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SZÓSZÓLÓ

A A A A A TUDOSZ céljai az az az az az
elkövetkezendõ idõszakban:elkövetkezendõ idõszakban:elkövetkezendõ idõszakban:elkövetkezendõ idõszakban:elkövetkezendõ idõszakban:

• A bérek felzárkóztatása az EU-s
bérátlagokhoz. (A közalkalmazotti bér-
tábla legkisebb értéke haladja meg a
minimálbért.)

• A kutatóintézeti dolgozókhoz mél-
tó életszínvonal biztosítása. 

• A kutatók otthon végzett munkáját
ismerjék el távmunkának.

• Évente rendszeresen az inflációt
meghaladó, költségvetés által finanszí-
rozott közalkalmazotti bértábla – és ku-
tatói béremelés.

• Azonos szociális juttatásokat a köz-
alkalmazottaknak és a köztisztviselõk-
nek, a költségvetés ne tegyen különb-
séget saját munkavállalói, közalkalma-
zottak és köztisztviselõk között a szo-
ciális juttatásokban.

• A tudomány kormányzati képvise-
letének megteremtése.

• A költségvetési kutatóintézetek
alapmûködését biztosítsa a költségve-
tés.

• A K+F (+ innováció) költségvetési
támogatása érje el az EU országok
átlagát.

• Az kutatóintézeti létszámcsökken-
tés helyett létszámnövelést.

• EU-konform kutatási feltételek
megteremtése.

• Kutatói ágazati érdekegyeztetõ ta-
nács megalakítása, amely fõhatóság-
tól függetlenül a kutatói ágazat érdek-
képviseletére szolgál.

• A kutatóintézetek egységes elbírá-
lása a fenntartótól függetlenül, vagyis

azonos feltételek biztosítása függetle-
nül attól, mely minisztériumhoz, vagy
az MTA-hoz tartozik-e a kutatóintézet,
kutatóhely.

• Adókedvezményeket  a kutatás tá-
mogatására,  kutatóintézeti dolgozók-
nak szakkönyvek vásárlására.

• A Kormány az eddigieknél jobban
támaszkodjon a kutatóintézetekben
meglévõ szakmai tudásra.

• SZEREZZÜK VISSZA A SZAK-
SZERVEZETI MUNKA MEGBECSÜ-
LÉSÉT, TISZTELETÉT!

A TUDOSZA TUDOSZA TUDOSZA TUDOSZA TUDOSZ

•  FELMÉRI•  FELMÉRI•  FELMÉRI•  FELMÉRI•  FELMÉRI a nemzetközi, elsõsorban
az európai érdekvédelmi tevékenység
bõvítési lehetõségeit, pl. a PSI-hoz
(Public Service International) való csat-
lakozás lehetõségét;

 •  KEZDEMÉNYEZI•  KEZDEMÉNYEZI•  KEZDEMÉNYEZI•  KEZDEMÉNYEZI•  KEZDEMÉNYEZI a Közép és kelet-
európai tudományos szakszervezetek
Regionális Koordinációs Tanácsának
felállítását, a V4 tudós szakszerveze-
teivel együttmûködve.

A TUDOSZ az egészségünkA TUDOSZ az egészségünkA TUDOSZ az egészségünkA TUDOSZ az egészségünkA TUDOSZ az egészségünk
védelméértvédelméértvédelméértvédelméértvédelméért

•  akciót kezdeményez a képernyõ
elõtti munkavégzéssel kapcsolatos
egészségvédelmi körülmények betar-
tásáért és betartatásáért;

•  fellép az egészségügyi szûrõvizs-
gálatok általánossá tételéért.

A TUDOSZ  a szociális ellátások
bõvítése érdekébenbõvítése érdekébenbõvítése érdekébenbõvítése érdekébenbõvítése érdekében

•  kívánatosnak tartja, hogy minél
több munkaadó támogassa az önkén-
tes nyugdíjpénztári-, az egészség-
pénztári tagságot, a közalkalmazotta-
kat üdülési támogatásban részesítse;

•  szorgalmazza a lakásvásárlások
munkahelyi támogatásának bõvítését;

•  szükségesnek tartja a  nyugdíjszá-
mításnál a degresszió megszüntetését;

•  javasolja, hogy a kutatóintéze-
tek fordítsanak ismét nagyobb figyel-
met a sportolási lehetõségek bizto-
sítására, az egészségmegõrzés ér-
dekében;

•  kezdeményezi a kutatás területén
a  családbarát munkahelyek kialakítá-
sát, ezen belül a kisgyerekes szülõk,
vagy a családban beteget ápolók szá-
mára átmenetileg a  részmunkaidõs
foglalkoztatást.

A TUDOSZ az esélyegyenlõség
biztosítása érdekében érdekében érdekében érdekében érdekében

•  évente áttekinti a férfiak és nõk
közötti esélyegyenlõség megvalósulá-
sát  a kutatóintézetekben, a statiszti-
kai adatok ismeretében;

•  részt vesz az esélyegyenlõségi
programok kidolgozásában.

”Megtartjuk, és továbbfejlesztjük a
tagjainkkal való kapcsolattartásnak,
információszolgáltatásnak eddigi fon-
tos eszközeit,

• a jogsegélyszolgálatot,
• a SZÓSZÓLÓt,
• a HÍRLEVELet,
• és a honlapot (www.tudosz.hu).

A TUDOSZ PROGRAMJA

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

ELFOGADTA A TUDOSZ VII. KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE 2003. NOVEMBERÉBEN
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Választások a TUDOSZ-nál
A TUDOSZ VII. Küldöttértekezletén, 2003. november 29-én „új” elnökséget választottak. A
korábbi elnökségi tagok közül Virág Ildikó, Szénássy Sándorné, Tóth Attila, Madarasi
András, Kõszegi László és Bagyinka Csaba megmaradt pozíciójában, az elnoki feladatokat
továbbra is Kuti László látja el. A TUDOSZ elnökség két új tagja Bohátka Sándor és
Mustárdy László. A leköszönõ elnökségi tagok Bürger Gábor és Kovács Ádám – eddigi
munkájukat valamennyi TUDOSZ-os nevében nagyon köszönjük!

Bagyinka Csaba
fizikus, az MTA SZBK tudományos ta-
nácsadója.
Öt éve a TUDOSZ elnökség tagja, elõt-
te az egyik legnagyobb, vidéki alapszer-
vezet, az SZBK titkára volt. A szegedi
intézetben mûködõ alapszervezet mun-
kájának összefogása az intézet össze-
tettségébõl következõen nem könnyû
feladatot jelent a szekszervezeti veze-
tõk számára. Nagyon jól mûködõ, je-
lentõs eredményeket elérõ szakszerve-
zet mûködik itt. Bagyinka Csaba hozta
létre az idõnként fel-feléledõ TUDOSZ
levelezõlistát.

Kuti László
geológus, a Magyar Állami Földtani
Intézet fõosztályvezetõje.
A TUDOSZ alapító tagja, 1990 óta a
TUDOSZ elnökeként összefogja az el-
nökség munkáját. A TUDOSZ nevé-
ben nagy rutinnal tárgyal az érdek-
egyeztetés különbözõ szintjein (AÉT,
FÉT, stb.) felettes szervekkel, az MTA,
a minisztériumok vezetõivel, a kutató-
intézeti dolgozók munkavállalói érde-
keiért, a szakszervezetek elismertsé-
géért, azért, hogy a kutatóintézetek a
fõhatóságuktól függetlenül azonos
költségvetési elbírálás alá essenek,
azonos pályázati és munkalehetõség-
hez jussanak. ÉSZT alelnökként évek
óta a TUDOSZ érdekeit (is) képviseli
az érdekegyeztetés országos testüle-
teiben. Segítõkészségéért, tevékeny-
ségért minden körben tisztelettel em-
legetik.

Kõszegi László
fizikus, az MTA SZFKI tudományos
munkatársa.
Öt éve az elnökség tagja, az SZFKI
TUDOSZ alapszervezetének titkára.
Az elmúlt idõszakban intézetük befo-
gadta a "konszolidált" Kristályfizikai
Kutató Laboratóriumot, sikerült a két

intézetnek eggyé válni, a két kollektív
szerzõdésbõl egyet alkotni. Ebben je-
lentõs szerepe volt Kõszegi László hig-
gadt, nyugodt titkárkodásának. Három
évig az ÉSZT elnökségi tagja volt.
Munkáját, véleményalkotását a ki-
egyensúlyozottság jellemzi.

Madarasi András
Az ELGI TUDOSZ alapszervezete ve-
zetõségének tagja, öt éve a TUDOSZ
elnökségének tagja. Nem akadémiás
szemmel, a vállalkozói szférával való
kapcsolataiból adódó ismereteivel gaz-
dagítja az elnökség munkáját. Az ÉSZT
elnökségében a TUDOSZ képviselõje.
Minden tervezetet, véleménykérést ko-
molyan vesz, minden kérésre válaszol,
bármilyen szakszervezetet érintõ kérés-
nek eleget tesz.Nyugodt, kiegyensúlyo-
zott egyénisége, megbízhatósága az
elnökség számára értéket jelent.

Szénássy Sándorné, Éva
A TUDOSZ alakulása óta az elnökség
tagja. Õ az, aki örök mosolygósan
megy, szervez, és elintéz intézetében,
az MTA KOKI-ban és az MTA lakás és
üdülési bizottságában. Az ÉSZT költ-
ségvetési bizottságában a TUDOSZ
képviselõje.
Munkahelyén õ az, aki a konfliktuso-
kat elsimítja, és a maga csendes mód-
ján úgy ér el eredményeket, hogy azt
mindenki magától értetõdõnek tartja.
Az intézkedéseket, terveket, követelé-
seket mindig abból a szempontból
nézi, vajon milyen hatással lesz az a
technikusokra, laboránsokra. Kedves-
sége, tárgyalási tapasztalatai, rutinja
segíti abban, hogy bárkivel szót tud
érteni, a nehéz kérdésekkel is hozzá
fordulnak kollegái.

Tóth Attila
A KFKI MFA tudományos fõmunkatársa.
A TUDOSZ alapító tagja, a TUDOSZ

alapszabályának szerkesztõje. Napja-
inkban szokatlan hûséggel és kitartás-
sal munkálkodik a szakszervezeti és
a munkavállalói érdekek érvényesülé-
séért, érvényesítéséért. "Hobbiból"
szakszervezeti alapszabályokat készít,
Szószólót tördel, szakszervezeti nyilat-
kozatokat, felhívásokat fogalmaz.
HIRLEVEL-et szervez, szerkeszt,
összehozza a visegrádi országok tu-
dós szakszervezeteit, tanulmányköte-
tet szerkeszt a távmunkások érdekvé-
delmérõl. Szívügye a szakszervezet,
különösen, ha az a TUDOSZ. A Nem-
zeti ILO tanácsban az ÉSZT képvise-
lõje. Résztvevõje az ILO genfi éves
tanácskozásainak, nagy nemzetközi
tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel
rendelkezik. A munkavállalók érdekei
iránti harcos kiállása ismertté és elis-
mertté tette a szakszervezeti életben
itthon, és külföldön egyaránt.

Virág Ildikó
matematikus közgazdász. Öt éve a
TUDOSZ elnökségének tagja, az
ÉSZT szociális ügyekkel foglalkozó
képviselõje. Az elnökség számára pó-
tolhatatlan a véleménye, mert közgaz-
dasági szemléletét a szociális terüle-
ten szerzett szakértelmével ötvözve
mindig új nézõpontból világít meg kér-
déseket. Minden tervezett intézkedést
abból a szempontból vizsgál, hogy az
vajon milyen hatással lehet a munka-
vállalóra, az átlagnál alacsonyabb jö-
vedelmûekre. Ezzel a szemlélettel kép-
viseli az ÉSZT-et is az OMT szakbi-
zottságában. A szakbizottsági munká-
ja alapján az egyik legelismertebb
szakértõ. Munkahelyén, az MTA Köz-
gazdasági kutató Központjában tudo-
mányos fõmunkatársként az oktatási
területekkel foglalkozik.

A két új elnökségi tag bemutatása a
2004/1. lapszámban lesz olvasható.
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Igen, jól halloták, hálátlanok.
Alig pár nappal azután, hogy  sztrájkbizottság felállításá-

ra kényszerültünk, már meg is jelent a „legnépszerûbb na-
pilapban” a cikk, melynek címe:

Hálátlansági sztrájkhangulat!
Az újságíró feltette a kérdést, „miért egyszerre és miért

éppen azok a legelégedetlenebbek, akik a legtöbb kormány-
zati jóindulatban részesültek”, „miért éppen azok az em-
berek sztrájkolnának, akik a legtöbbet kapták?”

Aki ismeri a magyar bérstatisztikákat
és emlékszik a bankkonszolidációk költ-
ségeire, felkapja a fejét: Csak nem ???
Sztrájk a pénzügyi szférában? Tiltakozó
brókerek, és álbrókerek? Elégedetlen
makroközgazdászok? Ó nem, pedig ÕK
tényleg sokat kaptak az elmúlt 15 év-
ben,- de nekik nincs is szavuk a panasz-
ra, hacsak nem a többiek bérét sokall-
ják, mikor „felelõtlen bérkiáramlás”-ról
beszélnek.

De aztán a cikk lerántja a leplet a há-
látlan gazdagokról: „a legelszántabbak
a pedagógusok szakszervezetei, és az
egészségügyiek”.  De hagyjuk most a
cikket, és ne kérdezzük: miért kellene hálásnak lenni pél-
dául egy kutatónak? Netán a béréért? MI tudjuk, amit a
Tudomány Napján miniszterelnökök egész sora szokott el-
mondani a Magyar Tudományos Akadémián:  kutatónk azért
becsületesen megdolgozott, tehát jár neki.

Cikkírónknak – és a felelõtlen bérkiáramlást emlegetõk-
nek – az 50 százalék fáj. A hibát ott követik el, hogy saját
bérükbõl indulnak ki.

A mi – kutatóintézeti – béreink ugyanis a rendszerváltás
óta három hullámban vesztették el 1989-es értékük több
mint a felét. Elõször 1991-93 között 40 százalékot, azután
a Bokros csomaggal 15 százalékot, majd 2000 körül 5 szá-
zalékot. Mindhárom esetben az történt, hogy a különbözõ
illetékesek – a szakszervezeti figyelmeztetéseket és tilta-
kozásokat mélységesen negligálva - inflációs idõkben né-
hány évig elmulasztották a bérek „karbantartását”, vagyis
reálértékük megõrzését.

A közszolgálat azonban amellett, hogy a közalkalmazottak
(és a köztisztviselõk) munkahelye, a bérharc tárgya és csata-
tere, ennél sokkal fontosabb. Az ott dolgozók, az ország szá-
mára kulcsfontosságú szolgáltatásokat végeznek, mely szol-
gáltatások megléte és minõsége része az ország infrastruk-
túrájának, s mint ilyen stratégiai kérdés. A rossz bérrendszer
pedig visszahat a közszolgáltatások minõségére, és ez már
egyáltalán nem egyszerûen közalkalmazotti belügy.

A kutatóintézetekben az agyelszívás, az utánpótlás hiá-
nya és az elöregedés jelezte a bajt.

Ezt felismerve – nem függetlenül a szakszervezeti tö-
rekvésektõl -  két egymást követõ kormány drasztikus
béremelései (a professzori bérrendszer és az 50 százalé-
kos béremelés) kellettek ahhoz, hogy - még így is két év-
vel lemaradva a versenyszféra béreinek alakulásától -
2002 végén ugyanannyit érjen a kutatók bére, mint a
Kádár rendszer végnapjaiban.

A hatás nem maradt el: az intézetekben csökkent az el-
vándorlás, és az elöregedés: megjelentek a fiatalok.

Látható, hogy ami történt, az nem fele-
lõtlen bérfejlesztés volt, hanem a kormá-
nyok felismerése, hogy minden állampol-
gár, ezáltal az állam érdeke is egy jól mû-
ködõ közszolgálati rendszer folyamatos
mûködése, ahol a polgárok egészségügyi,
oktatási, közigazgatási, közbiztonsági,
közmûvelõdési és egyéb köz-ügyeit tisz-
tességes, felkészült, készséges, szorgos
– hozzátenném kiegyensúlyozott és derûs
-  közalkalmazottak és köztisztviselõk in-
tézik.

Ilyen a jelenlegi közszolgálat?  Ha sike-
rülne a 2002-ben létrejött bérrendszert kar-
bantartani, reálértékét megõrizni, úgy a leg-

jobb úton lennénk ahhoz, hogy ilyenné válhasson.
De ezt a bérrendszert nem ajándékba kaptuk. Az adófi-

zetõk sok milliárdja, a szakszervezetek többéves küzdel-
me, és ami a legfontosabb, a közszolgálatban dolgozók
évtizedes nélkülözése kellett ahhoz, hogy a rendszer bein-
dulhasson.

Elmondhatjuk: ezt a bérrendszert megszenvedtük, így
joggal érezhetjük magunkénak. Nem hálásnak kell len-
nünk érte, hanem harcolni érte, foggal és körömmel, szó-
val és tettekkel!

Harcolni azért, hogy az újra, immár negyedszer be-
induló romlás ne taszítsa a magyar közszolgálatot is-
mét az igénytelenség és a szegényház irányába, az Eu-

rópába tartó or-
szág pedig kap-
hassa meg végre
amit már rég meg-
érdemelt - az euró-
pai színvonalú köz-
szolgálatot.

Tóth Attila, a
TUDOSZ szõvivõje

Elhangzott
a Gólyavárban,

2003. decemberében

Hálátlanok(?)!
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Az Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.)2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.)2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.)2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.)2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.)

á l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a i
Napirend:
1. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltésérõl.
2. Az akadémiai kutatóintézetek 1998-2002. ill. 1995-

2002. évi idõszakban végzett tudományos (és mûszaki) te-
vékenységének felmérése. (Módszertan, ütemterv)

3. Egyebek: Az MTA javaslata a Magyar Akkreditációs
Bizottság tagjaira.

AKT 1/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a fiatal kutatói álláshelyek betölté-

sérõl szóló írásban elõterjesztett tájékoztatót. A fiatal kutatói
pályázatok 2004. évi támogatási kerete várhatóan 300,0 millió
Ft-al nõ. Ez az összeg közel 100 fõ új fiatal kutatói alkalma-
zást tesz lehetõvé. Ezen belül a megfelelõ testületi dönté-
sektõl függõen 50 fõ új – 3 éves – fiatal kutatói alkalmazásra
és 50 fõ új kutatói álláshely (lejárt fiatal kutatói álláshelyek
kiváltása) létesítésére lesz lehetõség. Az új álláshelyek ki-
alakításánál elsõdleges cél a társadalom számára haszno-
sítható eredmények elérése érdekében a fiatal kutatói után-
pótlás segítése. Az elnök kérte az ülés résztvevõit: gondol-
kodjanak el azon, hogyan lehet a leghatékonyabban felhasz-
nálni a rendelkezésre álló keretet. Kiemelte, hogy az elosz-
tásnál elõnyt kell adni azoknak a témáknak, amelyek a ma-
gyar gazdaság versenyképességét erõsíthetik.

Az AKT kisebb észrevételekkel elfogadta az írásos tájé-
koztatót.

AKT 2/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Az AKT részletesen foglalkozott „Az akadémiai kutatóin-

tézetek 1998-2002. ill. 1995-2002. évi idõszakban végzett
tudományos (és mûszaki) tevékenységének felmérése” c.
anyaggal (Módszertan, ütemterv).

Az AKT alapjában elfogadta a felméréssel kapcsolatos
intézeti teendõkrõl szóló levelet. Megegyeztek abban, hogy
a technikai javaslatok értelemszerûen beépíthetõk az
anyagba. Szavazással döntés született arról, hogy:

– a természettudományok területén az intézeti jövõkép
összefoglalása elõsegítené az értékelést, de a rendelkezés-
re álló idõ rövidsége miatt ennek elkészítése nem kötelezõ,

– a természettudományoknál 2-2 szakmai szakértõ bi-
zottság alakul,

– a társadalomtudományoknál a közgazdasági intézetek
esetében egy közös és minden további intézetnél külön-kü-
lön szakmai szakértõ bizottság foglalkozik az értékeléssel.

– az AKT az értékelés folyamán ismét áttekinti a helyzetet.

AKT 3/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Egyebek: Az AKT elnöke tájékoztatta az AKT tagjait, hogy

a szükséges konzultációk és egyeztetések után javaslatot
tett a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjaira.

Az AKT egyhangúlag jóváhagyta a MAB tagjaira tett ja-
vaslatot.

Színes Magyarország címmel
fotótörténeti album jelent
meg a Néprajzi Múzeum Szí-
nes Magyar kiállításának kép-
anyagával.

A kiállítás egy új, színes világot mu-
tat be, melyek tárgyát azelõtt soha, il-
letve kizárólag fekete–fehér változat-
ban ismerhettük. A fotográfiák a nép-
rajz hagyományos témáival, népvise-
lettel, ünnepekkel, a vidéki hétközna-
pi élet mozzanataival foglalkoznak.

Ez a látókör jelentõsen bõvül az
1930–50-es évekbõl származó, szí-
nesben jól dokumentált témákkal, és
felöleli a magyar történelem e korsza-
kának legfontosabb eseményeit, ün-
nepeit, tragédiáit és hétköznapjait.
Látható például az 1848-as zászlók

visszaadása, Horthy István temetése,
körmenetek, a háború epizódjai, Bu-
dapest bombázása, 56-os forradalom.

A kiállítás tematikája fotótörténeti
szempontból is különleges, hiszen a

magyarországi színes fényképezés
történetét elsõ alkalommal tekinti át a
korai színezési technikáktól kezdve a
színes fotográfia széleskörû elterjedé-
séig. A nagyjából száz év anyagának

Magyar történelem színes fényképekenMagyar történelem színes fényképekenMagyar történelem színes fényképekenMagyar történelem színes fényképekenMagyar történelem színes fényképeken
egy kisebb része fekete–fehér alapú
színezett kép, nagyobb része pedig
színes nyersanyagra készült fotó – egy
olyan korszakból, amikor Magyaror-
szágon különbözõ okokból korlátozott
volt a színes nyersanyaghoz való hoz-
záférés.

A válogatás nem tesz különbséget
profi és amatõr felvétel között: egy-
aránt szerepelnek híres fotómûvészek
fotográfiái, és ismeretlen szerzõk fel-
vételei is, közgyûjteményekbõl és ma-
gángyûjtõktõl származó, korábban
még soha nem látott képek.

A kiállítás megtekinthetõ 2004. már-
cius 1-ig a Néprajzi Múzeumban, ahol
a Színes Magyarország album is kap-
ható!

Forrás: www.mult-kor.hu
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P.Táll Éva az MTA Politikatudományi
Intézeténekek TUDOSZ titkára volt
évekig.
Olyannak ismertük, akinek akkor is vi-
dám a szeme, amikor komoly dolgokról
beszél. Éva mindent, és mindenkit ko-
molyan vett, figyelemmel hallgatott, azu-
tán segített. Szenvedélyesen érdekelték
az emberek, természetes volt számára
a másokkal való törõdés. Kicsi, törékeny
és hihetetlenül erõs. Volt.

 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

MegalakultMegalakultMegalakultMegalakultMegalakult
a Nemzeti Kutatásia Nemzeti Kutatásia Nemzeti Kutatásia Nemzeti Kutatásia Nemzeti Kutatási

ésésésésés
Technológiai HivatalTechnológiai HivatalTechnológiai HivatalTechnológiai HivatalTechnológiai Hivatal

2004. január 1-tõl létrejön a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal, amely átveszi az OM tudo-
mánnyal foglalkozó helyettes állam-
titkárságának feladatát is.

A Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal önálló feladat- és hatás-
körrel rendelkezõ, a kormány által
irányított, országos hatáskörû állam-
igazgatási szerv, amely felett a fel-
ügyeleti jogot az oktatási miniszter
gyakorolja. A hivatal létrejöttével
egyidejûleg megszûnik az Oktatási
Minisztérium Kutatási, Fejlesztési
Helyettes Államtitkársága. Az új hi-
vatal elsõdleges feladatai közé tar-
tozik a kormányzat tudomány-, tech-
nológia- és innovációpolitikájának
kidolgozása, az ehhez szükséges in-
tézkedések kezdeményezése, a te-
rületet érintõ jogszabályok elõkészí-
tésében való részvétel, a kormány-
zati információs tevékenység ellátá-
sa.

A kormány augusztusban tárgyalt
a kutatás-fejlesztésrõl és innováci-
óról szóló törvény koncepciójáról,
ebben szerepelt a hivatal felállításá-
nak a kötelezettsége, ami 2004. ja-
nuár 1-jétõl fog mûködni.

Változott a kollektív szerzõdések regisztrálási rendjeVáltozott a kollektív szerzõdések regisztrálási rendjeVáltozott a kollektív szerzõdések regisztrálási rendjeVáltozott a kollektív szerzõdések regisztrálási rendjeVáltozott a kollektív szerzõdések regisztrálási rendje

Az apát megilletõ kedvezményAz apát megilletõ kedvezményAz apát megilletõ kedvezményAz apát megilletõ kedvezményAz apát megilletõ kedvezmény
gyermeke születésekorgyermeke születésekorgyermeke születésekorgyermeke születésekorgyermeke születésekor

A kollektív szerzõdés megkötését kö-
vetõ 30 napon belül az aláíró felek köte-
lessége, hogy az e célra szolgáló adatla-
pot a Foglalkoztatáspolitikai és Munka-
ügyi Minisztériumba beküldjék. A kitöltött
adatlapon kívül be kell küldeni a kollektív
szerzõdés egy aláírt példányát is.

Az adatlap a kollektív szerzõdések
legfontosabb tartalmi részeire is vá-
laszt vár, így például a próbaidõ
hosszára, a munkarendre, a további
munkaviszonyra vonatkozó megálla-
podásra és összeférhetetlenségi sza-

bályokra, az étkezési hozzájárulásra,
a munkaruha ellátásra, de kitér a szer-
zõdés idõtartalmára, az eljárási sza-
bályokra és a munkaügyi kapcsolatok-
ra vonatkozó rendelkezésekre is.

A bejelentési kötelezettség a módo-
sított kollektív szerzõdésre, a szerzõ-
dés felmondására, hatályának meg-
szûnésére is vonatkozik.

Lásd: 19/1997.(XII.18.) MÜM rende-
let /MK 1997/114. 8617. o./
9/2002.(XII.20.) FMM rendelet
/MK.2002/159. 9115. o./

Az Mt. módosításával 2002. december
1-e óta  az apát öt munkanap,  munka-
idõ-kedvezményi illeti meg, melyet a szü-
letést követõ két hónapon belül vehet
igénybe. Erre az öt napra az apát távol-
léti díj illeti meg. (Távolléti díj a személyi
alapbér, a rendszeres bérpótlék és a

rendkívüli munkavégzés miatt kiegészí-
tõ pótlék összegének idõarányos átlaga.)

Lásd: Mt 138/A§.
A gyermek születése esetén járó

munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ
költségekre a Pénzügyminisztérium
külön keretet biztosított.

Európai kutatási Charta
az amerikai agyelszívás csökkentésére

Egy európai kutatási charta létrehozásával és a kutatás-fejlesztésre fordítandó
pénzek radikális megemelésével szeretné megállítani az amerikai agyelszí-
vást Brüsszel. A jóval magasabb fizetések és a jobb munkakörülmények miatt
ma négyszázezer európai kutató dolgozik Amerikában, s az ott diplomát szer-
zett uniós állampolgárok háromnegyede a maradás mellett dönt. Az Egyesült
Államokban a GDP 2.69 százalékát költik kutatás-fejlesztésre, szemben az
európai 1.93 százalékkal, ott ezer emberre 8.66, itt pedig csak 5.36 kutató jut.
Forrás: Magyar Hírlap
(az angol nyelvû összefoglaló a www.tudosz.hu honlapon olvasható)

KT választás
2004. októberében

Az országgyûlés november 17-én

úgy döntött, hogy az 1998. novembe-

rében, vagy az azután megválasztott

közalkalmazotti tanácsok, illetve köz-

alkalmazotti képviselõk megbízatása

2004. október 31-ig szól. (Lásd: 2003.

évi XCIX. törvény, Magyar Közlöny

136, 10 419 oldal.)
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Választások
az ÉSZT-nél

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés október 29-én tar-
totta tisztújító küldöttértekezletét.

A küldöttértekezleten felszólalt Kiss Péter, kancellária miniszter és Burány
Sándor, foglalkoztatási és munkaügyi miniszter is.

A konföderációk képviseletében Szabó Endre (SZEF), Borsik János (ASZSZ),
Wittich Tamás (MSZOSZ), Horváth Lajos (Liga), valamint Palkovics Imre 
(Munkástanacsok) jelentek meg, hozzászólásaikban a jövõbeni szakszervezeti
együttmûködésrõl beszéltek. ””A 95 küldöttbõl 91-en vettek részt a választá-
son, melynek eredményeként ismét Vigh László (AOKDSZ) lett az ÉSZT elnö-
ke, alelnöknek Kis Papp Lászlót (FDSZ), Kuti Lászlót (TUDOSZ) és Török Imrét
(OSZSZ) választották.

Az ÉSZT beszámolója, programja, valamint az elhangzottak a www.eszt.hu
honlapon megtalálhatók, meghallgathatók.

A rég-új elnökség

Választások az ÉSZT küldöttértekezletén

Történelmi
cement

Az Európai Unió 5. Kutatási és
Technológiafejlesztési keret-
programjának egyik projektje
a már a rómaiak által is hasz-
nált, római cement újragyár-
tására jött létre, hogy az eu-
rópai örökségvédelemhez tar-
tozó épületeket eredeti pom-
pájukban állíthassák helyre.

Az 1,37 millió eurós támogatásban ré-
szesült projekt (ROCEM, vagyis „Roman
cement to restore built heritage effectively”)
az Európai Unió 5. Kutatási és Technoló-
giafejlesztési keretprogramjának (FP5)
Energia, Környezet és Fenntartható fejlõ-
dés szekciójába tartozik. A Nagy-Britan-
nia, Csehország, Lengyelország, Auszt-
ria, Németország és Szlovákia mûemlék-
védelmi szakembereibõl álló konzorcium
a történelmi cement elkészítéséhez szük-
séges nyersanyagokat, anyagjellemzõket,
elöregedési tulajdonságokat valamint a
védelmi és helyreállítási technológiákat
igyekszik azonosítani.

Az elsõsorban historizáló és Art
Nouveau épületek homlokzatának díszí-
tésére használt római cement 7-20 perc
alatt megköt és az idõjárási viszontagsá-
gokat is eléggé jól tûri. Az elsõ világhábo-
rú idején kibontakozó modernista-
funkcionalista építészet azonban gyakor-
latilag teljesen eltûntette az építõanyag
iparból és ezzel lehetetlenné vált a koráb-
bi homlokzatok pótlása, restaurálása is.

Az újabb fajta Portland cement mûem-
lékvédelmi szakemberek tapasztalata
szerint nem tudta pótolni a legtöbb eu-
rópai nagyvárosban meghatározó ro-
mán cement homlokzatdíszítést. A
ROCEM projekt tehát elsõsorban örök-
ségvédelmi célból kívánja használni a
régi-új alapanyagot és technológiát.

Forrás: www.mult-kor.hu
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Akár hungarikum is lehetne a sza-
loncukor, amelynek készítésével a
XIX. század elsõ harmadában kezd-
tek foglalkozni a magyar cukrászok.
A fára akasztható, selyempapírba és
csillogó sztaniolba csomagolt édessé-
get azóta is kizárólag a magyarok ké-
szítik. Ha a világban bárhol szaloncu-
korral találkozunk, az feltehetõen Ma-
gyarországon készült, s ha mégsem,
akkor elõfordulása csak az ott élõ ma-
gyaroknak köszönhetõ. Pedig a
fondantcukor - túltelített oldatból kikris-
tályosított cukormassza -, amely min-
den szaloncukor õse és alapja, Fran-
ciaországból származik. Elsõ említé-
se a XIV. századból maradt ránk. In-
nen vitte a XVII. században Berlinbe
egy oda települt francia cukrász az
akkor már népszerû csemegét. Más
források szerint a törökökkel Magya-
rországra érkezett édességkészítõk
kínálatában már ott volt a gyümölcsök-
kel ízesített fondant-szerû cukorka, de
legfõképpen a sörbet, a fondanthoz
hasonló, higított cukormassza, eset-
leg gyümölcsökkel dúsítva, hidegen

szervírozva: amit ma vizes fagylaltként
ismerünk. Mégis, ha a fondant ma-
gyarországi elterjedését kutatjuk, arra

találunk ada-
tokat, hogy
német beván-
dorló cukor-
mûvesek hoz-
ták magukkal
a fondantké-
szítés tudo-
mányát. A
XIX. század
elsõ felében
már ismerték
és készítették
a fondant ala-

pú cukorkákat, például a Wikus-féle
üzemben - tudtuk meg Borsódy Mihály
szakértõtõl. Hogy mikor lett a
fondantból szaloncukor? Nos, erre
nincs pontos adat. Az azonban tud-
ható, hogy a fát díszítõ szaloncukor
valamikor a XIX. században jelent
meg az üzletekben, s A század má-
sodik felében már keresett karácso-
nyi idényterméke volt a hazai cukrász-

Szaloncukor – echte
Hungarikum

Ki gondolná, hogy ha bármerre járva a világban szaloncukrot látunk, az Magyarországról szár-
mazik vagy magyar származásúak készítik a sztaniolpapírba csomagolt ízletes édességet?

iparnak. Akkoriban természetesen kis-
üzemi körülmények között, kézi mun-
kával, szabad tûzön, lábasokban fõz-
ték a fondant-t. Hûtötték, majd újból
felmelegítették, ízesítették, formába
öntötték, csomagolták. Az elsõ fon-
dant-t készítõ gépeket a híres
Stühmer csokoládégyár és a Ger-
beaud cukrászda használta a XIX.
század végén. Ezután fokozatosan
gépesítették a szaloncukor készítésé-
nek valamennyi mûveletét (gépi táb-
lázás, öntés, csomagolás). A leg-
hosszabb ideig a csomagolásban õriz-
ték meg a kézi munkát. Sok kis mû-
helyben még a második világháború
után is kézzel rojtozták a csomagoló-
papírt, csavarták a sztaniolt a deko-
ratív édességre. Mostanság különbö-
zõ édességgyártók karácsony köze-
ledtével ontják a szaloncukrok özönét.
Mindenféle ízben és bevonattal, sok-
féle csomagolásban, gyerekek és fel-
nõttek örömére, s persze a karácsony-
fák díszítésére.

Forrás: www.mult-kor.hu

Kulturális sokszínûség vagy hasonlóság?

Ilyen lenne......
Az európai kiállítás gazdag kínálata, a mú-
zeumok folyamatosan növekvõ internetes
jelenléte egy olyan portált követelt, ahol egy
helyen megtalálhatjuk a múzeumok és a ki-
állítások listáját. Ezen okból nagy európai
múzeumok konzorciuma életre keltette a ki-
állítási kalendáriumot (www.euromuse.net).
Az elsõ változatot már 2001 õszén megta-
lálhatták az arra kószáló tárlatlátogatók. No-
vember elején a portál új köntösbe bújt, és
felülete is megújult. Európa jelentõsebb mú-
zeumainak virtuális hálózata állna elvileg a

ténik semmi különös, próbálja a gép letöl-
teni az oldalt, majd hibaüzenettel találjuk
szembe magunkat. Elõször az juthat
eszünkbe, hogy nem rendesen adták meg
a webcímet, esetleg egy e lemaradt, vagy
euromuseum-ként kéne megpróbálni, de
hiába minden igyekezet és ötlet, „a hiba
nem a mi készülékünkben van”.
Az oldal aktuális mûvészet –és kultúr-
történeti kiállításokról adna hírt, részle-
tes leírásokat

Forrás: www.mult-kor.hu
felhasználók rendelkezésére. Ám
ha ráklikkelünk az URL-re, nem tör-

Összefogtak az európai múzeumok, hogy tárlataikat könnyebben mutathassák be a közön-
ségnek


