő irányvonaláért és színvonaláért felelősek. Egyikük — intézetvezetői
feladatai ellátása mellett — az
SZBK főigazgatói tisztét is betölti. A menedzserigazgatói teendőket a központi igazgatás
vezetője végzi, aki egyben a főigazgató helyettese is, tudományon kívüli témákban. Az SZBK
egészét érintő kérdéseket a főigazgató elnökletével az igazgatótanács hivatott megtárgyalni. A szükséges anyagokat az
intézetek képviselő ibő l álló
szakbizottságok készítik elő.
Az igazgatók érdemei
Természetes, hogy az intézmény eddigi történetére rányomják kézjegyüket a mindenkori főigazgatók. Az alapító főigazgató. Straub F. Brúnó
(1970-1977) elévülhetetlen érdemeket szerzett az SZBK arculatának kialakításában. Az a
szándéka, hogy egy központban több tudományos területet
mű velő kutatók egymást kölcsönösen segítve munkálkodjanak, az idő próbáját is kiállva, helyesnek bizonyult. Érdeme, hogy kiterjedt nemzetközi
kapcsolatai révén sikerült megszereznie 1973 és '77 között
az SZBK-beli munka elkezdéséhez nélkülözhetetlen 1,255
millió dollár UNESCO—UNDPtámogatást, amely alapvetően
három nagy célt szolgált. Ebből lehetett fedezni az intézetbe tanácsadóként érkező nemzetközi szaktekintélyek költségeit. Ennek köszönhető, hogy
fiatal magyar kutatók összesen
35 évnyi külföldi tanulmányút
lehetőségében részesültek. Ez
a támogatás biztosította azt is.
hogy az SZBK-ban nyugat-európai szintű mű szerparkot tudtak létrehozni. Straub F. Brúnó
érdeme, hogy az akkori magyar társadalom minden konzerváló törekvésével szemben
keresztülvitte, hogy a fiatal
kutatók határozott idejű szerződéssel kerüljenek az SZBKhoz, s hogy szembesüljenek a
rendszeres megmérettetéssel.
Ugyanakkor arra is adott lehetőséget, hogy a fiatal kutató, ha
úgy kívánta, otthagyhatta főnökét, és másikat kereshetett az
intézmény falai között. Ha a
jelenlegi pályázati rendszer ezt
ma már nehezíti is, a straubi

szellem mindmáig él és hat az
intézményben.
A következő főigazgatók, Alföldi Lajos (1978-1988),
Keszthelyi Lajos (1989-1993).
Venetianer Pál (1994-1996)
megő rizték a straubi szellemet, és egyéniségüknek megfelelő en, a külső körülmények
függvényében építették tovább az intézmény nemzetközi hírnevét.
A jelenlegi főigazgató, Dudits
Dénes 1997-ben foglalta el a
vezetői széket. Vele egy időben új. fiatal intézeti igazgatók
kerültek az SZBK vezetői gárdájába. akikkel sikerült új pályára állítani a központ munkáját. Előtérbe került a kutatócsoportok szerepe, a pályázati tevékenység aktív támogatása
mellett erőteljes központi támogatásban is részesültek új tudományos irányok megnyitása
érdekében. Dudits Dénes első
főigazgatói teendői között „fölpörgette" a menedzsmentet, és
hozzáfogott a mű szakilag kissé elöregedett, harmincadik
éve felé közeledő épület fölújításához. Ebben az időszakban
mind a külső föltételek, mind a
belső törekvések kedveztek az
európai tudományos életbe
való bekapcsolódásnak. A főigazgató igen fontos kezdeményezése volt az EMBO-értékelés, amely segített az SZBK tudományos sikereinek hazai és
nemzetközi elismertetésében.
Az SZBK vezetése aktívan bekapcsolódott az MTA és az
ország élettudományokkal kapcsolatos tudománypolitikai tevékenységébe. Erre a periódusra esik a szegedi egyetemekkel kialakult kapcsolatok
jelent ő s b ő vülése, átstruktúrálódása. Az SZBK több kutatója kapott egyetemi funkciót, miközben megtartotta kutatási bázisát a házban. Az
EMBO-értékelés tapasztalataira is alapozva fokozatosan érlelődnek a föltételek ahhoz,
hogy az SZBK az ország és a
közép-európai régió kiválósági
központja legyen a molekuláris- és sejtbiológia területén,
valamint az alkalmazott biotechnológiában.
Valóra vált az SZBK-ban az
a straubi elképzelés is, hogy
a főigazgató mellett m ű ködjék
egy ügyvezető igazgató. Az
első ilyen tisztséget Halász
Árpád töltötte be 1970-től. Feladatkörét eleinte rendre újrafogalmazta a gyakran újjáírt
szervezeti és mű ködési szabályzat, mindamellett rendkívül
hasznosnak bizonyult ez a
poszt a kezdeti, majd a későbbi időszakban is. Vályi László
gazdasági igazgató 1976-tól
látja el ezeket a teendőket,
amelyek az évek múltával az
SZBK erő forrásainak ésszer ű
felhasználására, és a kutatómunka tárgyi feltételeinek
megszervezésére, a gazdasági és mű szaki apparátus irányítására koncentrálnak.
Megalakulása óta alkalmaz
tudományos titkárt az intézmény. Az eredetileg biológus
kutató — a változó körülményeknek megfelelően — változó feladatokat látott el. Az első
(Folytatás az 5. oldalon)
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SZB-titkárok a múltról és a jelenr ől

Köszöntjük a Szegedi Biológiai Központot
(Folytatás az 1. oldalról)

számú védőruhát kellett volna
biztosítani a dolgozóknak, no
nem saját védelmük érdekében, hanem hogy a kísérleti állatokat meg ne fertőzzék. Emiatt még a megyei bizottságon
is följelentettek, holott itt nem
az ember védelmének elmulasztásáról volt szó. Nagy nehézségek árán sikerült meggyőznünk a megyei bizottságot, hogy ez nem szakszervezeti, hanem szakmai kérdés,
amelynek anyagi következményei az SZBK központi költségvetését terhelik.
Akkoriban jó idők jártak a Biológiai Központra, olyannyira,
hogy saját üdülő vásárlása is
szóba jöhetett. A szakszervezeti titkár valamiféle kulcsos
ház megszerzése mellett kardoskodott, az SZBK vezetése
azonban a Panoráma üdülőközösség tízemeletes házának
három szobája mellett döntött.
Végül kiderült, ezzel a megoldással csak folyik el a pénz a
háztól, s el kellett adniuk a Siófok-Aranyparton lévő ingatlanrészt. Sikeresebbnek bizonyultak azonban a szakszervezet
egyszerűbb kezdeményezései.
Az Orfűn, Pécs mellett fölállított, háromszemélyes lakókocsiban mindig üdültek vendégek, és kapós volt a Sopron
melletti kempingben állomásozó lakókocsi is, amely jó szolgálatot tett már az Adria part-

ján is. Arra is volt példa, hogy
konténereket bérelt a szakszervezet az Adrián és a horvát tengerparton. Tényleges
anyagi segítség volt ez akkor,
és ezzel a kínálattal nagyban
hozzájárult a szakszervezet
az SZBK dolgozóinak jó közérzetéhez.
Hogy magára az érdekvédelemre tudotte hangsúlyt helyezni a szakszervezet? Egyetlen
esetet említettek, amikor
sztrájkkészültség volt a házban
az alacsony kutatói bérek miatt. Amint értesült erről az államtitkár, azonnal telefonált a főigazgatónak, ismertette a fizetésemeléssel kapcsolatos terveket, az elégedetlenkedőknek
tolmácsolt ígéretek hatására
aztán a sztrájk elmaradt. Amint
a volt titkárok visszaemlékeznek, házon belüli komoly feszültségeket nem említenek, hiszen,' mint mondják, az SZBK
vezetése mindig igen toleráns
volt. Tudományos dolgozót nem
kellett megvédenie a szakszervezetnek. Ha meg akartak válni valakitől, akár egy év türelmi
időt is adtak neki, hogy másik,
megfelelő állást találjon magának. Voltak ugyan késhegyig
menő harcok a létszámelosztás alkalmával, de mindig sikerült közös nevezőre jutniuk az
igazgatótanács tagjainak, köztük a párttitkárnak és a szakszervezeti titkárnak.
— A lakáselosztásban mind a

Harmincéves az MTA
Szegedi
Biológiai Központja
(Folytatás a 4. oldalról)

tudományos titkárt, Jánossy
Andrást Lázár Gabriella váltotta föl, akinek munkája jóval
előbb elkezdődött, hiszen jelentős érdemeket szerzett — mint
az MTA Biológiai Osztályának
alkalmazottja — már az intézmény megszervezésekor. Ezt
a munkakört jelenleg Dallmann
László tölti be.
A negyedik generációig
A Szegedi Biológiai Központ
megalakulása óta többnyire már
a harmadik vagy negyedik generáció áll az egyes intézetek
élén. A Biofizikai Intézet első
igazgatója Garay András volt
(1973-1975), őt követte Keszt-
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helyi Lajos (1976-1993), s jelenleg Ormos Pál irányítja az
itt folyó munkát. A Biokémiai Intézet eddigi igazgatói: Straub F.
Brúnó (1970-1977), Wollemann Mária (1978-1983),
Venetianer Pál (1984-1993),
most pedig (1994-től) Vígh
László. Az Enzimológiai Intézetet Straub F. Brúnó (19781987), Keleti Tamás (19881989) vezette, tőlük vette át a
megbízatást Friedrich Péter
1990-ben. A Genetikai Intézetet először Alföldi Lajos igazgatta (1971-1993), majd 1994től — napjainkban is — Raskó
István végzi ezeket a teendőket. A Növénybiológiai Intézetben Farkas Gábor után (19711983) Solymosy Ferencet
(1984-1988), majd 1988-tól
Dudits Dénest nevezték ki
igazgatónak.
A csaknem harmincesztendős intézményben napjainkban
már 501 alkalmazott dolgozik,
köztük 233 kutató. Ezenkívül
•rendszeres látogatója a háznak
53 PhD-, és 38 ITC-hallgató.
Visszatekintve az elmúlt
évekre, úgy tűnik, Szent-Györgyi Albert avatás napi, ünnepi
jókívánságainak volt foganatja:
tudományos sikerekben még a
nehéz időkben sem szűkölködtek itt a tehetséges kutatók.
Chikán Ágnes

mai napig hallatja hangját a
szakszervezet — mondja
Dallmann László. Még Straub
F. Brunó mondta ki az SZBKban érvényesülő alapelvet: a
lakás szociális kérdés, de a Biológiai Központban tudományos kérdés is. Amint köztudott, az intézmény építésére
szánt összegben már a kezdetekkor benne volt száz, kizárólag kutatóknak szánt lakás
ára is. Ez ellen tiltakoztak a
szakszervezetnél a többi dolgozók, igazságtalannak tartották a megkülönböztetést. Az
SZBK erre is megtalálta az orvosságot: kedvezményes kölcsönben részesítette a nem
kutató státusban alkalmazottakat, később a lakást fölszabadító, maga építkező kutatót is.
Már-már mesébe illő ez a segítőkészség. Hát még, ha hozzátesszük az akkoriban mindenhol szokásos születési, beiskolázási segély címén kapott járandóságokat, a temetési költségekhez való hozzájárulást és mindazt a jó szándékot, humanitást, amelyet nem
írtak elő a paragrafusok. A
döntéshozók ugyanis igyekeztek rugalmasan kezelni az előírásokat: tudták, megeshet,
hogy egyetlen fia egyetemi tanulmányait finanszírozó szülő
szegényebb lehet, mint más,
aki két kisgyermeket nevel.
Bekövetkezhet olyan haláleset
a családban, amely után nem
jár ugyan segély, a hozzátartozók azonban rászorulhatnak
a segítségre. Előfordult, hogy
az emberséget mások följelentéssel honorálták, ám maga az
ellenőr javasolta: adják más
indokkal oda azt a néhány forintot.
— Kaptunk azért keserű leckéket is: mindig voltak, akik
visszaéltek a lehetőségekkel,
a jóindulattal — teszi hozzá
Dallmann László. Résen kellett lennünk, hogy azokat támogassuk, akik igazán rászorulnak.
Tánczos Lajos 1981 májusában, éppen húsz éve állt válaszút elé.
— Tulajdonképpen puccsal
kerültem a titkári székbe — kezdi. — Mivel az SZBK-ban nagyobb volt a nem kutatók létszáma, mint a kutatóké, engem, mint az ellátási osztály
vezetőjét választottak meg titkárrá. A személyzetis magához hívatott, és azt mondta: el
kell vállalnod. Emiatt még a
pártba is be kellett lépnem, hiszen akkor a tagság elvárás
volt bizonyos tisztségek betöltésénél.
Táncos Lajostól azt várták
többségben lévő választói,
hogy a nem kutatói állomány
érdekeit igyekezzen érvényesíteni. Nyolc évig tartó szb-titkársága idején arra törekedett,
hogy növekedjék a bizalmiak
szerepe. Ezzel sikerült elérnie,
hogy az intézetekben fölmerülő gondokat ott helyben rendezzék az igazgatóval, így nagy,
egész házra kiterjedő viták

többnyire nem kerekedtek az
SZBK-ban. Azt tudomásul vette a szakszervezet, hogy lakást csak kutató kaphat — másokat igyekeztünk kölcsönnel
segíteni —, minden egyéb ügyben azonban azonos elbírálásban részesült az SZBK minden
dolgozója.
— Anyagilag igen jól állt a
szakszervezet abban az időben — mondja a volt titkár. — A
szerződéses munkák, a KK
árbevételének 5-6 százaléka

az szb-t illette, ennyivel gyarapodott a jóléti alap. A már
üzemelő saját üdülő használata mellett csereüdülésre is
nyílt lehetőség, Berlin mellől
gyakran jöttek vendégek, és
mi is ellátogattunk az NDK-ba.
Továbbra is népszerűek voltak .a szakszervezeti beutalások, akkoriban a jelentős túljelentkezés okozott gondot. A
közösségi élet igazán példamutatóan alakult, összekovácsolták a társaságot az
Algyőn fölállított stégen töltött
órák, a sportrendezvények,
nem beszélve arról a büszkeségről, hogy labdarúgócsapatunk eljutott az országos bajnokságig.
Ezek voltak a felhőtlen évek,
1988-ban azonban elkezdődött
egy átalakulási folyamat a
SZOT-nál. A közalkalmazottak
szakszervezetében a tudományos dolgozók csapata két
részre szakadt, megalakult a
TUDOSZ és a TDDSZ. Az
SZBK-sok TUDOSZ-titkárának
mint vidékinek hetente 2-3 alkalommal is Pestre kellett utaznia, egyeztetés, eligazítás végett. Márpedig igen nehéz volt
közös nevezőre jutniuk bizonyos kérdésekben, hiszen az
MTA egységes szakszervezeti
partnerrel soha nem találta
szembe magát. Szinte minden
tudományág képviselői másmás szakmai szervezethez tartoztak. Nyilvánvaló, hogy más
érdekek hajtották az agrárágazat képviselőit, mint a közalkalmazottakét.
A rendszerváltozás után rohamosan csökkent a tagok létszáma. Jelenleg 110-en fizetnek tagdíjat az SZBK-ban. Mustárdy
László, az újfent megválasztott,
s tisztében immár ismét harmadik éve helytálló titkár régi optimizmusának nyoma sincs:
— A szakszervezeti tagságnak ma már nincs csábereje.
Amit kiharcol a szakszervezet,
az tulajdonképpen mindenki-

nek jár. Joggal teszi föl a kérdést a tagdíjat fizető dolgozó,
hogy akkor én miért adjak ki
pénzt azért, amihez más ingyen is hozzájut. Ha az alacsony kutatói fizetések miatt
emeltünk szót az elmúlt években, még mindig azt kaptuk
válaszul az Akadémián: „Fiatal, vidéki intézet..." Pedig már
javában fölnőttkorba léptünk,
teljesítményünk alapján nem
éppen ildomos, hogy a fizetési
ranglétra alján húzzuk össze
magunkat. A
legutóbbi béremelés is félmegoldás.
Noha végre a
kutatók fizetését csak sikerült föltornáztatni az oktatókéhoz, a nem
kutatói státusban alkalmazottak elégedetlensége
újabb feszültségeket szül.
Félő, hogy az Akadémia elveszti a kutatókat segítő diplomásait, vagy úgy segít önmagán, hogy közben maga alatt
vágja a fát: kutatónak sorolja be
a rutinmunkát végzőt, értékes
státust vesztve ezzel. Az
SZBK szakszervezeti bizottsága sem az MTA-tól, sem a megyétől nem kap támogatást.
Egyetlen pozitívumot tudnak fölmutatni: aki belépett az önkéntes nyugdíjpénztárba, annak kifizették a díját. De az uszodabérlet például már közös jog,
miként a lakókocsi használata,
akár szakszervezeti tag valaki, akár nem. Kijárta a szakszervezet, hogy a veszélyes helyen
dolgozó műszakiak is kapjanak
valamiféle pótlékot, ennek kifizetését az egyes intézetek
igazgató vállalták saját költségvetésükből. Ám itt sem föltétel
a szakszervezeti bélyeg bemutatása. Hogy mégis mit tud válaszolni a titkár, ha netán tagtoborzáskor valaki neki szegezi
a kérdést, miért éri meg neki,
ha szakszervezeti taggá válik?
Csaknem egyedüli, kézzelfogható érv lehet a gyermekenként
járó 4000 forint beiskolázási segély. Ennél is többet vet azonban a latba egy másik szempont, amelynek káros hatását
már saját bőrén érezhette a
TUDOSZ. Amikor a professzori fizetések rendezésekor fölhívták a kormány figyelmét a
kutatók jövedelmének szégyenteljes lemaradására, érveiket azzal söpörték le az asztalról: ha ilyen kevés a létszámuk, nem érdemes szóba állni
velük. A jelenlegi titkát azt fájlalja, hogy a szakszervezetből
kilépők nem értik meg: ha a
TUDOSZ-nak nincs tömegbá
zisa, akkor a súlya sincs akkora, hogy a kormánnyal
szemben sikerrel képviselje a
munkavállalók érdekeit. Már
pedig ez többnyire zsebre
rnsgl• • .
Chikán Ágnes

SZÓSZÓLÓ

Napló
a levelek tükrében
(Folytatás az 1. oldalról)

jön bevezetésre valamennyi felsőoktatási intézményben, kutatóhelyen és kutatóintézetben....
dr. Vígh László az AOKDSZ,
dr. Kiss Pap László az FDSZ, dr.
Török Imre az OSZSZ és dr. Kuti
László a TUDOSZ nevében.

2001. január 19.
Levél dr. Matolcsy György
gazdasági miniszterhez (részlet)

Nincs fedezet!
Segítségét kérjük, mivel a
Gazdasági Minisztériumhoz tartozó állami költségvetési kutatóintézetek közül a Magyar Geológiai Szolgálat keretében működő kutatóintézetekben, a Magyar
Állami Földtani intézetben és a
Magyar Állami Eötvös Lóránt
Geofizikai intézetben — mindkét
intézet az érdekképviseleti szféránkba tartozik — komoly problémák vannak az intézetek kutatóinak illetményemelésével.
Ugyanis az intézetek nem kapták meg az oktatói-kutatói bérrendszerre történő átálláshoz
szükséges pénzügyi fedezetet.
A költségvetési törvényben foglat Kjt.-módosítás egyértelműen
kimondta, hogy a tudományos
kutatóintézetek kutatóinak illetményét — felügyeleti szervhez
való hovatartozástól függetlenül
— 2001. január 1-jétől egységesen az újonnan bevezetett, professzori bérhez viszonyított felsőoktatási-kutatási illetményrendszer alapján állapítják meg, s
fedezetét az ígéretek szerint a
költségvetés biztosítja. A FÉTülésen a Pénzügyminisztérium és
a Gazdasági Minisztérium munkatársai is jelezték, hogy a béremeléshez szükséges összeg a
tárcák költségvetésében rendelkezésre áll, és azt az intézetek
meg fogják kapni.
... Tisztelt miniszter úr! Feltételezve, hogy csak valamilyen adminisztrációs hiba következtében
nem kapták meg a nevezett intézetek az új illetményrendszerre
átálláshoz szükséges fedezetet,
melynek összege az intézetek
számítása szerint 12 hónapra
összesen 106 millió forint a járulékaival együtt, kérjük szíves intézkedését, hogy a törvényben
garantált illetményemeléshez
szükséges pénzkeretet az intézetek mielőbb megkaphassák.
dr. Kuti László elnök,
dr. Révész Márta titkár

2001. március 22.
Levél a TUDOSZ elnökségéhez

Súlyosbodhat a helyzet!
A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI)
és a Magyar Állami Földtani
Intézet' (MAFI) tudományos kutatóinak képviseletében fordulunk önökhöz. A többéves szakszervezeti munka, érdekképviselet eredményeként a Közalkalmazotti törvény módosításával
azonos besorolásba kerültek az
egyetemi oktatók és a tudományos kutató intézetek tudományos besorolású kutatói. Ennek
értelmében a költségvetés biztosítja a szükséges illetménytöbbletet az akadémiai kutatóintézetek és a minisztériumok háttérintézményei számára.
Sajnos a' Gazdasági Minisz-

térium (GM) intézményeként
működő Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) keretében működő ELGI és MÁFI ezt a szükséges többletet a mai napig
nem kapta meg. Az MGSZ főigazgatójához érkezett tájékoztatás szerint a GM nem rendelkezik költségvetési forrással a
kutatók szükséges illetményemeléséhez, ezért azt a költségvetésben megjelenő K+F többletjuttatás és a felhalmozási előirányzat átcsoportosításával kívánja a GM megvalósítani. E
megoldás súlyos következményeit szükség esetén részletesen ismertethetjük. A kétéves
költségvetés miatt a most kialakuló nehéz helyzet 2002-ben
még súlyosabbá válhat.
Az MGSZ főigazgatója által
összehívott Földtani Érdekegyeztető Tanács március 21i ülése után úgy érezzük, a
szakszervezet fellépése nélkül
a kutatók és az intézmények
érdekei egyaránt megsérülhetnek. Ezért felkérjük a TUDOSZ
Elnökségét érdekeink képviseletére.
Hermann László ELGI TUDOSZ
elnök, Kókai András MÁFI TUDOSZ
elnök, Szabados László ELGI KT elnök,
dr. Csillag Gábor MAFI KT elnök

2001. március 22.
Levél dr. Matolcsy György
Gazdasági miniszterhez

Diszkrimináció!
Ez év január 19-én segítségkérő levéllel folyamodtunk önhöz, hogy az ön által vezetett
minisztériumhoz tartozó állami
költségvetési kutatóintézetek
közül a Magyar Állami Földtani
Intézetben és a Magyar Állami
Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetben foglalkoztatott kutatók a
költségvetési törvény által garantált új bérezése veszélyben van,
mivel a minisztérium költségvetésének összeállításakor nem
tervezték be az ehhez szükséges pénzügyi keretet, és az intézetek kutatói a mai napig sem
kapják a január óta törvény biztosította új illetményüket.
Levelünk hatására ugyan megmozdult a minisztérium gépezete, de a törvény szellemével (és
betűjével) ellentétes megoldás
van kialakulóban. Ugyanis az illetményemelés fedezetének egy
részét — a minisztérium közigazgatási államtitkára által aláírt levél szerint — olyan pénzügyi előirányzatból javasolják megoldani, amelyen nincsen a szükséges összeghez elegendő költségvetési támogatás. Igy az intézményeknek saját bevételükből kellene kigazdálkodni a
szükséges bérkeretet.
Ez a megoldás diszkriminatív a nevezett intézetekkel
szemben, ugyanis minden más
intézetnél a költségvetés a teljes pénzkeretet megadja.
Elfogadhatatlan és diszkriminatív továbbá az is, hogy minden más intézménynél a szükséges pénzügyi keretet 13 hónapra garantálták, míg a Gazdasági Minisztérium csak 11
hónappal számol. Figyelemmel
az elfogadott kétéves költség-

vetésre ez a mostani nehéz
helyzetet 2002-ben még súlyosabbá teszi.
Ismételten kérjük miniszter úr
személyes intézkedését, hogy
a Gazdasági Minisztériumhoz
tartozó nagy múltú kutatóintézetek a többi hasonló jellegű kutatóintézettel azonos költségvetési támogatásban részesüljenek, és a kutatók mielőbb megkaphassák a törvény által garantált illetményüket.
dr. Kuti László elnök,
dr. Révész Márta titkár

2001. március 22.
Levél Varga Mihály
pénzügyminiszterhez

Békés megoldást!
A Gazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó Magyar
Geológiai Szolgálat keretében
működő két kutatóintézetben, a
Magyar Állami Földtani Intézetben
és az Eötvös Lóránd Geofizikai
Intézetben a tudományos munkakört betöltő közalkalmazottak,
a kutatók a mai napig nem kapták meg a január 1-jével bevezetett új bérüket.
Pálinkás József államtitkár úr
úgy tájékoztatott bennünket,
hogy a kutatói béremelés fedezetét a kormány erre is biztosított 17,5 milliárdos keretéből az
MTA és az érintett minisztériumok költségvetése tartalmazza.
Információink szerint a többi
kutatóintézet valóban megkapta a béremeléshez szükséges
összeget, csupán a Magyar
Geológiai Szolgálat keretében
működő kutatóintézetek nem.
Annyi bizonyosnak látszik,
hogy a többi költségvetési intézettel ellentétben e két intézet
költségvetése és a Gazdasági
Minisztérium költségvetése érthetetlen okból nem tartalmazza
az új kutatói illetményre való átálláshoz szükséges keretet (12
hónapra 106 millió, 13 hónapra
114,8 millió Ft-ot.) Ennek kigazdálkodására kényszeríteni az intézeteket, veszélyezteti a működést, és méltánytalan is, hiszen
a többi intézet költségvetési támogatásból tudja a megemelt
béreket fizetni.
Tisztában vagyunk azzal,
hogy a kutatók új bérének kifizetése munkaügyi per során
érvényesíthető, de mint a mellékletek igazolják, igyekszünk
mindent megtenni a mielőbbi
békés megoldás érdekében.
Kérjük miniszter úr szíves
közbenjárását a gond mielőbbi
megoldására, bízva abban,
hogy az említett intézmények
mihamarabb megkapják az ez
évi illetményemeléshez szükséges keretet és abban, hogy a
2002. évi költségvetésben sem
fog hiányozni a béremeléshez
szükséges fedezet.
(Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az intézményrendszer a nevezett K+F
keretet a kutatói béremelésre
kapta, de az sajnálatos módon
más rovaton jelent meg az intézményrendszer költségvetésében. A keret forintösszege viszont nem tartalmazza az új illetményrendszerre való átállás
teljes fedezetét. A két intézet
kutatói a GM utasítására áprilisban visszamenőleg megkapták
az emelt illetményüket.)

2001. MÁJUS
A nyugdíjszámítás
szabályai
A bérünk után a munkáltató társadalombiztosítási járulékot
fizet, a munkavállaló béréből pedig nyugdíjjárulékot vonnak.
Nyugdíjjárulékot 2001-ben 2 197 300 Ft éves jövedelmig,
2002-ben 23 68 850 Ft éves jövedelemig vonnak. A nyugdíjjárulék többletbefizetést ez évben a személyi jövedelemadó
bevallásakor az adózónak kellett visszaigényelni. Tekintsük
át a nyugdíjszámítás módját. (A jogosultságra a Szószóló
következő számában térünk vissza.)
Az öregségi nyugdíjszámítás
rendje a következő:
1. Kiszámítjuk, mennyi az egy
hónapra jutó átlagkereset 1988.
január 1. és a nyugdíj megállapításának napja közötti időszakban.
a) Azt a keresetet lehet figyelembe venni, amely után nyugdíjjárulékot vonnak le, tehát az
év végi részesedés, prémium,
jutalomösszegek azon hányadát is, amiből igazolhatóan
nyugdíjjárulékot vontak. 1996.
december 31-e utána szja-köteles nettó jövedelmet kell figyelembe venni.
b) Az infláció figyelembevételére szorzószámokat alkalmaznak, ezeket évente kormányrendeletben hirdetik ki.
Valorizációs szorzók (229 /
2000. (XII. 23.) kormányrendelet)
1993: 2787,
1988: 7098,
1989: 6072,
1994: 2189,
4993,
1995: 1944,
1990:
1996: 1656,
1991: 3979,
1997: 1334.
1992: 3280,
A nyugdíjalap kiszámításakor az adott év keresetét a
valorizációs szorzóval megszorozzák, és ezekkel a képzett számokkal szárriítják ki
az egy hónapra jutó keresetátlagot.
2. A valorizáció után kapott
havi nettó átlagkereset ezután
sávosan csökkentik, ha az
magasabb, mint az országos

nettó átlagkereset, vagyis ez
évben, 67 000 Ft. Az 1. pont
szerint kiszámított havi nettó
átlagkeresetet az alábbi táblázat szerint csökkentik":
67 001-77 000 90%-át
(9000 Ft)
77 001-85 000 80%-át
(6 400 Ft)
85 001-95 000 70%-át
(7000 Ft)
95 001-105 000 60%-át
(6.000 Ft)
105 001-113 000 50%-át
(4000 Ft)
113 001-133 000 40%-át
(8000 Ft)
133 001-153 000 30%-át
(6000 Ft)
153 001 Ft feletti összeg
20%-át veszik figyelembe a
nyugdíj kiszámításánál, ez
lesz a nyugdíjalap.
3. Ezután veszik figyelembe
a szolgálati időt. 20 év szolgálati idővel a 2. pontban kapott
nyugdíjalap 53%-a lesz az öregségi nyugdíj, ami 25 év szolgálati évig évente 2%-kal nő, 36
év szolgálati évig évente további 1°/0-kal nő, ezután évente
1,5%-kal nő. 25 év szolgálati
idővel a nyugdíjalap 63%-a lesz
a nyugdíj, 40 év szolgálati idővel a nyugdíjalap 80%-a.
A kötelező magánnyugdíjpénztár tagjai a nyugdíjalap
75%-át kapják nyugdíjként.
R.M.
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Az új Munka
Törvénykönyvéről
A Munka Törvénykönyvnek tervezett, majd elfogadott változtatása kapcsán érdekes, és természetes az érintettek nagy
száma miatt érzelmekkel átitatott vita alakult ki arról, javítja,
vagy rontja a munkavállaló helyzetét a módosítás.
Kinek jó az, ha munka törvéTudjuk, hogy a törvény nem
ismerete nem ment senkit az nye értelmezéséhez a Gazdaalkalmazás kötelessége alól. A sági Minisztérium szerint is
Munka Törvény- könyv valami- magyarázó levélre van szüklyen módon minden családot ség?
Miért nem úgy fogalmazzák
érint, minden munkavállalónak
a törvényeket, hogy azok egyismernie kell.
Vajon mi az oka annak, hogy értelműek legyenek, és a jogi
ugyanazokat, a magyar nyel- ismeretekkel nem rendelkező
ven megfogalmazott mondato- munkavállaló is megértse?
A fáma szerint Mária Terézia
kat, mondatrészeket másként
értelmezik a Gazdasági Minisz- alatt úgy hoztak törvényeket,
térium munkajogászai és más- hogy próbaként felolvasták egy
ként a szakszervezeti munka- jobbágynak. Abból lett törvény,
jogászok? (A perek során, a bí- amit megértett.
A TUDOSZ elnöksége úgy
róságon derül majd ki, kinek
véli,
kollégáink sokat olvasó,
van igaza.)
Hogyan lehet az, hogy egy tör- gondolkodó emberek, az átlavény, vagy annak paragrafusai gosnál lényegesen magasabb
többféleképpen értelmezhetők ? ismeretekkel rendelkeznek,
Ha tanult munkajogászok ér- ezért véleményt alkothatnak
telmezésére szükséges egy maguk is. Ehhez mi csak setörvény megértéséhez, akkor gítséget adunk, a TUDOSZ
a „mezei" munkavállaló hon- honlapján hozzáférhetővé tetnan tudhatja, mi vonatkozik a tük a módosítás előtti és utáni
rá, mint munkavállaló „jog- törvényszöveget.
(www.tudosz.hu)
alanyra"?
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A világgazdasági alkalmazkodás
és a felzárkózás
feltételei az ezredfordulón*
„...Azt ma még persze felbecsülni sem lehet, hogy a jövőben milyen változásokat hozhatnak a gazdaságok működésében, a természeti környezetben, sőt a társadalmi viszonyok, a politikai mechanizmusok, a nemzetközi biztonság
és együttműködés stb. terén
is a tudomány és technika
újabb eredményei.
Bizonyos következtetések
azonban az eddigiek alapján
is megfogalmazhatók:
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ké, sőt a kutatásra fordított
összegeken belül az „alapkutatásoké". Nyilvánvaló, hogy a felzárkózásra törekvő országok
esetében az említett arányoknak
a már fejlett országok átlagánál
is nagyobbnak kell lenniük.
(b) Minthogy a tudományos
kutatói kapacitások alakulása és
a tudományos - technikai eredmények felhasználása mindenekelőtt a humán tőke fejlődésétől függ, vagyis elsősorban az
oktatás és képzés dimenziói és
színvonalának növekedésétől, a
már fejlett és különösen a felzárkózó országok gazdaságpolitikájában prioritást fog élvezni
a humán tőke fejlesztése. A „tudásalapú társadalom" és gazdaság kibontakozása a tanulást,
képzést mindinkább a társadalom tagjainak egy életen át tartó
permanens tevékenységévé, illetve szükségletévé teszi..."

(a) A tudomány szerepe, mégpedig nemcsak az „alkalmazott",
hanem az elméleti „alapkutatásoké" is, minden korábbinál jobban felértékelődik a nemzeti (és
a regionális) fejlődés, a világgazdasági alkalmazkodás és és felzárkózás szempontjából is. A világgazdaság élvonalában"maradó, illetve oda felzárkózó országok esetében minden bizonnyal
nőni fog nem- csak az összkiSzentes Tamás
adásokon, illetve a beruházásokon belül a kutatási és fejlesz* (Részlet Magyar Tudomány
tési (K+F) ráfordítások aránya, 2001/4. számában megjelent tahanem azokon belül az előbbie- nulmányból.)

A járulékok változása
A bérek bruttósítása óta tudjuk, látjuk bérünk mekkora része kerül az egészségbiztosítási,
nyugdíjbiztosítási alapba. Azóta vált valamennyiünk közös ügyévé, mekkora is a tb-befizetés,
mekkora a nem fizető aránya, mekkora a tb „kintlévősége", melyek azok a vállalatok, amelyek
büntetlenül nem fizetik be a dolgozók utáni kötelező járulékokat. Az utóbbi időben tudjuk azt is,
hogy valójában a közszféra dolgozói azok, akiknek befizetése biztosítja a tb- és a nyugdíjfolyósító működését. Ók azok a biztos befizetők, akiknek a bére átlátható, akik befizetésére mindkét
alap biztosan számíthat. (Ők azok, akiknek a létszámát a kormányok mindig sokkolják, és
államháztartási reform fedőnévvel folyamatosan kurtítani igyekeznek.)
A napokban miniszterelnöki
Tekintsük át a befizetések változását!
bejelentés kapcsán ismét az érdeklődés középpontjába került a
1998. 1999. 2000. 2001. 2002.
nyugdíjrendszer, a nyugdíjszámításra vonatkozó elképzelések.
15% 110/0 110/0 110/0 110/0
az egészségügyi alapba
A társadalmak, felismerve azt, (a munkáltató befizetése)
30/0
30/0
hogy az egyének nem képesek Egészségügyi járulék:
3%
3%
3%
és nem tudnak önmaguk egész- (a munkavállaló 'befizetése)
ségügyi és öregkori ellátásáról Szúm:
18% 14% 14% 14% 14%
gondoskodni, az 1800-as évek- Nyugdíj-alapba
24% 22% 22% 20% 18%
ben létrehozták a társadalombiz- (a munkáltató befizetése)
tosítási rendszereket. Ezen Nyugdíjjárulék:
8%
8% 8%
8%
7%
rendszerek alapelve a szolidari- (a munkavállaló befizetése)
tás, annak az elvnek az érvé- Ósszesen:
31% 30% 30% 28% 26%
nyesítése, amely védelmet bizA jól követhető cél a járulékok vel természetesen csökken a kitosít a betegeknek, öregeknek.
csökkentése.
Elvileg a munkál- fizethető összeg, még akkor is,
Azt tudjuk, hogy az elmúlt években a munkahelyek csökkené- tató befizetésének csökkenésé- ha ezzel arányosan emelik a
sével csökkent a befizetők szá- vel nőhetnének a bérek, de erről nyugdíjkorhatárt. A hiány pedig
ma, de az alapokon lévő össze- ritkán hallani. A nyugdíjalapba a költségvetést terheli.
R. M.
gek nem csak emiatt változnak. befizetett összegek csökkenésé-

A régi és az új

A Munka Törvénykönyve betűi

A régi törvény betűje:
A Szószóló előző számában közöltük az MTA Politikatudomá124. § (1) A munkavállalót henyi Intézete szakszervezeti titkárának leveléta Társadalomtu- tenként két pihenőnap illeti meg,
dományi Könyvtár tervezett átalakításáról. Az alábbiakban ezek közül az egyiknek vasárPók Attila megbízott igazgató válaszlevelét olvashatják.
napra kell esnie.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő
munkarendben foglalkoztatott
munkavállalónak hetenként legKedves Asszonyom!
alább negyvenkét órát kitevő,
Az Akadémia Országház utcai épületének harmadik emeletén megszakítás nélküli pihenőidő jár.
kialakított Társadalomtudományi Könyvtár eredetileg három inté- Ebbe a vasárnapnak, illetve, ha
zet, a Politikatudományi, a Szociológiai és a Világgazdasági Inté- a munka rendeltetése folytán vazet integrált könyvtáraként jött létre, és az elmúlt egy év során sárnap is folyik, egy másik teljes
igen sikeres, színvonalas szakmai munkát végzett.
naptári napnak bele kell esnie.
A terület jellegéb ől adódó problémák azonban nem kevés nehéz(3) A (2) bekezdéstől eltéséget okoztak a napi tevékenységben, s erre a Könyvtár, valamint rően a pihenőidő - az egészaz érintett intézetek igazgatói többször felhívták az akadémia felső
ségre ártalmas munkakört ki-

Válasz a nyílt levélre

vezetésének figyelmét. Nyáron a nagy melegre, télen a gyenge
fűtésre panaszkodtak az ott dolgozók, és a terhelhetőségi korlátozások miatt más hasonló könyvtárakhoz képest aránytalanul nagyok a hasznosítatlan (de az üzemeltetési költségeket jelentősen
növelő) terek.
A Várban dolgozó akadémiai társadalomtudományi intézetek
szakmai együttm űködését koordináló és a várbeli épület m űködésére is feladatot kapott, 2001. január 1-jén létrejött Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsa és az Akadémia vezetése számos ülésen foglalkozott a Könyvtár problémáival és mára
kialakult a megnyugtatónak látszó megoldás terve.
Ennek részeként a könyvtár (eddig részben egyáltalán nem
használt) területére költözik a szintén 2001. januári -én létrejött
új akadémiai kutatóhely, a Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, amely csatlakozik a könyvtárat fenntartó intézmények közé.
A költözéshez kapcsolódó átalakítások tervei hosszas, részletekbe men ő egyeztetések során alakultak ki.
Az olvasói terek összesen kb. 60 négyzetméterrel csökkennek
(a könyvtár alapterülete 1200 négyzetméter, az új intézet 350
négyzetmétert vesz igénybe), az érintettek elsősorban a könyvtárosok. Az egy f őre eső munkaterület az átalakítás után csökken, más könyvtárak átlagának fog megfelelni, a munkakörülményeket pedig klímaberendezés javítja majd.
Az Akadémia vezetése egyáltalán nem mondott le tehát a négy
említett intézet integrált könyvtárának létrehozásáról, hanem éppen ellenkez őleg, segíti őket. Az érintett intézetek költségvetési
támogatásán kívül a könyvtár működése 2000-ben 6. 347 Ft-ba
került, a tárgy évi m űködéshez szükséges kiegészítő forrásokról
a közelmúltban újjáalakult Társadalom-tudományi Kuratórium dönt.
A racionálisabb helyfelhasználást célzó átalakítások költségvetéseinek legnagyobb része (elektromos vezetékek és telefonrendszer bővítése, korszer űsítése) pedig napirenden lév ő, mindenképpen elvégzendő feladat, a várbeli épület hosszú távú karbantartásának, felújításának eleme.
Az Akadémia konszolidációja sokrét ű folyamat: egyes intézmények felszámolása ugyanúgy beletartozik, mint új intézmények alapítása, mások költöztetése. Elkerülhetetlenek az esetleges eltér ő
érdekeket, szempontokat józan döntésekké érlelő egyeztetések ez történt, történik most az Országház utcai épület harmadik emeletével kapcsolatban.
Mindig szívesen állok rendelkezésére. Szívélyes üdvözlettel:

véve - kéthetente, kollektív
szerződés rendelkezése esetén havonta összevontan is
kiadható, de egy pihenőnap
vasárnap történő kiadása kötelező.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól. - az egészségre ártalmas
munkakört kivéve - az idényjellegű munkáltatók, illetőleg munkakörök tekintetében el lehet térni.
Az új törvény betű je:
124. § (1) A munkavállalót
hetenként két pihenőnap illeti
meg, ezek közül az egyiknek
vasárnapra kell esnie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pihenőnapok helyett a
munkaidő-beosztás alapján a
munkavállalónak hetenként legalább negyven órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható, amibe a vasárnapnak
bele kell esnie. Ettől eltérően, ha
a munka rendeltetése folytán vasárnap is folyik, illetve a 123. §
(2) bekezdése a)-d) pontjában
meghatározott esetekben a pihenőidőbe legalább egy teljes
naptári napnak bele kell esnie.
E bekezdés alkalmazásakor a
125. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.

Az interneten olvastuk:

Miért nincs Istennek
semmilyen tudományos fokozata?
1. Csak egy ismert műve van.
2. Az is héberül.
3. Nincs benne egyetlen utalás sem más forrásmunkákra.
4. Nem publikálták semmilyen
ismert tudományos folyóiratban.
5. Sokan kételkednek benne,
hogy személyesen írta.
6. Igaz, hogy ismert az egész
világon - de mit csinált utána.
Na meg előtte?
7. A csoportmunka idegen
számára.

8. Más tudósoknak nem sikerült megismételni az ő kísérleteit.
9. Nem kért engedélyt az etikai bizottságtól, hogy embereken kísérletezzen.
10. Mikor egy kísérlete nem
sikerült, megpróbálta özönvízzel eltüntetni a nyomokat.
11. Az egyéneket, melyek
nem a várakozásnak megfelelően viselkedtek, kiiktatta a kísérleti csoportból.

12. Nem járt előadásokra,
csak kihirdette a tanulóknak,
hogy mit tanulmányozzanak.
13. A fiát küldte tanítani maga
helyett.
14. Az első két diákot kidobta, mert valamit megtanultak az
általa előírt anyagon felül.
15. Habár csak tíz feltétele
van, a diákjai többsége a gyakorlati teszten elbukik.
16. Nagyon ritkán tart konzultációt, azt is a hegy csúcsán.

Észrevételek Shelah előadásához

Január elején halmazelméleti konferencia volt a Normafánál (az Olimpia és az Agro szállókban), ezen Shelah újra itt járt, és plenáris előadást is tartott. Érdeklődéssel olvastam a
pontokba foglalt hírt Istennek a tudományos közösségbe való be nem illeszkedésér ől. Hadd
tegyek erre három észrevételt.
1. Adalbert von Chamisso szonettet írt arról, hogy Püthagorasz hálából száz ökröt áldozott
fel máglyán az isteneknek, miután tételét bebizonyította.
2. Babits pedig Bolyai János nevében írt szonettet, a 14 sor közül a két első- és a két utolsó
így szól: Isten elménket bezárta a térbe, szegény elménk a térben rab maradt. Nevetlek, mint
Istennel osztozó, vén Euklidesz, rab törvényhozó.
3. A XIX. század vége felé a hírneves, de konzervatív felfogásra hajló Kronecker professzor úgy vélte, hogy a pozitív egész számokat Isten teremtette, minden egyéb viszont
emberi tákolmány. Válaszul az Úr két Iimerickben világította meg, mi is a helyzet. E kett ős
kinyilatkoztatást egy angolszász kolléga közvetítette a MATHEMATICAL INTELLIGENCERben kb. két évvel ezelőtt. Mégsincs tehát olyan fokú elszigetelődés - legalábbis matematikustársadalommal nincs -, mint amilyenre az üzenetetek utalnak.
Ádám András
Pók Attila
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A kéz legyen bármily erős...* Az Európai Szakszervezeti Szövetség
Tisztelt ünneplők! Miskolc város polgárai! Szakszervezeti
(ESZSZ) főtitkárának üzenete
testvéreim! Barátaim!
Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg az idén a május
1-iei ünnepet abban a városban, melyhez az utóbbi időben egyre
több szállal kötődök. Abban a városban, amely történelme során
megért oly sok jót és rosszat. Amelyet az elmúlt évtizedekben
az egekig emeltek, majd elengedtek, hogy lássák tud-e repülni.
És lakosainak köszönhetően bebizonyította, hogy megtanult.
Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg az ünnepséget
annak a régiónak a központjában, melyet a múlt század elején
elvágtak energiahordozóitól, nyersanyagaitól, de lakosainak
köszönhetően életben tudott maradni.
Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg a miskolci ünnepet
a munka ünnepén, mely 111 éve Amerikából indult egy korábbi
sztrájk emlékére, ahol a napi nyolcórás munkaidő bevezetéséért
harcoltak. És szomorú aktualitása a mai ünnepnek, hogy úgy néz
ki, ma Magyarországon ismét a napi nyolcórás munkaidőért kell
harcolnunk, ahelyett, hogy a napi hét esetleg hét és fél órás munkaidő bevezetésén munkálkodnánk.
Ünnepnap a mai, ezért ünnepeljünk! Mert ha az ember már
ünnepelni sem képes, akkor nagy baj van, akkor már emberi
mivolta kérdőjeleződik meg.
Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy valódi érdekegyeztetés helyett, egy látszat intézményrendszer látszattárgyalásain kell a munkavállalók érdekeiért föllépnünk.
Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el a Munka Törvénykönyve új módosításait, melyek teljes mértékben kiszolgáltatottá teszik a dolgozókat, a munkavállalókat.
Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy az elmúlt
három évben minden egyes nyugdíjastól több mint nyolcvanezer forintot vettek el, és a nyugdíjtörvény tervezett módosításaival kapcsolatos elképzelések sem ígérnek sok jót nekünk.
Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy a családi
támogatások a jobbmódúakat segítik, s nem azokat, akik szociálisan valóban rászorulnak.
Ünnepeljünk, de egy napra se felejtsék el, hogy a bajainkat csak
magunk orvosolhatjuk. Ne felejtsék el, ha egy segítő kézre van
szükségük, azt a saját karunk végén találhatják meg. De azt se
felejtsék el, hogy a kéz legyen bármily erős, egyedül nagyon gyenge, ezért másokkal össze kell fognia, másik kezekre rá kell találnia.
Es ezt az egymásra találást is segíti ez az ünnep, ezért erre is
használjál ki a lehetőséget. Kívánom önöknek, hogy ünnepeljenek
jól, érezzék jól magukat, pihenjék ki magukat, s egymásra találva
készüljenek az ünnepet követő kemény hétköznapokra.

a magyar szakszervezeteknek a munka törvénykönyve módosítása
elleni tiltakozása alkalmából

A magyar kormány az Európai Unióban a következő
el ő írásaival történő összehangolásra hivatkozva módosítani kívánja a munka törvénykönyvét.
Az Európai Unióban a következő előírások érvények:
Az EU 15 tagállamából 13ban a napi törvényben előirt pihenőidő 11 óra. Spanyolországban és Görögországban
12 óra.
Valamennyi európai uniós
tagországban vagy a törvény,
vagy a kollektív szerződés előírja, hogy a munkaközi szünet
a munkaidő része.
Az Európai Unió munkaügyi
irányelve megengedi 7 napra a 48 órai munkaidőt, de
ez tartalmazza a túlmunkát
is. Az EU tagországaiban
vagy a törvény, vagy megállapodás szabályozza a heti
munkaidő 48 óra alatti értékét. Ez számokban kifejezve 35 órát is jelenthet. A napi
átlag munkaidő 8 és 9 óra
között van.
Az EU-tagországokban a
túlórára vonatkozó előírások
részleteiben különböznek
egymástól. Egyetlen tagországban sem haladja meg
éves szinten a túlórakeret a
300 órát. Az Európai Unió országaiban a túlóra alkalmaKuti László ünnepi megnyitóbeszéde 2001. május 1-jén a zása csökken. Az átlagos túlmiskolci Csanyik-völgyben.
óra- pótlék 30-50 százalék.

Gondolatok
egy nyugdíjasklubról
A Magyar Állami Földtani Intézet nyugdíjasklubja tavalyelőtt, 1999-ben ünnepelte tízéves
fennállását. Az igazat megvallva, tulajdonképpen akkor kellett volna méltatni a Klub sokéves
tevékenységét, teljesített programjait, vezetőjének önzetlen és fáradhatatlan munkálkodását
azért, hogy ez a klub ne csak rideg értelemben vett klub, hanem a MÁFI nyugdíjasainak második
otthona legyen, meghitt beszélgetéseivel, családias, meleg hangulatú ünnepségeivel, kirándulásaival, beszámolóival. A klub tehát mintegy küldetést teljesített: azért, hogy az aktív munkából már kivált, de társadalmi érdeklődésüket el nem vesztett volt alkalmazottak érezhessék:
nem váltak feleslegessé, nem „írták le" őket, mint feleslegessé vált bútordarabokat. Bekapcsolódhattak az intézeti életbe az olykor közös rendezvényeken.

A klub legszebb programját
alkották a különböző honismereti kirándulások, amelyek történelmi emlékhelyekre, a magyar múlt nevezetes helyeire
vezették el nyugdíjasainkat.
Erről tanúskodik a felejthetetlen ópusztaszeri, ócsai,
zsámbéki, alcsútdobozi, pannonhalmi, bajnai, győri, és
még számtalan hazai kirándulás, amelyek — kellemes, baráti társaságban és szakszer ű idegenvezetéssel — gazdagították ismereteinket. A kirándulások azonban nem maradtak az országhatárokón belül:
számos kirándulást tettünk a
magyar múlt határainkon túl
es ő történelmi emlékeinek
megismerésére is. Komárom,
Zólyom,
Nyitra,
Alsósztregova, Ipolybalog, Bajmóc, Garamszentbenedek,
Selmecbánya, Antal és még
számos történelmi város ódon
köveit tapostuk, és csodáltuk

meg gyönyörű székesegyházaikat, festői kastélyaikat. Legmaradandóbb emlékük azonban a felejthetetlen erdélyi körutazás volt, 1998-ban. Kitörölhetetlen emléket hagyott bennünk a gyönyörű erdélyi táj, a
Tordai hasadék, Székelyudvarhely, Nagyenyed, Korond,
Gyulafehérvár és mindenekelő tt a vendéglátó székely
emberek, otthonok meleg fogadtatása.
Meg kell azonban emlékeznünk a klub belső, családias
programjairól is. A kedves karácsonyi, farsangi, nőnapi ünnepségekről, vidám disznótoros vacsorákról, amelyek igazi második otthonunkká tették
ezt a kis klubhelyiséget. A víg,
mulatságos tombolák, kedves
ajándékaikkal derű t, meghittséget sugároztak. Tavalyi, karácsonyi ünnepségünkön pedig gyönyörű ajándékkal lepett
meg bennünket az intézet: Az

intézet történetét ismertető,
remekbe készült albummal.
Nem maradhatnak említés
nélkül a most már rendszeressé vált, kölcsönös bölcskei kirándulásaink sem. Odalent,
Bölcskén elhalmoznak bennünket a szíves vendéglátás minden jelével a kedves bölcskelek. Ezt viszonozza alkalmanként a klub a viszont-meghívásokkal. Vidám koccintásokkal,
köszöntésekkel, zenével, tánccal telnek ilyenkor az órák.
A klubot látogató több mint 54
klubtag azt tanúsítja, hogy
őszintén szeretik nyugdíjasaink
a klubot, abban a formában és
azzal a programmal, no meg
azzal a szeretetteljes vezetéssel, ahogy jelenleg is működik.
Nagyon sajnálatos lenne, ha
valamilyen, nem kellőképpen
átgondolt intézkedéssel ez megváltoznék.
(egy mindenben aktívan
résztvevő klubtag)

B űnöz ők?

Elérkezett az idő
A szakszervezetek tiltakozásához csatlakozva Tamás Gáspár Miklós filozófus e mondatokkal fejezte ki szolidaritását a
demonstrálókkal:

„Drága barátaim, szégyellem magam, hogy csak most
jöttem el közétek, szégyellem magam, hogy tíz év telt el a
rendszerváltás óta anélkül, hogy átgondoltuk volna, mit kell
tenni a dolgozó emberek érdekében. Szégyellem magam,
mert a magyar állami rádió, a Kossuth rádió a bűnügyi
hírek rovatában számolhat be a szakszervezetek tiltakozó
nagygyűléséről. Nem szakszervezeti funkcionáriust szólítanak meg, hanem a rendőrség szóvivőjét. Bűnözőnek nézik
a magyar dolgozókat, büszke vagyok, hogy közöttetek lehetek, bűnözők! Elérkezett az idő egy szabad társadalom
szabad tagjai számára, hogy megmutassák, van méltóságuk, nem cselédek, nem kiszolgáltatottak, nem lehet őket
rongynak nézni. Senki nem fog segíteni rajtatok, csak saját
magatok. Ne hagyjátok; hogy ezt a megalázást a magyar
nép ellenségei elkövessék ellenetek!"
Egyetlen EU-tagországban — Az új szabályozás nem le
sincs olyan általános vagy ága- het rosszabb a korábbi re
zatra vonatkozó előírás, amely delkezésben előírtnál.
lehetővé tenné a hatnapos mun- Az Európai Szakszervezeti
Szövetség megköveteli a makahetet.
Az Európai Unió munkaidő- gyar kormánytól az EU szocire vonatkozó irányelve tar- ális elő írásainak betartását,
talmaz egy úgynevezett mely a csatlakozási tárgyalá„nem regressziós záradé- sok fontos része. Ez vonatkot", amely szerint az egyes kozik a munka törvénykönytagországokban eltéréseket vére és a szociális párbecsak két követelmény figye- szédre.
Az Európai Szakszervezeti
lembevételével lehet engeSzövetség magyarországi
délyezni:
— A változtatásnál figyelem- tagszervezeteivel együtt minbe kell venni a minimális nor- dent megtesz ezen célok
megvalósítása érdekében.
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