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Fiatal demokraták Szövetsége — Magyar Polgári Párt: 

A pedagógusi, oktatói és kutatói pálya 
presztízsének megteremtésérő l 

(...)Az oktatás 
presztízsének nö-
velése nem kép-
zelhető  el a jöve-
delmek felzárkóz-

KAGy-AR tatása nélkül. A 
POLOMU kormány ennek 
 

tu- 
datában helyezte 

PART 	középpontba az 
oktatás és a tudomány területén 
foglalkoztatottak keresetének lé-
pésrő l lépésre való, kiszámítha-
tó és érzékelhető  növekedését. 

Ennek eredményeként 2002-re 
mind a közoktatás, mind a felső -
oktatás területén sikerül az elő -
ző  kormányzati ciklusban bekö-
vetkezett reálértékvesztést ellen-
súlyozni. Míg 1994-1998 között 
a közoktatás területén 15,7%-ot, 
a felső oktatás területén pedig 
13,5%-ot veszítettek értékükbő l 
a fizetések, addig 1998-2002 kö-
zött a pedagóguskeresetek reál-
értéke 34,3%-kal, míg az egye-
temi és fő iskolai oktatók kerese-
tének értéke 38,6%-kal emelke-
dik, ami kétszerese a nemzet-
gazdasági átlagnak. 

A felső oktatásban fontos elő -
relépést jelent a bevezetett új, a 
minő séget és a szakmai elő relé-
pést támogató bérrendszer. 
Összhangba hoztuk a felső ok-
tatásban oktatók és kutatók ja-
vadalmazását. Az új rendszer 
szerint az oktató garantált illet-
ménye akkor emelkedik jelentő -
sen, ha megfelel a következő  

oktatói kategória követelményei-
nek — tehát pl. docensbő l egye-
temi tanárrá válik —, s nem attól, 
hogy valaki mennyi idő t töltött a 
pályán. A cél tehát az, hogy a 
fizetés — ahogyan a piaci szférá-
ban is mindenekelő tt a teljesít-
ménytő l függjön. 

Az új bérrendszerben a külön-
böző  beosztású oktatók bérét az 
egyetemi tanári minimumbér ará-
nyában határozzuk meg. Az 
egyetemi tanári minimumbér 
2001-ben 230 000 Ft/hó, 2002-
ben 245 000 Ft/hó. 

A jövő  elkezdő dött... 

A felső oktatásban az új, a mi-
nő séget és a szakmai elő relé-
pést támogató bérrendszer to-
vábbfejlesztésekor a felső oktatá-
si oktatók és kutatók körében 
2006-ra a kereseteket a nemzet-
gazdasági átlag 160%-ára emel-
jük. Ezáltal megteremtjük annak 
feltételeit, hogy a felső oktatás 
szakemberei ne kényszerüljenek 
energiáik szétforgácsolására, ha-
nem saját intézményükben vé-
gezhessenek magas szintű  ok-
tató és kutatótevékenységet. 

A vállalati kutatóhelyeken már 
érzékelhető  az a tendencia, 
hogy a legképzettebb munkaerő  
megtartása érdekében megindult 
a bérnövekedés. Az állami ku-
tatóhelyeken, beleértve a felső -
oktatást, a vonzó életpályamo-
dell kialakítása soran folytatni 

kell a felzárkóztatást, és — mi-
nő ségi követelmények érvénye-
sítésével — a következő  évek-
ben folyamatosan az átlag fölöt-
ti mértékben kell növelni az ok-
tatói és kutatói fizetéseket. Az 
EU-csatlakozást követő  idő ben 
a várhatóan megnövekedő  agy-
elszívás-veszély csökkentésé-
re el kell érni azt, hogy a K+F 
szférában a fizetések elérjek az 
EU-átlag minimum 60%-át. A leg-
utóbbi idő k eseményei megmu-
tatták azt, hogy amíg az EU a 
belső  munkaerő piac védelmére 
a csatlakozást követő  években 
a közepesen-gyengén képzett 
munkaerő  szabad mozgását —
a „kézelszívást" — az új tagor-
szágokra nézve korlátozni kí-
vánja, a K+F-mobilitást várható-
an kifejezetten támogatni fogja. 

A kutatas-fejlesztés 
visszanyeri rangját 

...a 2002-re elérendő  1,5%-ról 
a K+F-kiadaások a GDP leg-
alább 2%-ára emelkednek... (a 
csatlakozást követ ő en. R. M.) 
...2006-ig legalább 30%-kal (6000 
fő vel) meg kell növelni a K+F 
területén foglalkoztatottak létszá-
mát oly módon, hogy a növek-
mény kétharmada lehető leg a 
versenyszférában valósuljon 
meg. 

(A Fidesz programjából szó 
szerint közöljük a kutatással 
foglalkozó részeket.) 

(...)Egyének, 

•

közösségek, or-
szágok sikere 
függ attól, hogy 
milyen mérték-
ben tudnak be-

-----, kapcsolódni és 
MF  mivel járulnak 

hozzá az elekt-
ronikus evolúcióhoz. Ezen a 
területen sem természeti, 
sem környezeti adottságok 
nem jelentenek el ő nyt, az 
anyagi feltételek mellett kizá-
rólag a szellemi termékek és 
azok realizálásának sebes-
sége számít. Magyarország 
számára esélyt jelent a világ-
gazdaság fejl ő désének ez a 
meghatározó iránya, mivel 
szellemi téren — különösen a 
reáltudományok terén — min-
dig versenyképes volt a vi-
lág országaival. Most kell ő  
oktatás-, innovációs és tudo-
mánypolitika mellett lehető vé 
vált számára versenyhátrá-
nyának gyorsabb ütem ű  le-
dolgozása. Ezek kialakításá- 

hoz a ciklus folyamán az 
MDF minden reálisan megad-
ható támogatást meg fog 
adni. 

Meghirdetjük a Türr István-
tervet Magyarország árvízi 
veszélyeztetettségének fel-
számolására és a vízépítés 
árvízvédelmen kívüli feladata-
ira. Támogatjuk az ezen a te-
rületen kialakított tudományos 
kezdeményezések megvaló-
sítását. 

A magyar gazdaság 6 éve 
tartó általános fellendülése 
mellett az agrárium hanyatlá-
sát, a vidéki emberek életesé-
lyeinek romlását éli meg az 
ország. Itt még az építkezés 
helyett a válságkezelés van 
napirenden. A jelenlegi agrár-
politika az agrárgazdaság 
egyetlen szektorának sem je-
lent megoldást és a jöv ő re 
nézve nem sok jót ígér. Az ag-
rárválság rendezése, az agrár-
gazdaság fejlő dési pályára ál-
lítása — a közelgő  EU-csatla-
kozás okán is — nem t ű r to- 

vábbi halasztást. Az MDF nyi-
tott az együttm ű ködésre szak-
emberek, gazdák, tudományos 
intézetek, egyetemek és érdek-
védelmi szervezetek széles 
körével a megfelelő  megoldás 
megkeresése érdekében. Az 
agrárgazdaság mással nem 
pótolható nemzeti értékünk. 

Az MDF tudomány- és tech-
nológiapolitikai törvény megal-
kotását javasolja, amelynek 
célja a kutatási és m ű szaki fej-
lesztési folyamatok szerkeze-
tének, irányításának és támo-
gatásának szabályozása a tu-
dásbázisú, az innovációs ké-
pesség, a gazdasági verseny-
képesség növelése és a nem-
zetközi integráció érdekében. 

A közoktatási rendszer mind-
annyiunké, de mű ködésért az ál-
lam felel! A tanügyigazgatás szer-
vezettebbé tételére hatósági jog-
körrel, szakmai felügyelettel fel-
ruházott hálózat kiépítését tartjuk 
szükségesnek. Az iskolák magas 
színvonalú oktatását ennek se-
gítségével (is) biztosítani kell, kü-
lönösen fontos az erő s minő ségi 
feltételek meghatározása és meg-
követelése a középiskolák ese-
tében. (...) 

13. 

Magyar Demokrata Fórum: 

A tudásbázisú társadalomról... 

Magyar Szocialista Párt: 

Tudományról, innovációról 
az információs társadalomban 

A jövő nk egyik legnagyobb kihívása, hogy 
• Magyarország képes lesz-e fejlesztési straté-

giájában a tudománynak, az innovációnak olyan 
meghatározó szerepet adni, amely lehető vé 

* 

1f 	
teszi versenyképes integrálódását a modern 
világgazdaságba. Mi, szocialisták, olyan tudo-

E - , :-,..'::7.$::::: mánypolitikai, innovációs stratégia megvalósí-
tását szorgalmazzuk, amely kiaknázza az in-

formációs társadalom, a globalizáció minden pozitív hatását, ezzel 
együtt tudományos és kulturális értékeink megő rzésével és fej-
lesztésével hazánkat a fejlett országok közösségének egyen-
rangú és versenyképes tagjává teszi. 

A kutatás szabadsága 

A Magyar Szocialista Párt alapvető  értéknek tartja és ő rzi a ku-
tatás szabadságát. Fellép a tudományos mű helyek önállósága, a 
tudományos közélet nagyobb tisztasága és demokratizmusa érde-
kében, a tudomány haladása szempontjából különösen hátrányos 
személyi, szervezeti vagy csoportmonopóliumok ellen. Az MSZP 
szerint a politikának nincs semmi keresnivalója a tudományban, 
ám meghatározó szerepe kell legyen a tudomány mű ködési kere-
teinek és feltételeinek kialakításában. Célunk, hogy a tudományt 
erő teljesebben bevonjuk a társadalmi-gazdasági kérdések megol-
dásába. 

Vissza kívánjuk adni a tudományos kutatás, az oktatás elmúlt 
évtizedekben elvesztett rangját, és megteremtjük fejlő désének szer-
vezeti, mű ködési feltételeit. Olyan kutatási, fejlesztési és felső okta-
tási intézményrendszerre van szükség, amely szembe tud nézni a 
következő  évtizedek várható kihívásaival és ugyanakkor képes a 
folyamatos megújulásra. Az oktatás, képzés széles társadalmi bá-
zisának megteremtése, az alapkutatások fokozott támogatása, a 
kutatás-fejlesztés intézményeinek megerő sítése együttesen ered-
ményezheti az ország tudásbázisának fejlő dését. Elengedhetetlen 
a kutatóhelyeken dolgozók bérének radikális emelése. Enélkül a 
fő hivatású kutatóhelyek túlnyomó többsége egy évtizeden belül 
összeomlik, s a felső oktatás színvonala is drasztikusan csökken. 

A Magyar Tudományos Akadémiát a hazai tudományos élet leg-
jelentő sebb fórumának, szellemi értéket ő rző  és értéket teremtő  
intézményének tartjuk, amelynek autonómiája megkérdő jelezhetet-
len. Konszenzuson alapuló munkamegosztást kívánunk kialakítani 
az egyetemi és az akadémiai kutatóhelyek között. 

Az „agyelszívás" 

A magyar tudománypolitikában az egyik legjelentő sebb probléma 
az ún. agyelszívás kérdésköre, a magyar tudósok jelentő s rétegé-
nek tartós külföldi munkavállalása, kiszakadása a magyar tudomá-
nyos életbő l. Az MSZP a magasan kvalifikált magyar tudományos 
munkaerő  külföldi tartós munkavállalását nem akadályozni kívánja, 
hanem a felhalmozott tudás hazai megjelenítésére, visszaforgatá-
sára helyezi a hangsúlyt. Olyan rendszer kialakítását és m ű ködte-
tését tervezzük, amely az új évszázad első  évtizedében jelentő s 
anyagi erő forrásokat csoportosít át a nemzetközileg komoly ta-
pasztalatokat szerzett és elismert magyar kutatók, tudósok bevo-
nására, reintegrálására a hazai kutatási és egyetemi oktatási rend-
szerbe. 

Megújítjuk a kutatásszervezés és a m ű szaki fejlesztés infrast-
ruktúráját, korszerű , átlátható intézményrendszert hozunk létre. 
Alapvető  fontosságúnak tartjuk az innováció regionális szintjeinek 
kiépítését, megerő sítését. 

Az állami gazdaságpolitika eszközeivel — adókedvezmények, gyor-
sított leírás, beruházási tartalék, feltalálói tevékenység elismerése 
— ösztönözzük a vállalkozói kör innovációs képességének növe-
kedését. Jelentő s szerepet szánunk a kis- és közepes vállalkozá-
sok innovatív fejlő dését elő mozdító kockázatitő ke-piacnak, a tu-
dás- és technológiai transzfer intézményeinek, az innovációs háló-
zatok kiépítésének és m ű ködtetésének. 

Olyan korszerű  irányítási rendszert teremtünk, amely az állam-
élet, a gazdaság és a nonprofit szféra területén egyaránt biztosítja 
a kutatás és fejlesztés szempontjainak érvényesülését. Ösztönöz-
zük, hogy a multinacionális cégek ne csak termelő , hanem kuta-
tást-fejlesztést szolgáló beruházásokat is telepítsenek Magyaror-
szágra. 

p. 

Tisztelettel köszöntjük 
a kitüntetett akadémiai tudósokat! 
„Az írás, a mű vészetek, a tudomány területein, az erkölcsi 

erő feszítések élményeiben elért" teljesítményeket Kossuth-
és Széchenyi-díjjal ismerte el Mádl Ferenc köztársasági elnök. 

Széchenyi-díjban 
részesült: 

Polgár László, a biológiai tu-
domány doktora, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szegedi 
Biológiai Központ Enzimológiai 
Intézet tudományos tanács- 

adója a proteázok hatásme-
chanizmusának több alapvető  
sajátossága tisztázásában 
végzett, nemzetközileg is elis-
mert kutatói, tudományos és 
publikációs tevékenységéért. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Búcsú egy jó baráttól 

Sírásra hajló, szomorú id ő  volt, mikor többezred magam-
mal utolsó útjára kísértük Schalkhammer Antalt, a bányász-
szakszervezet elnökét, az MSZOSZ egyik meghatározó szak-
szervezeti vezet ő jét, szakszervezetünk jó barátját és segí-
tő jét. 

Szabad Demokraták Szövetsége 

Az információs és tudásalapú 
társadalom kihívásairól 

Kedves Tóni fiata-
lon, alig több mint 55 
évesen hagytál itt 
mindent, munkát, hi-
vatást, szakszerve-
zetet, családot, bará-
tokat. Akkor, amikor 
még hihetetlen szük-
ség lett volna rád. Ak-
kor, amikor még ren-
geteg tennivalód lett 
volna szétzilált, többszörösen 
padlóra küldött szakmád, a 
magyarországi bányászat ma-
radványainak megmentésért. 
Akkor, amikor a szervezett 
magyar bányászok benned lát-
ták meggyalázott, fölösleges-
nek kikiáltott, szinte felszámo-
lásra ítélt szakmájuk méltósá-
gának meg ő rzését. Akkor, 

Nézzük az elő zményeket: 
1996-ban a mű vel ő dési és 

közoktatási miniszter rende-
letet alkotott a Széchenyi Pro-
fesszori Ösztöndíjról (SZPO), 
amely rögzíti, hogy „az ösz-
töndíjassal szerző déses jog-
viszony jön létre". 

1996. Fels ő oktatási tv.: „az 
ösztöndíj mértéke a minden-
kori minimálbér ötszöröse."  

amikor mindennél 
jobban bíztak benned 
a szervezett magyar 
bányászok. Akkor, 
amikor sz ű kebb pát-
riádnak és eszmetár-
sainak biztos pontja 
lettél volna a parla-
menti választások 
során. De csak sze-
mélyedben hagytál itt 
minket, szellemedben 

nem. Nyugodt lehetsz, ben-
nünk élsz tovább, példád, gon-
dolataid segítik munkánkat. Ve-
lünk maradsz, de azért búcsú-
zom a hagyományos bányász-
köszöntéssel: 

Jószerencsét! az ismeretlen 
utadon. 

Kuti László 

1997. Az Alkotmánybíróság 
törölte a rendelet azon részét, 
mely szerint: 

ösztöndíjban részesülhet az, 
aki „a pályázati felhívásnak a 
M ű vel ő dési Közlönyben tör-
tént meghirdetése id ő pontjá-
ban az 55. évét még nem töl-
tötte be." 

1997-re vonatkozó költség-
vetési tv: az ösztöndíj mérté- 

Megteremtjük 
az oktatás és a 
kutatás egysé-
gét (a kutatási 
források arányát 
jelent ő sen nö-
veljük a felső ok-
tatáson belül). 
A korszak-

váltás programja több ponton 
is képes ennek feltételeit 
megteremteni: 

— a kreditrendszer beveze-
tése által kiváltott szemlélet-
mód-változással, 

— több oktató bevonásának 
igényével, 	. 

— az oktató- és kutatómun-
ka anyagi és személyi feltét-
eleinek javítására irányuló el-
képzeléseivel. 

— A közjó érdekében az ál-
lam nagyon fontos feladata 

Kedves Olvasóink! 

A TUDOSZ honlapján, a 
www.tudosz.hu  címen a sajtó-
szemezgetésben összefoglalva 
olvashatják a felső oktatásról in-
dított ÉS-beli vitát. 

Emlékeztető ül, a vitaindító 
interjú januárban jelent meg 
Polónyi Istvánnal és Tímár Já-
nossal, Tudásgyár vagy pa-
pírgyár c. könyvükrő l készült 
interjúval. 

Azóta közreadták vélemé-
nyüket: 

Kéri László, 
Sáska Géza, 
Lukács Péter, 
Halász János-Lengyel Gergő , 
Falusné Szikra Katalin, 
Csepeli György, 
Köteles Lajos, 
Bélyácz Iván és 
Kozma Tamás. 

ke a mindenkori minimálbér 
nyolcszorosa. 

(Azt követő en került az eme-
lésre sor, hogy kormányrende-
let emelte meg az akadémiku-
sok tiszteletdíját a minimábér 
hétszeresére, illetve kilencsze-
resére.) 

2001-2002. évi költségvetési 
törvény: 

A Széchenyi Professzori 
Ösztöndíj 2001. évi összege 
2 448 000 forint/fő , 

2002. évi összege 2 638 000 
forint/fő . 

...A Széchenyi Professzori Ösz-
töndíjban részesülő  közalkalma-
zottak esetében (az új oktatói-
kutatói illetményt) az ösztöndíj 
megszű nését követő  hónap első  
napjától kell alkalmazni. 

Tehát az SZPÖ-ben részesü-
lő k bérét nem az oktatói-kuta-
tói bértábla szerint állapítják 
meg, hanem a közalkalmazotti 
bértábla alapján. 

Az SZPÖ megsz ű n ő  rend-
szer, 2001-ben már nem írt ki 
új pályázatot az Oktatási Mi-
nisztérium.  

azon nemzeti tudományok 
(irodalom, nyelvészet, törté-
nelem stb.) oktatásának és 
m ű velésének mecénásként 
történő  támogatása, amelyek-
re a piaci körülmények egy-
általán nem vagy csak na-
gyon nehezen alkalmazhatók. 

— Hasonló szerepet kell be-
töltenie az államnak az alap-
kutatások támogatásában is. 

Az oktatás és kutatás 
egysége 

A fels ő oktatásban dolgozók 
munkáját — az oktatási tevé-
kenység mellett — a kutató-
munkában, az innovációs 
projektekben való részvétel 
min ő síti. Ez számos kérdést 
vet fel, mint amilyen a kuta-
tás finanszírozása, a kutatói 
utánpótlás, a kutatás és a 
gazdasági élet kapcsolata, a 
szellemi tulajdonjogok stb. 

Az egyetemeken folyó okta-
tó- és kutatómunka viszonya 
az utóbbi évtizedben alapve-
t ő en megváltozott. A fels ő ok-
tatás tömegessé válása köz-
ben szigorúan végrehajtott lét-
számcsökkentés, majd az azt 
követő  létszámstop miatt az 
oktatási terhek jelent ő sen 
megnövekedtek. Ezzel párhu-
zamosan mind a régi (OTKA), 
mind az új támogatási és pá-
lyázati rendszerek (FKFP) el-
ső sorban a nemzetközi szin-
t ű  kutatómunkára ösztönöz-
nek. Hasonló szemléletet tük-
rözött a Széchenyi Professzo-
ri Ösztöndíj követelményrend-
szere is. Az egyetemi oktatók 
e kettő s szorításban dolgoz-
nak mind a mai napig. Úgy 
t ű nik, hogy a minő ségi oktatói 
munka ma kevésbé számíthat 
elismerésre, mint a kimagasló 
kutatói tevékenység. 

E kettő s szorításon — a nyu-
gati egyetemek mintájára —
olyan megoldással lehet eny-
híteni, amelynek hatására 
emelkedhet az oktató- és ku-
tatómunka színvonala is. 

— A legkiválóbb kutatók 
számára — elképzelésünk 
szerint — kutatói professzori 
állásokat kellene létesíteni, 
amelyhez kapcsolódóan a 
posztgraduális képzésben 
való részvétel lenne az ok-
tatói feladat. 

— Ezzel párhuzamosan 
olyan, kifejezetten oktatói ál-
lásokat is kellene létesíteni, 
amelyben a feladat a töme-
ges képzésben való közrem ű -
ködés lenne. 

Az egyes állások közötti át-
járhatóság lehet ő ségét is 
nyitva kellene hagyni. A kor- 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
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18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

mányzat feladata az lénne, 
hogy megfelelő  normatívák ki-
dolgozásával és a humánerő -
forrás-gazdálkodás jelenlegi 
merev kereteinek lazításával 
ösztönözze az intézményeket 
az oktatás és kutatás mód-
szertani és minő ségi megújí-
tására. 

A fels ő oktatási intézmények 
sohasem mondhatnak le a ku-
tatási és innovációs projek-
tekben való részvételr ő l és az 
erre való ösztönzésr ő l. Ez 
alapvető  érdekük, hiszen be-
vételeik jelent ő s része ilyen 
forrásokból származik. Fon-
tos nemzetgazdasági érdek is 
f ű z ő dik az egyetemi kutatási 
és fejlesztési munkákhoz, hi-
szen a felső oktatás súlya a 
hazai K+F szellemi kapacitá-
son belül 50-60%-ra tehet ő . 
Ez a kapacitás azonban nem 
hasznosul eléggé a gazdasá-
gi szférában. 

Az intézmények öner ő b ő l 
nem lesznek képesek leküz-
deni az akadályokat, s ezen 
a területen jelent ő s kormány-
zati segítségre van szükség. 
Elengedhetetlen az infrastruk-
túra gyors fejlesztése és az 
EU-konform, ösztönző  jog-
szabályok és a jelenleginél 
lényegesen kedvező bb támo-
gatási rendszer kidolgozása 
(beleértve a szellemi tulajdon-
jogokra vonatkozó szabályo-
zást is). 

Visszaállítjuk 
a versenypályázati 

rendszert 
A jelenlegi kormány fokoza-

tosan felszámolja a korábbi 
években megalkotott pályázati 
rendszert. Pusztán a közalkal-
mazotti bérbesorolás alapján 
kategorizál, holott az nem 
serkenti az oktatókat és ku-
tatókat a magasabb színvona-
lú munkára. A jobb minő ségi 
munkát végz ő  oktatók jobb 
anyagi, szakmai körülménye-
ket érdemelnek, s ehhez a 
nyílt pályázati rendszer bizto-
sítja a legmegfelelő bb kerete-
ket. Tudomásul kell venni, 
hogy miután Magyarország 
felvételt nyer az EU-ba, a 
nyílt pályáztatás kedvezmé-
nyezettjei külföldi oktatók is 
lehetnek. 

A versenypályázati rendszer 
minden formája teljesítmény-
re ösztönöz. Ezt célozta a 
Széchenyi Professzori és a 
Bolyai Ösztöndíj, a kutatási 
pályázatok rendszere, könyv-
tár-támogatási pályázatok le-
het ő sége stb. 

Az a felső oktatási finanszírozá-
si rendszer, amelynek alapja lé-
nyegében egyedül a hallgatói lét-
szám, amely azonban nem biz-
tosít elegendő  forrást az intézmé-
nyek számára, egysíkúan a fel-
ső oktatási intézmények oktatói 
tevékenységét honorálja és tolja 
túlzottan elő térbe, a kutatási, il-
letve fejlesztési tevékenységek-
re azonban kevéssé ösztönöz. 

A pályázati rendszerekre 
fordított források csökkenté-
se helyett inkább új forráso-
kat kell teremteni, amelyekb ő l 
az intézmények oktatói és 
oktatói teamjei többletforrá-
sokhoz juthatnak. 

(pintér) 

Tiszteletdíjak 
A Szószóló elő ző  számában a tiszteletdíjakkal foglalkoztunk. 
Most tekintsük át azok történetét. 1996 júliusában a kormány 
rendeletet alkotott az akadémikusi és akadémiai doktori tisz-
teletdíjakról: 

— az akadémikusi tiszteletdíj rendes tagnak a mindenkori mi-
nimálbér kilencszerese, 

— levelez ő  tagnak a mindenkori minimálbér hétszerese, 
— az Akadémia doktorainak a mindenkori minimálbér kétsze-

rese. 
2001-ben a Kormány módosította rendeletét: 

.. a növekedési ütem a tiszteletdíjak tekintetében a 2001. és 
a 2002. évben nem érvényesül. E két évben a tiszteletdíjak 
összege: 

2001. év 	2002. év 
Akadémia rendes tagja 	288 000 Ft/hó 360 000 Ft/hó 
Akadémia levelező  tagja 224 000 Ft/hó 280 000 Ft/hó 
Akadémia doktora 	64 000 Ft/hó 	80 000 Ft/hó. 

Elnézést az olvasóktól, a Szószóló elő z ő  számában hibásan 
jelent meg a doktorok és a levelező  tagok 2002. évi tisztelet-
díja. 

R. M. 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 
Újsághír: Három Széchenyi Professzori Ösztöndíjas tudós 
bírósághoz fordult, mert kevesebb ösztöndíjat kap, mint 
amennyirő l az Okatatási Minisztériummal között szerző désük 
szól. 
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Tudósítás 
Nem sokkal azután, hogy le-

gördült a minimálbér tárgyalá-
sokat lezáró függöny, 2001. 
november 28-án, szerdán ismét 
tárgyalóasztalhoz ültünk az Or-
szágos Munkaügyi Tanácsban 
(OMT). Részint azért, hogy 
meghallgassuk a Munkaügyi 
Közvetítő  és Döntő bírói Szolgá-
lat (MKDSZ) ötéves munkájáról 
készült beszámolót, aminek el-
készítését mi javasoltuk egy 
tavaszi ülés során. Részint 
azért, hogy elkezdjük a tárgya-
lásokat a versenyszféra 2002. 
évi keresetnövekedésének aján-
lott mértékeirő l. Ez utóbbi — mint 
bizonyára emlékeznek rá Ked-
ves Olvasóim — hosszas, több-
fordulós tárgyalás szokott lenni, 
s elő fordult már az is, hogy a 
három tárgyalópartner nem tu-
dott megegyezni. 

Félreértés...? 
Mielő tt azonban hozzáfoghat-

tunk volna a kitű zött témák tár-
gyalásához a munkáltatók oldal-
elnöke jelezte, hogy van napi-
rend elő tti hozzászólásuk. Ebben 
kifogásolták, hogy két fontos tör-
vény, a társadalmi szervezetek 
és alapítványok nyilvántartásba 
vételével, valamint a jogi szemé-
lyekre vonatkozó büntető  rendel-
kezésekkel foglalkozó törvények 
nem kerültek elő zetesen az OMT 
elé tárgyalásra. 

A kormányoldal tagjai értetlen-
kedve fogadták a felvetést, hi-
szen a javaslatot az oldalak 
megkapták, s az október 1-jei 
soros elnöki megbeszélésen az 
oldalak vállalták, hogy még ok- 

idtóberben jelezzük, hogy élni kí-
vánunk a véleményezési jo-
gunkkal. 

Ezek után a mi oldalunk so-
ros elnöke jelezte, hogy a mun-
kaügyi bizottságban elhangzó 
tiltakozásunk ellenére sem ke-
rült a téma az OMT ülés elé. 
Ezért az észrevételeinket most 
mondjuk el. Ezt meg is tette, 
fölolvasva a korábban megfo-
galmazott javaslatunkat. 

Erre már többen is reagál-
tak a kormányoldalról: 

Idézzük pontosan az el-
hangzottakat. 

Sem a kormány, sem a 
munkáltatói oldal nem javasol-
ta az ülésre t ű zést. 

A kérdés nem tartozik az 
OMT hatáskörébe. 

Alapvet ő en félreértésrő l van 
szó. 

A törvényjavaslat alkotmány-
bírósági döntésen alapul. 

Gyakorlatilag magyarázták 
nekünk a megmagyarázhatat-
lant, helyenként már odáig 
menye, hogy azt is magyaráz-
ták, miért jó nekünk e törvény. 

Oldalelnökünk visszautasítva 
egyes kormányzati kijelentése-
ket a nevünkben követelte a 
törvény visszavonását. Majd 
megjegyezte: nem ártana el-
dönteni, hogy mely törvények 
érintik a munka világát. Ez 
például igen. Megjegyezte azt 
is, hogy ma nem kívánunk e 
témáról vitát nyitni. 

Ezek után az első  napirendi 
pont tárgyalásának kezdeteként 
a MKDSZ elnöke tartott szóbe-
li kiegészítést — már csak azért 
is, mert az illetékes munkajogi 
bizottság kötelezte erre — a 
szolgálat létszámhelyzetérő l, az 
oktatás és képzés kérdésérő l 
és a szolgálat mű ködésének 
törvényi problémáiról: 

1. A szolgálat 1996-ban 98 fő s 
közvetítő i és döntő bírói csapattal 
indult (ez nem fő állású létszám, 
a hivatal továbbra is két fő bő l: 
elnök és elnökhelyettes áll), ezt 
a létszámot 99-ben megújították, 
és jelenleg 63 fő re csökkent a 
létszám. Továbbra is kérdés, 
hogy hány fő s az optimális lista. 

2. Már az első  lista résztvev ő i 
is részesültek oktatásban, töb-
bek közt angol és amerikai ok-
tatók képezték ő ket. A második 
listáról egy fő  kivételével min-
denki részesült képzésbe. 

3. A törvény a jogvitákba teszi 
lehető vé a közvetítő k bevonását. 

Szóviv ő nk hozzászólásában 
kifejtette, hogy oldalunk megtár-
gyalta az elő terjesztést, s a szol-
gálat létét és munkáját nagyon 
fontosnak tartja. Ez indokolja 
annak a fontosságát is, hogy az 
itteni rögtönzés helyett szakér-
tő k tárgyalják meg a javaslato-
kat. Ez azért is fontos, mert je-
lenleg még az oldalunkon belül 
sincs egyetértés az egyes kér-
désekben. Kijelentette, hogy el-
fogadjuk a munkajogi bizottság 
azon álláspontját, mely szerint 
álljon föl egy szerkesztő bizottság 
szakmailag elő készíteni és konk-
retizálni a javaslatokat. Megje-
gyezte azt is, hogy e témában 
részletes vitát nem javasolunk. 

A munkáltatók szóvivő je egyet-
értett velünk. Tapasztalataik sze-
rint — melyeket késő bb részlete-
sen is ismertetett — az MKDSZ 
munkája jobb, mint a beszámo-
ló. Megjegyezte, hogy a közvetí-
téseket nem lehet lesz ű kíteni 
azon munkahelyek körére, ahol 
van kollektív szerző dés. Kijelen-
tette azt is, hogy támogatják a 
szakértő i bizottság létrehozását. 

A kormányoldal szóvivő je is 
nagyra értékelte az MKDSZ 
munkáját, mint olyan intézmé-
nyét, melynek jövő je van. Ő k is 
egyetértettek a szakértő i bizott-
ság fölállításával. 

Az elő terjesztő , az MKDSZ elnö-
ke elfogadta az OMT javaslatát. 

Végül is megállapodtunk ab-
ban, hogy a munkajogi bizott-
ság jegyző könyve alapján meg 
lehet a feladatot fogalmazni, s 
mindhárom oldal hamarosan 
megnevezi azt a három-három 
fő t, akik részt vesznek a továb-
bi munkában. 

Bizonytalanság 
A vita végére megérkezett a 

Miniszterelnöki Hivatal munka-
ügyekért felelő s államtitkára is, akit 
az eddigi munka során hiányolni 
kényszerültünk, hogy bekapcso-
lódhasson a munkába. Szó sze-
rint kiegészült vele a kormányzati 
oldal, mert az első  napirendi pont 
tárgyalói a téma lezárását köve-
tő en — szokás szerint — elmentek. 

Mivel a téma elő terjesztő je, a 
hagyományoknak megfelelő en a 
munkavállalói oldal volt, ezért el-
ső nek a mi szóvivő nk kapott szót. 
Elmondta, hogy a meglehető sen 
rövid elő terjesztésünkhöz szóban 
kíván hosszabb kiegészítést ten-
ni, amelyben megindokolja javas-
latunkat. E kiegészítésben adunk 
egy helyzetértékelést, hogy lás-
suk honnan indultunk. Megje-
gyezte, hogy ebben szeretnénk 
egyetértést. Elmondjuk, hogy 
milyen feltételrendszerrel számo-
lunk, és rávilágítunk javaslatunk 
egyéb hátterére. 

Igy is tett. Hosszasan fejtette ki 
oldalunk véleményét. Elmondta, 
hogy a reálkeresetek növekedé- 

se elmaradt a gazdasági növeke-
déstő l. Ez az uniós csatlakozás-
kor is problémát okozhat, mert túl 
távol leszünk az uniós bérektő l. 
Problémát okoz, hogy az új mini-
málbér miatt (amivel egyébként 
egyetértettünk) összetorlódnak a 
bérek. Ezért el kell kezdeni en-
nek a feloldását. Szerintünk azok-
nak is jelentő s reálbér-növekedés-
be kell részesülniük, akik nem mi-
nimálbéren vannak. 

Megjegyezte azt is, hogy az 
adótábla bizonyos kereseti kate-
góriákban kissé javult. Majd ar-
ról beszélt, hogy a gazdasági 
növekedés és az infláció kap-
csán sok a bizonytalanság. Még 
nem látszanak teljes biztonság-
gal a 2002. évi adatok, de az 
elő rejelzések szerint esély van 
egy 4,5%-os növekedésre. Az 
inflációval kapcsolatban viszont 
abszolút egyetértés van az olda-
lunkon belül abban, hogy nem 
tudjuk elfogadni a kormány inflá-
ciós elő rejelzéseit. Mi is örülnénk 
a maximum 4-5%-os inflációnak, 
de ezt a prognózist szakértő ink 
véleménye alapján megalapozat-
lannak tartjuk. Ezért kérjük is a 
kormányzati oldalt: fejtse ki, mi-
lyen garanciák támasztják alá az 
el ő rejelzésüket. Megjegyezte, 
hogy még egyszer nem mehe-
tünk be egy olyan csapdába, 
mint tavaly. 

A munkáltatók szóviv ő je meg-
ígérte, hogy rövidebb lesz, és 
úgy is tett. Kifejtette: 

1. Szeretnének minél hama-
rabb megállapodni, s ezért ne 
fussunk túl sok kört. 

2. Oldaluk a háromoldalú 
megállapodásban érdekelt. 

3. Speciális helyzetben van-
nak az új minimálbér miatta. 

4. Az alacsony inflációban 
szeretnének hinni, ezért ala-
csony maximális összegben 
érdekeltek. 

5. Szerintük nem szerencsés, 
ha az elő ző  évek bérfolyama-
tait elemezzük. 

Elmondta azt is, hogy nem part-
nerek a gazdasági növekedést 
jelent ő sen meghaladó reálbér-
növekedésben. Megemlítette, 
hogy tudnak mozogni, de látniuk 
kell a partnerek hozzáállását is. 

A kormányoldal szóvivő je sze-
rint nekik is fontos, hogy három-
oldalú megállapodás szülessen, 
ezért végig aktívan részt vesz-
nek a tárgyalásokban. Elmond-
ta, hogy a kormány abban ér-
dekelt, hogy a reálkeresetek 
növekedjenek, ezért elfogadják, 
hogy a gazdasági növekedéssel 
arányos legyen a bérnövekedés. 
Ezért továbbra is az a vélemé-
nyük, hogy a GDP növekedésé-
nek 50%-a legyen a minimum a 
reálkeresetek növekedésénél. A 
minimálbér radikális emelésének 
hatásaival tisztában voltak, de a 
mérték nem lehet általános. Vé-
leményük szerint is vitathatatlan, 
hogy pontos inflációs elő rejelzé-
sekre van szükség. 

A szóviv ő  hozzászólását az 
oldalról többen is megtámogat-
ták, így a Pénzügyminisztérium 
és a Magyar Nemzeti Bank 
képviselő je is. 

A munkavállalók zsebe 
Ezek után oldalunk szóvivő je, 

megjegyezte: miért ne lehetne 
egyszer egy olyan év, amikor a 
pénz a munkavállalók zsebébe, 
és nem a munkáltatókéba, illet-
ve a kormányéba megy. Majd 
ismertette konkrét javaslatainkat: 

1. Az idén szeretnénk bér-
ajánlást, de jót. 

2. 10-13%-ot javaslunk (de 
készek vagyunk tárgyalni). 

3. Számunkra elfogadhatatlan 
a GDP növekedés 50 §-ához 
kötés. Ez tartóssá teszi a lema-
radásunkat. 

Ezekhez már többen is hoz-
zászóltak a munkáltatói oldal-
ról, többek között amellett ér-
velve, hogy miért nem lehet 
túlemelni a béreket, majd szü-
netet kértek. 

A szünet elő tt azonban még 
meg kellett hallgatnunk a MeH 
államtitkárának hosszas, sem-
mitmondó hozzászólását. Mely-
nek végén kifejtette: a kormány 
nem tervezi alul az inflációt, és 
nem igaz, hogy ellenő rzés nél-
kül költi a pénzt. 

A mintegy negyedórás szünet 
után a munkáltatók szóviv ő je 
megkérdezte tő lünk, hogy érde-
mi módon lefelé el tudunk-e 
mozdulni a számainkkal. 

Szóviv ő nk erre úgy reagált, 
hogy számunkra az derült ki: a 
munkáltatóknak kell fölfelé el-
mozdulniuk. Majd rövid szüne-
tet kért, amely után ismertette 
újabb javaslatunkat. Mi sávos 
megállapodást szeretnénk köt-
ni 3 százalékos különbség ű  
sávval. Javaslatunk: 9,75-
12,5%. 

Erre a munkáltatók kértek rö-
vid szünetet, majd kifejtették: 
méltányolják az elmozdulásun-
kat, de kevésnek tartják. Az ő  
újabb ajánlatuk, 7-9% szerin-
tük jobb (nekik). 

A kormányoldal szóvivő je ek-
kor üdvözölte a kölcsönös el-
mozdulást, majd megjegyezte: 
a 2%-os sáv jobb, mint a 3%-
os (nekik). 

Szóvivő nk üdvözölte az újabb 
javaslatot, majd bemondta a kö-
vetkező  számunkat: 9-12%. Leg-
alább már van egy közös szám 
a javaslatokban, jegyezte meg. 

Ekkor a kormányoldal szóvivő -
je azt ajánlotta, hogy függesszük 
föl a tárgyalást és december 7-
én, pénteken folytassuk. 

Így is tettünk, s ugyanabban 
a fölállásban folytattuk az alku-
dozást. 

Az alkufolyamat vége 
A sorrend szerint ismét mi 

következtünk, s ezt kihasznál-
va szóvivő nk újabb érveket ho-
zott fel a számaink mellett. 
Bevezető je végén kijelentette: 
mi készek vagyunk megálla-
podni, ha a munkáltatók elmoz-
dulnak. Ugyanakkor megjegyez-
te, hogy a megállapodáshoz 
mellékelni kívánunk egy szöve-
ges javaslatot, melyben közö-
sen kijelentjük, hogy 

— az OMT kezdeményezi, hogy 
a 2002. évi bértárgyalások az 
ágazatokban, munkahelyeken 
haladéktalanul kezdő djenek meg, 
és a béremelések január elsejé-
tő l valamennyi kereseti kategóri-
ában történjenek meg. A bér-
emelések során, az 50 ezer Ft-
os minimálbér bevezetése mel-
lett részesüljenek kiemelt figye-
lemben a bértorlódásokban leg-
inkább érintett és a vállalati tel-
jesítmények alakulásában meg-
határozó állománycsoportok. 

— az OMT oldalai sürgetik, hogy 
a minimálbér-emelésben különö-
sen érintett munkahelyek támo-
gatására kialakított kompenzáció 
felhasználására már az I. ne-
gyedévben legyen lehető ség. 

— az OMT fontosnak tartja a 
többéves, már érvényben lév ő  
bérmegállapodások értékállósá-
gának megő rzését. Álláspontja 
szerint azok béremelési para-
métereinek lefelé történő  kor-
rekcióját nem indokolhatja, ha 
a felek a jelen megállapodás- 

nál magasabb mértékben ál-
lapodtak meg. 

— az állami többség ű  tulaj-
donú vállalatoknál tulajdonosi 
döntés alapján kerüljön sor a 
legalább az OMT által elfoga-
dott bérajánlásnak megfelel ő  
keresetnövekedésre. 

— az OMT kezdeményezi, és 
az oldalak saját szervezeteik-
nél képviselik, hogy a bértár-
gyalásokon figyelembe vett 
paraméterekben bekövetkező  
változások esetén kerüljön sor 
évközi korrekcióra. Ennek ér-
dekében javasolják a munka-
helyi, ágazati, illetve a több 
munkáltatóra kiterjedő  kollek-
tív szerző désekben annak rög-
zítését, hogy a féléves ada-
tok ismeretében 2002 szep-
temberét ő l szükség szerint ke-
rüljön sor az inflációs adatok-
nak, teljesítménymutatóknak 
megfelelő  pontosításokra. 

— az OMT oldalai 2002-re 
vonatkozó bérajánlásukat a 
hazai keresetek európai uni-
ós felzárkóztatásnak szüksé-
gességét elismerve alakították 
ki. Szorgalmazzák, hogy az 
uniós teljesítményekhez köze-
ledő  munkát az uniós bérek-
hez közeled ő  jövedelmekkel 
szükséges ösztönözni és el-
ismerni. 

A munkáltatók szóvivő je sze-
rint már a legutóbbi tárgyalá-
son is tettek pozitív elmozdu-
lást. Az alkufolyamat végén 
vagyunk, ahol megállapodha-
tunk, s a kormány csatlakoz-
hat. Megjegyezte, hogy nehe-
zen tud oldalunk fölvetésére 
válaszolni, és azt, hogy osto-
baság lenne lezárkózni egy 
szöveges kiegészítéstő l. Ja-
vaslatunk témaköreit általában 
elfogadja, de vannak kiegészí-
tései. 

A kormányoldal is a három-
oldalú megállapodásban ér-
dekelt, mondta a szóvivő jük, 
kijelentve, hogy kölcsönös 
kompromisszumokkal akár ma 
is megállapodhatunk. Bejelen-
tette azt is, hogy elvben nem 
zárkóznak el a szöveges ki- 
egészítést ő l. 	Ugyanakkor 
megemlítette, hogy nehéz 
helyzetben vannak, mert nem 
tudtak a különböző  tárcákkal 
egyeztetni (arról a kiegészí-
tésrő l, amit még nem kaptak 
meg). 

Ezek után szóviv ő nk is meg-
erő sítette, hogy mi is a három-
oldalú megállapodásban va-
gyunk érdekeltek. Majd beje-
lentette, hogy szeretnénk a 
munkáltatókkal egyeztetni, s 
ehhez szünetet kérünk. Miu-
tán a kétoldalú tárgyalásokat 
a munkáltatók is elfogadták, 
megkaptuk. A kormányoldal 
szóviv ő je ekkor bejelentette, 
hogy ő k a tárgyalóterembő l 
drukkolnak. 

A szünet több mint másfél 
órásra sikeredett, amikor a 
munkáltatókkal tárgyaltunk 
ugyan, de az igazi vita az ol-
dalunkon belül volt, ugyanis az 
Autonómok elnöke ragaszkod-
va eredeti elképzeléseihez 
semmibe sem akart megálla-
podni. 

Bérfeszültségek 
A tárgyalás folytatásakor szó-

vivő nk elmondta, hogy a szü-
netben komoly vitákat folytat-
tunk a munkáltatói oldallal és 
saját magunkkal is. Azt szeret-
nénk, ha ma megszületne a 
megállapodás, de ehhez elő -
ször még szeretne a körülmé-
nyekrő l beszélni. 



Keresetek 2002. január (KSH) 

Teljes munkaidő ben alkalmazottak bruttó keresete 

Nemzetgazdaságban 
	

112 400 Ft/hó 
fizikai fogl. 	 81 300 Ft/hó 
szellemi fogl. 	 151 400 Ft/hó 

Versenyszféra átlaga 
	

105 800 Ft/hó 
fizikai fogl. 	 78 400 Ft/hó 
szellemi fogl. 	 161 600 Ft/hó 

Költségvetési átlag 
	

128 900 Ft/hó 
fizikai fogl. 	 98 100 Ft/hó 
szellemi fogl. 	 141 500 Ft/hó 

Keresetek: az adott hónapban kifizetett alapbér, bérpótlék, 
bányászati h ű ségjutalom, Széchenyi Professzori ösztöndíj, 
kiegészítő , fizetés, prémium, jutalom, 13. havi és további fize-
tés. 

Munkajövedelmek 2002 januárjában (KSH) 

Teljes id ő ben foglalkoztatottak 

Nemzetgazdasági szféra 	116 926 Ft/hó 
Vállalkozói szféra 	 109 894 Ft/hó 
Költségvetési szféra 	 134 570 Ft/hó 
A munkajövedelem (munkavégzéshez kötő dő  jövedelem) a 

hazai kereseti elemeken felüli pénzbeni, illetve természetbeni 
juttatásokat is tartalmazza (pl. külföldi kiküldetés, lakhatási 
költségtérítés, étkezési térítés, munkába járás költségének 
térítése, jubileumi jutalom, tárgyjutalom. 

Tisztelettel köszöntjük 
a kitüntetett akadémiai tudósokat! 

(Folytatás az els ő  oldalról) 

Széchenyi-díjat 
megosztva kapott: 

Ormos Pál, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelez ő  
tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia Szegedi Biológiai 
Központ Biofizikai Intézetének 
igazgatója, és Galajda Péter, 
a Magyar Tudományos Aka- 

démia Szegedi Biológiai Köz-
pont Biofzikai Intézete tudo-
mányos segédmunkatársa ki-
magasló jelentő ség ű , felfede-
z ő  igény ű  tudományos mun-
kásságukért: a fénnyel ké-
szített és fénnyel hajtott me-
chanikus mikrogépek nemzet-
közileg is rendkívüli érdeklő -
dést és elismerést kiváltó 
meg alkotásáért. 

2002. MÁRCIUS 

A régi 49/1993. (III. 26.) Kormányrendelet 
és az új 2001. december 27-i módosításai 

csolatban álló gazdasági társaságnak 
tagja, illetve vezető  tisztségviselő je. 

Régi: (6) Magasabb vezető  és veze-
t ő  beosztás ellátásával nem bízható 
meg az a közalkalmazott, aki a mun-
káltatóhoz hasonló tevékenységet foly-
tató vagy a munkáltatóval rendszeres 
gazdasági kapcsolatban álló gazdasá-
gi társaságnak tagja. Ezen rendelke-
zést ő l indokolt esetben magasabb ve-
zet ő  esetében a megbízási jogkör gya-
korlója, vezet ő  beosztás esetén pedig 
a munkáltató szerv vezet ő je eltérhet. 

Új: (6) Az (5) bekezdésben megha-
tározott feltétel a megbízás egész id ő -
tartamára vonatkozik. 

33/2000. (XII.26.) OM rendelet 1002.§ (1) Közalkalmazotti osztály 

Munkakör megnevezése 
alsó 
képzettségi szint 

közép 
képzettségi 

felső  
képzettségi szint 

A B CDE F G H I J 
8. ügyviv ő -szakértő  
9. fő mérnök 
10. tanszéki mérnök, tanszéki 
vegyész 
11. gazdasági, m ű szaki, 
igazgatási ügyintéző  
12. ügyviteli alkalmazott * 
13. technikus, laboráns 

14. m ű szaki (fenntartási 
üzemviteli alkalmazott, 
szakmunkás segédmunkás, 
kisegítő  alkalmazott) 

A munkáltatók szóviv ő jének 
úgy t ű nt, hogy a melléklet fon-
tosabb, mint a megállapodás. 
Ezért azt javasolta: elő bb álla-
podjunk meg, s utána beszél-
jünk a szöveges javaslatról. 

A kormányoldal szóviv ő je 
meger ő sítette, hogy ahhoz a 
papírhoz, amit nem ismernek, 
nem tudnak hozzászólni. 

A mi szóviv ő nk kifejtette, 
hogy bármilyen számról be-
szélünk a bértorlódást nem 
tudjuk elkerülni. 

Az oldalunkról ezek után 
hozzászóló ASZSZ képvisel ő -
je rákérdezett, hogy hogyan 
áll az európai bérekhez való 
felzárkózás folyamata. Mikor 
láthatjuk az elképzeléseket, és 
mikor tárgyalunk róla? A bér-
tárgyalással kapcsolatban az 
az elképzelés, amit a Fidesz 
meghirdetett? A minimálbér 
drasztikus emelése mellett a 
bérfeszültségekre nem tudnak 
mondani semmit. Megjegyez-
te, hogy kilátástalan helyzet-
ben vannak azok, akiknek 
bére alig van a minimálbér 
fölött. A kormánynak erre nem 
volt javaslata. Megemlítette 
azt is, hogy a bérfeszültségek 
megrontják a munkahelyi lég-
kört. 

A munkáltatói oldal szóviv ő -
je ekkor már értetlenkedett: 
nem tudom, hogy mirő l tárgya-
lunk. Mi megállapodni jöttünk 
ide, azért, hogy megállapod-
junk a számokban. 

A kormányoldal szóviv ő je 
megjegyezte, hogy a felzár-
kóztatási stratégia szövege el-
készült, de még nincs jóvá- 

A szóvivő nk ezek után átadta 
partnereinknek a kiegészítés szö-
vegtervezetét, és kérte, hogy vi-
szonyuljanak hozzá. A munkál-
tatók szóvivő je viszont kijelentet-
te, hogy elő ször a számokról akar 
megállapodni. Ekkor a mi szóvi-
v ő nk elkezdte győ zködni, meg-
lehet ő s sikerrel. A kormányoldal-
nak viszont eljárási problémái 
támadtak, ugyanis a javaslatot 
egyeztetniük kell. Szerintük van-
nak benne technikailag megva-
lósíthatatlan dolgok, de elvileg 
nem zárkóznak el tő le. 

Ismét öt perc szünetet kértünk, 
amit meg is kaptunk. A szünet 
után - mely tényleg öt perc volt 
- a szóvivő nk bejelentette, hogy 
egy tartózkodással elfogadott 
újabb javaslatunk, hogy a kere-
setnövekedés ajánlott mértéke 8-
10,5% legyen. Ezek után a ki-
egészítés szövegét kezdte el is-
mét nagyarázni, a végén kijelent-
ve: ha nem is fogadjuk ma el a 
végleges szöveget, az elvekben 
jussunk egyetértésre. 

Az Autonómok képvisel ő je, 
magyarázva a tartózkodását, el-
mondta: hibának tartja, hogy 
nem egy menetben állapodtunk 
meg a minimálbérrő l és a bér-
ajánlásokról (ez azért máskor is 
elő fordult). Ismét beszélt a fel-
zárkóztatásról (illetve annak kés-
lekedésérő l). Ugy vélte, hogy a 
mostani megállapodás nem ke-
zeli a bérfeszültséget, ezért nem 
tudott rá igent mondani, viszont 
a tartózkodásával elő segítette 
az oldalvélemény kialakulását. 

A munkáltatói oldal is elfogad-
ta a 8,5-10 százalékot, majd 
szóviv ő jük a mellékletrő l szólt, 
megemlítve, hogy mivel érte- 

SZÓSZÓLÓ 

nek, illetve mivel nem értenek 
egyet, mit javasolnak átfogal-
mazni, illetve puhítani. 

A kormányoldal is nagyra 
értékelte a kialakult közös ál-
láspontot, és elfogadta azt. A 
szóviv ő jük szerint a melléklet-
hez most nem kívánnak hoz-
zászólni, föl kell készülniük rá. 

Ezek után oldalunk szóviv ő -
je megköszönte a munkálta-
tói oldal pozitív reagálását, ki-
emelve, hogy ez a megálla-
podás az ágazati, munkahe-
lyi tárgyalásokat segíti. Java-
solja, hogy a melléklet szö-
vegét kés ő bb tárgyaljuk meg, 
s a megállapodás és a mel-
léklet együtt legyen érvényes. 
Tárgyalási fórumnak a bérbi-
zottságot javasolta. 

A munkáltatók viszont a so-
ros elnöki, szóviv ő i fórumot ja-
vasolták ugyanerre. A kor-
mányoldal is ez utóbbival, il-
letve egy soros elnökök által 
javasolt ad hoc bizottságban 
látta a megoldást. 

Szerintünk soros elnökin 
kell megállapodni a politikai 
kritériumokról, és ha kell 
szakért ő i egyeztetésen kell 
kidolgozni a részleteket. 

Ezen még egy darabig szösz-
mötöltünk, majd megállapod-
tunk, abban viszont egyetértet-
tünk, hogy a politikai államtitkár 
úrnak nem kell személyesen 
részt venni e tárgyalásokon. 

Ezek után még áttekintettük, 
mely témákat kellene ez év-
ben még megtárgyalni, de 
egyetértettünk abban, hogy 
mindhárom kibírja január ele-
jéig, s elég lesz csak akkor 
tárgyalni, azt hívén, hogy ak-
kor úgysem lesz semmi ko-
moly témánk. 

Ebben azonban tévedtünk. 
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Tudósítás 

A rendelet hatálya 

Régi: 1. §, E rendelet hatálya a köz-
ponti költségvetési szervként m ű kö-
dő  kutatóintézetekben, a nem kutató-
intézetként mű köd ő  központi költség-
vetési szerveknél tudományos kuta-
tói munkakörökben és a Magyar Tu-
dományos Akadémiához (a további-
akban: Akadémia) tartozó, kutatási ki-
egészít ő  (támogatott kutatóhelyeket 
fenntartó, szolgáltató, jóléti) akadémi-
ai központi költségvetési szerveknél 
(a továbbiakban: munkáltató) foglal-
koztatottak közalkalmazotti jogvi-
szonyára terjed ki. 

Új: 1. §. E rendelet hatálya a központi 
költségvetési szervként m ű ködő  kuta-
tóközpontokban, kutatóintézetekben (a 
továbbiakban együtt: kutatóintézet), a 
nem kutatóintézetként m ű ködő  központi 
költségvetési szerveknél tudományos 
kutatói munkakörökben és a Magyar Tu-
dományos Akadémiához (a továbbiak-
ban: Akadémia) tartozó kutatási kiegé-
szítő  (támogatott kutatóhelyeket fenntar-
tó, szolgáltató, jóléti) akadémiai központi 
költségvetési szerveknél (a továbbiak-
ban: munkáltató) foglalkoztatottak köz-
alkalmazotti jogviszonyára terjed ki. 

[A Kjt. 23. §-a 
(3)-(4) bekezdéséhez] 4. § (1) 

Régi: (1) Magasabb vezető  beosz-
tású közalkalmazott a kutatóintézet 
vezet ő je. 

Új: (1) Magasabb vezető  beosztá-
sú közalkalmazott: a kutatóintézet ve- 

zető je (f ő igazgató, igazgató); kutató-
központban annak szervezeti és mű -
ködési szabályzatában önálló szerve-
zeti egységként feltüntetett intézet 
igazgatója, ügyvezető  igazgatója. 

5.§ (3) 

Új: (3) Az (1) bekezdésben említett 
megbízás csak határozott idő re, leg-
feljebb öt évre szólóan adható. A meg-
bízás - az (1) és a (4) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével - több-
ször is meghosszabbítható 

Régibő l törölve: de összeszámított 
id ő tartama folyamatosan az azonos 
vezet ő i megbízásban a tíz évet nem 
haladhatja meg. 

5. §. (5)-(6) 

Régi: (5) A gazdasági vezető i (igaz-
gatói, igazgatóhelyettesi, vezető i) felada-
tok ellátására szóló megbízás elő felté-
tele: 

a) szakirányú felső fokú iskolai vég-
zettség és ő t év vezető i gyakorlati idő ; 
vagy 

b) nem szakirányú felső fokú vagy 
középiskolai végzettség és a munka-
kör betöltéséhez el ő írt felső fokú szak-
vizsga és öt év vezet ő i gyakorlati id ő . 

Új: (5) Magasabb vezető  és vezető  
beosztás ellátásával nem bízható meg 
az a közalkalmazott, aki, illetve akinek 
a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli 
hozzátartozója a munkáltatóhoz hason-
ló tevékenységet folytató vagy a mun-
káltatóval rendszeres gazdasági kap- 

8. § (3) 
Régi: (3) A 4. §-ban meghatározott ma-

gasabb vezető  és vezető  beosztású köz-
alkalmazott nem lehet a gazdasági tár-
saságokról szóló 1988. évi VI. törvény 
28. §-a szerinti vezet ő  tisztségvisel ő je 
olyan gazdasági társaságnak, amelynek 
az ő t foglalkoztató munkáltató az alapí-
tója, tagja. 

Új: (3) A magasabb vezető , a vezető  
beosztású, illetve a témacsoportvezető  
közalkalmazott nem lehet tagja, illetve ve-
zető  tisztségviselő je olyan gazdasági tár-
saságnak, amelynek az ő t foglalkoztató 
munkáltató az alapítója, tagja, vagy a mun-
káltatóval gazdasági kapcsolatban áll.   

15. § 

Régi: 15. § Az intézményben a nem 
tudományos munkakörökben foglalkoz-
tatott közalkalmazottak besorolásnál a 
Kjt, felső oktatásban való végrehajtásá-
ról rendelkez ő , módosított 15/1992. 
(XI.12.) MKM rendelet 1. számú mel-
lékletének 16-22. pontjában foglaltakat 
kell alkalmazni, a II. számú melléklet 
D. részének figyelembevételével. 

Új: 15. § A munkáltatóknál a nem tu-
dományos munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottak besorolásánál a Kjt. 
Felső oktatásban való végrehajtásáról ren-
delkező , 33/200. (XII. 26) OM rendelet 2. 
számú mellékletének 8-14. pontjában fog-
laltakat kell alkalmazni, ugyanezen mel-
léklet B. részének figyelembevételével. 
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