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Fiatal demokraták Szövetsége — Magyar Polgári Párt:

A pedagógusi, oktatói és kutatói pálya
presztízsének megteremtéséről
(...)Az oktatás
presztízsének növelése nem képzelhető el a jövedelmek felzárkózKAGy-AR tatása nélkül. A
POLOMU kormány ennek tudatában helyezte
PART
középpontba az
oktatás és a tudomány területén
foglalkoztatottak keresetének lépésről lépésre való, kiszámítható és érzékelhető növekedését.
Ennek eredményeként 2002-re
mind a közoktatás, mind a felsőoktatás területén sikerül az előző kormányzati ciklusban bekövetkezett reálértékvesztést ellensúlyozni. Míg 1994-1998 között
a közoktatás területén 15,7%-ot,
a felsőoktatás területén pedig
13,5%-ot veszítettek értékükből
a fizetések, addig 1998-2002 között a pedagóguskeresetek reálértéke 34,3%-kal, míg az egyetemi és főiskolai oktatók keresetének értéke 38,6%-kal emelkedik, ami kétszerese a nemzetgazdasági átlagnak.
A felsőoktatásban fontos előrelépést jelent a bevezetett új, a
minőséget és a szakmai előrelépést támogató bérrendszer.
Összhangba hoztuk a felsőoktatásban oktatók és kutatók javadalmazását. Az új rendszer
szerint az oktató garantált illetménye akkor emelkedik jelentősen, ha megfelel a következő

oktatói kategória követelményeinek — tehát pl. docensből egyetemi tanárrá válik —, s nem attól,
hogy valaki mennyi időt töltött a
pályán. A cél tehát az, hogy a
fizetés — ahogyan a piaci szférában is mindenekelőtt a teljesítménytől függjön.
Az új bérrendszerben a különböző beosztású oktatók bérét az
egyetemi tanári minimumbér arányában határozzuk meg. Az
egyetemi tanári minimumbér
2001-ben 230 000 Ft/hó, 2002ben 245 000 Ft/hó.
A jövő elkezdődött...
A felsőoktatásban az új, a minőséget és a szakmai előrelépést támogató bérrendszer továbbfejlesztésekor a felsőoktatási oktatók és kutatók körében
2006-ra a kereseteket a nemzetgazdasági átlag 160%-ára emeljük. Ezáltal megteremtjük annak
feltételeit, hogy a felsőoktatás
szakemberei ne kényszerüljenek
energiáik szétforgácsolására, hanem saját intézményükben végezhessenek magas szintű oktató és kutatótevékenységet.
A vállalati kutatóhelyeken már
érzékelhető az a tendencia,
hogy a legképzettebb munkaerő
megtartása érdekében megindult
a bérnövekedés. Az állami kutatóhelyeken, beleértve a felsőoktatást, a vonzó életpályamodell kialakítása soran folytatni

Magyar Demokrata Fórum:

A tudásbázisú társadalomról...
(...)Egyének,
közösségek, országok sikere
függ attól, hogy
milyen mértékben
tudnak be•
-----, kapcsolódni és
MF mivel járulnak
hozzá az elektronikus evolúcióhoz. Ezen a
területen sem természeti,
sem környezeti adottságok
nem jelentenek el ő nyt, az
anyagi feltételek mellett kizárólag a szellemi termékek és
azok realizálásának sebessége számít. Magyarország
számára esélyt jelent a világgazdaság fejlődésének ez a
meghatározó iránya, mivel
szellemi téren — különösen a
reáltudományok terén — mindig versenyképes volt a világ országaival. Most kellő
oktatás-, innovációs és tudománypolitika mellett lehető vé
vált számára versenyhátrányának gyorsabb ütemű ledolgozása. Ezek kialakításá-

hoz a ciklus folyamán az
MDF minden reálisan megadható támogatást meg fog
adni.
Meghirdetjük a Türr Istvántervet Magyarország árvízi
veszélyeztetettségének felszámolására és a vízépítés
árvízvédelmen kívüli feladataira. Támogatjuk az ezen a területen kialakított tudományos
kezdeményezések megvalósítását.
A magyar gazdaság 6 éve
tartó általános fellendülése
mellett az agrárium hanyatlását, a vidéki emberek életesélyeinek romlását éli meg az
ország. Itt még az építkezés
helyett a válságkezelés van
napirenden. A jelenlegi agrárpolitika az agrárgazdaság
egyetlen szektorának sem jelent megoldást és a jövő re
nézve nem sok jót ígér. Az agrárválság rendezése, az agrárgazdaság fejlődési pályára állítása — a közelgő EU-csatlakozás okán is — nem t ű r to-

Magyar Szocialista Párt:

Tudományról, innovációról
az információs társadalomban
A jövőnk egyik legnagyobb kihívása, hogy
Magyarország
képes lesz-e fejlesztési straté*
•
giájában a tudománynak, az innovációnak olyan
meghatározó szerepet adni, amely lehetővé
teszi versenyképes integrálódását a modern
1f
világgazdaságba. Mi, szocialisták, olyan tudománypolitikai, innovációs stratégia megvalósítását szorgalmazzuk, amely kiaknázza az információs társadalom, a globalizáció minden pozitív hatását, ezzel
együtt tudományos és kulturális értékeink megőrzésével és fejlesztésével hazánkat a fejlett országok közösségének egyenrangú és versenyképes tagjává teszi.
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A kutatás szabadsága

A Magyar Szocialista Párt alapvető értéknek tartja és őrzi a kutatás szabadságát. Fellép a tudományos műhelyek önállósága, a
tudományos közélet nagyobb tisztasága és demokratizmusa érdekében, 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 működési kereteinek és feltételeinek kialakításában. Célunk, hogy a tudományt
erőteljesebben bevonjuk a társadalmi-gazdasági kérdések megoldásába.
Vissza kívánjuk adni a tudományos kutatás, az oktatás elmúlt
évtizedekben elvesztett rangját, és megteremtjük fejlődésének szervezeti, működési feltételeit. Olyan kutatási, fejlesztési és felsőoktatási intézményrendszerre van szükség, amely szembe tud nézni a
következő évtizedek várható kihívásaival és ugyanakkor képes a
folyamatos megújulásra. Az oktatás, képzés széles társadalmi bázisának megteremtése, az alapkutatások fokozott támogatása, a
kutatás-fejlesztés intézményeinek megerősítése együttesen eredményezheti az ország tudásbázisának fejlődését. Elengedhetetlen
a kutatóhelyeken dolgozók bérének radikális emelése. Enélkül a
főhivatású kutatóhelyek túlnyomó többsége egy évtizeden belül
összeomlik, s a felsőoktatás színvonala is drasztikusan csökken.
A Magyar Tudományos Akadémiát a hazai tudományos élet legjelentősebb fórumának, szellemi értéket őrző és értéket teremtő
A kutatas-fejlesztés
intézményének tartjuk, amelynek autonómiája megkérdőjelezhetetvisszanyeri rangját
len. Konszenzuson alapuló munkamegosztást kívánunk kialakítani
...a 2002-re elérendő 1,5%-ról az egyetemi és az akadémiai kutatóhelyek között.
a K+F-kiadaások a GDP legAz „agyelszívás"
alább 2%-ára emelkednek... (a
A magyar tudománypolitikában az egyik legjelentősebb probléma
csatlakozást követ ően. R. M.)
az ún. agyelszívás kérdésköre, a magyar tudósok jelentős rétegé...2006-ig legalább 30%-kal (6000
fővel) meg kell növelni a K+F nek tartós külföldi munkavállalása, kiszakadása a magyar tudomáAz MSZP a magasan kvalifikált magyar tudományos
területén foglalkoztatottak létszá- nyos életből.
külföldi tartós munkavállalását nem akadályozni kívánja,
munkaerő
mát oly módon, hogy a növekhanem a felhalmozott tudás hazai megjelenítésére, visszaforgatámény kétharmada lehetőleg a
sára helyezi a hangsúlyt. Olyan rendszer kialakítását és működteversenyszférában valósuljon
tését tervezzük, amely az új évszázad első évtizedében jelentős
meg.
(A Fidesz programjából szó anyagi erőforrásokat csoportosít át a nemzetközileg komoly taszerint közöljük a kutatással pasztalatokat szerzett és elismert magyar kutatók, tudósok bevonására, reintegrálására a hazai kutatási és egyetemi oktatási rendfoglalkozó részeket.)
szerbe.
Megújítjuk a kutatásszervezés és a műszaki fejlesztés infrastvábbi halasztást. Az MDF nyitott az együttműködésre szak- ruktúráját, korszerű, átlátható intézményrendszert hozunk létre.
emberek, gazdák, tudományos Alapvető fontosságúnak tartjuk az innováció regionális szintjeinek
intézetek, egyetemek és érdek- kiépítését, megerősítését.
Az állami gazdaságpolitika eszközeivel — adókedvezmények, gyorvédelmi szervezetek széles
sított
leírás, beruházási tartalék, feltalálói tevékenység elismerése
körével a megfelelő megoldás
—
ösztönözzük
a vállalkozói kör innovációs képességének növemegkeresése érdekében. Az
szerepet szánunk a kis- és közepes vállalkozákedését.
Jelentős
agrárgazdaság mással nem
sok innovatív fejlődését előmozdító kockázatitőke-piacnak, a tupótolható nemzeti értékünk.
Az MDF tudomány- és tech- dás- és technológiai transzfer intézményeinek, az innovációs hálónológiapolitikai törvény megal- zatok kiépítésének és működtetésének.
Olyan korszerű irányítási rendszert teremtünk, amely az államkotását javasolja, amelynek
célja a kutatási és mű szaki fej- élet, a gazdaság és a nonprofit szféra területén egyaránt biztosítja
lesztési folyamatok szerkeze- a kutatás és fejlesztés szempontjainak érvényesülését. Ösztönöztének, irányításának és támo- zük, hogy a multinacionális cégek ne csak termelő, hanem kutagatásának szabályozása a tu- tást-fejlesztést szolgáló beruházásokat is telepítsenek Magyarordásbázisú, az innovációs ké- szágra.
p.
pesség, a gazdasági versenyképesség növelése és a nemzetközi integráció érdekében.
A közoktatási rendszer mindannyiunké, de működésért az állam felel! A tanügyigazgatás szervezettebbé tételére hatósági jog- „Az írás, a mű vészetek, a tudomány területein, az erkölcsi
körrel, szakmai felügyelettel fel- erőfeszítések élményeiben elért" teljesítményeket Kossuthruházott hálózat kiépítését tartjuk és Széchenyi-díjjal ismerte el Mádl Ferenc köztársasági elnök.
szükségesnek. Az iskolák magas
Széchenyi-díjban
adója a proteázok hatásmeszínvonalú oktatását ennek serészesült:
chanizmusának több alapvető
gítségével (is) biztosítani kell, küPolgár László, a biológiai tu- sajátossága tisztázásában
lönösen fontos az erős minőségi
domány doktora, a Magyar Tu- végzett, nemzetközileg is elisfeltételek meghatározása és megdományos Akadémia Szegedi mert kutatói, tudományos és
követelése a középiskolák eseBiológiai Központ Enzimológiai publikációs tevékenységéért.
tében. (...)
(Folytatás a 4. oldalon)
Intézet tudományos tanács13.
kell a felzárkóztatást, és — minőségi követelmények érvényesítésével — a következő években folyamatosan az átlag fölötti mértékben kell növelni az oktatói és kutatói fizetéseket. Az
EU-csatlakozást követő időben
a várhatóan megnövekedő agyelszívás-veszély csökkentésére el kell érni azt, hogy a K+F
szférában a fizetések elérjek az
EU-átlag minimum 60%-át. A legutóbbi idők eseményei megmutatták azt, hogy amíg az EU a
belső munkaerőpiac védelmére
a csatlakozást követő években
a közepesen-gyengén képzett
munkaerő szabad mozgását —
a „kézelszívást" — az új tagországokra nézve korlátozni kívánja, a K+F-mobilitást várhatóan kifejezetten támogatni fogja.

Tisztelettel köszöntjük
a kitüntetett akadémiai tudósokat!
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Búcsú egy jó baráttól

Szabad Demokraták Szövetsége

Sírásra hajló, szomorú idő volt, mikor többezred magammal utolsó útjára kísértük Schalkhammer Antalt, a bányászszakszervezet elnökét, az MSZOSZ egyik meghatározó szakszervezeti vezetőjét, szakszervezetünk jó barátját és segítőjét.
Kedves Tóni fiatalon, alig több mint 55
évesen hagytál itt
mindent, munkát, hivatást, szakszervezetet, családot, barátokat. Akkor, amikor
még hihetetlen szükség lett volna rád. Akkor, amikor még rengeteg tennivalód lett
volna szétzilált, többszörösen
padlóra küldött szakmád, a
magyarországi bányászat maradványainak megmentésért.
Akkor, amikor a szervezett
magyar bányászok benned látták meggyalázott, fölöslegesnek kikiáltott, szinte felszámolásra ítélt szakmájuk méltóságának megő rzését. Akkor,

amikor mindennél
jobban bíztak benned
a szervezett magyar
bányászok. Akkor,
amikor szű kebb pátriádnak és eszmetársainak biztos pontja
lettél volna a parlamenti választások
során. De csak személyedben hagytál itt
minket, szellemedben
nem. Nyugodt lehetsz, bennünk élsz tovább, példád, gondolataid segítik munkánkat. Velünk maradsz, de azért búcsúzom a hagyományos bányászköszöntéssel:
Jószerencsét! az ismeretlen
utadon.
Kuti László

Az információs és tudásalapú
társadalom kihívásairól
Megteremtjük
az oktatás és a
kutatás egységét (a kutatási
források arányát
jelentő sen növeljük a felsőoktatáson belül).
A korszakváltás programja több ponton
is képes ennek feltételeit
megteremteni:
— a kreditrendszer bevezetése által kiváltott szemléletmód-változással,
— több oktató bevonásának
.
igényével,
— az oktató- és kutatómunka anyagi és személyi feltételeinek javítására irányuló elképzeléseivel.
— A közjó érdekében az állam nagyon fontos feladata
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Tiszteletdíjak

Kedves Olvasóink!

A Szószóló előző számában a tiszteletdíjakkal foglalkoztunk.
Most tekintsük át azok történetét. 1996 júliusában a kormány
rendeletet alkotott az akadémikusi és akadémiai doktori tiszteletdíjakról:
—az akadémikusi tiszteletdíj rendes tagnak a mindenkori minimálbér kilencszerese,
—levelező tagnak a mindenkori minimálbér hétszerese,
—az Akadémia doktorainak a mindenkori minimálbér kétszerese.
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
80 000 Ft/hó.
Akadémia doktora
64 000 Ft/hó
Elnézést az olvasóktól, a Szószóló előző számában hibásan
jelent meg a doktorok és a levelező tagok 2002. évi tiszteletdíja.
R. M.

Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Újsághír: Három Széchenyi Professzori Ösztöndíjas tudós
bírósághoz fordult, mert kevesebb ösztöndíjat kap, mint
amennyiről az Okatatási Minisztériummal között szerződésük
szól.
Nézzük az előzményeket:
1996-ban a mű velődési és
közoktatási miniszter rendeletet alkotott a Széchenyi Professzori Ösztöndíjról (SZPO),
amely rögzíti, hogy „az ösztöndíjassal szerződéses jogviszony jön létre".
1996. Felsőoktatási tv.: „az
ösztöndíj mértéke a mindenkori minimálbér ötszöröse."
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1997. Az Alkotmánybíróság
törölte a rendelet azon részét,
mely szerint:
ösztöndíjban részesülhet az,
aki „a pályázati felhívásnak a
M ű velődési Közlönyben történt meghirdetése időpontjában az 55. évét még nem töltötte be."
1997-re vonatkozó költségvetési tv: az ösztöndíj mérté-
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Bélyácz Iván és
Kozma Tamás.
ke a mindenkori minimálbér
nyolcszorosa.
(Azt követően került az emelésre sor, hogy kormányrendelet emelte meg az akadémikusok tiszteletdíját a minimábér
hétszeresére, illetve kilencszeresére.)
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 Ösztöndíjban részesülő közalkalmazottak esetében (az új oktatóikutatói illetményt) az ösztöndíj
megszűnését követő hónap első
napjától kell alkalmazni.
Tehát az SZPÖ-ben részesülők bérét nem az oktatói-kutatói bértábla szerint állapítják
meg, hanem a közalkalmazotti
bértábla alapján.
Az SZPÖ megsz ű nő rendszer, 2001-ben már nem írt ki
új pályázatot az Oktatási Minisztérium.

azon nemzeti tudományok
(irodalom, nyelvészet, történelem stb.) oktatásának és
m ű velésének mecénásként
történő támogatása, amelyekre a piaci körülmények egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen alkalmazhatók.
—Hasonló szerepet kell betöltenie az államnak az alapkutatások támogatásában is.
Az oktatás és kutatás
egysége
A felsőoktatásban dolgozók
munkáját — az oktatási tevékenység mellett — a kutatómunkában, az innovációs
projektekben való részvétel
minő síti. Ez számos kérdést
vet fel, mint amilyen a kutatás finanszírozása, a kutatói
utánpótlás, a kutatás és a
gazdasági élet kapcsolata, a
szellemi tulajdonjogok stb.
Az egyetemeken folyó oktató- és kutatómunka viszonya
az utóbbi évtizedben alapvetően megváltozott. A felsőoktatás tömegessé válása közben szigorúan végrehajtott létszámcsökkentés, majd az azt
követő létszámstop miatt az
oktatási terhek jelent ő sen
megnövekedtek. Ezzel párhuzamosan mind a régi (OTKA),
mind az új támogatási és pályázati rendszerek (FKFP) elsősorban a nemzetközi szintű kutatómunkára ösztönöznek. Hasonló szemléletet tükrözött a Széchenyi Professzori Ösztöndíj követelményrendszere is. Az egyetemi oktatók
e kettős szorításban dolgoznak mind a mai napig. Úgy
t űnik, hogy a minő ségi oktatói
munka ma kevésbé számíthat
elismerésre, mint a kimagasló
kutatói tevékenység.
E kettős szorításon — a nyugati egyetemek mintájára —
olyan megoldással lehet enyhíteni, amelynek hatására
emelkedhet az oktató- és kutatómunka színvonala is.
— A legkiválóbb kutatók
számára — elképzelésünk
szerint — kutatói professzori
állásokat kellene létesíteni,
amelyhez kapcsolódóan a
posztgraduális képzésben
való részvétel lenne az oktatói feladat.
— Ezzel párhuzamosan
olyan, kifejezetten oktatói állásokat is kellene létesíteni,
amelyben a feladat a tömeges képzésben való közreműködés lenne.
Az egyes állások közötti átjárhatóság lehet ő ségét is
nyitva kellene hagyni. A korIngyenes
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

mányzat feladata az lénne,
hogy megfelelő normatívák kidolgozásával és a humánerőforrás-gazdálkodás jelenlegi
merev kereteinek lazításával
ösztönözze az intézményeket
az oktatás és kutatás módszertani és minő ségi megújítására.
A felsőoktatási intézmények
sohasem mondhatnak le a kutatási és innovációs projektekben való részvételről és az
erre való ösztönzésr ő l. Ez
alapvető érdekük, hiszen bevételeik jelentő s része ilyen
forrásokból származik. Fontos nemzetgazdasági érdek is
f ű ződik az egyetemi kutatási
és fejlesztési munkákhoz, hiszen a felső oktatás súlya a
hazai K+F szellemi kapacitáson belül 50-60%-ra tehető.
Ez a kapacitás azonban nem
hasznosul eléggé a gazdasági szférában.
Az intézmények öner ő b ő l
nem lesznek képesek leküzdeni az akadályokat, s ezen
a területen jelentő s kormányzati segítségre van szükség.
Elengedhetetlen az infrastruktúra gyors fejlesztése és az
EU-konform, ösztönző jogszabályok és a jelenleginél
lényegesen kedvező bb támogatási rendszer kidolgozása
(beleértve a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályozást is).
Visszaállítjuk
a versenypályázati
rendszert
A jelenlegi kormány fokozatosan felszámolja a korábbi
években megalkotott pályázati
rendszert. Pusztán a közalkalmazotti bérbesorolás alapján
kategorizál, holott az nem
serkenti az oktatókat és kutatókat a magasabb színvonalú munkára. A jobb minőségi
munkát végző oktatók jobb
anyagi, szakmai körülményeket érdemelnek, s ehhez a
nyílt pályázati rendszer biztosítja a legmegfelelőbb kereteket. Tudomásul kell venni,
hogy miután Magyarország
felvételt nyer az EU-ba, a
nyílt pályáztatás kedvezményezettjei külföldi oktatók is
lehetnek.
A versenypályázati rendszer
minden formája teljesítményre ösztönöz. Ezt célozta a
Széchenyi Professzori és a
Bolyai Ösztöndíj, a kutatási
pályázatok rendszere, könyvtár-támogatási pályázatok lehető sége stb.
Az a felsőoktatási finanszírozási rendszer, amelynek alapja lényegében egyedül a hallgatói létszám, amely azonban nem biztosít elegendő forrást az intézmények számára, egysíkúan a felsőoktatási intézmények oktatói
tevékenységét honorálja és tolja
túlzottan előtérbe, a kutatási, illetve fejlesztési tevékenységekre azonban kevéssé ösztönöz.
A pályázati rendszerekre
fordított források csökkentése helyett inkább új forrásokat kell teremteni, amelyekbő l
az intézmények oktatói és
oktatói teamjei többletforrásokhoz juthatnak.
(pintér)
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Tudósítás
Nem sokkal azután, hogy legördült a minimálbér tárgyalásokat lezáró függöny, 2001.
november 28-án, szerdán ismét
tárgyalóasztalhoz ültünk az Országos Munkaügyi Tanácsban
(OMT). Részint azért, hogy
meghallgassuk a Munkaügyi
Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) ötéves munkájáról
készült beszámolót, aminek elkészítését mi javasoltuk egy
tavaszi ülés során. Részint
azért, hogy elkezdjük a tárgyalásokat a versenyszféra 2002.
évi keresetnövekedésének ajánlott mértékeiről. Ez utóbbi — mint
bizonyára emlékeznek rá Kedves Olvasóim — hosszas, többfordulós tárgyalás szokott lenni,
s előfordult már az is, hogy a
három tárgyalópartner nem tudott megegyezni.

Félreértés...?
Mielőtt azonban hozzáfoghattunk volna a kitűzött témák tárgyalásához a munkáltatók oldalelnöke jelezte, hogy van napirend előtti hozzászólásuk. Ebben
kifogásolták, hogy két fontos törvény, a társadalmi szervezetek
és alapítványok nyilvántartásba
vételével, valamint a jogi személyekre vonatkozó büntető rendelkezésekkel foglalkozó törvények
nem kerültek előzetesen az OMT
elé tárgyalásra.
A kormányoldal tagjai értetlenkedve fogadták a felvetést, hiszen a javaslatot az oldalak
megkapták, s az október 1-jei
soros elnöki megbeszélésen az
oldalak vállalták, hogy még okidtóberben jelezzük, hogy élni kívánunk a véleményezési jogunkkal.
Ezek után a mi oldalunk soros elnöke jelezte, hogy a munkaügyi bizottságban elhangzó
tiltakozásunk ellenére sem került a téma az OMT ülés elé.
Ezért az észrevételeinket most
mondjuk el. Ezt meg is tette,
fölolvasva a korábban megfogalmazott javaslatunkat.
Erre már többen is reagáltak a kormányoldalról:
Idézzük pontosan az elhangzottakat.
Sem a kormány, sem a
munkáltatói oldal nem javasolta az ülésre tűzést.
A kérdés nem tartozik az
OMT hatáskörébe.
Alapvetően félreértésről van
szó.
A törvényjavaslat alkotmánybírósági döntésen alapul.
Gyakorlatilag magyarázták
nekünk a megmagyarázhatatlant, helyenként már odáig
menye, hogy azt is magyarázták, miért jó nekünk e törvény.
Oldalelnökünk visszautasítva
egyes kormányzati kijelentéseket a nevünkben követelte a
törvény visszavonását. Majd
megjegyezte: nem ártana eldönteni, 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 szóbeli kiegészítést — már csak azért
is, mert az illetékes munkajogi
bizottság kötelezte erre — a
szolgálat létszámhelyzetéről, az
oktatás és képzés kérdéséről
és a szolgálat működésének
törvényi problémáiról:

1. A szolgálat 1996-ban 98 fős
közvetítői és döntőbírói csapattal
indult (ez nem főállású létszám,
a hivatal továbbra is két főből:
elnök és elnökhelyettes áll), ezt
a létszámot 99-ben megújították,
és jelenleg 63 főre csökkent a
létszám. Továbbra is kérdés,
hogy hány fős az optimális lista.
2. Már az első lista résztvevői
is részesültek oktatásban, többek közt angol és amerikai oktatók képezték őket. A második
listáról egy fő kivételével mindenki részesült képzésbe.
3. A törvény a jogvitákba teszi
lehetővé a közvetítők bevonását.
Szóviv ő nk hozzászólásában
kifejtette, hogy oldalunk megtárgyalta az előterjesztést, s a szolgálat létét és munkáját nagyon
fontosnak tartja. Ez indokolja
annak a fontosságát is, hogy az
itteni rögtönzés helyett szakértők tárgyalják meg a javaslatokat. Ez azért is fontos, mert jelenleg még az oldalunkon belül
sincs egyetértés az egyes kérdésekben. Kijelentette, hogy elfogadjuk a munkajogi bizottság
azon álláspontját, mely szerint
álljon föl egy szerkesztőbizottság
szakmailag előkészíteni és konkretizálni a javaslatokat. Megjegyezte azt is, hogy e témában
részletes vitát nem javasolunk.
A munkáltatók szóvivője egyetértett velünk. Tapasztalataik szerint — melyeket később részletesen is ismertetett — az MKDSZ
munkája jobb, mint a beszámoló. Megjegyezte, hogy a közvetítéseket nem lehet lesz űkíteni
azon munkahelyek körére, ahol
van kollektív szerződés. Kijelentette azt is, hogy támogatják a
szakértői bizottság létrehozását.
A kormányoldal szóvivője is
nagyra értékelte az MKDSZ
munkáját, mint olyan intézményét, melynek jövője van. Ők is
egyetértettek a szakértői bizottság fölállításával.
Az előterjesztő, az MKDSZ elnöke elfogadta az OMT javaslatát.
Végül is megállapodtunk abban, hogy a munkajogi bizottság jegyzőkönyve alapján meg
lehet a feladatot fogalmazni, s
mindhárom oldal hamarosan
megnevezi azt a három-három
főt, akik részt vesznek a további munkában.

Bizonytalanság
A vita végére megérkezett a
Miniszterelnöki Hivatal munkaügyekért felelős államtitkára is, akit
az eddigi munka során hiányolni
kényszerültünk, hogy bekapcsolódhasson a munkába. Szó szerint kiegészült vele a kormányzati
oldal, mert az első napirendi pont
tárgyalói a téma lezárását követően — szokás szerint — elmentek.
Mivel a téma előterjesztője, a
hagyományoknak megfelelően a
munkavállalói oldal volt, ezért elsőnek a mi szóvivőnk kapott szót.
Elmondta, hogy a meglehetősen
rövid előterjesztésünkhöz szóban
kíván hosszabb kiegészítést tenni, amelyben megindokolja javaslatunkat. E kiegészítésben adunk
egy helyzetértékelést, hogy lássuk honnan indultunk. Megjegyezte, hogy ebben szeretnénk
egyetértést. Elmondjuk, hogy
milyen feltételrendszerrel számolunk, és rávilágítunk javaslatunk
egyéb hátterére.
Igy is tett. Hosszasan fejtette ki
oldalunk véleményét. Elmondta,
hogy a reálkeresetek növekedé-

se elmaradt a gazdasági növekedéstől. Ez az uniós csatlakozáskor is problémát okozhat, mert túl
távol leszünk az uniós bérektől.
Problémát okoz, hogy az új minimálbér miatt (amivel egyébként
egyetértettünk) összetorlódnak a
bérek. Ezért el kell kezdeni ennek a feloldását. Szerintünk azoknak is jelentős reálbér-növekedésbe kell részesülniük, akik nem minimálbéren vannak.
Megjegyezte azt is, hogy az
adótábla bizonyos kereseti kategóriákban kissé javult. Majd arról beszélt, hogy a gazdasági
növekedés és az infláció kapcsán sok a bizonytalanság. Még
nem látszanak teljes biztonsággal a 2002. évi adatok, de az
előrejelzések szerint esély van
egy 4,5%-os növekedésre. Az
inflációval kapcsolatban viszont
abszolút egyetértés van az oldalunkon belül abban, hogy nem
tudjuk elfogadni a kormány inflációs előrejelzéseit. Mi is örülnénk
a maximum 4-5%-os inflációnak,
de ezt a prognózist szakértőink
véleménye alapján megalapozatlannak tartjuk. Ezért kérjük is a
kormányzati oldalt: fejtse ki, milyen garanciák támasztják alá az
elő rejelzésüket. Megjegyezte,
hogy még egyszer nem mehetünk be egy olyan csapdába,
mint tavaly.
A munkáltatók szóvivője megígérte, hogy rövidebb lesz, és
úgy is tett. Kifejtette:
1. Szeretnének minél hamarabb megállapodni, s ezért ne
fussunk túl sok kört.
2. Oldaluk a háromoldalú
megállapodásban érdekelt.
3. Speciális helyzetben vannak az új minimálbér miatta.
4. Az alacsony inflációban
szeretnének hinni, ezért alacsony maximális összegben
érdekeltek.
5. Szerintük nem szerencsés,
ha az előző évek bérfolyamatait elemezzük.
Elmondta azt is, hogy nem partnerek a gazdasági növekedést
jelentősen meghaladó reálbérnövekedésben. Megemlítette,
hogy tudnak mozogni, de látniuk
kell a partnerek hozzáállását is.
A kormányoldal szóvivője szerint nekik is fontos, hogy háromoldalú megállapodás szülessen,
ezért végig aktívan részt vesznek a tárgyalásokban. Elmondta, hogy a kormány abban érdekelt, hogy a reálkeresetek
növekedjenek, ezért elfogadják,
hogy a gazdasági növekedéssel
arányos legyen a bérnövekedés.
Ezért továbbra is az a véleményük, hogy a GDP növekedésének 50%-a legyen a minimum a
reálkeresetek növekedésénél. A
minimálbér radikális emelésének
hatásaival tisztában voltak, de a
mérték nem lehet általános. Véleményük szerint is vitathatatlan,
hogy pontos inflációs előrejelzésekre van szükség.
A szóviv ő hozzászólását az
oldalról többen is megtámogatták, így a Pénzügyminisztérium
és a Magyar Nemzeti Bank
képviselője is.

A munkavállalók zsebe
Ezek után oldalunk szóvivője,
megjegyezte: miért ne lehetne
egyszer egy olyan év, amikor a
pénz a munkavállalók zsebébe,
és nem a munkáltatókéba, illetve a kormányéba megy. Majd
ismertette konkrét javaslatainkat:
1. Az idén szeretnénk bérajánlást, de jót.
2. 10-13%-ot javaslunk (de
készek vagyunk tárgyalni).
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3. Számunkra elfogadhatatlan
a GDP növekedés 50 §-ához
kötés. Ez tartóssá teszi a lemaradásunkat.
Ezekhez már többen is hozzászóltak a munkáltatói oldalról, többek között amellett érvelve, hogy miért nem lehet
túlemelni a béreket, majd szünetet kértek.
A szünet előtt azonban még
meg kellett hallgatnunk a MeH
államtitkárának hosszas, semmitmondó hozzászólását. Melynek végén kifejtette: a kormány
nem tervezi alul az inflációt, és
nem igaz, hogy ellenőrzés nélkül költi a pénzt.
A mintegy negyedórás szünet
után a munkáltatók szóvivője
megkérdezte tőlünk, hogy érdemi módon lefelé el tudunk-e
mozdulni a számainkkal.
Szóvivő nk erre úgy reagált,
hogy számunkra az derült ki: a
munkáltatóknak kell fölfelé elmozdulniuk. Majd rövid szünetet kért, amely után ismertette
újabb javaslatunkat. Mi sávos
megállapodást szeretnénk kötni 3 százalékos különbségű
sávval. Javaslatunk: 9,7512,5%.
Erre a munkáltatók kértek rövid szünetet, majd kifejtették:
méltányolják az elmozdulásunkat, de kevésnek tartják. Az ő
újabb ajánlatuk, 7-9% szerintük jobb (nekik).
A kormányoldal szóvivője ekkor üdvözölte a kölcsönös elmozdulást, majd megjegyezte:
a 2%-os sáv jobb, mint a 3%os (nekik).
Szóvivőnk üdvözölte az újabb
javaslatot, majd bemondta a következő számunkat: 9-12%. Legalább már van egy közös szám
a javaslatokban, jegyezte meg.
Ekkor a kormányoldal szóvivője azt ajánlotta, hogy függesszük
föl a tárgyalást és december 7én, pénteken folytassuk.
Így is tettünk, s ugyanabban
a fölállásban folytattuk az alkudozást.

Az alkufolyamat vége
A sorrend szerint ismét mi
következtünk, s ezt kihasználva szóvivőnk újabb érveket hozott fel a számaink mellett.
Bevezetője végén kijelentette:
mi készek vagyunk megállapodni, ha a munkáltatók elmozdulnak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a megállapodáshoz
mellékelni kívánunk egy szöveges javaslatot, melyben közösen kijelentjük, hogy
—az OMT kezdeményezi, hogy
a 2002. évi bértárgyalások az
ágazatokban, munkahelyeken
haladéktalanul kezdődjenek meg,
és a béremelések január elsejétől valamennyi kereseti kategóriában történjenek meg. A béremelések során, az 50 ezer Ftos minimálbér bevezetése mellett részesüljenek kiemelt figyelemben a bértorlódásokban leginkább érintett és a vállalati teljesítmények alakulásában meghatározó állománycsoportok.
—az OMT oldalai sürgetik, hogy
a minimálbér-emelésben különösen érintett munkahelyek támogatására kialakított kompenzáció
felhasználására már az I. negyedévben legyen lehetőség.
— az OMT fontosnak tartja a
többéves, már érvényben lévő
bérmegállapodások értékállóságának megőrzését. Álláspontja
szerint azok béremelési paramétereinek lefelé történő korrekcióját nem indokolhatja, ha
a felek a jelen megállapodás-

nál magasabb mértékben állapodtak meg.
— az állami többségű tulajdonú vállalatoknál tulajdonosi
döntés alapján kerüljön sor a
legalább az OMT által elfogadott bérajánlásnak megfelelő
keresetnövekedésre.
—az OMT kezdeményezi, és
az oldalak saját szervezeteiknél képviselik, hogy a bértárgyalásokon figyelembe vett
paraméterekben bekövetkező
változások esetén kerüljön sor
évközi korrekcióra. Ennek érdekében javasolják a munkahelyi, ágazati, illetve a több
munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződésekben annak rögzítését, hogy a féléves adatok ismeretében 2002 szeptemberétől szükség szerint kerüljön sor az inflációs adatoknak, teljesítménymutatóknak
megfelelő pontosításokra.
— az OMT oldalai 2002-re
vonatkozó bérajánlásukat a
hazai keresetek európai uniós felzárkóztatásnak szükségességét elismerve alakították
ki. Szorgalmazzák, hogy az
uniós teljesítményekhez közeledő munkát az uniós bérekhez közeledő jövedelmekkel
szükséges ösztönözni és elismerni.
A munkáltatók szóvivője szerint már a legutóbbi tárgyaláson is tettek pozitív elmozdulást. Az alkufolyamat végén
vagyunk, ahol megállapodhatunk, s a kormány csatlakozhat. Megjegyezte, hogy nehezen tud oldalunk fölvetésére
válaszolni, és azt, hogy ostobaság lenne lezárkózni egy
szöveges kiegészítéstől. Javaslatunk témaköreit általában
elfogadja, de vannak kiegészítései.
A kormányoldal is a háromoldalú megállapodásban érdekelt, mondta a szóvivőjük,
kijelentve, hogy kölcsönös
kompromisszumokkal akár ma
is megállapodhatunk. Bejelentette azt is, hogy elvben nem
zárkóznak el a szöveges kiegészítést ő l. Ugyanakkor
megemlítette, hogy nehéz
helyzetben vannak, mert nem
tudtak a különböző tárcákkal
egyeztetni (arról a kiegészítésről, amit még nem kaptak
meg).
Ezek után szóvivőnk is megerősítette, hogy mi is a háromoldalú megállapodásban vagyunk érdekeltek. Majd bejelentette, hogy szeretnénk a
munkáltatókkal egyeztetni, s
ehhez szünetet kérünk. Miután a kétoldalú tárgyalásokat
a munkáltatók is elfogadták,
megkaptuk. A kormányoldal
szóvivője ekkor bejelentette,
hogy ők a tárgyalóteremből
drukkolnak.
A szünet több mint másfél
órásra sikeredett, amikor a
munkáltatókkal tárgyaltunk
ugyan, de az igazi vita az oldalunkon belül volt, ugyanis az
Autonómok elnöke ragaszkodva eredeti elképzeléseihez
semmibe sem akart megállapodni.

Bérfeszültségek
A tárgyalás folytatásakor szóvivőnk elmondta, hogy a szünetben komoly vitákat folytattunk a munkáltatói oldallal és
saját magunkkal is. Azt szeretnénk, ha ma megszületne a
megállapodás, de ehhez először még szeretne a körülményekről beszélni.

SZÓSZÓLÓ
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Tudósítás
A munkáltatók szóvivőjének
úgy tűnt, hogy a melléklet fontosabb, mint a megállapodás.
Ezért azt javasolta: előbb állapodjunk meg, s utána beszéljünk a szöveges javaslatról.
A kormányoldal szóviv ő je
megerősítette, hogy ahhoz a
papírhoz, amit nem ismernek,
nem tudnak hozzászólni.
A mi szóviv ő nk kifejtette,
hogy bármilyen számról beszélünk a bértorlódást nem
tudjuk elkerülni.
Az oldalunkról ezek után
hozzászóló ASZSZ képviselő je rákérdezett, hogy hogyan
áll az európai bérekhez való
felzárkózás folyamata. Mikor
láthatjuk az elképzeléseket, és
mikor tárgyalunk róla? A bértárgyalással kapcsolatban az
az elképzelés, amit a Fidesz
meghirdetett? A minimálbér
drasztikus emelése mellett a
bérfeszültségekre nem tudnak
mondani semmit. Megjegyezte, hogy kilátástalan helyzetben vannak azok, akiknek
bére alig van a minimálbér
fölött. A kormánynak erre nem
volt javaslata. Megemlítette
azt is, hogy a bérfeszültségek
megrontják a munkahelyi légkört.
A munkáltatói oldal szóvivő je ekkor már értetlenkedett:
nem tudom, hogy miről tárgyalunk. Mi megállapodni jöttünk
ide, azért, hogy megállapodjunk a számokban.
A kormányoldal szóviv ő je
megjegyezte, hogy a felzárkóztatási stratégia szövege elkészült, de még nincs jóvá-

A szóvivőnk ezek után átadta
partnereinknek a kiegészítés szövegtervezetét, és kérte, hogy viszonyuljanak hozzá. A munkáltatók szóvivője viszont kijelentette, hogy először a számokról akar
megállapodni. Ekkor a mi szóvivőnk elkezdte győzködni, meglehetős sikerrel. A kormányoldalnak viszont eljárási problémái
támadtak, ugyanis a javaslatot
egyeztetniük kell. Szerintük vannak benne technikailag megvalósíthatatlan dolgok, de elvileg
nem zárkóznak el tőle.
Ismét öt perc szünetet kértünk,
amit meg is kaptunk. A szünet
után - mely tényleg öt perc volt
- a szóvivőnk bejelentette, hogy
egy tartózkodással elfogadott
újabb javaslatunk, hogy a keresetnövekedés ajánlott mértéke 810,5% legyen. Ezek után a kiegészítés szövegét kezdte el ismét nagyarázni, a végén kijelentve: ha nem is fogadjuk ma el a
végleges szöveget, az elvekben
jussunk egyetértésre.
Az Autonómok képvisel ő je,
magyarázva a tartózkodását, elmondta: hibának tartja, hogy
nem egy menetben állapodtunk
meg a minimálbérről és a bérajánlásokról (ez azért máskor is
előfordult). Ismét beszélt a felzárkóztatásról (illetve annak késlekedéséről). Ugy vélte, hogy a
mostani megállapodás nem kezeli a bérfeszültséget, ezért nem
tudott rá igent mondani, viszont
a tartózkodásával elő segítette
az oldalvélemény kialakulását.
A munkáltatói oldal is elfogadta a 8,5-10 százalékot, majd
szóvivőjük a mellékletről szólt,
megemlítve, hogy mivel érte-

nek, illetve mivel nem értenek
egyet, mit javasolnak átfogalmazni, illetve puhítani.
A kormányoldal is nagyra
értékelte a kialakult közös álláspontot, és elfogadta azt. A
szóvivőjük szerint a melléklethez most nem kívánnak hozzászólni, föl kell készülniük rá.
Ezek után oldalunk szóviv ő je megköszönte a munkáltatói oldal pozitív reagálását, kiemelve, hogy ez a megállapodás az ágazati, munkahelyi tárgyalásokat segíti. Javasolja, hogy a melléklet szövegét később tárgyaljuk meg,
s a megállapodás és a melléklet együtt legyen érvényes.
Tárgyalási fórumnak a bérbizottságot javasolta.
A munkáltatók viszont a soros elnöki, szóvivői fórumot javasolták ugyanerre. A kormányoldal is ez utóbbival, illetve 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 szöszmötöltünk, majd megállapodtunk, abban viszont egyetértettünk, hogy a politikai államtitkár
úrnak nem kell személyesen
részt venni e tárgyalásokon.
Ezek után még áttekintettük,
mely témákat kellene ez évben még megtárgyalni, de
egyetértettünk abban, hogy
mindhárom kibírja január elejéig, s elég lesz csak akkor
tárgyalni, azt hívén, hogy akkor úgysem lesz semmi komoly témánk.
Ebben azonban tévedtünk.

A régi 49/1993. (III. 26.) Kormányrendelet
és az új 2001. december 27-i módosításai
A rendelet hatálya
Régi: 1. §, E rendelet hatálya a központi költségvetési szervként m űködő kutatóintézetekben, a nem kutatóintézetként működő központi költségvetési szerveknél tudományos kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémiához (a továbbiakban: Akadémia) tartozó, kutatási kiegészít ő (támogatott kutatóhelyeket
fenntartó, szolgáltató, jóléti) akadémiai központi költségvetési szerveknél
(a továbbiakban: munkáltató) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
Új: 1. §. E rendelet hatálya a központi
költségvetési szervként működő kutatóközpontokban, kutatóintézetekben (a
továbbiakban együtt: kutatóintézet), a
nem kutatóintézetként működő központi
költségvetési szerveknél tudományos
kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémiához (a továbbiakban: Akadémia) tartozó kutatási kiegészítő (támogatott kutatóhelyeket fenntartó, szolgáltató, jóléti) akadémiai központi
költségvetési szerveknél (a továbbiakban: munkáltató) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
[A Kjt. 23. §-a
(3)-(4) bekezdéséhez] 4. § (1)
Régi: (1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott a kutatóintézet
vezet ője.
Új: (1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott: a kutatóintézet ve-
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zetője (főigazgató, igazgató); kutatóközpontban annak szervezeti és működési szabályzatában önálló szervezeti egységként feltüntetett intézet
igazgatója, ügyvezető igazgatója.
5.§ (3)
Új: (3) Az (1) bekezdésben említett
megbízás csak határozott időre, legfeljebb öt évre szólóan adható. A megbízás - az (1) és a (4) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével - többször is meghosszabbítható
Régiből törölve: de összeszámított
időtartama folyamatosan az azonos
vezet ői megbízásban a tíz évet nem
haladhatja meg.
5. §. (5)-(6)
Régi: (5) A gazdasági vezetői (igazgatói, igazgatóhelyettesi, vezetői) feladatok ellátására szóló megbízás előfeltétele:
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és őt év vezetői gyakorlati idő;
vagy
b) nem szakirányú felsőfokú vagy
középiskolai végzettség és a munkakör betöltéséhez el őírt felsőfokú szakvizsga és öt év vezet ői gyakorlati idő.
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 hasonló tevékenységet folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kap-

Teljes munkaidőben alkalmazottak bruttó keresete
112 400 Ft/hó
81 300 Ft/hó
151 400 Ft/hó
105 800 Ft/hó
78 400 Ft/hó
161 600 Ft/hó
128 900 Ft/hó
98 100 Ft/hó
141 500 Ft/hó

Nemzetgazdaságban
fizikai fogl.
szellemi fogl.
Versenyszféra átlaga
fizikai fogl.
szellemi fogl.
Költségvetési átlag
fizikai fogl.
szellemi fogl.

Keresetek: az adott hónapban kifizetett alapbér, bérpótlék,
bányászati h ű ségjutalom, Széchenyi Professzori ösztöndíj,
kiegészítő , fizetés, prémium, jutalom, 13. havi és további fizetés.
Munkajövedelmek 2002 januárjában (KSH)
Teljes id őben foglalkoztatottak
116 926 Ft/hó
Nemzetgazdasági szféra
109 894 Ft/hó
Vállalkozói szféra
134 570 Ft/hó
Költségvetési szféra
A munkajövedelem (munkavégzéshez kötődő 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 Tudományos Akadémia levelez ő
tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Biológiai
Központ Biofizikai Intézetének
igazgatója, és Galajda Péter,
a Magyar Tudományos Aka-

csolatban álló gazdasági társaságnak
tagja, illetve vezető tisztségviselője.
Régi: (6) Magasabb vezető és vezet ő beosztás ellátásával nem bízható
meg az a közalkalmazott, aki a munkáltatóhoz hasonló tevékenységet folytató vagy a munkáltatóval rendszeres
gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak tagja. Ezen rendelkezéstől indokolt esetben magasabb vezető esetében a megbízási jogkör gyakorlója, vezet ő beosztás esetén pedig
a munkáltató szerv vezet ője eltérhet.
Új: (6) Az (5) bekezdésben meghatározott feltétel a megbízás egész időtartamára vonatkozik.
8. § (3)
Régi: (3) A 4. §-ban meghatározott magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott nem lehet a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény
28. §-a szerinti vezető tisztségviselője
olyan gazdasági társaságnak, amelynek
az őt foglalkoztató munkáltató az alapítója, tagja.

démia Szegedi Biológiai Központ Biofzikai Intézete tudományos segédmunkatársa kimagasló jelentő ségű , felfedező igény ű tudományos munkásságukért: a fénnyel készített és fénnyel hajtott mechanikus mikrogépek nemzetközileg is rendkívüli érdeklő dést és elismerést kiváltó
meg alkotásáért.

Új: (3) A magasabb vezető, a vezető
beosztású, illetve a témacsoportvezető
közalkalmazott nem lehet tagja, illetve vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek az őt foglalkoztató
munkáltató az alapítója, tagja, vagy a munkáltatóval gazdasági kapcsolatban áll.
15. §
Régi: 15. § Az intézményben a nem
tudományos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolásnál a
Kjt, felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkez ő, módosított 15/1992.
(XI.12.) MKM rendelet 1. számú mellékletének 16-22. pontjában foglaltakat
kell alkalmazni, a II. számú melléklet
D. részének figyelembevételével.
Új: 15. § A munkáltatóknál a nem tudományos munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak besorolásánál a Kjt.
Felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező, 33/200. (XII. 26) OM rendelet 2.
számú mellékletének 8-14. pontjában foglaltakat kell alkalmazni, ugyanezen melléklet B. részének figyelembevételével.

33/2000. (XII.26.) OM rendelet 1002.§ (1) Közalkalmazotti osztály
Munkakör megnevezése
8. ügyviv ő-szakértő
9. főmérnök
10. tanszéki mérnök, tanszéki
vegyész
11.gazdasági, műszaki,
igazgatási ügyintéző
12. ügyviteli alkalmazott
13. technikus, laboráns
14.műszaki (fenntartási
üzemviteli alkalmazott,
szakmunkás segédmunkás,
kisegítő alkalmazott)
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