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Szlovák—magyar tudományos szakszervezetek között

Együttműködési megállapodás
A Szlovák Tudományos Akadémia Dolgozóinak Szakszervezete és a magyarországi Tudományos
és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a szakszervezeti tevékenységben folytatott
együttműködés céljából, valam int a kutatóintézetekben, a kutatás és fejlesztés (K+F) intézményeiben
foglalkoztatott kutatók és a kutatást segítő egyéb dolgozók társadalmi helyzete, anyagi megbecsülése, szociális ellátása terén felmerülő kérdések megoldása céljából Együttműködési és Kölcsönös
Partnerkapcsolati Megállapodást köt a következő területeken:
1. Szakszervezeten belüli felegyüttm ű ködése,
A fent megállapított keret vezetek
adatok és tevékenységek.
szakmai konferenciára is fel- ezen belül üdülési lehető sé2. Nemzetközi tevékenység, használható.
gek cseréje.
koordináció és információcsere.
A találkozókat évente felválta) Mindkét együttm ű ködő
3. Regionális információcsere és va tartják a felek.
szakszervezeti központ támoaz együttműködés elősegítése.
2. Nemzetközi tevékenység, gatja egymást az országukban
koordináció és információcsere. lév ő regionális szervezetek
I. Az együttmű ködés
a) A felek kölcsönösen meg- együttm űködése elősegítésére.
részletei a következők:
b) A felek kölcsönösen leheküldik egymásnak az együttmű 1. Szakszervezeten belüli ködésre vonatkozó más orszá- tővé teszik a rövid távú tartózfeladatok és tevékenységek gokat érintő aktuális kérdésekről kodások, valamint üdülések
cseréjét a tagjaik, funkcionáriua) A felek kölcsönösen tájékoz- szóló információkat.
b) Kölcsönösen meghívják egy- saik és családtagjaik részére a
tatják egymást a szakszervezeti
feladatokról és tevékenységekről, mást a saját országukba rende- saját üdülőjükben.
E célból a felek kölcsönösen
melyek a saját országukban a zendő nemzetközi részvétel ű
kutatók és egyéb K+F dolgozók szakszervezeti és egyéb akciók- információt cserélnek a tartózkodási lehetőségekről, és meghatársadalmi helyzetére, anyagi biz- ra, rendezvényekre.
c) Szükség esetén abban az tározzák ezen feladat teljesítésétonságára és szociális ellátására
vonatkoznak. Tájékoztatják egy- esetben, ha ez mindkét fél ré- ért felelős dolgozók nevét.
mást a kollektív szerződésköté- szére hasznos, a nemzetközi
II. Befejező rendelkezések
sekről és a szociális párbeszéd aktivitások területén koordinálEz a megállapodás nyitott
ják a tevékenységüket.
állásáról.
d) A felek erő feszítéseket tesz- keretmegállapodás, mely kifejezi
E célból felkérésre a felek írásban kicserélik a fent említett te- nek a közép-európai régió szak- mindkét fél akaratát a kölcsönös
rületre vonatkozó aktuális doku- szervezeti központjaival fenntartott együttm űködés érdekében.
A megállapodás az aláírástól
mentumokat (megállapodások, együttműködés elmélyítésére.
e) A Felek törekszenek arra, számított 2 naptári évre érvényes.
törvények, rendeletek, előírások).
Mindkét fél kérése alapján az
b) A felek tapasztalatcsere hogy nemzetközi pályázatokra
céljából évente 4 tagig szakszer- közös javaslatokat készítsenek, és érvényessége meghosszabbítvezeti funkcionárius delegációkat közös szakszervezeti projektekkel ható.
Budapest, 2001. június 30.
cserélnek, 3 napos időtartamra, pályázzanak.
3. Regionális információcsetapasztalatcsere céljából a fogaIng Jan Malik Csc elnök
re, helyi szakszervezeti szerdó fél költségére.
Dr. Kuti László elnök

Személyes kapcsolatok...
A Szlovák Tudományos Akadémia Dolgozóinak Szakszervezete egy szép, hűvös tavaszi hétvégén vendégségbe hívta a
TUDOSZ képviselőit, beszéljék
meg, mi módon és mely területeken tudna a két szakszervezet
együttmű ködni.
A képen az asztal mellett baloldalon a Szlovák Akadémia elnöke és a szakszervezet elnöke
látható Kuti László és Tóth Attila
társaságában, a pozsonyi megbeszélésen.
A látogatást június végén viszonozták szlovák kollégáink, Ján
Malik, a Szlovák Tudományos
Akadémia Dolgozóinak Szakszer-

vezete elnöke és dr. Frantisek
Lesansky, aki több évet töltött Budapesten a szlovák követség
munkatársaként.
A második nap aláírták a két
szervezet közötti együttműködési megállapodást, amelynek
két célja, együttesen segíteni a
kutatóintézetekben dolgozók
munka- és életkörülményeit,
valamint elvégezni mindazokat
a feladatokat, amelyekkel országaink európai uniós csatlakozása elősegíthető.
A jelenlévők elhatározták, hogy
ezentúl évente tartanak találkozókat, váltott helyszínen, de szükség esetén egynapos találkozók-

ra is sor kerülhet „félúton Pozsony
és Budapest között".
— Kölcsönösen ajánlanak egymás számára üdülési lehetőségeket.
— A szakszervezetek nemzetközi tevékenységét összehangolják, közös szakszervezeti projekteket készítenek, nemzetközi pályázatokon együtt vesznek részt.
— Együttműködésüket tovább
kívánják bővíteni.
A vendéglátásba belefért még
egy szentendrei kirándulás és a
híres Széchenyi-fürdő meglátogatása is.

A SZEF (ÉSZT)—kormány megbeszéléseken a kormány vállalta,
hogy mindazon ágazatok, amelyekben a 2000. évi keresetek emelkedése 1999-hez viszonyítva nem éri el a 13%-ot, bérkompenzációban részesülnek.
A KSH adatai szerint a kutatóintézetekben 2000-ben 16,1%kal voltak magasabbak a keresetek, mint 1999-ben. Meglepetten szembesültünk a számokkal, alacsonyabb béremelésre, és
ezért kompenzációra is számítottunk.
Elő ször a keresetek fogalmát kellett tisztáznunk: az intézeteknek adatszolgáltatási kötelezettségük, hogy havonta jelentsék, mennyi volt a rendszeres és nem rendszeres személyi
jelleg ű kifizetés. Ez tehát a bérkifizetésen túl mindent tartalmaz, ami valamilyen módon a munkaviszonyhoz köthető, tehát
megbízási díjat, jutalmat, ebéd-hozzájárulást, nyugdíjpénztári
támogatást, napidíjat stb. Mindezeket egybevéve a kutatóintézetekben teljes munkaidő ben foglalkoztatottak átlagkeresete
1999-ben 95 470 Ft, míg 2000-ben 110 808 Ft volt (KSH).
Elkészítettük a béreknek és a kereseteknek egy olyen statisztikáját, amelynek alapjául az MTA 1992-es bérfeldolgozása szolgált.
Forrásként az intézetek éves beszámolójából rendelkezésünkre
bocsátott adatokat használtuk.
Az intézetek sorrendje a főállásúak bére szerint:
Intézmények

Kereset
Létszám
(%)
172
47
156
276
75
126
125
134
160
120
111
173
108
80
104
59
104
44
48
103
101
46
100
124

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

MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet
KFKI Atomenergia Kutatóintézet
MTA Növényvédelemi Kutatóintézet
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Régészeti Intézet
MTA Politikai Tudományok Intézete
SZBK Enzimológiai Intézet
MTA Müszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MTA Kémiai Kutatóközpont
MTA Szegedi Biológiai Központ
MTA Szociológiai Kutatóintézet
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája
MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet
MTA Nyelvtudományi Intézet
MTA Zenetudományi Intézet
MTA Világgazdasági Kutatóintézet
MTA Földtudományi Kutatóközpont
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
MTA Geodézia és Geofizika Kutatóintézet
MTA Mezögazdasági Kutatóintézet
MTA Filozófiai Kutatóintézet
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
MTA Regionális Kutatások Központja
MTA Csillagászati Kutatóintézet
MTA Néprajzi Kutatóintézet
MTA Történettudományi Intézet
MTA Atommagkutató Intézet
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
MTA Jogtudományi Intézet
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
MTA Mű vészettörténeti Kutatóintézet

100
98
97
96
94
92
91
91
90

441
328
53
38
419
48
82
44
51

89
89
88
87
87
85
84
83
82
81
78
78
76
74
71
71

36
69
61
206
24
134
95
59
40
107
188
71
40
99

Átlag

100

4126

92
35

A táblázatban szerepl ő 100%, az intézeti átlagkereset
2000-ben 113 312 forint volt.
A Szószóló következő számában a havi bruttó átlagbérek
szerinti összehasonlításokat közöljük.
Kereset alatt a rendszeres és nem rendszeres személyi kifizetések összegét értjük, amely minden személyi jellegű kifizetést tartalmaz.
Forrás: Az intézetek 2000. évi költségvetési beszámolója.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának tagjai
Az Akadémiáról szóló törvény
szerint:
20. § (1) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az akadémiai kutatóhelyek működését irányító testület.
(2) Az AKT legfeljebb 30 tagból áll. A tagokat fele-fele arányban a közgy űlés, illetve az akadémiai kutatóintézetek, kutatóhelyek delegálják.
... Az AKT összetételében biztosítani kell a tudományterületek arányos képviseletét.
MTA Alapszabály szerint:
57. § (2) A delegáltak megbízása háromévi időtartamra szól.
A három év letelte után a megbízás egy alkalommal meghosszabbítható.

(2001-2004)

Tuschák Róbert (BME AutoAz AKT elnöke: Kroó Norbert,
matizálási Tanszék),
az MTA főtitkára
Kálmán Alajos (MTA Kémiai
Az AKT közgyűlés által kutatóközpont Kémiai Intézet),
Márta Ferenc (MTA Kémiai
választott 15 tagja:
Kutatóközpont Kémiai Intézet),
Papp László (Magyar TerméKósa László (ELTE BTK),
Engel Pál (MTA Történettu- szettudományi Múzeum Állattára),
dományi Intézet),
Venetianer Pál (MTA SZBK
Hunyady György (ELTE BTK
Társadalom- és Nevelés Pszich. Biokémiai Intézet),
Erd ős Tibor,Dövényi Zoltán
Intézet),
T. Soós Vera (MTA Rényi (MTA FKK Földrajztudományi
Alfréd Matematikai Kutatóinté- Kutatóintézet),
Cseh József (MTA Atommagzet),
Nagy Béla (MTA Állatorvos- kutató Intézet),
Faigel Gyula (MTA Szilárdtudományi Intézet),
Papp Gyula (Szegedi Tudo- test-fizikai és Optikai Kutatóinmányegyetem Farmakológiai és tézet).
Farmakoterápiai Intézet),
(Folytatás a 2. oldalon)
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A TUDOSZ új titkárai
Antal József
(M11K)

a tudományban is, ahol elvont
eszmék mögé rejtőzve könnyedén
semmibe vehetik az embert, legyen megfelelő érdekképviselet.
Remélem, hogy az érdek-képviseleti tevékenység hozzájárul a
kutatómunka megfelelő morális és
anyagi feltételeinek kialakításához, ezáltal ahhoz is, hogy lelassuljon az agyelszívás, mely olyan
luxus, melyet hazánk nem engedhet meg magának.

36 éves vagyok. A Veszprémi Egyetemen végeztem
1990-ben, azóta folyamatosan a Mező gazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpontban dolgozom Gödöllőn. Évekig
azt hittem, hogy lehet tudományos
fokozat nélkül is dolgozni a pá(KÁTKI)
lyán, de néhány keserű csalódás
után megtanultam, hogy nem, így
1952-ben
ez év őszén szerzem majd meg
születa PhD fokozatot. Két gyermekem
tem,1975-ben
van. Szeretném, ha ők nem olyan
kaptam általávilágban nőnének fel, ahol az igazi
nos gépész
értékteremtő, az ember, sokadüzemmérnöki
rangú problémává degradálódott,
oklevelet
és hiszem, hogy a szakszervezemajd oklevetek megerősödnek és megtisztulles mezőgaznak annyira, hogy valódi érdekek dasági gépészmérnöki szakkévalódi képviselőjévé váljanak. Kü- pesítést szereztem. PHARElönösen fontosnak tartom, hogy program keretében felsőfokú

Balogh Károly

Az új AKT tagjai
(Folytatás az 1. oldalról)

Az AKT
Kutatói Fórum
megválasztott 15 tagja

Szörényiné Kukorelli Irén
(MTA Regionális Kutatások
Közp. nyugat-magyarországi
Tudományos Intézete),
Sipos Péter (MTA Történettudományi Intézet),

Támogatott
Kutatócsoportok

Élettudományok:

mezőgazdasági szaktanácsadó
képesítést kaptam. Később SUN
Solaris, majd Windows NT rendszer adminisztráció és menedzsment tanfolyamot végeztem.
A Mezőgépfejlesztő Intézetben kezdtem dolgozni, majd a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mező gazdasági Gépészmérnöki Karán, az Energiagazdálkodás és a Mezőgazdasági
Épületgépészet gyakorlati oktatásában vettem részt.
1991-től a GATE Termelésfejlesztési Intézetében helyezkedtem el.
Jelenleg a GATE KÁTKI-ban
végzem munkámat, mint intézeti mérnök. 1994 óta képviselem a KATKI HUNGARNET
Egyesületet és az NIIF-fet.
Tagja vagyok a Magyar Agrárinformatikai Szövetségnek. Jelenleg az FVM megbízásából
az agrárkutató intézetek szaktanácsadási informatikai hátterének fejlesztésével, eszközés feltételrendszer megteremtésével foglalkozom.
Hazai László (BMGE Szerves
Kémiai Tsz. Alkaloidkémiai Tsz.
Kut. Csoport

AKT-képviselő:
Dudits Dénes (SZBK)

A három kuratórium
elnöke:

Barna Balázs (MTA NövényBuka Ágnes (MTA Szilárdtestvédelmi Kutatóintézet)
Kiss József (SE humánmor- fizikai és Optikai Kutatóintézet)
Liposits Zsolt (MTA KOKI)
fológiai és fejlődéstani Intézet),
Győrffy Béla (MTA MezőgazdaPárducz Árpád (SZBK BiofiziStadiensky Éva (Az '56-os sági Kutatóintézet),
Szász Zoltán (MTA Történetkai Intézet)
Magyar Forr. Tört. Dokum. és
tudományi Intézet).
Kovácsné Láng Edit (MTA OBKI). Akad. Kut. Helye),

Élettelen tudományok:

Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete
(KSH 2001. április 4.)

Hajós György (Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet),
Dézsi István (KFKI RMKI),
Monostori László
(MTA
SZTAKI),
Wesztergom Viktor (FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet),
Szász Domokos (BMGE Matematikai Intézet).

Társadalom-tudományok:
Halpern László (MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont),

2000.
2001.
2000.
2001.
jan.-ápr. jan.-ápr. ápr.
ápr.
82 966 99 062
Nemzetgazdaságban 80 916 94 995
Ebből:
versenyszféra

81 445 95 617

84 364 97 947

költségvetés

80 347 94 087

79 899 102271

Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet, valamint kijelölt nonprofit intézmények alkalmazottai kereseteit átlagolva adódtak.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Baleset-biztosítás
minden TUDOSZ-tag számára
A Titkárok Tanácsa legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy minden aktív TUDOSZ-tag számára baleset-biztosítást köt a befizetett tagdíjból. A csoportos baleset-biztosítást kiegészítő
biztosításnak tekintjük, hiszen jól tudjuk, hogy kollégáink
valamennyien rendelkeznek valamiféle biztosítással, legalább
lakásbiztosítással, amely baleset-biztostási elemet is tartalmaz. Ennek ellenére bármikor, bárkivel történhet váratlan
baleset, és ilyenkor segítséget jelenthet ez a biztosítás is.
A Generali-Providencia Bizto- sítást tagjainak (saját tagdíjsító vállalja, hogy a TUDOSZ- hányadukból), és sajnos a
tagoknak október elsejétő l az szolgáltatásukat is igénybe
alábbi szolgáltatásokat biztosít- kellett venni már több alkaja. Balesetbő l eredő kórházi lommal.
napi térítés: 500 Ft, csonttöAhhoz, hogy a biztosítást
rés: 5000 Ft, baleseti rokkant- minden tagunkra meg tudjuk
ság (100%): 200 000 Ft, bal- kötni, az szükséges, hogy a
eseti halál: 200 000 Ft.
TUDOSZ-titkárok mielőbb kiAz elmúlt években három töltsék az e-mailen hozzájuk
alapszervezetünk kötött bizto- eljuttatott nyomtatványokat,

amelyeken a tagok nevét, születési idejét, helyét és lakcímét kell feltüntetni. Amint ezt
megkaptuk, rövid idő n belül
mindenkihez eljuttatjuk a biztosítási kártyáját. Ne legyen
szükség rá.
dr. Révész Márta

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

2001. AUGUSZTUS
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

2001. április 23-i ülésének
(AKT 3/2001.) állásfoglalásai
AKT 3/1/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT a kuratóriumok listáiról külön-külön szavazva egyhangúlag jóváhagyta a kuratóriumok alábbi összetételét:
Élettudományi Kuratórium: Bedő Zoltán, Borhidi Attila, Freund
Tamás, Herodek Sándor, Kéri György, Király Zoltán, Méhes
Károly, Mészáros János, Németh Tamás, Ormos Pál, Palkovics
Miklós, Tulassay Tivadar, Vigh László.
Matematika és Természettudományi Kuratórium (14 tagú):
Árkai Péter, Bokor József, Buka Ágnes, Demetrovics János,
Gyimóthy Tibor, Katona Gyula, Koltayné Gyarmati Borbála,
Magyar József, Nagy Dénes Lajos, Pálinkás Gábor, Radnóczy
György, Tétényi Pál, Tőke László, Závoti József.
Társadalomtudományi Kuratórium: Augusztinovics Mária,
Bakró-Nagy Marianne, Bodó Sándor, Bojtár Endre, Bondár Mária,
Czigler István, Karácsony András, Pálné Kovács Ilona, Pók Attila,
Sisa József, Tallián Tibor, Terestyéni Tamás, Wiener A. Imre.
Az AKT elfogadta, hogy a Társadalomtudományi Kuratórium
elnöke Bodó Sándor legyen. Felkérte a másik két kuratóriumot,
hogy még a közgyűlés előtt válassza meg elnökét.
AKT 3/2/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT előrehozott napirendi pontként tárgyalta a tudományos
kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét
bevezető új rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztatót. Glatz Ferenc emlékeztetett arra, hogy
a bérhelyzet javítása a kutatóintézetek konszolidációs folyamatában egy következő lépés volt, az 1999-2000. évi viszonylagos
visszaesés után javított a helyzeten, de ugyanakkor több ellentmondást is a felszínre hozott, melyeket az intézetek tartalék hiányában korrigálni nem tudnak. Felkérte az AKT-t, hogy tevékenységében tulajdonítson nagyobb szerepet a kutatások emberi feltételeinek (minőség, minősítés stb.), és gondolkozzon azon, hogyan lehet a bér és juttatások jelenlegi helyzetét tovább javítani.
Kroó Norbert hozzászólásában kiemelte, hogy nagy eredmény a
felsőoktatásban és a kutatóintézetekben dolgozó kutatók bérének
megfeleltetése, az új bérezési rendszer azonban nincs tekintettel
a korra, hiányzik belőle a tevékenység minőségének figyelembe
vétele, kapcsolata a közalkalmazotti bérskálával rendezésre vár.
Az AKT egyetértett a tájékoztatóban megfogalmazott kritikus pontokkal, szükségesnek látja a továbblépést. Felkérte a költségvetési bizottságát, hogy a kuratóriumok 1-1 képviselőjével kiegészülve
az AKT őszi ülésére készítsen javaslatot a prioritásokra, a következő lépések irányára vonatkozóan.
AKT 3/3/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta az MTA 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Kroó Norbert elmondta: a költségvetés
növekménye jóval alatta maradt az inflációnak. Ezt az intézetek külső
és belső pályázatokból származó bevételeik növelésével igyekeztek
korrigálni. A kutatóintézetek teljesítményében pozitív tendenciák állapíthatók meg. 8-9%-kal növekedett a publikációk száma. Jelentős
a kutatók részvétele az oktatásban és posztgraduális képzésben.
Az AKT az észrevételek figyelembe vételével elfogadta a beszámolót.
AKT 3/4/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta az MTA 2002. évi költségvetésére vonatkozó közgyűlési előterjesztést. A költségvetési törvény szerint a
2002. évre jóváhagyott költségvetési támogatás 4,7 milliárd Ft-tal
haladja meg a 2001. évi támogatás összegét. Ebből az OTKApályázatokra jutó támogatás 1,7 milliárd Ft, az Akadémia közvetlen céljait 3 milliárd Ft szolgálja.
Az AKT egyetértett az MTA 2002. évi költségvetésére vonatkozó közgyűlési előterjesztés kutatóhálózatra vonatkozó részével,
és tudomásul vette a növekmény felosztására tett javaslatot.
AKT 3/5/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette a kutatóintézetek 2000. évi tudományos tevékenységéről szóló beszámolót. Az év során megjelent összes publikáció száma mintegy 6,4%-kal több volt az előző évhez viszonyítva,
javult a minőségi, rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek
száma is. Az akadémiai kutatók egyre növekvő mértékben kapcsolódnak be a felsőoktatásba, erősödnek a kapcsolatok az egyetemekkel, jelentős a kutatóintézetek részvétele a Ph.D. képzésben.
Az AKT a kutatóintézetek 2000. évi tudományos tevékenységéről szóló beszámolót az észrevételekkel együtt elfogadta.
AKT 3/6/2001. (IV. 23.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta a kormány részére készülő tájékoztatót.
Az AKT szerint kiegyensúlyozottabbá kell tenni az eredmények
és problémák bemutatását és néhány kiemelést határozottabbá.
Javasolja, hogy a közgy űlés fogadja el a beszámolótés támogatja annak kormány elé kerülését.
AKT 3/7/2001. (IV.+ 23.) állásfoglalás:
Egyebek keretében tájékoztatás hangzott el az ATPA személyi
állományával kapcsolatban korábban felvetett kérdések helyzetéről
és AKT-képviselők delegálásáról a Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsába.
Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a Támogatott Kutatóhelyek
Hálózati Tanácsának munkájában az AKT képviselőjeként Papp
László, Hazai László és Standeisky Éva vegyen részt.

2001. AUGUSZTUS

Tudósítás
A nyár közepén járunk kedves olvasóim, eltérően a korábbi kett ő t ő l, most bő ségesen
van beszámolni valóm. Igaz ez
annak is köszönhető , hogy nem
kapkodtam a tudósítás megírásával, hanem türelemmel kivártam a nyári szabadságok előtti
utolsó OMT (Országos Munkaügyi Tanács) plenáris ülést is.
Az biztos, hogy ez volt az utolsó, mert e tudósításomat már
a megkezdett szabadságom
alatt írom.
No, de lássuk idő rendi sorrendben, hogy mi is történt az
elő ző tudósításom óta.

Költözés?
A mai viszonyok között nem
is hosszú idő , alig két hónap
telt el az elő ző OMT-ülés óta,
s már ismét összeültünk tárgyalni immár megszokott helyünkön, a szeretett Spenót
házban (hogy meddig itt, azt
még nem tudom, mert hamarosan más funkciója lesz az épületnek). Az ülés programján két
téma megtárgyalása is szerepelt. Ezek:
1. El őterjesztés a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi
LXVI. törvény, a cs ődeljárásról, felszámolási eljárásról és
a végelszámolásról szóló 1991.
II. törvény, valamint a foglalkoztatás elé ősegítésér ől szóló
1991. évi IV. törvény módosításáról, valamint a kapcsolódó
jogalkotási feladatokról (el őterjeszt ő: a kormányzati oldal).
2. Beszámoló a Munkaügyi
Közvetít ő és Dönt őbírói Szolgálat 2000. évi munkájáról (el őterjeszt ő: az MKDSZ igazgatója).
A június 1-jei ülés a szokásos időben (reggel 9-kor) és a
szokásos módon, napirend elő tti felszólalással kezdő dött.
Most is, mint az esetek döntő
többségében, a mi oldalunk
volt ebben a kezdeményező . A
hivatalos program megkezdése
előtt az OMT-titkárság elhelyezésre és munkafeltételei biztosításának fontosságára kérdeztünk rá. Ugyanis a minisztériumnak (SZOCSA) és egyben az OMT-oldalak titkárságainak egyaránt helyet adó
épületet (hivatalos nevén Lánchíd Irodaházat, vagyis a Spenót házat) információnk szerint
más célra kívánják hasznosítani. Így elő bb-utóbb ki kell
üríteni. Nekünk viszont alapvetően fontos, hogy titkárságunk
a költözködés után is megfelelő helyen, megfelelő munkakörülmények között dolgozzon.
A munkáltatók azonnal mellénk álltak, hiszen nekik is érdekük titkárságuk számára a
megfelelő munkafeltételek biztosítása.
A kormányoldal, mint várható volt, nem tudott egyértelmű
választ adni, ugyanis nekik
sem volt több információjuk.
Csak annyit tudtak, hogy év
végéig el kell hagyni az épületet. A GM szervezeti és mű ködési szabálya alapján a titkárság szerves része a Gazdasági Minisztériumnak, így természetesen az ő elhelyezésüket
is meg fogja oldani.

első napirendi pont megtárgyalásához. Amely természetesen
az elő terjeszt ő kiegészítésével
kezdő dött. Ez meglehetősen rövidre sikeredett, ugyanis a téma
nagyon jól elő volt készítve, s
az illetékes bizottság is megtárgyalta. Ott a munkavállalók tE;
mogatták, a munkáltatók viszont
több pontban kifogásolták.
Szóviv őnk bevezető jében kifejtette: az elő terjesztés vizsgálatakor arra figyeltük, hogy benne
vannak-e a szakszervezeti célok, vagy sem. Azaz ha egy
munkáltató nem tudja kifizetni a
munkavállaló járandóságát, minél nagyobb rész legyen kifizetve. Minél többen részesüljenek
a kifizetésből, és minél gyorsabban. Megjegyezte azt is, hogy a
tervezet több ponton teljesít régi
szakszervezeti követeléseket.
Jónak nevezte azt az elképzelést, hogy a felszámolónak ne
legyen szabad döntése abban,
hogy az alaphoz fordul-e vagy
sem. Kiemelte, hogy valóban sor
került azokra a változtatásokra,

ból. Ezek után megtartott-a a beszámolóját, utalva arra, hogy
május 21-én az illetékes bizottság már elfogadta az előterjesztést. Beszámolója végén megkérte a szociális partnereket,
hogy internetes honlapjaikon helyezzék el a szolgálat linkjét
(www.gm.hu/mkdsz).
Az oldal nevében elfogadtam
a beszámolót — ugyanis, mint soros elnök, én láttam el a szóviv ő i tisztet —, egyetértve azzal,
hogy a szolgálat ismeretességét
valóban növelni kell. Oldalunk
nevében javasoltam azt is, hogy
az MKDSZ első öt évéről készüljön egy értékelő összefoglalás.
A munkáltatók soros elnöke és
egyben szóviv ő je úgyszintén
megemlítette, hogy ő k is megtárgyalták a beszámolót, amit jó
összefoglalásnak tartanak. Kiemelte a szolgálat kezdeményez ő készségét.
Megemlítette,
hogy egy modern, európai szinten mű ködő vállalkozói kultúrához hozzátartozik a mediációs
rendszer, ezért ennek népszer ű sítését feladatuknak tekintik.
Egyetértett az ötéves értékeléssel, megemlítve, hogy a gazdasági bíráskodás nem elég gyors
nálunk, s e kérdéssel is lehetne
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A kormányoldalt vezet ő miniszteri biztos gyorsan tájékoztatta őket a kialakult helyzetről,
megemlítve, hogy nagyon ritkán
fordul elő, hogy a tanácskozás
ebéd el ő tt zárul. Ma viszont,
hála a jó elő készítésnek, sikerült nem egész egy óra alatt
végeznünk. Rövid beszámolója
után mi és a munkáltatók is
mondtunk valamit. Majd az ILOdelegáció vezet ő je szólt hozzánk. Örömmel hallgatták a megbeszélés tartalmát, hiszen odahaza e kérdésekkel ők is foglakoznak. Mondott néhány jó szót
a munkáltatói és munkavállalói
oldalnak is, s végül megjegyezte, hogy örülnek, hogy a
tripartitizmus intézménye m ű ködik. (Kérdés, mit mondana erről,
ha nemcsak így becsöppenve
egy jól elő készített tárgyalás
végére látná a dolgokat, hanem
egész évben benne élne.) Utána
még ketten is szóltak a delegációból, majd az udvarias viszontválaszok után tényleg berekesztettük az ülést.
A látogatásnak azért volt egy
kézzelfogható eredménye is.
Ugyanis közben megérkeztek a
szendvicsek, s így nem kellett
üres gyomorral hazamennünk.

párbeszéd
magyarországon: ejnye
Szociális

amelyek az uniós irányelvekből
következnek, de értetlenkedett
amiatt, hogy miért tolódik ki néhány javaslat, amelyeket a mostani módosítással együtt meg lehetett volna oldani. Javasolta,
hogy a kapcsolódó kormányhatározatok határidejét rövidítsék
le, legkéső bb 2001. december
31-ig.
A munkáltatói oldal szóviv ő je
kifejtette, hogy oldaluk tiszteletben tartja az uniós követelményeket, de aggasztónak tartják
azt a lehet ő séget, hogy a cégekre vonatkozóan valamilyen
kritériumrendszer ne kerüljön
meghatározásra. Ugyanis a cégek befizet őként szerepelnek. A
rendbírság mértékét nagynak találják, de nem vitatkoznak.
Ugyanakkor a kör bő vítése előtt
szükségesnek tartják a hatásvizsgálatokat.
Ezután még egy kicsit vitatkoztunk, hogy lehetséges e felgyorsítani a folyamatot vagy
sem. A kormányoldal szóviv ő je
kételkedett a gyorsítás tényleges lehet ő ségében. Végül is
abban maradtunk, hogy elfogadjuk a leírtakat, de oldalunk továbbra is ragaszkodott a folyamat felgyorsításához.

A Munkaügyi Közvetítő
és Döntőbírói Szolgálat

A második napirend az MKDSZ
igazgatójának korrekciójával kezdődött, ugyanis megemlítette anTúljutva ezen az igen fontos nak a döntő bírónak a nevét, aki
‘‘problémán, hozzákezdtünk az tévedésből kimaradt a felsorolás-

Kis vita:
lehet gyorsítani?

szószóLó

egyúttal foglalkozni. Javasolt a
munkáltatók nevében a kormánynak, hogy munkáltatói szerepben éljen e lehetőséggel.
A kormányoldal szóvivő je — ott
is az oldalelnök — elmondta,
hogy a szolgálat a munkaügyi
kapcsolatok szerves részévé
vált. Ismeretessége az elvárhatóhoz képest megfelelő , de a
szükségeshez képest kevés.
Ezért növelni kell. Az ötéves
értékelő beszámolóval egyetértett, majd javaslatot tett a beszámoló f ő témáira:
1. tényszer ű összeállítás a
szolgálatról,
2. kritikai-önkritikai rész, és
abból levezetve a szolgálat jöv őképe,
3. a preventív mediáció jelent ősége.
E javaslatokat mind mi, mind
a munkáltatók elfogadták, s így
más dolgunk nem lévén, be is
rekesztettük az ülést. Az óra
ekkor 9.57-et mutatott, ami azt
jelentette, hogy ez volt az érdekegyeztetés 12 éves történetének legrövidebb plenáris ülése, ami még ráadásul érdemi
döntéseket is hozott.

Mondtak néhány jó szót
Az ülés befejeztével már éppen készülő dtünk a hazamenetelre, amikor is vendégek érkeztek, egy ILO-delegáció, amely
meg akarta tekinteni a heves
vitát. Szegények csak azt nem
értették, bejövetelüket miért fogadta némi derültség.

Június 27-én tartottuk a következ ő OMT-ülést ugyanott, és
mindjárt négy téma megtárgyalása is szerepelt a programunkon:
1. El őterjesztés az integrációs folyamat helyzetér ől a munka világát érint ő kérdésekkel
összefüggésben (el őterjeszt ő: a
kormányzati oldal).
2. El őterjesztés a foglalkoztatás el ősegítésér ől és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény módosításáról
(el őterjeszt ő: a kormányzati oldal).
3. A minimálbér 2001. évi emelésnek tapasztalatairól, a 2002.
évi tervezett emelés el őkészítésér ől (el őterjeszt ő: a kormányzati oldal).
4. El őterjesztés a keresetnövekedés ez évre ajánlott mértékeinek módosítására (el őterjeszt ő: a munkavállalói oldal).
Most nem volt napirend elő tti
hozzászólás, s így mindjárt a
dolgok lényegébe vághattunk,
megkezdve az els ő napirendi
pont tárgyalását. A kormányoldal szóvivői szerepét ellátó külügyi államtitkár azonnal átadta
a szót a témával foglalkozó két
minisztériumi munkacsoport vezet őjének, hogy tájékoztassanak
minket. Ő k ezt meg is tették,
méghozzá egész kimerítően.
Az els ő csoport azokkal a
szerteágazó témákkal foglalkozott, melyek szorosan összefüggnek a szociális partnerek tevékenységével. Az elő terjeszt ő
a munkajogi kérdéseknél megemlítette, hogy az a kérés: ne
csak írott szabályok legyenek,
hanem azok a gyakorlatban is
érvényesüljenek. A szociális párbeszédnél a magyar gyakorlatot
kritika érte (ejnye-ejnye, a szerkesztő megjegyzése). A nő k és
férfiak esélyegyenlősége területének jogharmonizációjával végeztünk. A rasszizmus elleni
küzdelem jelent ő s és átfogó
munkát kíván, különösen az
igazságügyi területen. A foglalkoztatáspolitikában közös értékelés kell. Az Európai Szociális
Alap létfontosságú kht.-je megvan. Sok tennivalónk van a szociális biztonsággal, az idős emberek problémáival, a kirekesz-

tettség kérdéseivel és a fogya
tékossággal él ő személyek
problémáival foglalkozó területeken. A népegészségügy területén inkább gyakorlati feladataink vannak, míg a munkaegészségügy területén az intézmények érvényesülését kell
megoldani.
A másik csoport a személyek szabad áramlásával foglalkozott, kiemelve az idegenrendészeti kérdések megoldásnak, a külföldiek részére történő TB-adhatásának, a diplomák és szakképesítések elismerésének fontosságát.
A személyek szabad áramlásával kapcsolatban a kormányoldal szóviv ő je megjegyezte, a személyek szabad
áramlása kérdésében belpolitíkai, pszichológiai, gazdasági,
foglalkoztatási szempontok keverednek. Része a diákok szabad áramlása és a munkaerő
áramlása is. Alapfeltétel, hogy
a rendszer adjon lehetőséget
a differenciálásra, legyen rugalmas, kiszámítható, és feltételezzen érdemi javulást. A
korlátozás viszonossági alapon
történjen.

Információés időhiány
Oldalunk szóviv ője hozzászólásában kiemelte, hogy a kormány előterjesztését nem egy
folyamat lezárásának, hanem
indításának tekintjük. Ugyanis
az abban foglaltakkal még sokat kell foglalkoznunk az OMT
keretében, mind bizottsági
mind plenáris szinten. Megjegyezte, hogy nem kívánunk
konkurálni a EU-integrációs bizottsággal, de a munka világával összefüggő kérdésekben
itt akarunk tárgyalni.
Elhangzott még az oldalunkról, hogy a szociális dimenziókban problémák vannak, s
több kérdésben egyetértésre
kell jutnunk. Pl. a bérek harmonizálása, a luxemburgi elvek
alkalmazása a foglalkoztatáspolitikában. Megemlítettük,
hogy egy dolog a jogalkotás és
egy másik a gyakorlat. Ezért
indítsuk el a javasolt tárgyalási folyamatot, amelynek során
fontos, hogy az elkészült dokumentumokat idő ben megkapjuk, és itt az OMT-n tárgyaljuk. Megjegyeztük még,
hogy problémák vannak a különböző pályázatokkal kapcsolatos információkkal.
A munkáltatók szóviv ő je
egyetértett oldalvéleményünk
jelent ős részével. Mint mondta, ő k is kiinduló alapnak tekintik a mai elő terjesztést.
Megjegyezte, hogy nagyon
komplex kérdéskörről van szó,
amelyben a jellegzetességeket
jobban felszínre kell hozni. Pl.
nem kap megfelelő hangsúlyt,
hogy a magyarországi munkaerő nehezen mobilizálható. Elhangzott a munkáltatói oldalról az is: itt az ideje annak,
hogy az Európai Unió mint mumus lekerüljön a napirendről.
A kormányoldal szóvivője az
eltérő értékeléseket természetesnek tartotta. Megjegyezte a
pályázatokkal kapcsolatban,
hogy az ún. SAPARD-program
kevésbé sikeres. Az integrációs bizottság és az OMT kapcsolatában fontosnak tartotta,
hogy a lényeges kérdések tárgyalása itt történjen.
A második napirendi pont tárgyalását bizottsági tárgyalás
elő zte meg, ami annyira sike(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás az 3. oldalról)
res volt, hogy a téma elő terjeszt ője e törvény módosítását
könnyebb feladatnak tekintette, mint a Munka Törvénykönyve Módosítását. Bevezet ő jében három fontos pontot emelt
ki: a külföldiek munkavállalását, a munkanélküliek ellátását és a munkaközvetítést.

Az előterjesztés
elismerése
A bevezet őre reagálva oldalunk szóvivője kifejtette, hogy
szükséges a munkaer ő piac
alakítása. Nemcsak az szabályozás fontos, hanem az is,
hogy az uniós pénzek megfelelő en hasznosuljanak. Javasolta, hogy az ún. státus- (kedvezmény) törvény magyarországi foglalkoztatáspolitikára
illetve a magyar munkaerő piacra gyakorolt hatásáról külön
OMT-ülésen foglalkozzunk.
A munkáltatók — mint szóvivőjük elmondta — két szempontból
értékelték az elő terjesztést:
mennyire felel meg a jogharmonizációnak, és a módosítások
mennyire szolgálják a munkaerőpiac érdekeit. Válaszuk mindkét
kérdésre pozitív volt. A szóvivő
külön kiemelte, hogy az előterjesztés szövege érthet ő , nem
kellett külön értelmező szótár
hozzá. Két gondolatot vetettek föl
az anyaggal kapcsolatban. Az
alanyi kört érinti az önfoglalkoztatók és az atipikus munkát végzők helyzete. Ugyanis az itt foglalkoztatottak munkanélküli ellátó rendszerét ki kell dolgozni. A
finanszírozás kérdését érintette a
másik gondolat, mivel új feladatok születnek, a MAT döntési
kompetenciája kibő vül, de nem
látják ennek a finanszírozási hátterét. Ez, szerintük kormányzati
áttekintést igényel, de az OMTben is át kellene tekinteni.
A kormányoldal szóviv ő je elmondta, hogy foglalkoznak a
feltett kérdésekkel. Így pl. az
önfoglalkoztatás kérdéseivel
külön kormányzati csoport foglalkozik. A státustörvénnyel
kapcsolatban most kezdő dik a
munka neheze, hangzott a kormányzati válasz, a készülő
végrehajtási rendeletek tervezeteit, így azok munkaügyi
hatásait is ő sszel itt fogjuk
megtárgyalni.

A minimálbér hatása
A kormányzati választ elfogadva áttértünk a harmadik témára.
A kormányoldal szóviv ő je elmondta, hogy a minimálbér hatásával kapcsolatban nagy vita volt
korábban, és sok pesszimista
jóslat is elhangzott, a kormány
is kiemelten foglalkozott vele, de
úgy tűnik, hogy a munkaerőpiac
befogadta. A KSH és a munkaügyi központok adatai szerint a
trendeknél nincs törés, így külön
kormányzati intézkedésre nincs
szükség. A jövő évről elmondta,
hogy meg kell kezdeni a tárgyalásokat, és természetesnek nevezte a szociális partnerek azon
igényét, hogy időben és érdemben szeretnének tárgyalni. (Nem
ártana, ha ezt a miniszterelnök
is természetesnek venné, ugyanis azóta már újra kinyilatkoztatott.)
Oldalunk szóvivője a válaszában megjegyezte: részünkr ő l
nem pesszimista jóslat, hanem
figyelemfelkeltés hangzott el.
Az MSZOSZ (a minimálbérrel
érintettek egy jelentős köre ide
tartozik) két alkalommal is végzett felméréseket, és ezek taasztalatainak egy része való-

ban pozitív. Pl. az, hogy a minimálbér és az átlagkereset közeledett egymáshoz. Ugyanakkor
az átlag mögött jelentős a szórás, ágazatok, vállalattípusok,
térségek és egyes szakmák szerint. Elmondta azt is, hogy a felmérések tapasztalatai szerint kevés helyen nyúltak a létszámcsökkentés eszközéhez. A részmunkaidős foglalkoztatások terén
viszont jelentő s a növekedés.
Meg is jegyezte, hogy a jövőben
ezt kívánják vizsgálni. Problémásnak találta a kompenzáció
gyakorlati kivitelezését, és javasolta a június 20-i határidő meghosszabbítását. A 2002. évi minimálbérrel kapcsolatban javasolta, hogy a kormány augusztus
közepéig készítsen elemzéseket,
ami alapján kezdődjenek meg a
bizottsági tárgyalások.

Veszélyes
elértéktelenedés
Másik hozzászólónk, a közszféra helyzetét taglalva megjegyezte, hogy a bértorlódás a
közszférában általános, és nemcsak bérkérdés. Ugyanis elértéktelenedtek olyan értékrendek,
amelyek a szakképesítéshez,
illetve a szolgálati időhöz kötő dtek. Ezen mindenféleképp változtatni kell. Ezért jöv őre a bérrendszert is át kell tekinteni. Elkerülhetetlen a minimálbér bértarifa szorzókhoz való viszonyának az áttekintése, különben veszélybe kerülhet az uniós csatlakozás.
Jó lett volna, ha az itt elhangzottak a bizottsági ülésre is eljutnak,
és előzetesen írásban is megkapjuk — kezdte hozzászólását a munkáltatói oldal szóvivője. Majd megjegyezte, hogy az első három hónap tapasztalataiból nem lehet még
messzemenő következtetéseket levonni, mert az igazán érintett területek (pl. mezőgazdaság, kereskedelem, építőipar) szezonális jellegűek, így még csak később fogjuk látni
az ottani történéseket. Látni kellett
volna a decemberi adatokat, s megjegyezte, hogy a január-február a bázisév kifizetéseit is tartalmazta, ami
torzítja a statisztikát. A munkáltatók nem fogadják el azt a megállapítást, hogy a magyar munkaerőpiac görcs nélkül vészelte át a dolgot, ugyanis vannak problémák. Véleményük szerint a kompenzáció
nem volt komolyan véve (csak egy
napilapban jelent meg május 20-án
a felszólítás, június 20-i határidővel). Ő is kérte, hogy időben kapják
meg a jövő évi tárgyalás adatait,
és fontosnak tartotta, hogy elegendő idő legyen a tárgyalásokra. Nem
tartotta jónak, hogy az előterjesztésben egyetlen szó sem szerepelt
a fogyasztói árindex alakulásáról,
pedig ez hiányzik.
Másik hozzászólójuk kifogásolta, hogy az öt fő nél kevesebb
alkalmazottat foglalkoztatók eleve kimaradtak a pályázati rendszerbő l, és az önfoglalkoztatókat egy szociálpolitikai kategóriának nevezte.

Nem olyan lényeges?
A kormány képviselője, reagálva
az elhangzottakra, megjegyezte:
míg ők a makroha-tásokról beszéltek, mi a mikro-hatásokról, s ez
így nem vethető össze. Nem tagadják le, hogy az általunk elmondottakat ő k is tapasztalták, de
szerintük e jelenségek nem érik el
a kritikus tömeget, de hozzátette
azt is, hogy a két megállapítás (a
kormányé és a szociális partnereké) együtt igaz.
Ezután még hosszan polemizáltunk a jöv ő évi tárgyalások
megkezdésének időpontjáról, va-

lamint tartalmáról, végül is abban egyetértettünk, az a legfontosabb, hogy a jövő évi minimálbértárgyalások megfelelő keretben és megfelelő időben folyjanak.

Mentsük ami...
A következő témának mi voltunk az elővezetői, igaz sem a
munkáltatók, sem a kormány
nem is nagyon akarta tárgyalni,
de az OMT Alapszabálya szerint 30 napon belül akkor is tárgyalásra kell t ű zni egy témát, ha
csak egy oldal kezdeményezi.
Most ez történt, s nem kellett
különösebb jóstehetség ahhoz,
hogy valaki elő re meg tudja
mondani a végeredményt, bár
ekkor már mi is a mentsük, ami
menthető taktikát alkalmaztuk.
A leghatározottabban azt gondoljuk, kezdte elővezetését szóviv őnk, történelmi esély van arra,
hogy Magyarország a 2001. évben megkezdje a felzárkózást az
Uniós bérekhez (sajnos a tárgyalás során kiderült, hogy ezt
az esélyt még csak mi látjuk).
Ez az év különösen jó lehetőséget ad ehhez. Ezért próbáljuk
meg a bérajánlásokkal is egy
ennek megfelel ő lehet ő séget
adni. Ezért tartjuk szükségesnek
a mai tárgyalást. Ezek után
hosszasan sorolta szakmai érveit, melyek szerint az ez évi
bérajánlások mértékét meg kell
emelni. Döntő érve az volt, hogy
a kormány is elismerte, az ez
évi inflációs prognózis téves (?)
volt, s a korábbi 6-7% helyett
már 8-9, sőt 10,8%-os adatok is
megjelentek. A bérajánlásról szóló megállapodás pedig mindig az
inflációs prognózison alapul.
Ezért az oldalunk javasolja, hogy
1 1 -14%-ra módosítsuk az idei
bérajánlás mértékét.

Nagy a kockázat:
döntsön az élet
A munkáltatók szóvivője először
megdöbbenésének adott hangot,
miszerint elfogadtuk, hogy a bérajánlásról csak a negyedik napirendi pontként tárgyaljunk. Korábban
— fontossága miatt — mindig elöl
szerepelt. Kifogásolta azt is, hogy
eltérve a korábbi tíz év gyakorlatától, most nem került az előterjesztés előzetesen a bizottság elé. Majd
áttérve hozzászólása érdemi részére, elmondta: nagy nehézségek árán
kötöttünk év elején megállapodást,
most azt rövid idő elteltével változtassuk meg? Gond, hogy ennek
túl nagy a kockázata. Sok helyen
már a minimális bér is gondot okozott, s nem tudnak, vagy nem akarnak emelni. Szerinte bízzuk a helyiekre a döntést, s ne várjunk makroszintű kisugárzást. Egyébként is
a januári megállapodást 8-9 százalékos fogyasztói árindex alapján kötöttük, ezért érthetetlen számára a
11-14 százalékos javaslatunk.
Utána a kormány szóvivője is
meglepődésének adott hangot a
napirendre tűzés miatt, hiszen még
a szakszervezeti oldal sem döntötte el — szerinte — hogy az első
háromhavi adatokat mennyire tekinti véglegesnek. Az első négyhavi
adatok szerint a bruttó keresetek
18,7 százalékkal, a nettó keresetek 16 százalékkal emelkedtek
(igaz viszont, hogy ezek tartalmazzák az ekkor kifizetett jutalmakat,
prémiumokat, a 13. havi bért és az
idén a minimálbér-emelés is jelentősen megdobta őket).
Ezek után hosszas vita következett, melyet kétszer öt perces
szünet is megszakított, majd a
második szünet végén (ez csak
a nevében volt ötperces, mert
az ebédidő vel is megtoldottuk)
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szóvivőnk három pontban foglalta össze a véleményünket:
1. Sajnálattal állapítjuk meg,
hogy partnereink nem támogatták javaslatunkat, és ez történelmi esély elszalasztását jelenti.
2. Javasoljuk, hogy a bér- és
inflációs folyamatok elemzése
szeptemberben a bérbizottságban
történjen meg, és ennek alapján
tekintsék át a bérajánlásokat.
3. Felszólítjuk a kormányzatot,
hogy abban az állami vállalati
körben, ahol a béremelés nem
történt meg, kerüljön rá sor.
A munkáltatók oldalelnöke elmondta, hogy ő k már korábban
deklarálták véleményüket. Az elhangzottakat tudomásul veszik,
és az elemzések beindulására
vonatkozó javaslatot elfogadják.
A kormányoldal szóvivője szintén három pontban foglalta
össze a véleményét.
1. Nem szalasztottunk el semmilyen történelmi esélyt, az adatok ennél jobbak.
2. Egyetért a szakért ői konzultációval.
3. Semmilyen korrekciót nem
lát indokoltnak.
Ez utóbbiról még egy kicsit vitatkoztunk, majd az elnök lezárta az ülést.
Ezek után a munkáltatók még
napirend után felvetették, hogy
kaptunk egy elő terjesztést,
melyről 27-ig írásos választ kérnek, s nem tisztázott, hogy kinek szól. A munkaügyi bizottságnak, vagy az oldalnak. Ő k
úgy értelmezték, hogy a bizottság tárgyalja akkor, amikor
össze lehet hívni.
Most legalább megnyugtató választ kaptunk, hogy e kérdés
tisztázva lesz.

Rendhagyó konzultáció
Július 19-én, a szokásostól eltérően csütörtökön újabb OMTülést tartottunk, melynek csak
egy napirendi pontja volt: A magyar foglalkoztatáspolitika prioritásainak közös értékelése (előterjesztő a kormányzati oldal).
A tárgyalás kezdetén némi zavar keletkezett, mikor oldalelnökünk bejelentette, hogy a napirendi pontot mi nem értékelésnek, hanem csak tájékoztatónak
tekintjük.
A munkáltatók szóviv ő je erre
úgy reagált: a meghívóban közös értékelés szerepel, ha a kormány annak tekinti, és az elhangzott vélemények figyelembe lesznek véve, akkor tényleg
közös értékelésr ől van szó, ha
nem, akkor csak tájékoztatóról.
Ekkor a kormányoldal elnöke
közölte, hogy nem egy lezárt
szöveget terjesztettek az OMT
elé, tehát lehet rajta változtatni.
Ezek után még egy-két körön
keresztül vitatkoztunk az elő terjesztés jellegéről, majd oldalunk
szünetet kért, ahol sikerült elvágni a gordiuszi csomót. A
szünetr ő l visszatérve ugyanis
oldal elnökünk bejelentette: konzultációnak tekintjük a mai tárgyalást, beleértve a megállapodás lehetőségét is. Ezt követően még azt is megkérdezte a
kormányzati oldalon ülőtől, hogy
az előző napi munkaerő -piaci bizottsági ülésen felmerült kérdésekre tudnak-e válaszolni, vagy
tegyük föl újra.
A munkáltatók szóviv ője még
azt is megkérdezte a kormányzati oldalon ülőkt ől, hogy a felmerült kérdésekben meg tudnake állapodni.
A kormányoldal elnöke megnyugtatott minket, hogy tudnak válaszolni
a felmerült kérdésekre, a megállapodás pedig a felvetéstől függ.

EU csatlakozó
kisérleti nyúl
Nem maradt más tennivalónk,
minthogy megkezdjük a napirend
tárgyalását. A kormányoldal szóvivője elmondta, hogy az EU-bizottság egy kísérleti mű fajt talált ki a csatlakozni szándékozó
országok
számára
(most
elgondolkozdhatunk azon, milyen
jó dolog kísérleti nyúlnak lenni).
Megjegyezte azt is, hogy egy
meglehetősen kötött műfajról van
szó, ahol a stílus is egységesen kötött. Elmondta továbbá,
hogy ez a hetedik alkalom,
amikor a szociális partnerek találkozhattak ezzel az anyaggal,
köztük hatszor magyarul. Utalt
a megelő ző bizottsági ülésre,
ahol a társadalmi párbeszéddel
kapcsolatos több kérdésben
egyetértés született. Egyetértés
volt abban, hogy a társadalmi
párbeszéd az április 19-e (ekkor
datálódott a nyitószöveg) óta eltelt időben nem nagyon követi
az anyagot. Egyetértés volt abban is pl., hogy nem elég az ágazatok közötti átcsoportosításról
szólni, hanem a foglalkoztatás
csökkentését sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Szóviv ő nk
megkérdezte,
hogy a szövegben miért bruttó
reálbérekben vannak megadva
az adatok, miért nem nettó reálbérekben.
A kormányoldalról azonnal
megkaptuk a választ: ez az
uniós gyakorlatilag, ott ugyanis a kettő között jelentéktelen
a különbség. Majd arra a kérésünkre, hogy kerüljön be a nettó reálbéradat is az elő terjesztésre azt a választ kaptuk,
hogy ezt elő bb az unióval kell
egyeztetni.
Szóviv őnk és a munkáltatók
szóviv ő je elmondta többnyire
pozitív véleményét a szövegről, sőt a munkáltatók túl pozitívnak is találták. Szerintük helyenként túlságosan általános,
különösen a prioritásoknál.

Legyünk nyugodtabbak
A kormányoldal szóvivője megnyugtatott minket, hogy két év
alatt már egészen jól megismerték az EU-bizottság gondolkodását, a szöveg ennek az ismeretnek a birtokában készült. Számukra így elfogadható a szöveg,
és szándékosan nem konkretizáltak. A szöveg írásakor végig
a kihívásokra kellett koncentrálni, és nem a múlton rágódni.
Megjegyezte azt is, hogy a bizottság max. 12 oldalas előterjesztést kért, de a végső fogalmazás kissé hosszabbra sikeredet (magyarul 25 oldal plusz
az ábrák és táblázatok, s szerintem ez angolul sem lesz rövidebb).
Szóviv ő nk még elmondta a
konkrét szövegpontosító javaslatainkat, melyet az oldalról
még más hozzászólók is kiegészítettek.
Utánunk a munkáltatók szóvivő je kísérletet tett az összefoglalásra, 10 pontban felsorolva észrevételeiket. Ehhez még
többen hozzászóltak a munkáltatói oldalról is, majd meghallgattuk a kormányoldal reagálását az elhangzottakra, s utána csak az volt a dolgunk,
hogy megállapodjunk a további menetrendben, ami sikerült
is. Tehát a kormány elvégzi a
szükséges módosításokat,
majd az OMT elé kerül ismét
szeptemberben, utána kiküldik
Brüsszelbe.
Ezzel az OMT-nek ez az ülése is véget ért.
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A Budafoki Dohnányi Ernő
Szimfonikus zenekar hangversenybérletei
2001-2002
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Férfikar.
Vezényel.
seny. Saint - Saőns: II. zongo- véd
raverseny. Vezényel: Kovács Hollerung Gábor
7+1 ajándékhangverseny a Ze- László
neakadémián
A megérthető zene

VOX HUMANA

Ifjúsági hangversenysorozat
2001. október 7., vasárnap
Lutoslawski: Livre pour orchestre. 5+1 ajándékhangverseny a Ze- karmesteri magyarázattal vaBruckner: VII. szimfónia. Vezé- neakadémián és a Pesti Viga- sárnap délelő ttönként a Pesti
dóban
Vigadóban. Hollerung Gábor
nyel: Hollerung Gábor
vezényel
2001. november 19., hétfő
2001.november 11., vasárnap
2001. november 9., péntek
A köznyelv szabadsága. Bach:
Wagner: Trisztán és Izolda - elő- Pesti Vigadó
játék. Kovács Zoltán: Moldvai Aharon Harlap: Képek isten 4. kantáta. Christ lag. In
kantáta. R. Strauss: Don Quiote. magángyűjteményből - dalciklus. Todesbanden
Pólus László - cselló. Kusz Vik- Aharon Harlap: Klarinétverseny.
tória - brácsa. Kincses Veronika Kodály: Psalmus Hungaricus. 2001. december 9., vasárnap
- ének. Vezényel: Hamar Zsolt Szepesi Bence - klarinét. Buda- Az újrafogalmazott közhelyek.
pesti Akadémiai Kórustársaság. Stravinszky: Oedipus Rex
Vezényel: Aharon Harlap
2001. december 3., hétfő
2002. január 20., vasárnap
Chopin: e-moll zongoraverseny.
Rimszkij-Korszakov: Spanyol 2001. december 23., vasárnap A könny ű zene születése.
Suppé: Piqe Dame nyitány. J.
capricco. Irina Csukovszkaja - Pesti Vigadó
zongora. Vezényel: Kovács Já- Bach: Karácsonyi oratórium . Strauss: Császárkeringő. Lehár:
nos
Budapesti Akadémiai Kórustár- Arany - ezüst keringő . Vezényel: Hollerung Gábor
saság
2002. február 3., vasárnap
Wiliam Wallace: Szimfonikus 2002. február 2., szombat
2002. február 10., vasárnap
A szólista szimfóniája. Beethovariáció. Paul Schoenfield: 4 Zeneakadémia
parabola. Orff: Carmina Burana. Wiliam Wallace: Szimfonikus ven: Heged ű verseny
Binder Károly - zongora. Hon- variáció. Paul Schoenfield: 4
véd
Férfikar.
Vezényel: parabola. Orff: Carmina Burana. 2002. március 3., vasárnap
Hollerung Gábor
Binder Károly - zongora.
A féktelenség korlátai. SchuBudapesti Akadémiai Kórustár- mann: II. szimfónia
saság. Honvéd Férfikar. Vezé2002. február 25., hétfő
Dohnányi: II. heged ű verseny. nyel: Hollerung Gábor
2002. április 7., vasárnap
Schumann: II. szimfónia. SzaEgy teátrállis ima. Puccini:
badi Vilmos - hegedű . Vezé- 2002. február 24., vasárnap
Messa di Gloria
nyel: Jörg-Peter Welgle
Pesti Vigadó. Gospel - Jazzest T
UNIVERSITAS:
Octovioce, Four Fathers. Buda2002. áplilis 24., szerda
pest Saxophone Quartet.
4600, 5800, 6800, 7500 forint
Bartók: II. zongoraverseny. Budapesti Akadémiai KórustárVOX HUMANA:
Liszt: Faust szimfónia. Kovács saság. Vezényel: Hollerung
4400, 5600 forint
Zoltán - zongora. Honvéd Fér- Gábor
fikar. Vezényel: Hollerung Gábor
A MEGÉRTHETŐ ZENE
2002. április 3., szerda
4500 forint
2002. május 17., péntek
Zeneakadémia
Prokofjev: I. heged ű verseny. Puccini: Messa di Gloria
JEGYIRODÁK:
Rachmanlnov: Szinfonikus tán- Rossini: Stabat Mater.
Zeneakadémia (VI., Liszt F.
cok. Kelemen Barnabás - he- F ő városi Fiatalok Egyesített
tér 8., tel.: 342-0179)
gedű. Vezényel: Michael Stern Kórusa. Vezényel: Hollerung Vigadó Ticet (V., Vörösmarty
tér 1., tel.: 227-4322)
Gábor
Filharmónia Kht. (V., Mérleg
Ajándékkoncert
2001. október 15., hétfő
Ajándék koncert
u. 10., tel.: 318-04-41)
Zeneakadémia
2001. december 9., varárnap Music Mix (V., Kecskeméti u.
Japán zongoramű vészek estje. Pesti Vigadó
8., tel.: 266-70-70 )
Tiket Expresz (VI., Andrási út
Beethoven C-dúr zongoraver- Mendelsson: Antigone.
seny. Prokofjev: III. zongoraver- Stravinszky: Oedipus Rex. Hon18., tel.: 312-00-00)

Tisztelettel köszöntjük őket

Az MTA kitüntetettjei és új tagjai
Flerkó Béla: életm ű véért
Akadémiai Aranyérmet kapott akadémikus, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Humánanatómiai Intézetének
professzora.
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Horváth József, Balázs Ervin,
Harnos Zsolt (agrár), Romics
László, Szegedi Gyula,
Szolcsányi János (orvos), Kozák Imre, Gy őrfi László, Tarnai
Tibor, Bokor József (m ű szaki
tudomány), Tóth Klára, Kálmán
Alajos, Pálinkás Gábor, Inczédy
Akadémiai újságírói
János, Farkas József (kémia),
díjat kapott
Borhidi Attila, Csányi Vilmos,
N. Sándor László: a Magyar Gráf László, Patthy László,
Hírlap rovatszerkesztője,
Pócs Tamás, Szabó István MiDosztányi Imre: a Természet hály (biológia), Sajó András,
Búvár főszerkesztő je,
Cseh-Szombathy László (jog),
Németh Géza: a Természet Ver ő József, Marosi Sándor
Világa szerkesztője.
(földtudomány), Mihály György,
Vicsek Tamás (fizika),
Az MTA új rendes tagjai
Az MTA újonnan
Kiss Lajos (nyelvész), Engel választott levelez ő tagjai:
Pál (történész), Glatz Ferenc
(történész), Marosi Ern ő (m ű Görömbei András, Kara
vészettörténész), Nyíri János György, Kertész András, Kiss
Kristóf (filozófiatörténet), Szabó Jen ő, Paládi-Kovács Attila
Miklós (régész), Fritz József, (irodalom), Galavics Géza,
Katona Gyula, Totik Vilmos, Vajda Mihály, Hunyady
Tusnády Gábor (matematika), György, Romsics Ignác, Bálint

Csanád, Kubinyi András (történelem), Csörg ő Sándor,
Simonovits Miklós, Rónyai
Lajos (matematika), Schmidt
János, Hornok László, Németh Tamás, Varga János
(agrár), Tulassay Tivadar,
Ádám Veronika, Sótonyi Péter, Vécsei László, Kosztolányi György (orvos), Pap László, Arató Péter, Ginsztler János, Kollár László, Stépán
Gábor (m ű szaki tudomány),
Joó Ferenc, Dékány Imre,
Sohár Pál, Blaskó Gábor,
Penke Botond (kémia), Lénárd László, Falus András,
Bíró Péter, Orosz László,
Zádovszky Péter (biológia),
Török Ádám, Szabó Miklós,
Kádár Béla, Sólyom László
(jog-közgazdaság), Hetényi
Magdolna, Márton Péter, Mészáros Rezs ő (földtudomány),
Feigel Gyula, Janszky József,
Patkós András, Kertész János
(fizika)

Kiss Dezsó halálára (1929-2001)
Mindig a szája sarkában lógott egy gyufaszál vagy egy üres
cigarettaszipka. Az er ős dohányos professzort jó évtizede súlyos
érelzáródás és azt követő m űtét figyelmeztette: lassítania kell az
iramot, no meg a dohányzásról is le kell mondania. A munkát
azonban a korábbi lendülettel folytatta. Nemcsak tudósként ért el
figyelemre méltó eredményeket, hanem - a szó nemes értelmében - kit űnő tanító is volt. Szakterülete, a részecskefizika, az
anyag végső(?) titkainak feltárása nem tartozik a könnyen érthető
tudományok közé. Ő mégis magas színvonalon és egyúttal rendkívül jól érthetően tudta magyarázní a roppant bonyolult és köznapi módon alig-alig érthető fizikai jelenségeket. Vezetőként, kutatásirányítóként is nagyszer űen helytállt. Tíz évig volt a magyar
kutatás egyik zászlóshajóján, a Központi Fizikai Kutatóintézetben
főigazgató-helyettes. A dubnai nemzetközi fizikai kutatóintézet első
nem szovjet főigazgatójának nevezték ki, és három évig töltötte
be ezt a tisztséget. Aktívan részt vett a szakmai közéletben, hazai
és nemzetközi tudományos társaságok vezető tisztségviselőjeként.
Szeretetre méltó, életvidám és tisztességes ember távozott közülünk. Mindig segítőkésznek bizonyult, és napjainkban ritka jelenségként. oly sok köpönyegforgató között is megőrizte elveit.
Sz. ZS. (Magyar Hírlap 2001. 07. 12.)
A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének RMKI-beli szervezete tisztelettel búcsúzik Kiss Dezső akadémikustól temetésének
napján. Tudományos vezetőként és a TUDOSZ tagjaként mindenkor képviselte a tudományos kutatás, valamint a tudomány művelőinek és a kutatómunka segítőinek mindennapos érdekeit is.
Emlékét megőrizzük!

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

2001. június 18-i ülésének
(AKT 4/2001.) állásfoglalásai
AKT 4/1/2001. (VI. 18.) állásfoglalás:
A testület tájékoztatót hallgatott meg a tudományterületi kuratóriumok megalakulásáról, az elnökök megválasztásáról.
Az AKT tudomásul vette a tudományterületi kuratóriumok felállításáról szóló beszámolókat, és javasolja a kuratóriumoknak működési
szabályzatukba felvenni a szekciószóvivők meghívását a kuratóriumok ülésére, valamint elnökhelyettes választását.
AKT 4/2/2001. (VI. 18.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta az írásos összefoglalót az 1998-ban
meghirdetett fiatal kutatói pályázatok tudományos eredményeiről.
Az AKT a tudományos utánpótlás szempontjából igen hasznos
befektetésnek tekinti a fiatal kutatói álláshelyeket. Javasolja az
Akadémia vezetésének ezen álláshelyek számának lehetőség szerinti továbbnövelését. Ez a támogatási forma ma már az intézetfejlesztés eszköze. A titkárság készítsen áttekintést az egész időszak
eredményeiről. Célszerű, hogy a fiatalok tevékenységéről ritkábban, nagyobb időszakot átfogóan történjék beszámolás.
AKT 4/3/2001. (VI. 18.) állásfoglalás:
Az AKT döntött a 2001. évi fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi kereteiről. A testület elnöke igen kedvező fejleményként
értékelte, hogy az illetmények jelentős emelkedése mellett is a
tavalyi hatvan helyett idén száz fiatal kutatói álláshely létesítésére van lehetőség.
Az AKT a rendelkezésre álló 100 kutatói álláshelyet az alábbiak szerint osztotta fel:
Matematika és természettudományok:
49 fő
25 fő
Élettudományok:
26 fő
Társadalomtudományok:
Az Akadémia biztosítja a kjt segédmunkatársi besorolás szerinti
illetményt, az egészségre ártalmas munkakör esetén a pótlékot,
valamint azok járulékait (2001-ben az egy főre eső támogatás
127 480 Ft, egészségügyi pótlékkal 148 768 Ft). Az intézeteknek
saját pénzügyi forrásukból kell fedezniük a különbözetet, ha tudományos munkatársi vagy főmunkatársi jogviszonyt létesítenek.
AKT 4/4/2001. (VI. 18.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta néhány társadalomtudományi intézet
igazgatói pályázatát.
Az AKT egyhangúlag támogatta az alábbi igazgatói kinevezéseket a korábban elfogadott időtartamoknak megfelelő en: Szarka László, Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Bayer József, Politikai Tudományok Intézete, Tamás Pál, Szociológiai
Kutatóintézet, Pók Attila, Társadalomkutató Központ, Tatlián
Tibor, Zenetudományi intézet.
AKT 4/5/2001. (VI. 18.) állásfoglalás:
Egyebek.
A testület jóváhagyta az AKT 2001. II. félévi munkatervét.
- Az AKT elnöke tájékoztatást adott az Infrastruktúra Kft. helyzetéről, és jövőjére vonatkozó elképzelésekrő l, ehhez a testület
ötleteit kérte.
- Az intézetekben használt szoftverek fejlesztéséről kialakult
vitában Szegő Károly kifejtette, az AKVT ellenzi a célzott támogatásokat, ehelyett az intézeti költségvetések bővítésére számít.
- A rendelkezésre álló keretből Dézsi István hasznosnak tartaná az Akadémia Titkárságának infrastrukturális fejlesztését is, hogy
korszer űbb színvonalon tudja kielégíteni az intézetek információs
igényeit.
- Kroó Norbert tájékoztatást adott az Akadémia szerepléséről
az NKFP-ben, amelynek nyomán eszmecsere folyt a részvétel
javításának teendőiről.
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Az OMIKK-ról, szó szerint...
Június 30-án a 16 óra
, című műsorban, az adás legvégén riportot lehetett hallani az OMIKK-ról.
Megszólalt Herman s
Áko főigazgató, Tichy-Rács Ádám, a sztrájkbizottság tagja, Vadász János, a
KKDSZ elnöke, majd megemlítették a minisztérium döntésének támogatójaként Palkovics Lászlót,
az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság elnöke (egyben a BME Gépjármű vek Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanárát, ez a műsorban nem hangzott el). Hallható volt még Gajda Tibor,
a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, és Gál András Levente államtitkár. Az utóbbi
kettőt felidézzük, szó szerint.
Gajda Tibor
„Gajda Tibor: Tessék, Gajda Tibor
Váradi Júlia: Jó napot kívánok,
én Váradi Júlia vagyok a Magyar
Rádióból.
Ön, ugye a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke. És
jól tudom, hogy a kabinetfonökség
titkárságának is a vezetője?
GT: Nem, nem, nem, nem, nem,
nem. Nem, dehogyis, én elvileg az
APV-nél dolgozom, csak ide vagyok
kirendelve.
VJ: Mert a Miniszterelnöki Hivatal
jelentkezett, amikor önt hívtam.
GT: Én itt dolgozom a titkárságon,
de nem itt dolgozom, csak ide vagyok kirendelve.
VJ: Ez mit jelent?
GT: Hát a munkavégzés helye itt
van.
VJ: Mint a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, ön
egyetértett és támogatta azt a döntést, amelyet az OMIKK-kal kapcsolatban hozott a minisztérium.
GT: Én azt gondolom, hogy a jövő
mindenképpen az integrált nagy
egyetemi könyvtáraké, és ebből kifolyólag én nem hiszek az ilyen
könyvtári enklávéknak, nem hiszem,
hogy minden egyes oktatási intézmény, minden egyes tudományterület képes olyan adatbázisok, könyvtári fejlesztések véghezvitelére, ami
megfelel mondjuk a mai kor kihívásainak. Ha ez az adatbázis vagy ez
a szakirodalmi vagy egyéb adatmennyiség beintegrálódik a Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemnek a
már meglevő szakkönyvtárába és
adatbázis-gyűjteményébe, akkor ez
hatékonyabb felhasználói igénybevételt tesz lehetővé.
VJ: Olyan keveset tudunk erről a
Doktoranduszok Országos Szövetségéről, ezt ki hozta létre?
GT: Ezt 1995-ben az ELTE Egyetemi Színpadán 24 darab egyetemnek a küldötte hozta létre. Ez a
•felsőoktatási törvényben szereplő
szervezet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája mellett,
és a doktori képzésben részt vevők
szakmai közélet szervező és érdekképviseleti tevékenységét látja el.
VJ: Jól tudom-e én azt, lehet, hogy
félre vagyok informálva, hogy az
államtitkár úr, Gál András Levente a
létrehozók között jelen volt?
GT: Ő '98-ig ennek az elnöke volt.
VJ: Gál András Leventét, az Oktatási Minisztérium közigazgatási
államtitkárát arra kértem néhány
napja egy telefonbeszélgetésben,
hogy az általa megjelölt 37 olyan
szervezetnek, amelyek nyilatkozatai szerint az OMIKK minisztériumi átalakítási döntését támogatták,
ezeknek a nevét és a telefonszámát küldje el nekem. Meg is kaptam egy e-mailben néhány nevet,
nem 37-et, mindösszesen 6-ot.
Ezek között jó néhány olyan szervezet szerepel, amelyek vagy a miniszterelnök, vagy a minisztérium
fennhatósága alatt állnak, vagy legalábbis szoros kapcsolatban működnek az állami szervezetekkel.
Gál András Levente
Gál András Levente: Én azt gondolom, hogy vannak mértékadó szervezetek, amelyek közül a meghatározóak támogatták az Oktatási Minisztérium álláspontját. Azt gondolom, hogy innentől kezdve.
VJ: Milyen szempontból meghatározóak?
GAL: Olyan szempontból meghatározóak, hogy meg kell vizs-

gálni, hogy kinek milyen szolgáltatásokat nyújtott ez a könyvtár,
tehát a felhasználói szféra, a
dokumen-tumllátásban érintett
szervezetek, a hallgatóság, a felügyelet tekintetében érintett szervezetek, tehát például a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma,
amely önállóan formált a tekintetben véleményt, hogy az ő ágazati
felelősségét ez a döntés miképpen érinti. Ezt az Oktatási Minisztériumtól függetlenül alakította ki
ezt az álláspontját, és triviálisan
mint a sokszor hivátkozott, ilyen
értelemben az OMIKK működési
területét is meghatározó törvényi
keretek felett felügyeletet gyakorló minisztérium, fontos, hogy az
általunk javasolt megoldást nemcsak törvényszerűnek, illetve jogszerűnek, hanem hasznosnak és
eredményesnek is ítélte. Azt gondolom, hogy akik esetleg ellenvéleményt fogalmaztak meg, azok is
érdekeltek, és a felálló Könyvtári
Tanácsban, a miniszter úr illetőleg azoknak a képviselőit is meg
fogja hívni, ahogy én folyamatosan eszmecserét is folytatok velük. Azt sajnálom egyébként, hogy
többen, érthető módon, hiszen az
o egzisztenciájukról van szó, többen politikai vagy pedig nem tudom milyen sajátos küldetésből kifolyólag olyan indulatokat kavarnak az ügy körül, amely méltatlan
az ügyhöz. Én azt gondolom, hogy
ezt a könyvtárköltöztetést, -fejlesztést meg lehet ítélni szakmai
paraméterek mentén, pénzben lehet kifejezni a járulékos hasznot,
olvasói férőhelyben lehet növelni,
kifejezni, ki lehet fejezni, hogy a
szolgáltatás színvonala miképpen
növekszik, mi ennek mentén érveltünk és érvelünk, az Oktatási
Minisztérium e tekintetben tehát
tekintettel arra, hogy eredményesen hajtjuk végre ezt az intézke:
déssorozatot, megőrzi azt a fajta
nyugodtságát, amely egy ilyen ügy
véghezviteléhez szükséges. Dönt ő nek tartom adott esetben a
média felelősségét, hogy ennek
megfelelően, a tárgyszerűség mentén tudósítson, ne pedig tulajdonképpen járulékos vagy másodlagos szempontokat érvényesítsen.
VJ: Mit gondol, hogy ez a sztrájk
mégis miért jött létre? Amikor utoljára beszéltünk telefonon, akkor ön
meggyőződéssel azt mondta, hogy
nem lesz sztrájk.
GAL: Igen, eredetileg, mert
amikor beszéltünk, és az addigra meghirdetett idopőntra nem
volt sztrájk.
VJ: Két nappal későbbi, vagy három nappal későbbi idopőntban volt.
GAL: Emlékezetem szerint
csütörtökre volt meghirdetve,
el ő tte megvolt a szükséges
egyeztetés a munkáltató és a
munkavállaló között, és a munkáltató e tekintetben nem az Oktatási Minisztérium, de én meghívtam az érintett feleket magamhoz, és beszélgettünk arról,
hogy mi is a probléma. Kiderült,
hogy praktikusan nehezen tudják megfogalmazni, hogy mi is,
hogy a sztrájk, a vonatkozó jogszabályok alapján szociális és
gazdasági érdekek sérelme esetén igénybe vehető munkavállalói igényérvényesítési eszköz,
nem tudtak megragadni olyan
gazdasági és szociális érdeket,
amely sérülne, hiszen az Oktatási Minisztérium hónapokkal
ezelő tt kinyilvánította, hogy az
illetmény, munkakör, jogállás te-

kintetében senkinek nem változik meg a helyzete, a munkavégzés helye a költözés következtében hónapok múlva meg
fog változni. Úgy gondolom,
hogy a sztrájk is néhány embernek a figyelemfelhívása volt,
hogy ő ezzel nem ért egyet. Mi
ezt tudtuk, a sztrájk ilyen értelemben lezajlott, lényegesen
nem zavarta meg a szolgáltatás
színvonalát.
VJ: Lényegesen?
GAL: Azt gondolom, hogy nem
a sztrájkon múlik, hogy kettő meg
kettő az négy, tehát önt sem ingatja meg ez a matematikai eredmény, attól függetlenül, hogy valaki idejön és hangosabban mondja azt, hogy öt. Nem ingatott meg
evidens módon, hónapok óta dolgozunk ezen az anyagon, még
egyszer mondom, a magam részéről méltatlan az Oktatási Minisztériumot olyan emberek is, akik
adott esetben az ügyben kevéssé
tájékozottak, rendkívül sommásan
értékelik. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy jelezzük, ez egy
közigazgatási ügy.
VJ: Az OMIKK jelenlegi épületének mi lesz a sorsa?
GAL: Marad annak, akié, állami tulajdon, azt gondolom, ennél
az épületnél egyértelmű . Én azt
tudom önnek mondani, hogy az
elő reláthatóan hónapok múlva
megürülő épület tekintetében a
minisztériumnak három alternatívája van, amelyek közül azt az
alternatívát támogatja, amit eddigi kommunikációjában is kifejtett, nevezetesen hogy könyvtári
célokra kívánjuk használni ezt az
épületet.
VJ: Könyvtári?
GAL: Vagy egy olyan könyvtári
funkciókat ellátó létesítmény kerül
oda, illetőleg olyan intézmény kerül
oda, amely a környező intézmények,
elsősorban felsőoktatási intézmények
hallgatói számára tanulóhelyet biztosítana.
VJ: Na de hát azt mondták önök,
hogy ez az épület nem alkalmas
könyvtárnak.
GAL: Könyvtári funkciókat ellátó intézmény kerül oda, kénytelen vagyok megismételni.
Könyvtárnak számos funkciója
van, valóban alkalmatlan a
klasszikus könyvtári funkciókra,
azt gondoljuk ennek megfelelően, hogy elsősorban az olvasói
férő helyek számát kell bő víteni,
és egy sokat emlegetett Hallgatói Információs Központot van
mód odatelepíteni, nevezetesen
ma azt gondolom, hogy nem
pusztán csak arra van szüksége egy fiatalnak, adott esetben
a doktorandusz vagy fiatal kutató, hogy elmélyüljön egy bizonyos témában, ezt az OMIKK
meg fogja tenni továbbra is és
egyre inkább, hanem egyszer ű en olvasói, tanulási helyet keres magának, erős kézikönyvtárral, szótárakkal, olyan adatgyű jteményekkel, térképekkel és így
tovább, hogy fel tudjon készülni, jó jegyzetellátással és így
tovább."
Hallgatói telefonüzenetek
„Telefonok, a mikrofonnál Bolgár György: (.) Egy orvos is telefonált, Kovács doktor. Arrogancia
és dilettantizmus helyett szakemberek véleményét kellett volna
meghallgatni pszichiátriai és
OMIKK-ügyben egyaránt.
Ezzel műsorunk végére értünk (.)"
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Új alapszervezetek
Az MBK
A Mező gazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpontot
a Földművelésügyi Minisztérium
1986-ban
alapította, azon felismerés alapján, hogy a biotechnológia és alkalmazásai kulcsszerepet játszanak ezen gazdasági ágazat versenyképességének jövőbeni alakulásában. Az 1989. novemberi
alapkőletétel után az infrastrukturális és tudományos berendezések átadása 1990 elején zajlott le, a kutatómunka 1990 második felében kezdődött. A központ a környezetbarát magyar
mezőgazdaság kialakításának
érdekében végzi kutató és fejlesztőmunkáját. Az MBK feladata a géntechnológiai kutatások
végzése, a mezőgazdaság technológiai szintjének fejlesztése
környezetbarát módszerek bevezetése által, a technológiai
transzfer feltételeinek biztosítása, továbbá részvétel a hazai
biotechnológus képzésben.

A központ alapfelszerelését
és műszerezettségét a Világbank 4,5 millió dolláros hitele
biztosította, mely az alapítás
idején a hasonló kutatóintézetek között nemzetközi összehasonlításban is versenyképessé
tette. A kutatás 760 m2-es üvegházzal, kis laboratóriumi állatok tartására alkalmas állatházakkal, hidegszobákkal, izotóp
laboratóriumokkal kiegészített
4000 m2 laboratóriumi területen folyik. A laboratóriumi terület lehetővé teszi vendégkutatók, egyetemi és Ph.D hallgatók fogadását.
A központban négy intézet működik: Allat- és Növénybiológiai
Intézet, Genetikai Intézet,
környezetbiotechnoló-giai Intézet.
A Központ felépítése és munkája
részletesen megismerhető a
www.abc.hu honlapon.
A dolgozók létszáma 170 fő,
59-en végeznek tudományos
munkát. A 34 éves átlagéletkor mutatja a fiatal pályakezdők, PhD hallgatók nagy számát. A helyi TUDOSZ-csoport
februárban alakult, létszáma
jelenleg 21 fő.

A KATKI
A Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI)
a Földmű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete mellett működő költségvetési kutatóintézet. Az 1897-ben
létrehozott intézmény közel egy évszázados működése során
mindvégig jelentős szerepet vállalt és vállal ma is a magyarországi kisállattenyésztéssel kapcsolatos kutatási, nemesítési,
oktatási és szaktanácsadási feladatok ellátásában.
A
Kisállattenyésztési
Kutatóintézet két, eredetileg önálló
intézményből jött
létre. 1897ben alapították a Magyar Királyi
Baromfitenyésztő Munkásnő képző Iskolát, majd 1899-ben az
Állami Méhészeti Gazdaságot. A
két intézmény különböző néven
az Állattenyésztési Kutatóintézet
(1950) alapításáig önállóan működött. Az Állattenyésztési Kutatóintézet a földművelésügyi tárca felügyelete mellett, a következő tudományos-kutatási osztályokkal jött létre: szarvasmarha- , sertés-, juh-, ló-baromfi- és
egyéb aprójószág-, hal-, és méhtenyésztési, állatélettani és takarmányozási, szaporodásbiológiai osztály. 1952-ben a földművelésügyi kormányzat létrehozta Gödöllőn a Kisállattenyésztési
Kutatóintézetet.
A Kisállattenyésztési Kutatóintézetben a meglévő alapokon
folytatódott a tenyésztési, takarmányozási, kutató-fejlesztő tudományos munka nemzetközi
hírű szakemberek vezetésével.
1968-ban a mező gazdasági
tárca komplex kutatóbázisok kialakítására hozott határozatot.
Ennek keretében a KÁTKI az
iparszer ű baromfihús-termelés,
a nyúltenyésztés és a méhtenyésztés komplex kutatásának
programvezető intézményévé
vált. Ettől kezdve az intézetben
fokozatosan túlsúlyba került a
saját fajtákra alapozott termelői
tevékenység, ami komoly szaktanácsadói hálózat, ipariés termelő i háttér kialakítását tette
szükségessé.

Az 1970-es évek közepére a
nagy jövedelmezőséget biztosító
baromfi- és részben a nyúltenyésztés nagyvállalatok (kombinátok) kezébe került, melyek kiemelt
állami támogatással rendelkeztek,
így fokozatosan monopolhelyzetbe kerültek. Ilyen gazdasági körülmények között a Kisállattenyésztési Kutatóintézet már nem
volt versenyképes, így a kutatások rovására megerősített termelői ágazatai tönkrementek.
Ezt követően alakult meg az
Állattenyésztési és Tkarmányozási Kutatóközpont (ATK) a herceghalmi Állattenyésztési Kuta, a KATKI egyesítétóintézet és
sével. Az ATK 10 éves fennállása során a kisállattenyésztési
kutatási egységek fennmaradtak, így lehetőség nyílt arra, hogy
a KATKI az 1990-es években
ismét önálló státust kapjon.
intézmény
1992-t ő l
az
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet névvel először a GATE gazdasági felügyelete mellett, majd önálló költségvetési szervként működik.
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