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Szlovák—magyar tudományos szakszervezetek között 

Együttm ű ködési megállapodás 
A Szlovák Tudományos Akadémia Dolgozóinak Szakszervezete és a magyarországi Tudományos 
és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a szakszervezeti tevékenységben folytatott 
együttmű ködés céljából, valam int a kutatóintézetekben, a kutatás és fejlesztés (K+F) intézményeiben 
foglalkoztatott kutatók és a kutatást segítő  egyéb dolgozók társadalmi helyzete, anyagi megbecsü-
lése, szociális ellátása terén felmerülő  kérdések megoldása céljából Együttmű ködési és Kölcsönös 
Partnerkapcsolati Megállapodást köt a következő  területeken: 

1. Szakszervezeten belüli fel- 	A fent megállapított keret vezetek 	együttm ű ködése, 
adatok és tevékenységek. 	szakmai konferenciára is fel- ezen belül üdülési lehető sé- 

2. Nemzetközi tevékenység, használható. 	 gek cseréje. 
koordináció és információcsere. 	A találkozókat évente felvált- 	a) Mindkét együttm ű köd ő  

3. Regionális információcsere és va tartják a felek. 	 szakszervezeti központ támo- 
az együttm ű ködés elő segítése. 	2. Nemzetközi tevékenység, gatja egymást az országukban 

koordináció és információcsere. lév ő  regionális szervezetek 
a) A felek kölcsönösen meg- együttm ű ködése elő segítésére. 

	

küldik egymásnak az együttm ű - 	b) A felek kölcsönösen lehe- 
1. Szakszervezeten belüli ködésre vonatkozó más orszá- tő vé teszik a rövid távú tartóz-

feladatok és tevékenységek gokat érintő  aktuális kérdésekrő l kodások, valamint üdülések 
a) A felek kölcsönösen tájékoz- szóló információkat. 	 cseréjét a tagjaik, funkcionáriu- 

tatják egymást a szakszervezeti 	b) Kölcsönösen meghívják egy- saik és családtagjaik részére a 
feladatokról és tevékenységekrő l, mást a saját országukba rende- saját üdülő jükben. 
melyek a saját országukban a zendő  nemzetközi részvétel ű 	E célból a felek kölcsönösen 
kutatók és egyéb K+F dolgozók szakszervezeti és egyéb akciók- információt cserélnek a tartózko- 
társadalmi helyzetére, anyagi biz- ra, rendezvényekre. 	 dási lehet ő ségekrő l, és megha- 
tonságára és szociális ellátására 	c) Szükség esetén abban az tározzák ezen feladat teljesítésé- 
vonatkoznak. Tájékoztatják egy- esetben, ha ez mindkét fél ré- ért felelő s dolgozók nevét. 
mást a kollektív szerző désköté- szére hasznos, a nemzetközi 

II. Befejező  rendelkezések sekrő l és a szociális párbeszéd aktivitások területén koordinál- 
állásáról. 	 ják a tevékenységüket. 	 Ez a megállapodás nyitott 

E célból felkérésre a felek írás- 	d) A felek erő feszítéseket tesz- keretmegállapodás, mely kifejezi 
ban kicserélik a fent említett te- nek a közép-európai régió szak- mindkét fél akaratát a kölcsönös 
rületre vonatkozó aktuális doku- szervezeti központjaival fenntartott együttm ű ködés érdekében. 
mentumokat (megállapodások, együttmű ködés elmélyítésére. 	A megállapodás az aláírástól 
törvények, rendeletek, elő írások). 	e) A Felek törekszenek arra, számított 2 naptári évre érvényes. 

b) A felek tapasztalatcsere hogy nemzetközi pályázatokra 	Mindkét fél kérése alapján az 
céljából évente 4 tagig szakszer- közös javaslatokat készítsenek, és érvényessége meghosszabbít-
vezeti funkcionárius delegációkat közös szakszervezeti projektekkel ható. 
cserélnek, 3 napos idő tartamra, pályázzanak. 	 Budapest, 2001. június 30. 
tapasztalatcsere céljából a foga- 	3. Regionális információcse- 
dó fél költségére. 	 re, helyi szakszervezeti szer- 

I. Az együttm ű ködés 
részletei a következ ő k: 

Ing Jan Malik Csc elnök 
Dr. Kuti László elnök 

Személyes kapcsolatok... 
A Szlovák Tudományos Akadé-

mia Dolgozóinak Szakszerveze-
te egy szép, hű vös tavaszi hét-
végén vendégségbe hívta a 
TUDOSZ képviselő it, beszéljék 
meg, mi módon és mely terüle-
teken tudna a két szakszervezet 
együttm ű ködni. 

A képen az asztal mellett bal-
oldalon a Szlovák Akadémia el-
nöke és a szakszervezet elnöke 
látható Kuti László és Tóth Attila 
társaságában, a pozsonyi meg-
beszélésen. 

A látogatást június végén viszo-
nozták szlovák kollégáink, Ján 
Malik, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Dolgozóinak Szakszer- 

vezete elnöke és dr. Frantisek 
Lesansky, aki több évet töltött Bu-
dapesten a szlovák követség 
munkatársaként. 

A második nap aláírták a két 
szervezet közötti együttm ű kö-
dési megállapodást, amelynek 
két célja, együttesen segíteni a 
kutatóintézetekben dolgozók 
munka- és életkörülményeit, 
valamint elvégezni mindazokat 
a feladatokat, amelyekkel or-
szágaink európai uniós csatla-
kozása elő segíthet ő . 

A jelenlévő k elhatározták, hogy 
ezentúl évente tartanak találko-
zókat, váltott helyszínen, de szük-
ség esetén egynapos találkozók- 

Az Akadémiáról szóló törvény 
szerint: 

20. § (1) Az Akadémiai Kuta-
tóhelyek Tanácsa (AKT) az aka-
démiai kutatóhelyek m ű ködé-
sét irányító testület. 

(2) Az AKT legfeljebb 30 tag-
ból áll. A tagokat fele-fele arány-
ban a közgy ű lés, illetve az aka-
démiai kutatóintézetek, kutató-
helyek delegálják. 

... Az AKT összetételében biz-
tosítani kell a tudományterüle-
tek arányos képviseletét. 

MTA Alapszabály szerint: 
57. § (2) A delegáltak megbí-

zása háromévi idő tartamra szól. 
A három év letelte után a meg-
bízás egy alkalommal meg-
hosszabbítható. 

Az AKT elnöke: Kroó Norbert, 
az MTA fő titkára 

Az AKT közgyű lés által 
választott 15 tagja: 

Kósa László (ELTE BTK), 
Engel Pál (MTA Történettu-

dományi Intézet), 
Hunyady György (ELTE BTK 

Társadalom- és Nevelés Pszich. 
Intézet), 

T. Soós Vera (MTA Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóinté-
zet), 

Nagy Béla (MTA Állatorvos-
tudományi Intézet), 

Papp Gyula (Szegedi Tudo-
mányegyetem Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet), 

Kutatóintézeti dolgozók 
Miért nem volt bérhompenzáció? 
A SZEF (ÉSZT)—kormány megbeszéléseken a kormány vállalta, 

hogy mindazon ágazatok, amelyekben a 2000. évi keresetek emel-
kedése 1999-hez viszonyítva nem éri el a 13%-ot, bérkompenzá-
cióban részesülnek. 

A KSH adatai szerint a kutatóintézetekben 2000-ben 16,1%-
kal voltak magasabbak a keresetek, mint 1999-ben. Meglepet-
ten szembesültünk a számokkal, alacsonyabb béremelésre, és 
ezért kompenzációra is számítottunk. 

El ő ször a keresetek fogalmát kellett tisztáznunk: az intéze-
teknek adatszolgáltatási kötelezettségük, hogy havonta jelent-
sék, mennyi volt a rendszeres és nem rendszeres személyi 
jelleg ű  kifizetés. Ez tehát a bérkifizetésen túl mindent tartal-
maz, ami valamilyen módon a munkaviszonyhoz köthet ő , tehát 
megbízási díjat, jutalmat, ebéd-hozzájárulást, nyugdíjpénztári 
támogatást, napidíjat stb. Mindezeket egybevéve a kutatóinté-
zetekben teljes munkaid ő ben foglalkoztatottak átlagkeresete 
1999-ben 95 470 Ft, míg 2000-ben 110 808 Ft volt (KSH). 

Elkészítettük a béreknek és a kereseteknek egy olyen statisztiká-
ját, amelynek alapjául az MTA 1992-es bérfeldolgozása szolgált. 
Forrásként az intézetek éves beszámolójából rendelkezésünkre 
bocsátott adatokat használtuk. 

Az intézetek sorrendje a f ő állásúak bére szerint: 

Intézmények 
Kereset 

(%) 
Létszám 

1 MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont 172 47 

2 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 156 276 

3 MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 126 75 

4 MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 125 134 

5 KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet 120 160 

6 KFKI Atomenergia Kutatóintézet 111 173 

7 MTA Növényvédelemi Kutatóintézet 108 80 

8 MTA Irodalomtudományi Intézet 104 59 

9 MTA Régészeti Intézet 104 44 

10 MTA Politikai Tudományok Intézete 103 48 

11 SZBK Enzimológiai Intézet 101 46 

12 MTA Müszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 100 124 

13 MTA Kémiai Kutatóközpont 100 441 

14 MTA Szegedi Biológiai Központ 98 328 

15 MTA Szociológiai Kutatóintézet 97 53 

16 MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 96 38 

17 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 94 419 

18 MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet 92 48 

19 MTA Nyelvtudományi Intézet 91 82 

20 MTA Zenetudományi Intézet 91 44 

21 MTA Világgazdasági Kutatóintézet 90 51 

22 MTA Földtudományi Kutatóközpont 89 36 

23 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 89 69 

24 MTA Geodézia és Geofizika Kutatóintézet 88 61 

25 MTA Mezögazdasági Kutatóintézet 87 206 

26 MTA Filozófiai Kutatóintézet 87 24 

27 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 85 134 

28 MTA Regionális Kutatások Központja 84 95 

29 MTA Csillagászati Kutatóintézet 83 59 

30 MTA Néprajzi Kutatóintézet 82 40 

31 MTA Történettudományi Intézet 81 107 

32 MTA Atommagkutató Intézet 78 188 

33 MTA Pszichológiai Kutatóintézet 78 71 

34 MTA Jogtudományi Intézet 76 40 

35 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 74 99 

36 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 71 92 

37 MTA M ű vészettörténeti Kutatóintézet 71 35 

Átlag 100 4126 

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 kifize-
tések összegét értjük, amely minden személyi jelleg ű  kifize-
tést tartalmaz. 
Forrás: Az intézetek 2000. évi költségvetési beszámolója. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának tagjai (2001-2004) 

Tuschák Róbert (BME Auto-
matizálási Tanszék), 

Kálmán Alajos (MTA Kémiai 
kutatóközpont Kémiai Intézet), 

Márta Ferenc (MTA Kémiai 
Kutatóközpont Kémiai Intézet), 

Papp László (Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Állattá-
ra), 

Venetianer Pál (MTA SZBK 
Biokémiai Intézet), 

Erd ő s Tibor,Dövényi Zoltán 
(MTA FKK Földrajztudományi 
Kutatóintézet), 

Cseh József (MTA Atommag-
kutató Intézet), 

Faigel Gyula (MTA Szilárd-
test-fizikai és Optikai Kutatóin-
tézet). 

(Folytatás a 2. oldalon) 

ra is sor kerülhet „félúton Pozsony 
és Budapest között". 

— Kölcsönösen ajánlanak egy-
más számára üdülési lehető sé-
geket. 

— A szakszervezetek nemzet-
közi tevékenységét összehangol-
ják, közös szakszervezeti projek-
teket készítenek, nemzetközi pá-
lyázatokon együtt vesznek részt. 

— Együttm ű ködésüket tovább 
kívánják bő víteni. 

A vendéglátásba belefért még 
egy szentendrei kirándulás és a 
híres Széchenyi-fürdő  megláto-
gatása is. 



a tudományban is, ahol elvont 
eszmék mögé rejtő zve könnyedén 
semmibe vehetik az embert, le-
gyen megfelelő  érdekképviselet. 
Remélem, hogy az érdek-képvi-
seleti tevékenység hozzájárul a 
kutatómunka megfelelő  morális és 
anyagi feltételeinek kialakításá-
hoz, ezáltal ahhoz is, hogy lelas-
suljon az agyelszívás, mely olyan 
luxus, melyet hazánk nem enged-
het meg magának. 

Balogh Károly 
(KÁTKI) 

1952-ben 
szület-
tem,1975-ben 
kaptam általá-
nos gépész 
üzemmérnöki 
oklevelet 
majd okleve-
les mező gaz- 

dasági gépészmérnöki szakké- 
pesítést szereztem. PHARE- 
program keretében fels ő fokú 
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A TUDOSZ új titkárai 
Antal József 

(M11K) 
36 éves va-

gyok. A Veszp-
rémi Egyete-
men végeztem 
1990-ben, az-
óta folyamato-
san a Mező -
gazdasági Bio-
technológiai 
Kutatóközpont-

ban dolgozom Gödöllő n. Évekig 
azt hittem, hogy lehet tudományos 
fokozat nélkül is dolgozni a pá-
lyán, de néhány keserű  csalódás 
után megtanultam, hogy nem, így 
ez év ő szén szerzem majd meg 
a PhD fokozatot. Két gyermekem 
van. Szeretném, ha ő k nem olyan 
világban nő nének fel, ahol az igazi 
értékteremtő , az ember, sokad-
rangú problémává degradálódott, 
és hiszem, hogy a szakszerveze-
tek megerő södnek és megtisztul-
nak annyira, hogy valódi érdekek 
valódi képviselő jévé váljanak. Kü-
lönösen fontosnak tartom, hogy 

Az új AKT tagjai 
Szörényiné Kukorelli Irén 

(MTA Regionális Kutatások 
Közp. nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézete), 

Sipos Péter (MTA Történet-
tudományi Intézet), 

Támogatott 

Élettelen tudományok: 
Hajós György (Kémiai Kuta- 

tóközpont Kémiai Intézet), 
Dézsi István (KFKI RMKI), 
Monostori László (MTA 

SZTAKI), 
Wesztergom Viktor (FKK Geo-

déziai és Geofizikai Kutatóintézet), 
Szász Domokos (BMGE Ma-

tematikai Intézet). 

Társadalom-tudományok: 
Halpern László (MTA Közgaz-

daságtudományi Kutatóközpont), 

Baleset-biztosítás 
minden TUDOSZ-tag számára 

A Titkárok Tanácsa legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy min-
den aktív TUDOSZ-tag számára baleset-biztosítást köt a befi-
zetett tagdíjból. A csoportos baleset-biztosítást kiegészítő  
biztosításnak tekintjük, hiszen jól tudjuk, hogy kollégáink 
valamennyien rendelkeznek valamiféle biztosítással, legalább 
lakásbiztosítással, amely baleset-biztostási elemet is tartal-
maz. Ennek ellenére bármikor, bárkivel történhet váratlan 
baleset, és ilyenkor segítséget jelenthet ez a biztosítás is. 

A Generali-Providencia Bizto-  sítást tagjainak (saját tagdíj-
sító vállalja, hogy a TUDOSZ- hányadukból), és sajnos a 
tagoknak október elsejétő l az szolgáltatásukat is igénybe 
alábbi szolgáltatásokat biztosít-  kellett venni már több alka-
ja. Balesetb ő l eredő  kórházi lommal. 
napi térítés: 500 Ft, csonttö- 

	
Ahhoz, 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 mielő bb ki- 

Az elmúlt években három töltsék az e-mailen hozzájuk 
alapszervezetünk kötött bizto-  eljuttatott nyomtatványokat, 

mező gazdasági szaktanácsadó 
képesítést kaptam. Késő bb SUN 
Solaris, majd Windows NT rend-
szer adminisztráció és menedzs-
ment tanfolyamot végeztem. 

A Mező gépfejlesztő  Intézet-
ben kezdtem dolgozni, majd a 
Gödöllő i Agrártudományi Egye-
tem Mez ő gazdasági Gépész-
mérnöki Karán, az Energiagaz-
dálkodás és a Mező gazdasági 
Épületgépészet gyakorlati okta-
tásában vettem részt. 

1991-tő l a GATE Termelésfej-
lesztési Intézetében helyezked-
tem el. 

Jelenleg a GATE KÁTKI-ban 
végzem munkámat, mint inté-
zeti mérnök. 1994 óta képvi-
selem a KATKI HUNGARNET 
Egyesületet és az NIIF-fet. 
Tagja vagyok a Magyar Agrár-
informatikai Szövetségnek. Je-
lenleg az FVM megbízásából 
az agrárkutató intézetek szak-
tanácsadási informatikai hátte-
rének fejlesztésével, eszköz-
és feltételrendszer megterem-
tésével foglalkozom. 

Hazai László (BMGE Szerves 
Kémiai Tsz. Alkaloidkémiai Tsz. 
Kut. Csoport 

AKT-képviselő : 
Dudits Dénes (SZBK) 

A három kuratórium 
elnöke: 

amelyeken a tagok nevét, szü-
letési idejét, helyét és lakcím-
ét kell feltüntetni. Amint ezt 
megkaptuk, rövid id ő n belül 
mindenkihez eljuttatjuk a biz-
tosítási 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 

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 egyhan-

gúlag 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, Tő ke 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 közgy ű lés elő tt válassza meg elnökét. 

AKT 3/2/2001. (IV. 23.) állásfoglalás: 
Az AKT elő rehozott napirendi pontként tárgyalta a tudományos 

kutatói munkakört betöltő  közalkalmazottak garantált illetményét 
bevezető  új rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos tapaszta-
latokról szóló tájékoztatót. Glatz Ferenc emlékeztetett arra, hogy 
a bérhelyzet javítása a kutatóintézetek konszolidációs folyamatá-
ban egy következő  lépés volt, az 1999-2000. évi viszonylagos 
visszaesés után javított a helyzeten, de ugyanakkor több ellent-
mondást is a felszínre hozott, melyeket az intézetek tartalék hiá-
nyában korrigálni nem tudnak. Felkérte az AKT-t, hogy tevékeny-
ségében tulajdonítson nagyobb szerepet a kutatások emberi fel-
tételeinek (minő ség, minő sítés stb.), és gondolkozzon azon, ho-
gyan lehet a bér és juttatások jelenlegi helyzetét tovább javítani. 
Kroó Norbert hozzászólásában kiemelte, hogy nagy eredmény a 
felső oktatásban és a kutatóintézetekben dolgozó kutatók bérének 
megfeleltetése, az új bérezési rendszer azonban nincs tekintettel 
a korra, hiányzik belő le a tevékenység minő ségének figyelembe 
vétele, kapcsolata a közalkalmazotti bérskálával rendezésre vár. 

Az AKT egyetértett a tájékoztatóban megfogalmazott kritikus pon-
tokkal, szükségesnek látja a továbblépést. Felkérte a költségveté-
si bizottságát, hogy a kuratóriumok 1-1 képviselő jével kiegészülve 
az AKT ő szi ülésére készítsen javaslatot a prioritásokra, a követ-
kező  lépések irányára vonatkozóan. 

AKT 3/3/2001. (IV. 23.) állásfoglalás: 
Az AKT megvitatta az MTA 2000. évi költségvetésének végrehaj-

tásáról 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 ál-
lapíthatók meg. 8-9%-kal növekedett a publikációk száma. Jelentő s 
a kutatók részvétele az oktatásban és posztgraduális képzésben. 

Az AKT az észrevételek figyelembe vételével elfogadta a beszá-
molót. 

AKT 3/4/2001. (IV. 23.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta az MTA 2002. évi költségvetésére vonat-

kozó közgy ű lési elő terjesztést. A költségvetési törvény szerint a 
2002. évre jóváhagyott költségvetési támogatás 4,7 milliárd Ft-tal 
haladja meg a 2001. évi támogatás összegét. Ebbő l az OTKA-
pályázatokra jutó támogatás 1,7 milliárd Ft, az Akadémia közvet-
len céljait 3 milliárd Ft szolgálja. 

Az AKT egyetértett az MTA 2002. évi költségvetésére vonatko-
zó közgy ű lési elő terjesztés 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 tevé-

kenységérő l szóló beszámolót. Az év során megjelent összes pub-
likáció száma mintegy 6,4%-kal több volt az elő ző  évhez viszonyítva, 
javult a minő ségi, rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek 
száma is. Az akadémiai kutatók egyre növekvő  mértékben kapcso-
lódnak be a felső oktatásba, erő södnek a kapcsolatok az egyetemek-
kel, jelentő s a kutatóintézetek részvétele a Ph.D. képzésben. 

Az AKT a kutatóintézetek 2000. évi tudományos tevékenysé-
gérő l 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 ű lés fogadja el a beszámolótés támogat-
ja annak kormány elé kerülését. 

AKT 3/7/2001. (IV.+ 23.) állásfoglalás: 
Egyebek keretében tájékoztatás hangzott el az ATPA személyi 

állományával kapcsolatban korábban felvetett kérdések helyzetérő l 
és AKT-képviselő k delegálásáról a Támogatott Kutatóhelyek Háló-
zati Tanácsába. 

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a Támogatott Kutatóhelyek 
Hálózati Tanácsának munkájában az AKT képviselő jeként Papp 
László, Hazai László és Standeisky Éva vegyen részt. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az AKT 
Kutatói Fórum 

megválasztott 15 tagja 

Élettudományok: 
Barna Balázs (MTA Növény- 	Kutatócsoportok 	Buka Ágnes (MTA Szilárdtest- 

védelmi Kutatóintézet) 	 Kiss József (SE humánmor- fizikai és Optikai Kutatóintézet) 
Liposits Zsolt (MTA KOKI) 	fológiai és fejlő déstani Intézet), 	Gy ő rffy Béla (MTA Mező gazda- 
Párducz Árpád (SZBK Biofizi- 	Stadiensky Éva (Az '56-os sági Kutatóintézet), 

kai Intézet) 	 Magyar Forr. Tört. Dokum. és 	Szász Zoltán (MTA Történet- 
Kovácsné Láng Edit (MTA OBKI). Akad. Kut. Helye), 	 tudományi Intézet). 

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

2000. 	2001. 	2000. 	2001. 
jan.-ápr. jan.-ápr. ápr. 	ápr. 

Nemzetgazdaságban 80 916 94 995 	82 966 99 062 

Ebbő l: 

versenyszféra 	81 445 95 617 	84 364 97 947 

költségvetés 	80 347 94 087 	79 899 102271 

Az adatok a legalább 5 fő t foglalkoztató vállalkozások, vala-
mennyi költségvetési és társadalombiztosítási szervezet, vala-
mint kijelölt nonprofit intézmények alkalmazottai kereseteit át-
lagolva adódtak. 
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Tudósítás 
A nyár közepén járunk ked-

ves olvasóim, eltérő en a koráb-
bi kett ő t ő l, most b ő ségesen 
van beszámolni valóm. Igaz ez 
annak is köszönhet ő , hogy nem 
kapkodtam a tudósítás megírá-
sával, hanem türelemmel kivár-
tam a nyári szabadságok elő tti 
utolsó OMT (Országos Munka-
ügyi Tanács) plenáris ülést is. 
Az biztos, hogy ez volt az utol-
só, mert e tudósításomat már 
a megkezdett szabadságom 
alatt írom. 

No, de lássuk idő rendi sor-
rendben, hogy mi is történt az 
el ő z ő  tudósításom óta. 

Költözés? 
A mai viszonyok között nem 

is hosszú idő , alig két hónap 
telt el az elő z ő  OMT-ülés óta, 
s már ismét összeültünk tár-
gyalni immár megszokott he-
lyünkön, a szeretett Spenót 
házban (hogy meddig itt, azt 
még nem tudom, mert hamaro-
san más funkciója lesz az épü-
letnek). Az ülés programján két 
téma megtárgyalása is szere-
pelt. Ezek: 

1. El ő terjesztés a Bérgaran-
cia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény, a cs ő deljárás-
ról, felszámolási eljárásról és 
a végelszámolásról szóló 1991. 
II. törvény, valamint a foglal-
koztatás elé ő segítésér ő l szóló 
1991. évi IV. törvény módosí-
tásáról, valamint a kapcsolódó 
jogalkotási feladatokról (el ő ter-
jeszt ő : a kormányzati oldal). 

2. Beszámoló a Munkaügyi 
Közvetít ő  és Dönt ő bírói Szol-
gálat 2000. évi munkájáról (el ő -
terjeszt ő : az MKDSZ igazgató-
ja). 

A június 1-jei ülés a szoká-
sos id ő ben (reggel 9-kor) és a 
szokásos módon, napirend elő t-
ti felszólalással kezd ő dött. 
Most is, mint az esetek dönt ő  
többségében, a mi oldalunk 
volt ebben a kezdeményez ő . A 
hivatalos program megkezdése 
el ő tt az OMT-titkárság elhelye-
zésre és munkafeltételei biz-
tosításának fontosságára kér-
deztünk rá. Ugyanis a minisz-
tériumnak (SZOCSA) és egy-
ben az OMT-oldalak titkársá-
gainak egyaránt helyet adó 
épületet (hivatalos nevén Lánc-
híd Irodaházat, vagyis a Spe-
nót házat) információnk szerint 
más célra kívánják hasznosí-
tani. Így el ő bb-utóbb ki kell 
üríteni. Nekünk viszont alapve-
t ő en fontos, hogy titkárságunk 
a költözködés után is megfele-
lő  helyen, megfelelő  munkakö-
rülmények között dolgozzon. 

A munkáltatók azonnal mel-
lénk álltak, hiszen nekik is ér-
dekük titkárságuk számára a 
megfelel ő  munkafeltételek biz-
tosítása. 

A kormányoldal, mint várha-
tó volt, nem tudott egyértelm ű  
választ adni, ugyanis nekik 
sem volt több információjuk. 
Csak annyit tudtak, hogy év 
végéig el kell hagyni az épüle-
tet. A GM szervezeti és mű kö-
dési szabálya alapján a titkár-
ság szerves része a Gazdasá-
gi Minisztériumnak, így termé-
szetesen az ő  elhelyezésüket 
is meg fogja oldani. 

Kis vita: 
lehet gyorsítani? 

Túljutva ezen az igen fontos 
‘‘problémán, hozzákezdtünk az  

els ő  napirendi pont megtárgya-
lásához. Amely természetesen 
az elő terjeszt ő  kiegészítésével 
kezdő dött. Ez meglehet ő sen rö-
vidre sikeredett, ugyanis a téma 
nagyon jól elő  volt készítve, s 
az illetékes bizottság is megtár-
gyalta. Ott a munkavállalók tE; 
mogatták, a munkáltatók viszont 
több pontban kifogásolták. 

Szóviv ő nk bevezet ő jében kifej-
tette: az el ő terjesztés vizsgála-
takor arra figyeltük, hogy benne 
vannak-e a szakszervezeti cé-
lok, vagy sem. Azaz ha egy 
munkáltató nem tudja kifizetni a 
munkavállaló járandóságát, mi-
nél nagyobb rész legyen kifizet-
ve. Minél többen részesüljenek 
a kifizetésbő l, és minél gyorsab-
ban. Megjegyezte azt is, hogy a 
tervezet több ponton teljesít régi 
szakszervezeti követeléseket. 
Jónak nevezte azt az elképze-
lést, hogy a felszámolónak ne 
legyen szabad döntése abban, 
hogy az alaphoz fordul-e vagy 
sem. Kiemelte, hogy valóban sor 
került azokra a változtatásokra, 

amelyek az uniós irányelvekb ő l 
következnek, de értetlenkedett 
amiatt, hogy miért tolódik ki né-
hány javaslat, amelyeket a mos-
tani módosítással együtt meg le-
hetett volna oldani. Javasolta, 
hogy a kapcsolódó kormányha-
tározatok határidejét rövidítsék 
le, legkés ő bb 2001. december 
31-ig. 

A munkáltatói oldal szóviv ő je 
kifejtette, hogy oldaluk tisztelet-
ben tartja az uniós követelmé-
nyeket, de aggasztónak tartják 
azt a lehet ő séget, hogy a cé-
gekre vonatkozóan valamilyen 
kritériumrendszer ne kerüljön 
meghatározásra. Ugyanis a cé-
gek befizet ő ként szerepelnek. A 
rendbírság mértékét nagynak ta-
lálják, de nem vitatkoznak. 
Ugyanakkor a kör b ő vítése el ő tt 
szükségesnek tartják a hatás-
vizsgálatokat. 

Ezután még egy kicsit vitat-
koztunk, hogy lehetséges e fel-
gyorsítani a folyamatot vagy 
sem. A kormányoldal szóviv ő je 
kételkedett a gyorsítás tényle-
ges lehet ő ségében. Végül is 
abban maradtunk, hogy elfogad-
juk a leírtakat, de oldalunk to-
vábbra is ragaszkodott a folya-
mat felgyorsításához. 

A Munkaügyi Közvetítő  
és Döntő bírói Szolgálat 
A második napirend az MKDSZ 

igazgatójának korrekciójával kez-
dő dött, ugyanis megemlítette an-
nak a döntő bírónak a nevét, aki 
tévedésb ő l kimaradt a felsorolás- 

ból. Ezek után megtartott-a a be-
számolóját, utalva arra, hogy 
május 21-én az illetékes bizott-
ság már elfogadta az elő terjesz-
tést. Beszámolója végén meg-
kérte a szociális partnereket, 
hogy internetes honlapjaikon he-
lyezzék el a szolgálat linkjét 
(www.gm.hu/mkdsz).  

Az oldal nevében elfogadtam 
a beszámolót — ugyanis, mint so-
ros elnök, én láttam el a szóvi-
v ő i tisztet —, egyetértve azzal, 
hogy a szolgálat ismeretességét 
valóban növelni kell. Oldalunk 
nevében javasoltam azt is, hogy 
az MKDSZ els ő  öt évér ő l készül-
jön egy értékel ő  összefoglalás. 

A munkáltatók soros elnöke és 
egyben szóviv ő je úgyszintén 
megemlítette, hogy ő k is meg-
tárgyalták a beszámolót, amit jó 
összefoglalásnak tartanak. Ki-
emelte a szolgálat kezdeménye- 
z ő készségét. 	Megemlítette, 
hogy egy modern, európai szin-
ten m ű köd ő  vállalkozói kultúrá-
hoz hozzátartozik a mediációs 
rendszer, ezért ennek népsze-
r ű sítését feladatuknak tekintik. 
Egyetértett az ötéves értékelés-
sel, megemlítve, hogy a gazda-
sági bíráskodás nem elég gyors 
nálunk, s e kérdéssel is lehetne 

egyúttal foglalkozni. Javasolt a 
munkáltatók nevében a kor-
mánynak, hogy munkáltatói sze-
repben éljen e lehet ő séggel. 

A kormányoldal szóviv ő je — ott 
is az oldalelnök — elmondta, 
hogy a szolgálat a munkaügyi 
kapcsolatok szerves részévé 
vált. Ismeretessége az elvárha-
tóhoz képest megfelel ő , de a 
szükségeshez képest kevés. 
Ezért növelni kell. Az ötéves 
értékel ő  beszámolóval egyetér-
tett, majd javaslatot tett a be-
számoló f ő  témáira: 

1. tényszer ű  összeállítás a 
szolgálatról, 

2. kritikai-önkritikai rész, és 
abból levezetve a szolgálat jö-
v ő képe, 

3. a preventív mediáció jelen-
t ő sége. 

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 ér-
dekegyeztetés 12 éves történe-
tének legrövidebb plenáris ülé-
se, ami még ráadásul érdemi 
döntéseket is hozott. 

Mondtak néhány jó szót 
Az ülés befejeztével már ép-

pen készül ő dtünk a hazamene-
telre, amikor is vendégek érkez-
tek, egy ILO-delegáció, amely 
meg akarta tekinteni a heves 
vitát. Szegények csak azt nem 
értették, bejövetelüket miért fo-
gadta némi derültség. 

A kormányoldalt vezet ő  mi-
niszteri biztos gyorsan tájékoz-
tatta ő ket a kialakult helyzetrő l, 
megemlítve, hogy nagyon ritkán 
fordul elő , hogy a tanácskozás 
ebéd el ő tt zárul. Ma viszont, 
hála a jó elő készítésnek, sike-
rült nem egész egy óra alatt 
végeznünk. Rövid beszámolója 
után mi és a munkáltatók is 
mondtunk valamit. Majd az ILO-
delegáció vezet ő je szólt hoz-
zánk. Örömmel hallgatták a meg-
beszélés tartalmát, hiszen oda-
haza e kérdésekkel ő k is fogla-
koznak. Mondott néhány jó szót 
a munkáltatói és munkavállalói 
oldalnak is, s végül megjegyez-
te, hogy örülnek, hogy a 
tripartitizmus intézménye m ű kö-
dik. (Kérdés, mit mondana err ő l, 
ha nemcsak így becsöppenve 
egy jól el ő készített tárgyalás 
végére látná a dolgokat, hanem 
egész évben benne élne.) Utána 
még ketten is szóltak a delegá-
cióból, majd az udvarias vi-
szontválaszok után tényleg be-
rekesztettük az ülést. 

A látogatásnak azért volt egy 
kézzelfogható eredménye is. 
Ugyanis közben megérkeztek a 
szendvicsek, s így nem kellett 
üres gyomorral hazamennünk. 

Szociális párbeszéd 
magyarországon: ejnye 
Június 27-én tartottuk a követ-

kez ő  OMT-ülést ugyanott, és 
mindjárt négy téma megtárgya-
lása is szerepelt a programun-
kon: 

1. El ő terjesztés az integráci-
ós folyamat helyzetér ő l a mun-
ka világát érint ő  kérdésekkel 
összefüggésben (el ő terjeszt ő : a 
kormányzati oldal). 

2. El ő terjesztés a foglalkozta-
tás el ő segítésér ő l és a munka-
nélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény módosításáról 
(el ő terjeszt ő : a kormányzati ol-
dal). 

3. A minimálbér 2001. évi eme-
lésnek tapasztalatairól, a 2002. 
évi tervezett emelés el ő készíté-
sér ő l (el ő terjeszt ő : a kormány-
zati oldal). 

4. El ő terjesztés a keresetnö-
vekedés ez évre ajánlott mérté-
keinek módosítására (el ő terjesz-
t 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 kormányol-
dal szóviv ő i szerepét ellátó kül-
ügyi államtitkár azonnal átadta 
a szót a témával foglalkozó két 
minisztériumi munkacsoport ve-
zet ő jének, hogy tájékoztassanak 
minket. Ő k ezt meg is tették, 
méghozzá egész kimerít ő en. 

Az els ő  csoport azokkal a 
szerteágazó témákkal foglalko-
zott, melyek szorosan össze-
függnek a szociális partnerek te-
vékenységével. Az el ő terjeszt ő  
a munkajogi kérdéseknél meg-
említette, hogy az a kérés: ne 
csak írott szabályok legyenek, 
hanem azok a gyakorlatban is 
érvényesüljenek. A szociális pár-
beszédnél a magyar gyakorlatot 
kritika érte (ejnye-ejnye, a szer-
keszt ő  megjegyzése). A nő k és 
férfiak esélyegyenl ő sége terüle-
tének jogharmonizációjával vé-
geztünk. A rasszizmus elleni 
küzdelem jelent ő s és átfogó 
munkát kíván, különösen az 
igazságügyi területen. A foglal-
koztatáspolitikában közös érté-
kelés kell. Az Európai Szociális 
Alap létfontosságú kht.-je meg-
van. Sok tennivalónk van a szo-
ciális biztonsággal, az idő s em-
berek problémáival, a kirekesz- 

tettség kérdéseivel és a fogya 
tékossággal él ő  személyek 
problémáival foglalkozó terü-
leteken. A népegészségügy te-
rületén inkább gyakorlati fel-
adataink vannak, míg a mun-
kaegészségügy területén az in-
tézmények érvényesülését kell 
megoldani. 

A másik csoport a szemé-
lyek szabad áramlásával fog-
lalkozott, kiemelve az idegen-
rendészeti kérdések megoldás-
nak, a külföldiek részére tör-
ténő  TB-adhatásának, a diplo-
mák és szakképesítések elis-
merésének fontosságát. 

A személyek szabad áram-
lásával kapcsolatban a kor-
mányoldal szóviv ő je megje-
gyezte, a személyek szabad 
áramlása kérdésében belpolití-
kai, pszichológiai, gazdasági, 
foglalkoztatási szempontok ke-
verednek. Része a diákok sza-
bad áramlása és a munkaerő  
áramlása is. Alapfeltétel, hogy 
a rendszer adjon lehet ő séget 
a differenciálásra, legyen ru-
galmas, kiszámítható, és fel-
tételezzen érdemi javulást. A 
korlátozás viszonossági alapon 
történjen. 

Információ- 
és id ő hiány 

Oldalunk szóviv ő je hozzászó-
lásában kiemelte, hogy a kor-
mány elő terjesztését nem egy 
folyamat lezárásának, hanem 
indításának tekintjük. Ugyanis 
az abban foglaltakkal még so-
kat kell foglalkoznunk az OMT 
keretében, mind bizottsági 
mind plenáris szinten. Megje-
gyezte, hogy nem kívánunk 
konkurálni a EU-integrációs bi-
zottsággal, de a munka vilá-
gával összefügg ő  kérdésekben 
itt akarunk tárgyalni. 

Elhangzott még az oldalunk-
ról, hogy a szociális dimenzi-
ókban problémák vannak, s 
több kérdésben egyetértésre 
kell jutnunk. Pl. a bérek har-
monizálása, a luxemburgi elvek 
alkalmazása a foglalkoztatás-
politikában. Megemlítettük, 
hogy egy dolog a jogalkotás és 
egy másik a gyakorlat. Ezért 
indítsuk el a javasolt tárgyalá-
si folyamatot, amelynek során 
fontos, hogy az elkészült do-
kumentumokat id ő ben meg-
kapjuk, és itt az OMT-n tár-
gyaljuk. Megjegyeztük még, 
hogy problémák vannak a kü-
lönböz ő  pályázatokkal kapcso-
latos információkkal. 

A munkáltatók szóviv ő je 
egyetértett oldalvéleményünk 
jelent ő s részével. Mint mond-
ta, ő k is kiinduló alapnak te-
kintik a mai el ő terjesztést. 
Megjegyezte, hogy nagyon 
komplex kérdéskörrő l van szó, 
amelyben a jellegzetességeket 
jobban felszínre kell hozni. Pl. 
nem kap megfelelő  hangsúlyt, 
hogy a magyarországi munka-
erő  nehezen mobilizálható. El-
hangzott a munkáltatói oldal-
ról az is: itt az ideje annak, 
hogy az Európai Unió mint mu-
mus lekerüljön a napirendr ő l. 

A kormányoldal szóviv ő je az 
eltér ő  értékeléseket természe-
tesnek tartotta. Megjegyezte a 
pályázatokkal kapcsolatban, 
hogy az ún. SAPARD-program 
kevésbé sikeres. Az integráci-
ós bizottság és az OMT kap-
csolatában fontosnak tartotta, 
hogy a lényeges kérdések tár-
gyalása itt történjen. 

A második napirendi pont tár-
gyalását bizottsági tárgyalás 
el ő zte meg, ami annyira sike-

(Folytatás a 4. oldalon) 



(Folytatás az 3. oldalról) 
res volt, hogy a téma elő ter-
jeszt ő je e törvény módosítását 
könnyebb feladatnak tekintet-
te, mint a Munka Törvényköny-
ve Módosítását. Bevezet ő jé-
ben három fontos pontot emelt 
ki: a külföldiek munkavállalá-
sát, a munkanélküliek ellátá-
sát és a munkaközvetítést. 

Az elő terjesztés 
elismerése 

A bevezet ő re reagálva olda-
lunk szóviv ő je kifejtette, hogy 
szükséges a munkaer ő piac 
alakítása. Nemcsak az szabá-
lyozás fontos, hanem az is, 
hogy az uniós pénzek megfe-
lel ő en hasznosuljanak. Java-
solta, hogy az ún. státus- (ked-
vezmény) törvény magyaror-
szági foglalkoztatáspolitikára 
illetve a magyar munkaer ő pi-
acra gyakorolt hatásáról külön 
OMT-ülésen foglalkozzunk. 

A munkáltatók — mint szóvivő -
jük elmondta — két szempontból 
értékelték az elő terjesztést: 
mennyire felel meg a jogharmo-
nizációnak, és a módosítások 
mennyire szolgálják a munkaerő -
piac érdekeit. Válaszuk mindkét 
kérdésre pozitív volt. A szóvivő  
külön kiemelte, hogy az elő ter-
jesztés szövege érthet ő , nem 
kellett külön értelmez ő  szótár 
hozzá. Két gondolatot vetettek föl 
az anyaggal kapcsolatban. Az 
alanyi kört érinti az önfoglalkoz-
tatók és az atipikus munkát vég-
ző k helyzete. Ugyanis az itt fog-
lalkoztatottak munkanélküli ellá-
tó rendszerét ki kell dolgozni. A 
finanszírozás kérdését érintette a 
másik gondolat, mivel új felada-
tok születnek, a MAT döntési 
kompetenciája kibő vül, de nem 
látják ennek a finanszírozási hát-
terét. Ez, szerintük kormányzati 
áttekintést igényel, de az OMT-
ben is át kellene tekinteni. 

A kormányoldal szóviv ő je el-
mondta, hogy foglalkoznak a 
feltett kérdésekkel. Így pl. az 
önfoglalkoztatás kérdéseivel 
külön kormányzati csoport fog-
lalkozik. A státustörvénnyel 
kapcsolatban most kezdő dik a 
munka neheze, hangzott a kor-
mányzati válasz, a készülő  
végrehajtási rendeletek terve-
zeteit, így azok munkaügyi 
hatásait is ő sszel itt fogjuk 
megtárgyalni. 

A minimálbér hatása 
A kormányzati választ elfogad-

va áttértünk a harmadik témára. 
A kormányoldal szóviv ő je el-
mondta, hogy a minimálbér hatá-
sával kapcsolatban nagy vita volt 
korábban, és sok pesszimista 
jóslat is elhangzott, a kormány 
is kiemelten foglalkozott vele, de 
úgy t ű nik, hogy a munkaerő piac 
befogadta. A KSH és a munka-
ügyi központok adatai szerint a 
trendeknél nincs törés, így külön 
kormányzati intézkedésre nincs 
szükség. A jövő  évrő l elmondta, 
hogy meg kell kezdeni a tárgya-
lásokat, és természetesnek ne-
vezte a szociális partnerek azon 
igényét, hogy idő ben és érdem-
ben szeretnének tárgyalni. (Nem 
ártana, ha ezt a miniszterelnök 
is természetesnek venné, ugyan-
is azóta már újra kinyilatkozta-
tott.) 

Oldalunk szóviv ő je a válaszá-
ban megjegyezte: részünkr ő l 
nem pesszimista jóslat, hanem 
figyelemfelkeltés hangzott el. 
Az MSZOSZ (a minimálbérrel 
érintettek egy jelent ő s köre ide 
tartozik) két alkalommal is vég-
zett felméréseket, és ezek ta- 
asztalatainak egy része való- 

ban pozitív. Pl. az, hogy a mini-
málbér és az átlagkereset köze-
ledett egymáshoz. Ugyanakkor 
az átlag mögött jelent ő s a szó-
rás, ágazatok, vállalattípusok, 
térségek és egyes szakmák sze-
rint. Elmondta azt is, hogy a fel-
mérések tapasztalatai szerint ke-
vés helyen nyúltak a létszám-
csökkentés eszközéhez. A rész-
munkaidő s foglalkoztatások terén 
viszont jelent ő s a növekedés. 
Meg is jegyezte, hogy a jövő ben 
ezt kívánják vizsgálni. Problé-
másnak találta a kompenzáció 
gyakorlati kivitelezését, és java-
solta a június 20-i határidő  meg-
hosszabbítását. A 2002. évi mi-
nimálbérrel kapcsolatban javasol-
ta, hogy a kormány augusztus 
közepéig készítsen elemzéseket, 
ami alapján kezdő djenek meg a 
bizottsági tárgyalások. 

Veszélyes 
elértéktelenedés 

Másik hozzászólónk, a köz-
szféra helyzetét taglalva megje-
gyezte, hogy a bértorlódás a 
közszférában általános, és nem-
csak bérkérdés. Ugyanis elérték-
telenedtek olyan értékrendek, 
amelyek a szakképesítéshez, 
illetve a szolgálati id ő höz kötő d-
tek. Ezen mindenféleképp vál-
toztatni kell. Ezért jöv ő re a bér-
rendszert is át kell tekinteni. El-
kerülhetetlen a minimálbér bér-
tarifa szorzókhoz való viszonyá-
nak az áttekintése, különben ve-
szélybe kerülhet az uniós csat-
lakozás. 

Jó lett volna, ha az itt elhangzot-
tak a bizottsági ülésre is eljutnak, 
és elő zetesen írásban is megkap-
juk — kezdte hozzászólását a mun-
káltatói oldal szóvivő je. Majd meg-
jegyezte, hogy az első  három hó-
nap tapasztalataiból nem lehet még 
messzemenő  következtetéseket le-
vonni, mert az igazán érintett terü-
letek (pl. mező gazdaság, kereske-
delem, építő ipar) szezonális jellegű -
ek, így még csak késő bb fogjuk látni 
az ottani történéseket. Látni kellett 
volna a decemberi adatokat, s meg-
jegyezte, hogy a január-február a bá-
zisév kifizetéseit is tartalmazta, ami 
torzítja a statisztikát. A munkálta-
tók nem fogadják el azt a megálla-
pítást, hogy a magyar munkaerő pi-
ac görcs nélkül vészelte át a dol-
got, ugyanis vannak problémák. Vé-
leményük szerint a kompenzáció 
nem volt komolyan véve (csak egy 
napilapban jelent meg május 20-án 
a felszólítás, június 20-i határidő -
vel). Ő  is kérte, hogy idő ben kapják 
meg a jövő  évi tárgyalás adatait, 
és fontosnak tartotta, hogy elegen-
dő  idő  legyen a tárgyalásokra. Nem 
tartotta jónak, hogy az elő terjesz-
tésben egyetlen szó sem szerepelt 
a fogyasztói árindex alakulásáról, 
pedig ez hiányzik. 

Másik hozzászólójuk kifogásol-
ta, hogy az öt f ő nél kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztatók ele-
ve kimaradtak a pályázati rend-
szerb ő l, és az önfoglalkoztató-
kat egy szociálpolitikai kategó-
riának nevezte. 

Nem olyan lényeges? 
A kormány képviselő je, reagálva 

az elhangzottakra, megjegyezte: 
míg ő k a makroha-tásokról beszél-
tek, mi a mikro-hatásokról, s ez 
így nem vethető  össze. Nem ta-
gadják le, hogy az általunk elmon-
dottakat 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 partnere-
ké) együtt igaz. 

Ezután még hosszan polemi-
záltunk a jöv ő  évi tárgyalások 
megkezdésének idő pontjáról, va- 

lamint tartalmáról, végül is ab-
ban egyetértettünk, az a legfon-
tosabb, hogy a jövő  évi minimál-
bértárgyalások megfelelő  keret-
ben és megfelel ő  idő ben folyja-
nak. 

Mentsük ami... 
A következ ő  témának mi vol-

tunk az elő vezet ő i, igaz sem a 
munkáltatók, sem a kormány 
nem is nagyon akarta tárgyalni, 
de az OMT Alapszabálya sze-
rint 30 napon belül akkor is tár-
gyalásra kell t ű zni egy témát, ha 
csak egy oldal kezdeményezi. 
Most ez történt, s nem kellett 
különösebb jóstehetség ahhoz, 
hogy valaki el ő re meg tudja 
mondani a végeredményt, bár 
ekkor már mi is a mentsük, ami 
menthet ő  taktikát alkalmaztuk. 

A leghatározottabban azt gon-
doljuk, kezdte elő vezetését szó-
viv ő nk, történelmi esély van arra, 
hogy Magyarország a 2001. év-
ben megkezdje a felzárkózást az 
Uniós bérekhez (sajnos a tár-
gyalás során kiderült, hogy ezt 
az esélyt még csak mi látjuk). 
Ez az év különösen jó lehet ő sé-
get 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 ér-
veit, melyek szerint az ez évi 
bérajánlások mértékét meg kell 
emelni. Dönt ő  érve az volt, hogy 
a kormány is elismerte, az ez 
évi inflációs prognózis téves (?) 
volt, s a korábbi 6-7% helyett 
már 8-9, ső t 10,8%-os adatok is 
megjelentek. A bérajánlásról szó-
ló 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 szóvivő je elő ször 
megdöbbenésének adott hangot, 
miszerint elfogadtuk, hogy a bér-
ajánlásról csak a negyedik napiren-
di pontként tárgyaljunk. Korábban 
— fontossága miatt — mindig elöl 
szerepelt. Kifogásolta azt is, hogy 
eltérve a korábbi tíz év gyakorlatá-
tól, most nem került az elő terjesz-
tés elő zetesen a bizottság elé. Majd 
áttérve hozzászólása érdemi részé-
re, elmondta: nagy nehézségek árán 
kötöttünk év elején megállapodást, 
most azt rövid idő  elteltével vál-
toztassuk meg? Gond, hogy ennek 
túl nagy a kockázata. Sok helyen 
már a minimális bér is gondot oko-
zott, s nem tudnak, vagy nem akar-
nak emelni. Szerinte bízzuk a he-
lyiekre a döntést, s ne várjunk mak-
roszintű  kisugárzást. Egyébként is 
a januári megállapodást 8-9 száza-
lékos fogyasztói árindex alapján kö-
töttük, ezért érthetetlen számára a 
11-14 százalékos javaslatunk. 

Utána a kormány szóviv ő je is 
meglepő désének adott hangot a 
napirendre tű zés miatt, hiszen még 
a szakszervezeti oldal sem dön-
tötte el — szerinte — hogy az első  
háromhavi adatokat mennyire tekin-
ti véglegesnek. Az első  négyhavi 
adatok szerint a bruttó keresetek 
18,7 százalékkal, a nettó kerese-
tek 16 százalékkal emelkedtek 
(igaz viszont, hogy ezek tartalmaz-
zák az ekkor kifizetett jutalmakat, 
prémiumokat, a 13. havi bért és az 
idén a minimálbér-emelés is jelen-
tő sen megdobta ő ket). 

Ezek után hosszas vita követ-
kezett, melyet kétszer öt perces 
szünet is megszakított, majd a 
második szünet végén (ez csak 
a nevében volt ötperces, mert 
az ebédid ő vel is megtoldottuk) 

szóviv ő nk három pontban foglal-
ta össze a véleményünket: 

1. Sajnálattal állapítjuk meg, 
hogy partnereink nem támogat-
ták javaslatunkat, és ez történel-
mi 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 el-
mondta, hogy ő k már korábban 
deklarálták véleményüket. Az el-
hangzottakat tudomásul veszik, 
és az elemzések beindulására 
vonatkozó javaslatot elfogadják. 

A kormányoldal szóviv ő je szin-
tén három pontban foglalta 
össze a véleményét. 

1. Nem szalasztottunk el sem-
milyen történelmi esélyt, az ada-
tok ennél jobbak. 

2. Egyetért a szakért ő i konzul-
tációval. 

3. Semmilyen korrekciót nem 
lát indokoltnak. 

Ez utóbbiról még egy kicsit vi-
tatkoztunk, majd az elnök lezár-
ta az ülést. 

Ezek után a munkáltatók még 
napirend után felvetették, hogy 
kaptunk egy el ő terjesztést, 
melyr ő l 27-ig írásos választ kér-
nek, s nem tisztázott, hogy ki-
nek szól. A munkaügyi bizott-
ságnak, vagy az oldalnak. Ő k 
úgy értelmezték, hogy a bizott-
ság tárgyalja akkor, amikor 
össze lehet hívni. 

Most legalább megnyugtató vá-
laszt kaptunk, hogy e kérdés 
tisztázva lesz. 

Rendhagyó konzultáció 
Július 19-én, a szokásostól el-

térő en csütörtökön újabb OMT-
ülést tartottunk, melynek csak 
egy napirendi pontja volt: A ma-
gyar foglalkoztatáspolitika prio-
ritásainak közös értékelése (elő -
terjeszt ő  a kormányzati oldal). 

A tárgyalás kezdetén némi za-
var keletkezett, mikor oldalelnö-
künk bejelentette, hogy a napi-
rendi pontot mi nem értékelés-
nek, hanem csak tájékoztatónak 
tekintjük. 

A munkáltatók szóviv ő je erre 
úgy reagált: a meghívóban kö-
zös értékelés szerepel, ha a kor-
mány annak tekinti, és az el-
hangzott vélemények figyelem-
be lesznek véve, akkor tényleg 
közös értékelésr ő l 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 ter-
jesztés jellegér ő l, majd oldalunk 
szünetet kért, ahol sikerült el-
vágni a gordiuszi csomót. A 
szünetr ő l visszatérve ugyanis 
oldal elnökünk bejelentette: kon-
zultációnak tekintjük a mai tár-
gyalást, beleértve a megállapo-
dás lehet ő ségét is. Ezt követ ő -
en még azt is megkérdezte a 
kormányzati oldalon ülő t ő l, hogy 
az el ő z ő  napi munkaerő -piaci bi-
zottsági ülésen felmerült kérdé-
sekre tudnak-e válaszolni, vagy 
tegyük föl újra. 

A munkáltatók szóviv ő je még 
azt is megkérdezte a kormány-
zati oldalon ülő kt ő l, hogy a fel-
merült kérdésekben meg tudnak-
e állapodni. 

A kormányoldal elnöke megnyug-
tatott minket, hogy tudnak válaszolni 
a felmerült kérdésekre, a megállapo-
dás pedig a felvetéstő l függ. 

EU csatlakozó 
kisérleti nyúl 

Nem maradt más tennivalónk, 
minthogy megkezdjük a napirend 
tárgyalását. A kormányoldal szó- 
vivő je elmondta, hogy az EU-bi-
zottság egy kísérleti mű fajt ta- 
lált ki a csatlakozni szándékozó 
országok 	számára 	(most 
elgondolkozdhatunk azon, milyen 
jó dolog kísérleti nyúlnak lenni). 
Megjegyezte azt is, hogy egy 
meglehet ő sen kötött mű fajról van 
szó, ahol a stílus is egysége- 
sen kötött. Elmondta továbbá, 
hogy ez a hetedik alkalom, 
amikor a szociális partnerek ta- 
lálkozhattak ezzel az anyaggal, 
köztük hatszor magyarul. Utalt 
a megelő z ő  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 el- 
telt idő ben nem nagyon követi 
az anyagot. Egyetértés volt ab- 
ban is pl., hogy nem elég az ága-
zatok közötti átcsoportosításról 
szólni, hanem a foglalkoztatás 
csökkentését sem szabad figyel-
men kívül hagyni. 

Szóviv ő nk 	megkérdezte, 
hogy a szövegben miért bruttó 
reálbérekben vannak megadva 
az adatok, miért nem nettó re-
álbérekben. 

A kormányoldalról azonnal 
megkaptuk a választ: ez az 
uniós gyakorlatilag, ott ugyan- 
is a kettő  között jelentéktelen 
a különbség. Majd arra a kéré- 
sünkre, hogy kerüljön be a net-
tó reálbéradat is az elő terjesz-
tésre azt a választ kaptuk, 
hogy ezt elő bb az unióval kell 
egyeztetni. 

Szóviv ő nk és a munkáltatók 
szóviv ő je elmondta többnyire 
pozitív véleményét a szöveg-
rő l, ső t a munkáltatók túl pozi-
tívnak is találták. Szerintük he-
lyenként túlságosan általános, 
különösen a prioritásoknál. 

Legyünk nyugodtabbak 
A kormányoldal szóviv ő je meg-

nyugtatott minket, hogy két év 
alatt már egészen jól megismer-
ték az EU-bizottság gondolkodá-
sát, a szöveg ennek az ismeret-
nek a birtokában készült. Szá-
mukra így elfogadható a szöveg, 
és szándékosan nem konkreti-
záltak. A szöveg írásakor végig 
a kihívásokra kellett koncentrál-
ni, és nem a múlton rágódni. 
Megjegyezte azt is, hogy a bi-
zottság max. 12 oldalas elő ter-
jesztést kért, de a végső  fogal-
mazás kissé hosszabbra sike-
redet (magyarul 25 oldal plusz 
az ábrák és táblázatok, s sze-
rintem ez angolul sem lesz rövi-
debb). 

Szóviv ő nk még elmondta a 
konkrét szövegpontosító javas-
latainkat, melyet az oldalról 
még más hozzászólók is ki-
egészítettek. 

Utánunk a munkáltatók szó-
viv ő je kísérletet tett az össze-
foglalásra, 10 pontban felsorol-
va észrevételeiket. Ehhez még 
többen hozzászóltak a munkál-
tatói oldalról is, majd meghall-
gattuk a kormányoldal reagá-
lását az elhangzottakra, s utá-
na csak az volt a dolgunk, 
hogy megállapodjunk a továb-
bi 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 ülé-
se is véget ért. 
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A Budafoki Dohnányi Ernő  
Szimfonikus zenekar hangversenybérletei 

2001-2002 
UNIVERSITAS  

7+1 ajándékhangverseny a Ze-
neakadémián 

2001. október 7., vasárnap 
Lutoslawski: Livre pour orchestre. 
Bruckner: VII. szimfónia. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor 

2001. november 9., péntek 
Wagner: Trisztán és Izolda - elő -
játék. Kovács Zoltán: Moldvai 
kantáta. R. Strauss: Don Quiote. 
Pólus László - cselló. Kusz Vik-
tória - brácsa. Kincses Veronika 
- ének. Vezényel: Hamar Zsolt 

2001. december 3., hétfő  
Chopin: e-moll zongoraverseny. 
Rimszkij-Korszakov: Spanyol 
capricco. Irina Csukovszkaja -
zongora. Vezényel: Kovács Já-
nos 

2002. február 3., vasárnap 
Wiliam Wallace: Szimfonikus 
variáció. Paul Schoenfield: 4 
parabola. Orff: Carmina Burana. 
Binder Károly - zongora. Hon- 
véd 	Férfikar. 	Vezényel: 
Hollerung Gábor 

2002. február 25., hétfő  
Dohnányi: II. heged ű verseny. 
Schumann: II. szimfónia. Sza-
badi Vilmos - heged ű . Vezé-
nyel: Jörg-Peter Welgle 

2002. áplilis 24., szerda 
Bartók: II. zongoraverseny. 
Liszt: Faust szimfónia. Kovács 
Zoltán - zongora. Honvéd Fér-
fikar. Vezényel: Hollerung Gábor 

2002. május 17., péntek 
Prokofjev: I. heged ű verseny. 
Rachmanlnov: Szinfonikus tán-
cok. Kelemen Barnabás - he-
ged ű . Vezényel: Michael Stern 

Ajándékkoncert  
2001. október 15., hétfő  
Zeneakadémia 
Japán zongoram ű vészek estje. 
Beethoven C-dúr zongoraver-
seny. Prokofjev: III. zongoraver- 

Flerkó Béla: életm ű véért 
Akadémiai Aranyérmet ka-
pott akadémikus, a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem Hu-
mánanatómiai Intézetének 
professzora. 

Akadémiai újságírói 
díjat kapott 

N. Sándor László: a Magyar 
Hírlap rovatszerkeszt ő je, 

Dosztányi Imre: a Természet 
Búvár fő szerkeszt ő je, 

Németh Géza: a Természet 
Világa szerkeszt ő je. 

Az MTA új rendes tagjai 

Kiss Lajos (nyelvész), Engel 
Pál (történész), Glatz Ferenc 
(történész), Marosi Ern ő  (m ű -
vészettörténész), Nyíri János 
Kristóf (filozófiatörténet), Szabó 
Miklós (régész), Fritz József, 
Katona Gyula, Totik Vilmos, 
Tusnády Gábor (matematika),  

seny. Saint - Saő ns: II. zongo-
raverseny. Vezényel: Kovács 
László 

VOX HUMANA  

5+1 ajándékhangverseny a Ze-
neakadémián és a Pesti Viga-
dóban 

2001. november 19., hétfő  
Pesti Vigadó 
Aharon Harlap: Képek isten 
magángy ű jteménybő l - dalciklus. 
Aharon Harlap: Klarinétverseny. 
Kodály: Psalmus Hungaricus. 
Szepesi Bence - klarinét. Buda-
pesti Akadémiai Kórustársaság. 
Vezényel: Aharon Harlap 

2001. december 23., vasárnap 
Pesti Vigadó 
Bach: Karácsonyi oratórium . 
Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság 

2002. február 2., szombat 
Zeneakadémia 
Wiliam Wallace: Szimfonikus 
variáció. Paul Schoenfield: 4 
parabola. Orff: Carmina Burana. 
Binder Károly - zongora. 
Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság. Honvéd Férfikar. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor 

2002. február 24., vasárnap 
Pesti Vigadó. Gospel - Jazzest 
Octovioce, Four Fathers. Buda-
pest Saxophone Quartet. 
Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság. Vezényel: Hollerung 
Gábor 

2002. április 3., szerda 
Zeneakadémia 
Puccini: Messa di Gloria 
Rossini: Stabat Mater. 
F ő városi Fiatalok Egyesített 
Kórusa. Vezényel: Hollerung 
Gábor 

Ajándék koncert 
2001. december 9., varárnap 
Pesti Vigadó 
Mendelsson: Antigone. 
Stravinszky: Oedipus Rex. Hon- 

Horváth József, Balázs Ervin, 
Harnos Zsolt (agrár), Romics 
László, Szegedi Gyula, 
Szolcsányi János (orvos), Ko-
zák Imre, Gy ő rfi László, Tarnai 
Tibor, Bokor József (m ű szaki 
tudomány), Tóth Klára, Kálmán 
Alajos, Pálinkás Gábor, Inczédy 
János, Farkas József (kémia), 
Borhidi Attila, Csányi Vilmos, 
Gráf László, Patthy László, 
Pócs Tamás, Szabó István Mi-
hály (biológia), Sajó András, 
Cseh-Szombathy László (jog), 
Ver ő  József, Marosi Sándor 
(földtudomány), Mihály György, 
Vicsek Tamás (fizika), 

Az MTA újonnan 
választott levelez ő  tagjai: 

Görömbei András, Kara 
György, Kertész András, Kiss 
Jen ő , Paládi-Kovács Attila 
(irodalom), Galavics Géza, 
Vajda Mihály, Hunyady 
György, Romsics Ignác, Bálint  

véd 	Férfikar. 	Vezényel. 
Hollerung Gábor 

A megérthető  zene  
Ifjúsági hangversenysorozat 

karmesteri magyarázattal va-
sárnap délel ő ttönként a Pesti 
Vigadóban. Hollerung Gábor 
vezényel 
2001.november 11., vasárnap 
A köznyelv szabadsága. Bach: 
4. kantáta. Christ lag. In 
Todesbanden 

2001. december 9., vasárnap 
Az újrafogalmazott közhelyek. 
Stravinszky: Oedipus Rex 

2002. január 20., vasárnap 
A könny ű zene születése. 
Suppé: Piqe Dame nyitány. J. 
Strauss: Császárkeringő . Lehár: 
Arany - ezüst keringő . Vezé-
nyel: Hollerung Gábor 

2002. február 10., vasárnap 
A szólista szimfóniája. Beetho-
ven: Heged ű verseny 

2002. március 3., vasárnap 
A féktelenség korlátai. Schu-
mann: II. szimfónia 

2002. április 7., vasárnap 
Egy teátrállis ima. Puccini: 
Messa di Gloria 

T UNIVERSITAS: 
4600, 5800, 6800, 7500 forint 

VOX HUMANA: 
4400, 5600 forint 

A MEGÉRTHETŐ  ZENE 
4500 forint 

JEGYIRODÁK: 
Zeneakadémia (VI., Liszt F. 

tér 8., tel.: 342-0179) 
Vigadó Ticet (V., Vörösmarty 

tér 1., tel.: 227-4322) 
Filharmónia Kht. (V., Mérleg 

u. 10., tel.: 318-04-41) 
Music Mix (V., Kecskeméti u. 

8., tel.: 266-70-70 ) 
Tiket Expresz (VI., Andrási út 

18., tel.: 312-00-00) 

Csanád, Kubinyi András (tör-
ténelem), Csörg ő  Sándor, 
Simonovits Miklós, Rónyai 
Lajos (matematika), Schmidt 
János, Hornok László, Né-
meth Tamás, Varga János 
(agrár), Tulassay Tivadar, 
Ádám Veronika, Sótonyi Pé-
ter, Vécsei László, Kosztolá-
nyi György (orvos), Pap Lász-
ló, Arató Péter, Ginsztler Já-
nos, Kollár László, Stépán 
Gábor (m ű szaki tudomány), 
Joó Ferenc, Dékány Imre, 
Sohár Pál, Blaskó Gábor, 
Penke Botond (kémia), Lé-
nárd László, Falus András, 
Bíró Péter, Orosz László, 
Zádovszky Péter (biológia), 
Török Ádám, Szabó Miklós, 
Kádár Béla, Sólyom László 
(jog-közgazdaság), Hetényi 
Magdolna, Márton Péter, Mé-
száros 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 ő s dohányos professzort jó évtizede súlyos 
érelzáródás és azt követ ő  m ű tét 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 értelmé-
ben - kit ű n ő  tanító is volt. Szakterülete, a részecskefizika, az 
anyag végs ő (?) titkainak feltárása nem tartozik a könnyen érthet ő  
tudományok közé. Ő  mégis magas színvonalon és egyúttal rend-
kívül jól érthet ő en tudta magyarázní a roppant bonyolult és köz-
napi módon alig-alig érthet ő  fizikai jelenségeket. Vezet ő ként, ku-
tatásirányítóként is nagyszer ű en helytállt. Tíz évig volt a magyar 
kutatás egyik zászlóshajóján, a Központi Fizikai Kutatóintézetben 
f ő igazgató-helyettes. A dubnai nemzetközi fizikai kutatóintézet első  
nem szovjet f ő igazgatójának nevezték ki, és három évig töltötte 
be ezt a tisztséget. Aktívan részt vett a szakmai közéletben, hazai 
és nemzetközi tudományos társaságok vezet ő  tisztségvisel ő jeként. 
Szeretetre méltó, életvidám és tisztességes ember távozott közü-
lünk. Mindig segít ő késznek bizonyult, és napjainkban ritka jelen-
ségként. oly sok köpönyegforgató között is meg ő rizte elveit. 

Sz. ZS. (Magyar Hírlap 2001. 07. 12.) 

A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének RMKI-beli szerve-
zete tisztelettel búcsúzik Kiss Dezső  akadémikustól temetésének 
napján. Tudományos vezető ként és a TUDOSZ tagjaként minden-
kor képviselte a tudományos kutatás, valamint a tudomány mű ve-
lő inek és a kutatómunka segítő inek mindennapos érdekeit is. 

Emlékét megő rizzük! 

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 kura-

tóriumok megalakulásáról, az elnökök megválasztásáról. 
Az AKT tudomásul vette a tudományterületi kuratóriumok felállítá-

sáról szóló beszámolókat, és javasolja a kuratóriumoknak m ű ködési 
szabályzatukba felvenni a szekciószóvivő k meghívását a kuratóriu-
mok 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 eredményeirő l. 
Az AKT a tudományos utánpótlás szempontjából igen hasznos 

befektetésnek tekinti a fiatal kutatói álláshelyeket. Javasolja az 
Akadémia vezetésének ezen álláshelyek számának lehet ő ség sze-
rinti továbbnövelését. Ez a támogatási forma ma már az intézetfej-
lesztés eszköze. A titkárság készítsen áttekintést az egész idő szak 
eredményeirő l. Célszer ű , hogy a fiatalok tevékenységérő l ritkáb-
ban, nagyobb idő szakot átfogóan történjék beszámolás. 

AKT 4/3/2001. (VI. 18.) állásfoglalás: 
Az AKT döntött a 2001. évi fiatal kutatói álláshelyek tudomány-

területi kereteir ő l. A testület elnöke igen kedvező  fejleményként 
értékelte, hogy az illetmények jelent ő s emelkedése mellett is a 
tavalyi hatvan helyett idén száz fiatal kutatói álláshely létesítésé-
re van lehető ség. 

Az AKT a rendelkezésre álló 100 kutatói álláshelyet az alábbi-
ak szerint osztotta fel: 

Matematika és természettudományok: 	49 f ő  
Élettudományok: 	 25 f ő  
Társadalomtudományok: 	 26 f ő  

Az Akadémia biztosítja a kjt segédmunkatársi besorolás szerinti 
illetményt, az egészségre ártalmas munkakör esetén a pótlékot, 
valamint azok járulékait (2001-ben az egy fő re eső  támogatás 
127 480 Ft, egészségügyi pótlékkal 148 768 Ft). Az intézeteknek 
saját pénzügyi forrásukból kell fedezniük a különbözetet, ha tudo-
mányos munkatársi vagy f ő munkatársi jogviszonyt létesítenek. 

AKT 4/4/2001. (VI. 18.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta néhány társadalomtudományi intézet 

igazgatói pályázatát. 
Az AKT egyhangúlag támogatta az alábbi igazgatói kinevezé-

seket a korábban elfogadott id ő tartamoknak megfelel ő en: Szar-
ka László, Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Bayer Jó-
zsef, 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. hely-

zetér ő l, és jöv ő jére vonatkozó elképzelésekr ő l, ehhez a testület 
ötleteit kérte. 

- Az intézetekben használt szoftverek fejlesztésérő l kialakult 
vitában Szegő  Károly kifejtette, az AKVT ellenzi a célzott támo-
gatásokat, ehelyett az intézeti költségvetések bő vítésére számít. 

- A rendelkezésre álló keretbő l Dézsi István hasznosnak tarta-
ná az Akadémia Titkárságának infrastrukturális fejlesztését is, hogy 
korszer ű bb színvonalon tudja kielégíteni az intézetek információs 
igényeit. 

- Kroó Norbert tájékoztatást adott az Akadémia szereplésérő l 
az NKFP-ben, amelynek nyomán eszmecsere folyt a részvétel 
javításának teendő ir ő l. 

Tisztelettel köszöntjük ő ket 

Az MTA kitüntetettjei és új tagjai 



Új alapszervezetek 
Az MBK 

szószóló 
A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének lapja 

Felelő s szerkesztő : 
dr. Dura László 

Tervez ő szerkeszt ő : 
Pintér Melinda 

Tel., fax: 338-4059 
A Szószóló szerkesztő ségi 

tanácsadó testületének elnöke: 
dr. Pomogáts Béla 
Kiadja: a TUDOSZ 

Felelő s kiadó: 
dr. Révész Márta 

Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. 
Budapest 1999. 
Felelő s vezető : 

Lendvay Lászlóné vezérigazgató 
ISSN 0239-0035 

6 	 SZÓSZÓLÓ 	 2001. AUGUSZTUS 

Az OMIKK-ról, szó szerint... 
Június 30-án a 16 óra, című  mű sorban, az adás legvégén riportot lehetett hallani az OMIKK-ról. 
Megszólalt Herman Ákos 	fő igazgató, 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 mű sorban nem hangzott el). Hallható volt még Gajda Tibor, 
a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, és Gál András Levente államtitkár. Az utóbbi 
kettő t 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 Or-
szágos Szövetségének elnöke. És 
jól tudom, hogy a kabinetfonökség 
titkárságának is a vezető je? 

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 va-
gyok kirendelve. 

VJ: Ez mit jelent? 
GT: Hát a munkavégzés helye itt 

van. 
VJ: Mint a Doktoranduszok Or-

szágos Szövetségének elnöke, ön 
egyetértett és támogatta azt a dön-
tést, amelyet az OMIKK-kal kap-
csolatban hozott a minisztérium. 

GT: Én azt gondolom, hogy a jövő  
mindenképpen az integrált nagy 
egyetemi könyvtáraké, és ebbő l ki-
folyólag én nem hiszek az ilyen 
könyvtári enklávéknak, nem hiszem, 
hogy minden egyes oktatási intéz-
mény, minden egyes tudományterü-
let képes olyan adatbázisok, könyv-
tári fejlesztések véghezvitelére, ami 
megfelel mondjuk a mai kor kihívá-
sainak. Ha ez az adatbázis vagy ez 
a szakirodalmi vagy egyéb adat-
mennyiség beintegrálódik a Buda-
pesti Mű szaki Egyetem, Mű szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemnek a 
már meglevő  szakkönyvtárába és 
adatbázis-gyű jteményébe, akkor ez 
hatékonyabb felhasználói igénybevé-
telt tesz lehető vé. 

VJ: Olyan keveset tudunk errő l a 
Doktoranduszok Országos Szövet-
ségérő l, ezt ki hozta létre? 

GT: Ezt 1995-ben az ELTE Egye-
temi Színpadán 24 darab egyetem-
nek a küldötte hozta létre. Ez a 
•felső oktatási törvényben szereplő  
szervezet a Hallgatói Önkormányzat-
ok Országos Konferenciája mellett, 
és a doktori képzésben részt vevő k 
szakmai közélet szervező  és érdek-
képviseleti 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 Ok-

tatási Minisztérium közigazgatási 
államtitkárát arra kértem néhány 
napja egy telefonbeszélgetésben, 
hogy az általa megjelölt 37 olyan 
szervezetnek, amelyek nyilatkoza-
tai szerint az OMIKK minisztériu-
mi átalakítási döntését támogatták, 
ezeknek a nevét és a telefonszá-
mát küldje el nekem. Meg is kap-
tam egy e-mailben néhány nevet, 
nem 37-et, mindösszesen 6-ot. 
Ezek között jó néhány olyan szer-
vezet szerepel, amelyek vagy a mi-
niszterelnök, vagy a minisztérium 
fennhatósága alatt állnak, vagy leg-
alábbis szoros kapcsolatban mű -
ködnek az állami szervezetekkel. 

Gál András Levente 
Gál András Levente: Én azt gon-

dolom, hogy vannak mértékadó szer-
vezetek, amelyek közül a meghatá-
rozóak támogatták az Oktatási Mi-
nisztérium álláspontját. Azt gondo-
lom, hogy innentő l kezdve. 

VJ: Milyen szempontból megha-
tározóak? 

GAL: Olyan szempontból meg-
határozóak, hogy meg kell vizs- 

gálni, hogy kinek milyen szolgál-
tatásokat nyújtott ez a könyvtár, 
tehát a felhasználói szféra, a 
dokumen-tumllátásban érintett 
szervezetek, a hallgatóság, a fel-
ügyelet tekintetében érintett szer-
vezetek, tehát például a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, 
amely önállóan formált a tekintet-
ben véleményt, hogy az ő  ágazati 
felelő sségét ez a döntés mikép-
pen érinti. Ezt az Oktatási Minisz-
tériumtól függetlenül alakította ki 
ezt az álláspontját, és triviálisan 
mint a sokszor hivátkozott, ilyen 
értelemben az OMIKK m ű ködési 
területét is meghatározó törvényi 
keretek felett felügyeletet gyakor-
ló minisztérium, fontos, hogy az 
általunk javasolt megoldást nem-
csak törvényszer ű nek, illetve jog-
szer ű nek, hanem hasznosnak és 
eredményesnek is ítélte. Azt gon-
dolom, hogy akik esetleg ellenvé-
leményt fogalmaztak meg, azok is 
érdekeltek, és a felálló Könyvtári 
Tanácsban, a miniszter úr illető -
leg azoknak a képviselő it is meg 
fogja hívni, ahogy én folyamato-
san eszmecserét is folytatok ve-
lük. Azt sajnálom egyébként, hogy 
többen, érthető  módon, hiszen az 
o egzisztenciájukról van szó, töb-
ben politikai vagy pedig nem tu-
dom milyen sajátos küldetésbő l ki-
folyólag olyan indulatokat kavar-
nak az ügy körül, amely méltatlan 
az ügyhöz. Én azt gondolom, hogy 
ezt a könyvtárköltöztetést, -fej-
lesztést meg lehet ítélni szakmai 
paraméterek mentén, pénzben le-
het kifejezni a járulékos hasznot, 
olvasói férő helyben lehet növelni, 
kifejezni, ki lehet fejezni, hogy a 
szolgáltatás színvonala miképpen 
növekszik, mi ennek mentén ér-
veltünk és érvelünk, az Oktatási 
Minisztérium e tekintetben tehát 
tekintettel arra, hogy eredménye-
sen hajtjuk végre ezt az intézke: 
déssorozatot, megő rzi azt a fajta 
nyugodtságát, amely egy ilyen ügy 
véghezviteléhez szükséges. Dön-
t ő nek tartom adott esetben a 
média felelő sségét, hogy ennek 
megfelelő en, a tárgyszer ű ség men-
tén tudósítson, ne pedig tulajdon-
képpen járulékos vagy másodla-
gos szempontokat érvényesítsen. 

VJ: Mit gondol, hogy ez a sztrájk 
mégis miért jött létre? Amikor utoljá-
ra beszéltünk telefonon, akkor ön 
meggyő ző déssel azt mondta, hogy 
nem lesz sztrájk. 

GAL: Igen, eredetileg, mert 
amikor beszéltünk, és az addig-
ra meghirdetett idopő ntra nem 
volt sztrájk. 

VJ: Két nappal késő bbi, vagy há-
rom nappal késő bbi idopő ntban volt. 

GAL: Emlékezetem szerint 
csütörtökre volt meghirdetve, 
el ő tte megvolt a szükséges 
egyeztetés a munkáltató és a 
munkavállaló között, és a mun-
káltató e tekintetben nem az Ok-
tatási Minisztérium, de én meg-
hívtam az érintett feleket ma-
gamhoz, és beszélgettünk arról, 
hogy mi is a probléma. Kiderült, 
hogy praktikusan nehezen tud-
ják megfogalmazni, hogy mi is, 
hogy a sztrájk, a vonatkozó jog-
szabályok alapján szociális és 
gazdasági érdekek sérelme ese-
tén igénybe vehet ő  munkaválla-
lói igényérvényesítési eszköz, 
nem tudtak megragadni olyan 
gazdasági és szociális érdeket, 
amely sérülne, hiszen az Okta-
tási Minisztérium hónapokkal 
ezelő tt kinyilvánította, hogy az 
illetmény, munkakör, jogállás te- 

kintetében senkinek nem válto-
zik meg a helyzete, a munka-
végzés helye a költözés követ-
keztében hónapok múlva meg 
fog változni. Úgy gondolom, 
hogy a sztrájk is néhány ember-
nek a figyelemfelhívása volt, 
hogy ő  ezzel nem ért egyet. Mi 
ezt tudtuk, a sztrájk ilyen érte-
lemben 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 in-
gatja meg ez a matematikai ered-
mény, attól függetlenül, hogy va-
laki idejön és hangosabban mond-
ja azt, hogy öt. Nem ingatott meg 
evidens módon, hónapok óta dol-
gozunk ezen az anyagon, még 
egyszer mondom, a magam részé-
rő l méltatlan az Oktatási Minisz-
tériumot olyan emberek is, akik 
adott esetben az ügyben kevéssé 
tájékozottak, rendkívül sommásan 
értékelik. Különös figyelmet fordí-
tottunk arra, hogy jelezzük, ez egy 
közigazgatási ügy. 

VJ: Az OMIKK jelenlegi épületé-
nek mi lesz a sorsa? 

GAL: Marad annak, akié, álla-
mi tulajdon, azt gondolom, ennél 
az épületnél egyértelm ű . Én azt 
tudom önnek mondani, hogy az 
elő reláthatóan hónapok múlva 
megürülő  épület tekintetében a 
minisztériumnak három alternatí-
vája van, amelyek közül azt az 
alternatívát támogatja, amit ed-
digi kommunikációjában is kifej-
tett, nevezetesen hogy könyvtári 
célokra kívánjuk használni ezt az 
épületet. 

VJ: Könyvtári? 
GAL: Vagy egy olyan könyvtári 

funkciókat ellátó létesítmény kerül 
oda, illető leg olyan intézmény kerül 
oda, amely a környező  intézmények, 
első sorban felső oktatási intézmények 
hallgatói számára tanulóhelyet biz-
tosítana. 

VJ: Na de hát azt mondták önök, 
hogy ez az épület nem alkalmas 
könyvtárnak. 

GAL: Könyvtári funkciókat el-
látó intézmény kerül oda, kény-
telen vagyok megismételni. 
Könyvtárnak számos funkciója 
van, valóban alkalmatlan a 
klasszikus könyvtári funkciókra, 
azt gondoljuk ennek megfelelő -
en, hogy els ő sorban az olvasói 
férő helyek számát kell bő víteni, 
és egy sokat emlegetett Hallga-
tói Információs Központot van 
mód odatelepíteni, nevezetesen 
ma azt gondolom, hogy nem 
pusztán csak arra van szüksé-
ge egy fiatalnak, adott esetben 
a doktorandusz vagy fiatal kuta-
tó, hogy elmélyüljön egy bizo-
nyos témában, ezt az OMIKK 
meg fogja tenni továbbra is és 
egyre inkább, hanem egyszer ű -
en olvasói, tanulási helyet ke-
res magának, erő s kézikönyvtár-
ral, szótárakkal, olyan adatgy ű j-
teményekkel, térképekkel és így 
tovább, hogy fel tudjon készül-
ni, jó jegyzetellátással és így 
tovább." 

Hallgatói telefonüzenetek 
„Telefonok, a mikrofonnál Bol-

gár György: (.) Egy orvos is tele-
fonált, Kovács doktor. Arrogancia 
és dilettantizmus helyett szakem-
berek véleményét kellett volna 
meghallgatni pszichiátriai és 
OMIKK-ügyben egyaránt. 

Ezzel mű sorunk végére értünk (.)" 

A Mez ő -
gazdasági 
Biotechno-
lógiai Kuta-
tóközpontot 
a Földmű ve-
lésügyi Mi-
nisztérium 
1986-ban 

alapította, azon felismerés alap-
ján, hogy a biotechnológia és al-
kalmazásai kulcsszerepet játsza-
nak ezen gazdasági ágazat ver-
senyképességének jövő beni ala-
kulásában. Az 1989. novemberi 
alapk ő letétel után az infrastruk-
turális és tudományos berende-
zések átadása 1990 elején zaj-
lott le, a kutatómunka 1990 má-
sodik felében kezdő dött. A köz-
pont a környezetbarát magyar 
mező gazdaság kialakításának 
érdekében végzi kutató és fej-
lesztő munkáját. Az MBK felada-
ta a géntechnológiai kutatások 
végzése, a mező gazdaság tech-
nológiai szintjének fejlesztése 
környezetbarát módszerek be-
vezetése által, a technológiai 
transzfer feltételeinek biztosítá-
sa, továbbá részvétel a hazai 
biotechnológus képzésben. 

A 
Kisállatte-
nyésztési 
Kutatóinté-
zet két, ere-
detileg önál- 
ló 	intéz- 
ménybő l jött 
létre. 1897-

ben alapították a Magyar Királyi 
Baromfitenyésztő  Munkásn ő -
képző  Iskolát, majd 1899-ben az 
Állami Méhészeti Gazdaságot. A 
két intézmény különböző  néven 
az Állattenyésztési Kutatóintézet 
(1950) alapításáig önállóan mű -
ködött. Az Állattenyésztési Ku-
tatóintézet a földm ű velésügyi tár-
ca felügyelete mellett, a követ-
kező  tudományos-kutatási osz-
tályokkal jött létre: szarvasmar-
ha- , sertés-, juh-, ló-baromfi- és 
egyéb aprójószág-, hal-, és méh-
tenyésztési, állatélettani és ta-
karmányozási, szaporodásbioló-
giai osztály. 1952-ben a földm ű -
velésügyi kormányzat létrehoz-
ta Gödöllő n a Kisállattenyésztési 
Kutatóintézetet. 

A Kisállattenyésztési Kutatóin-
tézetben a meglév ő  alapokon 
folytatódott a tenyésztési, takar-
mányozási, kutató-fejlesztő  tu-
dományos munka nemzetközi 
hír ű  szakemberek vezetésével. 

1968-ban a mező gazdasági 
tárca komplex kutatóbázisok ki-
alakítására hozott határozatot. 
Ennek keretében a KÁTKI az 
iparszer ű  baromfihús-termelés, 
a nyúltenyésztés és a méhte-
nyésztés komplex kutatásának 
programvezet ő  intézményévé 
vált. Ettő l kezdve az intézetben 
fokozatosan túlsúlyba került a 
saját fajtákra alapozott termelő i 
tevékenység, ami komoly szak-
tanácsadói hálózat, ipariés ter-
melő i háttér kialakítását tette 
szükségessé. 

A központ alapfelszerelését 
és m ű szerezettségét a Világ-
bank 4,5 millió dolláros hitele 
biztosította, mely az alapítás 
idején a hasonló kutatóintéze-
tek között nemzetközi összeha-
sonlításban is versenyképessé 
tette. A kutatás 760 m2-es üveg-
házzal, kis laboratóriumi álla-
tok tartására alkalmas állathá-
zakkal, hidegszobákkal, izotóp 
laboratóriumokkal kiegészített 
4000 m2  laboratóriumi terüle-
ten folyik. A laboratóriumi te-
rület lehető vé teszi vendégku-
tatók, egyetemi és Ph.D hall-
gatók fogadását. 

A központban négy intézet mű -
ködik: Allat- és Növénybiológiai 
Intézet, Genetikai Intézet, 
környezetbiotechnoló-giai Intézet. 
A Központ felépítése és munkája 
részletesen megismerhet ő  a 
www.abc.hu  honlapon. 

A dolgozók létszáma 170 fő , 
59-en végeznek tudományos 
munkát. A 34 éves átlagélet-
kor mutatja a fiatal pályakez-
dő k, PhD hallgatók nagy szá-
mát. A helyi TUDOSZ-csoport 
februárban alakult, létszáma 
jelenleg 21 fő . 

Az 1970-es évek közepére a 
nagy jövedelmező séget biztosító 
baromfi- és részben a nyúlte-
nyésztés nagyvállalatok (kombiná-
tok) kezébe került, melyek kiemelt 
állami támogatással rendelkeztek, 
így fokozatosan monopolhelyzet-
be kerültek. Ilyen gazdasági kö-
rülmények között a Kisállatte-
nyésztési Kutatóintézet már nem 
volt versenyképes, így a kutatá-
sok rovására megerő sített terme-
lő i ágazatai tönkrementek. 

Ezt követő en alakult meg az 
Állattenyésztési és Tkarmányo-
zási Kutatóközpont (ATK) a her-
ceghalmi Állattenyésztési Kuta-
tóintézet és, a KATKI egyesíté-
sével. Az ATK 10 éves fennállá-
sa során a kisállattenyésztési 
kutatási egységek fennmarad-
tak, így lehető ség nyílt arra, hogy 
a KATKI az 1990-es években 
ismét önálló státust kapjon. 
1992-t ő l 	az 	intézmény 
Kisállattenyésztési és Takarmá-
nyozási Kutatóintézet névvel elő -
ször a GATE gazdasági felügye-
lete mellett, majd önálló költség-
vetési szervként m ű ködik. 

A KATKI 
A Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI) 
a Földm ű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyele-
te mellett m ű ködő  költségvetési kutatóintézet. Az 1897-ben 
létrehozott intézmény közel egy évszázados mű ködése során 
mindvégig jelentő s szerepet vállalt és vállal ma is a magyaror-
szági kisállattenyésztéssel kapcsolatos kutatási, nemesítési, 
oktatási és szaktanácsadási feladatok ellátásában. 
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