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– Az alapoknál kezdve: hogyan is képzeljük el az Aka-
démia költségvetésének megszületését?

– Az autonóm Akadémia költségvetése az ország költ-
ségvetésében külön sorban szerepel, ezért természetesen
ugyanazok a szabályok érvényesek esetünkben is, mint
bármely más állami intézménynél. Egyeztetünk a Pénzügy-
minisztériummal, s elindul az “alkufolyamat”. Kiindulási ala-
pul az elõzõ év(ek) szolgálnak, ahhoz elõször hozzátesszük
a vágyainkat, aztán azt igazítjuk a reali-
tásokhoz. Az Akadémia költségveté-
sének valamivel kevesebb, mint kéthar-
madát kapjuk az államtól, a maradék
egyharmadot pályázatokból hazai, illet-
ve nemzetközi forrásokból próbáljuk
megszerezni.

– Az MTA-tól idén jelentõs össze-
geket vontak el. Milyen mértékû spó-
rolással kell megbirkózni?

– Az elvonások mértéke kétmilliárd fo-
rint, aminek fele az OTKA, fele az Aka-
démia költségvetését terheli. A tavalyi
költségvetésünk 37 milliárd forint volt,
ahhoz viszonyítva ez a 2 milliárd nem
csekély.

– Mik a következmények? Mire jut
idén kevesebb?

– A beruházásokra, a felújításokra.
Ezen kívül a legjobban az fáj, hogy az idei évre tervezett
200 fiatal kutatói álláshely meghirdetésével szemben kö-
rülbelül csak hatvanra jut pénz. Magyarországon ezer mun-
kavállalóra fajlagosan feleannyi kutató jut, mint az európai
átlag. Más úton kellene menni, ha utol akarjuk érni a Nyu-
gatot.

– Elképzelhetõ, hogy a kutatási programok egy része
a következõ év(ek)re fog halasztódni?

– Elvileg nem kell, hogy eltolódjanak. Az Akadémia költ-
ségvetésének egyharmadát a versenyszférában szerzi meg,
pályázatos úton. Idén a pályázati keretek is csökkentek, ez
közvetve a programokra is hatni fog. És ez még azt is je-
lenti, hogy az európai pályázatokban is romlanak az esé-
lyeink.

– És mi lesz az új projektekkel? A kutatók õrizzék meg
ötleteiket a következõ évre?

– Egy kutatóintézetnek kutatnia kell, nem a pénzzel való
gazdálkodás a fõ célkitûzés. Össze fogjuk hívni az intézeti

AZ ORSZÁG ÉKSZERE LEHETNE
Interjú Kroó Norberttal, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárával

az akadémiai kutatóhálózat jelenlegi helyzetérõl

igazgatókat, hogy egy eszmecsere keretében elõrejussunk
abban, miként lehetne a legjobban megoldani ezt a remél-
hetõleg átmeneti évet.

– A kutatóintézetek mire számíthatnak?
– Az elvonás nem annyira az intézeteket érintette, ha-

nem az úgynevezett fejezeti kezelésû pénzeket. Az intéze-
tek dologi és felhalmozási kereteibõl 3,8%-ot vonnak el, ez
még kezelhetõ.

– És a bérek hogy alakulnak? Jut-e
pénz jutalomra?

– A szakszervezetek megállapodtak
ugyan a kormánnyal a hat százalékos
béremelésben, csak a fedezet nincs
hozzá biztosítva. Az AÉT-ben a szak-
szervezeti partnereinkkel megállapod-
tunk, hogy mivel béremelést kizárólag
létszámcsökkentés árán tudnánk bizto-
sítani – az pedig természetesen nem kí-
vánatos, hiszen a kutatói létszámot in-
kább növelni kellene, s a segédszemély-
zet is az optimális alatt van – ezért az
érdekképviselettel együtt úgy gondoljuk,
hogy inkább az álláshelyeket próbáljuk
megtartani a béremelés helyett.

– S arra lát esélyt, hogy a követke-
zõ évi költségvetés tartalmazza majd
a kutatók bérének emelkedését?

– Hogy esély van-e, nem tudom, de mi feltétlenül tervezzük.
– Lesznek-e szervezeti átalakítások?
– Nem lesznek intézeti összevonások, intézeti bezárá-

sok, hiszen mindezt a konszolidációs programban már
megcsináltuk. Ésszerûsítések viszont lesznek: befejezõdik
a Társadalomtudományi Kutatóközpont egy egységes gaz-
dasági apparátusban való kezelése, a Titkárságra még to-
vábbi átszervezések várnak, bizonyos szervezeteket együtt-
mûködésre “kényszerítünk”. A konszolidációs programnak
egy elmaradt része – a Földtudományi Kutatóközpontot
érintve – idén kerül végrehajtásra. Mindez nem fog létszám-
csökkentéssel, intézetmegszüntetéssel és – összevonás-
sal járni.

– Medgyessy Péter miniszterelnök nemrégiben azt a
kijelentést tette, hogy 2006-ra a hazai kutatás-fejlesz-
tésre fordítandó összeg el fogja érni a GDP 1,9 százalé-
kát. Ön reálisnak tartja ezt a kissé optimista kijelentést?
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Levél a miniszterelnöknekLevél a miniszterelnöknekLevél a miniszterelnöknekLevél a miniszterelnöknekLevél a miniszterelnöknek

Medgyessy Péter miniszterelnök
A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
nevében fordulunk Önhöz, a költségvetési kutatóintézetek,
a kutatás mûködési feltételeinek biztosítása érdekében.

Az ország hosszútávú érdeke azt kívánja, hogy a tudo-
mányra, a kutatásra egyre növekvõ támogatást biztosítsa-
nak. Az ország rövidtávú érdeke pedig azt kívánja, hogy a
költségvetési kiadásokat, így a költségvetési intézetek tá-
mogatását csökkentsék.

Kérjük szíves támogatását, hogy a most elfogadott elvo-
násokat a gazdaság lehetõségeinek függvényében a kuta-
tás kaphassa vissza, és a mostani zárolás ne jelentsen
végleges elvonást. A kutatóintézetek már nagyon megsíny-
lették az elõzõ évek összevonásait, átszervezéseit, kon-
szolidációját, s hasonló megújítási folyamatokat, így a mos-
tani elvonás véglegesítése (báziselvonássá válása) a jövõ
évre már intézetek létét, a magyar tudományos kutatás jö-
võjét, s ezáltal az ország érdekeit, a kormányprogramban
– nagyon helyesen – meghirdetett tudás alapú társadalom
létrehozásának lehetõségét veszélyezteti.

Ennek elkerülése érdekében kérjük támogatását.

Budapest, 2004. február 24.

Tisztelettel:
Dr. Kuti László

a TUDOSZ elnöke

– Fájlalom, hogy a miniszterelnök úr országértékelõ be-
szédében egy szó sem esett a tudományról, különösen a
fenti kijelentése után. Tapasztalataim szerint a legfonto-
sabb az, hogy a kutatási támogatásokat és forrásokat nö-
vekedési pályára tudjuk állítani. A növekedés ütemén már
lehet vitatkozni, mérlegelve a hatékony felhasználás lehe-
tõségeit. Most azonban – sajnos – nem hiszem, hogy a
következõ két év alatt reálisan elérhetõ az 1,9 %-os érték.

– A közeli uniós csatlakozás sem hozhat javulást?
– Egy nemrégiben készített statisztika szerint a huszonöt

uniós ország közül (a most csatlakozókat is beleértve) Ma-
gyarország áll a kutatás-fejlesztési ráfordításokat nézve a
legutolsó helyen. Bár én ebben kételkedem, de abban biz-
tos vagyok, hogy nem vagyunk messze a sor végétõl. Svéd-
ország nemzeti jövedelmének 4%-át költi kutatás-fejlesztés-
re, arról már nem is szólok, hogy mennyivel magasabb a
svéd GDP, mint a magyar. Az EU-ban a kutatás-fejlesztésre
való átlagos ráfordítás most 1,9%, 2010-re kitûzték a 3%
elérését. Ahhoz, hogy Magyarország ezt elérje, évi 20-30%-
os kutatási támogatás-növekedésre lenne szükség. Ha Ma-
gyarország ezt a célt nem fogja elérni, még jobban lemarad.

Én már az EU-s átlaggal is elégedett lennék. A magyar kuta-
tók hozzászoktak ahhoz, hogy szerény körülmények között
produkáljanak. Az európai átlag elérése megteremtené an-
nak a feltételeit, hogy utolérjük a többieket. Rossz politika
nem kellõképpen támogatni a kutatás-fejlesztést. A magyar
kutatóhálózat nagyon erõs. Az ország ékszere.

Kovács Melitta

Az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa

2004. január 19-i ülésének
(AKT 1/2004.)

á l l á s f o g l a l á s a i
Napirend:
1. A 2004. évi gép-mûszer beruházási keretek arányá-

nak meghatározása
2. A KK SzMSz megvitatása.
3. Az AKT 2004. I. félévi munkaprogramja
4. Egyebek.

AKT 1/1/2004. ( I. 19.) állásfoglalás:

A kutatóhelyek számára a gép-, mûszer beruházási ke-
ret tudományterületek közti felosztására tett írásbeli elõ-
terjesztéshez számos észrevétel történt. A vitát összefog-
lalva Kroó Norbert javasolta, hogy a szorosan értelmezett
gép-, mûszerberuházás 400 MFt-os keretének felosztása
az elõzõ évi arányok szerint történjen, az ezen felüli építési

Ingyenes adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart

a TUDOSZ-irodában
minden szerdán 16 és 19 óra között

dr. Komjáthy Miklós
(XIII., Victor Hugo u. 18-22., fsz. 17.)

 Félfogadás elõzetes telefonos
bejelentkezés alapján: 279-6071

�
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MEGÁLLAPODÁS

Budapest, 2004. február 25.

Felhívják a költségvetési szféra fenn-
tartóit és munkáltatóit arra, hogy intéz-
kedjenek az idei bérek átlagosan 6
százalékos növelése érdekében.
Amennyiben a kívánt keresetnöveke-
dés mégsem valósulna meg, az OKÉT
keretében legkésõbb május 31-ig meg
kell határozniuk, hogy az milyen intéz-
kedésekkel válik biztosíthatóvá. A
megtett javaslatokról a kormány fog
dönteni.

Annak érdekében, hogy a közszol-
gáltatások minõsége ne sérüljön, lét-
számváltozások csak a feladatokkal
összefüggésben, a törvényi követel-
mények megtartása mellett, a szak-
szerûség alapján történhetnek.

A köztisztviselõk 2003. július 1-jei 10-
14 százalékos alapilletmény és illet-
ménykiegészítés növekedésének fele a
2004. évi kereseteket növeli. Ehhez ha-

sonlóan az ügykezelõk „visszaszervezé-
sével” egyidejûleg bevezetett új illet-
ménytáblázatban rögzített illetmények
átlagosan 14 százalékkal növekedtek,
amelyeknek 2004-ben áthúzódó, illet-
mény-, illetve bérnövelõ hatása van.

A Kormány kezdeményezi a közal-
kalmazotti pótlékalap emelését 2004.
július 1-tõl 17 100 forinrõl 18 200 fo-
rintra. A Bolyai János kutatási ösztön-
díj havi mértéke 2004. január 1-tõl 6
százalékkal nõ.

A szakszervezetek és a kormány to-
vább folytatják a tárgyalásokat, és –
szándékaik szerint – augusztus 31-ig
megegyezésre jutnak az egyes bér-
rendszerek – a teljesítménynövekedés-
sel összhangban lévõ, az európai uni-
ós felzárkózást is elõsegítõ – átalakítá-
sában, valamint a közszférában dolgo-
zók bérének, szociális juttatásainak és

járandóságainak jövõbeni alakulásával
kapcsolatos intézkedésekben.

Az aláírók javasolják, hogy az OKÉT
augusztus 31-ig tárgyalja meg az egy-
séges közszolgálati törvényt, illetve a
közszolgálati reform gyakorlati kérdé-
seit, továbbá október 31-ig állapodjon
meg a közszférát érintõ munkaidõ-
csökkentés mértékérõl és módjáról.

A Kormány és a szakszervezetek
képviselõi 2004. május 31-ig tárgyal-
nak – és lehetõség szerint megegyez-
nek – a közalkalmazotti tanácsok jö-
võjével kapcsolatos kérdésekben.

A felek felhívják az OKÉT figyelmét,
hogy szeptemberben kezdje meg és
november 30-ig zárja le tárgyalásait a
közszféra 2005. évi bér- és keresetala-
kulásáról, továbbá június 30-ig tárgyal-
ja meg a 13. havi illetmény helyébe lé-
pett egy havi külön juttatás szabályait.

A Kormány nevében:
Csizmár Gábor
Dr. Veres János

A Közszolgálati Sztrájkbizottság nevében:
Dr. Szabó Endre
Dr. Vigh László

Baskiné Lipka Gabriella
Perényi József

jellegû beruházásról külön indoklás kerüljön az AKT követ-
kezõ ülése elé, a nem intézeti beruházásokról kapjon tájé-
koztatást a testület.

Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a gép-, mû-
szer beruházások 2004. évi keretének felosztását az aláb-
biak szerint:

Élettudományok 120 MFt 30%
Matematika és Természettudományok 228 MFt 57%
Társadalomtudományok 52 MFt 13%

AKT 2/1/2004. ( I. 19.) állásfoglalás:

A testület megtárgyalta a Kémiai Kutatóközpont szerve-
zeti és mûködési szabályzatának módosítását.

Az AKT 19 igen, 0 nem és 4 tartózkodással megszavaz-
ta a Kémiai Kutatóközpont módosított szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát azzal, hogy minden további módosítás
kerüljön vissza az AKT-hoz. Tudomásul vette, hogy az in-
tézetek vezetõinek kinevezési rendje az SZBK esetében
meghonosodott gyakorlatot fogja követni.

AKT 3/1/2004. ( I. 19.) állásfoglalás:

Az AKT megtárgyalta a testület 2004. I. félévi munka-
tervét. Tájékoztatás hangzott el arról, hogy hogyan, milyen
menetrendben történik a testület mandátumának májusi
lejárta miatt az AKT megújítása.

Az AKT a javaslatok figyelembe vételével elfogadta a tes-
tület 2004. I. félévi munkatervét.

AKT 4/1/2004. ( I. 19.) állásfoglalás:

Egyebek körében tájékoztató hangzott el a nagyberen-
dezések ügyeivel foglalkozó bizottság eddigi tevékenysé-
gérõl, amihez több észrevétel hangzott el Kezdeményez-
ték, hogy az érdemes munkát végzõ igazgatók megbízatá-
suk lejárta után címzetes igazgató, vagy director emeritus
címet használhassanak. Fõtitkár úr a javaslatot megfonto-
lásra érdemesnek tartotta.

Készült az AKT 2004 január 19-i ülése jóváhagyott Em-
lékeztetõje alapján.

A Közszolgálati Sztrajkbizottság és a Kormány megbízott képviselõi (továbbiakban:
a Felek), a köztük lezajlott tárgyalások eredményeként, az alábbiakról állapodtak meg:

�
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Folytatódnak az események kedves olvasóim. A legutóbb feb-
ruár 6-án ült össze az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT)
plenáris ülése, s február végére már ismét hasonlóra készültünk.
Eredetileg február 18-a volt a tervezett idõpont, de az egyik napi-
rendi ponthoz elkészített kormányzati elõterjesztésnek köszön-
hetõen kilenc nappal késõbbre halasztódott az összejövetel.
Ugyanis a Szociális Bizottság az Európai Szociális Karta Jelentés
Tervezetét nem tartotta alkalmasnak a tárgyalásra és még tovább
kívánt dolgozni rajta. Ebben az esetben nem lehetett mást tenni,
halasztani kellett. Ami természetesen azt is jelentette, hogy to-
vábbi napirendi pontok kerültek elõ.

Február 27-én pénteken annak rendje-módja szerint össze is
ültünk a plenáris ülésre, amely koránt sem ígérkezett olyan bé-
késnek mint az elõzõ, amelyikrõl a januári számban számoltam
be. Az elõzõ nap megtartott oldalülésünkön felvetõdött egy napi-
rend elõtti hozzászólás szüksége és az Európai Szociális Karta
Jelentés Tervezetérõl sem jöttek biztató hírek a bizottsági tagok-
tól. Igaz a tervezet sem volt valami biztató.

SZKEPTIKUS ÖRÖMÖK(?)
Pénteken háromnegyed tízkor még tartottunk egy gyors egyez-

tetést, majd néhány pogácsa bekapása után leültünk a tárgyaló-
asztalhoz, ahol a levezetõ elnök napirenddel kapcsolatos kérdé-
sére a kormányoldal jelezte, hogy javasolnak egy negyedik, „kü-
lönfélék” napirendi pontot is, amit a másik két oldal el is foga-
dott. Ezek után jelezte a kormányoldal, hogy napirend elõtti fel-
szólalásuk is lenne, amit a levezetõ elnök engedélyével meg is
tettek. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM) po-
litikai államtitkára, a kormányoldal elnöke bejelentette, hogy szer-
dán (25-én) a közszféra sztrájkbizottsága és a kormány három
hónapos tárgyalássorozat után aláírták a megállapodást1. Meg-
köszönte az aláíróknak, a sztrájkbizottságot alkotó szakszerve-
zeteket tömörítõ négy konföderációnak (SZEF, ÉSZT, MSZOSZ,
Munkástanácsok) és a résztvevõ szakszervezeteknek a felelõs
tárgyalást és a konfliktus elkerülését. Véleménye szerint a meg-
állapodást az hitelesítette, hogy a tárgyalássorozat résztvevõi
végig a megállapodás szándékával ültek az asztalhoz. Befejezõ
szavaival a megállapodást kiemelkedõ jelentõségûnek minõsí-
tette.

Oldalunkról a SZEF elnöke, a megállapodás egyik aláírója rea-
gált az elhangzottakra, egyetértve az államtitkár úrral abban, hogy
hosszú ideig tartottak a tárgyalások és a szakszervezetek végig
törekedtek a megegyezésre. Megjegyezte azt is, hogy jelentõs
kompromisszumok vannak a megállapodásban, de azt is, hogy
az nem lehet példa az utókornak. Bízunk abban, hogy a kormány
be is tartja az ígéreteit, fejezte be hozzászólását. A munkáltatók
oldalelnöke röviden üdvözölte a megállapodást.

KONFLIKTUSKEZELÉSI GYORSTALPALÓ
Ezek után oldalelnökünk ismertette a mi napirend elõtti hozzá-

szólásunkat. Az OÉT-en õsszel nehéz tárgyalásokat folytattunk,
hogy megállapodjunk a minimálbérrõl és a bérajánlásról – mond-
ta. Ezért különösen visszatetszõ, hogy az ÁPV Rt. olyan utasítá-
sokat adott a cégei felé, mely szerint a bérkiáramlás legfeljebb 3-
7%-al növekedhet (a nyereséges társaságoknál max. 7%, a nem
nyereségeseknél 3%). Példaként az energiaipar cégeit és a Vo-
lán társaságokat említette. Kérjük, mondta a szóvivõnk, hogy a
jövõben ilyen helyzet ne alakulhasson ki. A másik témaként el-
mondta: információi szerint jelentõs ügyködés folyik, hogy a kor-

HADITUDÓSÍTÁS
mány szüntesse meg a veszélyes munkahelyeken a 36 órás mun-
kaidõt, holott a körülmények még nem javultak. Végül megemlí-
tette azt is, hogy a korkedvezményrõl még mindig nem kezdõdtek
meg a tárgyalások. Kérjük a kormányt, mondta, hogy haladékta-
lanul kezdõdjenek meg.

A munkáltatói oldalnak két megjegyzése volt e felvetésekhez:
1. Õk sem örülnek, ha a tulajdoni formáktól függõen különbözõ

szabályok érvényesek, mert ez káros.
2. Ha magánszektorban nem nyereséges egy cég, akkor nincs

lehetõsége béremelésre.
A kormányoldal elnöke szerint az ÁPV Rt. levelének a miniszté-

riumra való utalása nem helyes, mert ilyen álláspont nem fogal-
mazódott meg. Megígérte, hogy utánanéz és tájékoztatni fogja a
szociális partnereket. Majd elmondta, hogy a múltban és az idén
is érzékeltek konfliktusokat a bértárgyalások során, ezért az
MKDSz megkereste az ÁPV Rt. vezetését egy átfogó megállapo-
dás érdekében. Ez kitérne arra is, hogy az MKDSz vegyen részt
az ÁPV Rt. képzési programjában és az esetleges konfliktusok
megoldására az MKDSz közvetítésével kerüljön sor. A megálla-
podás mindaddig érvényben marad, amíg nem váltja ki egy kol-
lektív megállapodás. A korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatban
annyit mondott, hogy a tárca leterheltsége nem tette lehetõvé az
ütemterv létrejöttét, de pótolják az elmaradást és április 1-re napi-
rendre lehet tûzni a javaslatot.

Oldalelnökünket bár megnyugtatta az államtitkári válasz, ám
megjegyezte: a konfliktuskezelés fontos, de kevés. Ezért javasol-
ta, hogy az idei tárgyalásokon az aktuális pénzügyminiszterrel meg-
állapodásban rögzítsük e problémát. Az viszont korrekt, mondta,
hogy addig nem változik a jogszabály, amíg a felek meg nem álla-
podnak. A korkedvezménnyel kapcsolatban jelezte, hogy meg-
kaptuk a leveleket és megadjuk a türelmet, de megjegyezte azt is,
hogy ezzel meglehetõsen nehéz az emberek elé állni.

Ehhez kapcsolódva az MSZOSZ elnöke kérte a munkáltatói ol-
dalt: hívják fel tagszervezeteik figyelmét a tárgyalások és megál-
lapodások fontosságára.

Erre a munkáltatók oldalelnökétõl meg is kapta az ígéretet.

RATIFIKÁLATLAN NEMZETI JELENTÉS
Ezzel elhárult minden akadály az ülés napirendi pontjainak tár-

gyalása elõl, s hozzá is fogtunk az elsõhöz, amely „A nemzeti
jelentés tervezete az Európai Szociális Kartában vállalt köteles-
ségek teljesítésérõl” címet viselte.

A témát a kormányoldal szóvivõje vezette föl, röviden emlékez-
tetve arra, hogy a jelentés tárgyalása kötelezõ és a kormánynak
március 31-ig be kell nyújtania. Elmondta azt is, hogy az OÉT
Szociális Bizottsága február 10-én tárgyalta a jelentést, amelyet
ezek után jelentõsen átdolgoztak, arra törekedve, hogy a szociá-
lis partnerek javaslataiból a lehetõ legtöbbet beépítsék.

A téma gazdája, az Egészségügyi Minisztérium (ESZCSM) po-
litikai államtitkára arról beszélt, hogy a jelentés négy évet tekint át
és már a tárcaegyeztetése is elkezdõdött. A javaslatokat fokoza-
tosan építik be a szövegbe. Végül megjegyezte, hogy március
31-e nagyon közel van.

Ezek után oldalelnökünk a szakszervezeti oldal nevében el-
mondta, hogy áttekintve a tervezetet elõször is néhány alapvetõ
kérdés tisztázását tartjuk fontosnak. A korábban észlelt hiányos-
ságok kiküszöbölése megjelent a második változatban, de ennek
ellenére célszerû volna azt visszavinni a bizottság elé. Hiányos-
ságként említette meg, hogy a 4. cikkely beemelése a magyar
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joggyakorlatba még mindig nem történt meg. „Mikor fog?” – kér-
dezte.

Véleménye szerint az anyag filozófiájával is baj van. Oldalunk
kész együttmûködni a jelentés tartalmának módosításában, de
az alapkérdés egészen más. Ugyanis e témában lehet más a kor-
mány és más az érdekvédõk véleménye, amit csak egy különvé-
lemény tud megjelentetni. Mondandója befejezéseként elmond-
ta, hogy a Szociális Bizottság sokat javíthat e jelentésen, s kije-
lentette: részletes vitát ma nem kívánunk folytatni, azt a bizott-
ságban kell megtenni.

Az MSZOSZ képviselõje még megjegyezte, hogy technikai okok-
ból nem voltak abban a helyzetben, hogy tételes értékelést vé-
gezhessenek. Majd megjegyezte: 2002-ben az oldal általános
észrevételeket tett, amelyben az is benne volt, hogy a jelentés
készítõi ne csak az intézményrendszer bemutatását végezzék el,
hanem a gyakorlatát is. A bizottságnak erre még nem volt lehetõ-
sége. 2002-ben azt is sajnálatosnak tartottuk, hogy a jelentés nem
szól a nem ratifikált cikkelyekrõl, pedig számunkra ez is fontos, és
igényeljük. A folytatásban megkérdezte: milyen nem ratifikált cik-
kelyek ratifikálását kezdeményezik? Ne-
künk a 4. és a 12. ratifikálása lenne fon-
tos. Végül kérte, hogy készüljön valami
jelentés arról, mely cikkelyek mikor kerül-
hetnek be a ratifikáltak körébe. Ne álljunk
le, hanem folytassuk a munkát.

A munkáltatók szóvivõje is azzal kezd-
te a hozzászólását, hogy véleményüket
csak az általános körben kívánják elmon-
dani. Elõször is megköszönte a „korrekt,
tényszerû és politikamentes anyagot”, ki-
jelentve: érzékelik, hogy további javítások
készülnek. De végül is oldaluk igényeit ki-
elégíti a tervezet. Azt viszont tudomásul
vette, hogy kerüljön ismételten bizottság
elé, ha szükséges. A nem ratifikált cikke-
lyekkel kapcsolatban csodálkozását fejez-
te ki, ugyanis szerinte ezt már néhány
hónappal ezelõtt áttekintettük és megál-
lapodtunk róla. Ugyanakkor oldaluk nem
fogja ellenezni az ismételt megtekintésü-
ket. De azt elõre leszögezte, hogy nem tudnak semmi olyanhoz
hozzájárulni, ami a munkáltatói terheket növelné.

„Kicsit zavarban vagyok a további menettel kapcsolatban”, foly-
tatta a vitát a kormányoldal elnöke, hiszen „soros elnökin javasol-
tuk a bizottság másodszori összehívását, de a szociális partnerek
nem tartották szükségesnek.” Azonnal meg is nyugtatott minden-
kit, hogy nem zárkóznak el a további bizottsági tárgyalástól, csak
még azon gondolkoznak: az OÉT Szociális Bizottsága vagy a
Tárcaközi Bizottság lenne-e a megfelelõ testület hozzá. Mi legyen
a megoldás? A jelentés címe: Nemzeti jelentés, benyújtója a kor-
mány, de nem a kormány tevékenységérõl szól. Ezért addig ké-
szek javítani, amíg nemzeti jelentéssé nem válik.

A nem ratifikált cikkelyekkel kapcsolatban kijelentette: hamaro-
san elkészül róluk a jelentés és azt az OÉT elé terjesztik.

Az államtitkár asszony (ESZCSM) szerint elfogadható, hogy a
szociális kérdésekrõl beszéljünk, de talán nem e jelentés kereté-
ben kellene.

Oldalunk szóvivõje megerõsítette azon szándékunkat, hogy
kerüljön vissza a bizottság elé a tervezet, majd az OÉT plenáris
ülésen zárjuk le. Hozzátette még azt is: a háromoldalú tárgyalá-
sokon arra törekszünk, hogy konszenzussal alakuljon ki a Nem-
zeti jelentés, de ettõl még az oldalaknak lehetnek különvélemé-
nyeik, hiszen egyik oldal sem vállalhatja minden esetben a közös
véleményt.

Az MSZOSZ képviselõje ismét megszólat, kijelentve, hogy ol-
dalunk a jövõ hét közepéig írásban átadja a véleményét (ezzel

még az oldalunkat is meglepte, mert az elõzõ napi oldalegyezte-
tésen errõl nem tettek említést).

Oldalelnökünk még hozzátette: olyan fórumon tárgyaljunk, ahol
a tárcák képviselõi is ott vannak.

A kormányoldal elnöke kissé rezignáltan jegyezte meg: a 389
oldal egyetlen pontját sem érintettük a vitában. Érti az oldalak idõ-
kérési igényét és kéri, hogy mondjuk meg, mennyi idõt kérünk
még. Az ország megítélése szempontjából nem mutat jól, ha nincs
konszenzusos szöveg, ezért megkérdezi: van-e rá szándékunk.
Végül azt javasolta, hogy a Tárcaközi Bizottság és az OÉT Szoci-
ális Bizottságának együttes ülése véglegesítse a szöveget, mert
OÉT szinten nem birtokoljuk azt az elemzõ tudást, ami ezen anyag-
hoz kell.

Az államtitkár asszony még megjegyezte: maximum két hetünk
van, mert a határidõ március 31.

Oldalelnökünk a válaszában kijelentette a két hét elegendõ. Mi
inkább azt tartjuk veszélyesnek, hogy nem ratifikálódott néhány
cikkely. Megjegyezte azt is, hogy minél inkább elfogadják a javas-
latainkat, annál inkább csökken a különvélemény esélye.

A munkáltatói oldal is elfogadta a kor-
mány javaslatát

Erre a kormányoldal elnöke bejelentet-
te. március 9-én, kedden lesz a két bizott-
ság együttes ülése, s ha valamely kérdés-
ben ott nem születne egyetértés, csak ak-
kor hívjuk össze az OÉT plenáris ülését.

Ezzel mindenki egyetértett és már egy
rövid szünet után hozzá is foghattunk a
második napirendi pont, az európai rész-
vénytársaságokról szóló törvénytervezet
elõterjesztésének megtárgyalásához.

ÚJ TÁRSASÁGI FORMA
VAN SZÜLETÕBEN

Ismeretlen konstrukcióra kerül sor,
kezdte a téma fölvezetését a kormányol-
dal szóvivõje, az Igazságügy Minisztéri-
um helyettes államtitkára. Ez egy
szupernacionális társasági forma, amely
eredetileg a tagországok jogszabályai

közötti különbségeket hivatott áthidalni. Azonban annak az elfo-
gadására nem volt esély. A mostani jogszabály egy keretszabá-
lyozás lett, amely olyan szinteket határoz meg, amelybe a nem-
zeti jogalkotók nem szólhatnak bele. Fontos elem, hogy a meg-
alakuló társaság székhelyén lévõ szabály az elõírás az új társa-
ságra. A jogszabály felhatalmazza a tagállamokat a szabályozás-
ra. Az összetett struktúra irányelvet ad a munkavállalói jogokra
(ennek kidolgozása harminc évet vett igénybe). Az új jogszabály
szerint a dolgozók részvétele megállapodás tárgya lehet. Ettõl az
új társasági formától azt várják, hogy a Közösségen belül elõse-
gítse a tõkemozgást, a szabad áramlást, folytatta az államtitkár.
Magyar szempontból azért fontos, mert lehetõséget nyit meg.
Október 28-a után nálunk is lehetnek ilyen társaságok. A jogsza-
bályalkotásnál a helyi szabályozást vették alapul. Fontos része a
javaslatnak, hogy egy év múlva át kell tekinteni a kezdeti tapasz-
talatokat.

Oldalelnökünk, az ASZSZ elnöke – aki e témánál is a szóvivõnk
volt – tartalmában, mélységében és jövõbeni hatásában is nagy
jelentõségûnek minõsítette a tervezetet. Elmondta, hogy szakér-
tõi szinten és az oldalon is foglakoztunk a törvénytervezettel, van
javaslatunk a folytatásra, ugyanakkor nem látjuk szükségét, hogy
a részleteket itt tárgyaljuk meg, hanem bizottsági szinten. Java-
solta, hogy ne csak a Munkajogi Bizottság, hanem az OÉT Gaz-
dasági Bizottsága is tárgyaljon a tervezettrõl, és a két bizottság
ülése után tárgyaljunk ismét plenárison róla. Elmondta továbbá
azt is, hogy a szakszervezeti szövetségek úgy látják, hogy a ter-
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vezet helytelen álláspontból indul ki, amikor túlzott feladatot és
többletfeladatot ad az üzemi tanácsoknak. Nem akarjuk átvenni a
német modellt, jelentette ki2. Egyébként sincs kényszer a nemze-
ti munkajogban arra, hogy átvegyünk minden törekvést, majd több
gyakorlati példát mondott a szakszervezet elsõdlegességére az
üzemi tanácsokkal szemben. Bizottságok, majd OÉT –figyelem-
mel a határidõre– és mi készek vagyunk az együttmûködésre,
fejezte be hozzászólását.

A munkáltatók soros elnöke (náluk is õ volt a szóvivõ) kijelen-
tette, hogy álláspontjuk lényegében megegyezik a miénkkel.
Egyetértett azzal, hogy a Munkajogi és a Gazdasági Bizottság is
tárgyalja meg a javaslatot, majd az ismételten jöjjön vissza elénk.
A részletekre õ sem tért ki, mint mondta az elõzõ napi bizottsági
ülésen már elmondták az álláspontjukat.

A kormányoldal szóvivõje megköszönte az elhangzottakat és
jelezte, hogy nyitottak a további megbeszélésekre. Ugyanakkor
kérte, hogy az egyeztetések és a parlamenti szakasz között le-
hessen átfedés. Megjegyezte azt is, hogy arra törekedtek: az ÜT-
k ne kapjanak más jogosítványokat, mint amit az egyéb magyar
jogszabályok még adnak.

Szóvivõnk megismételte, hogy készek vagyunk a további
egyeztetésre, de ha a parlamenti szakasz elkezdõdik, sokkal ne-
hezebb lesz a dolgunk.

A munkáltatói oldal ismét egyetértett velünk.
A kormányoldal elnöke besegítve a szóvivõjének, kérte, hogy

értsük meg: az Európa Parlamenti választások miatt a parlament
most tavasszal rövidített idõszakot tart és így nagyon nehezen
férnek az idõbe. Ezért kérik hozzájárulásunkat az átfedéshez,
amelyre egyébként már máskor is volt példa. Kb. két hetük van,
hogy a tervezet a kormány elé kerüljön, s reméli, hogy addig a
bizottságok áttekintik.

Szóvivõnk kijelentette, hogy az idõpontot támogatjuk, de kéri a
kormányt, ha valamilyen vitás kérdés megjelenik a bizottsági tár-
gyalások során, az ismét kerüljön az OÉT plenáris ülése elé.

Ezt a javaslatot a munkáltatók támogatták és a kormány is elfo-
gadta, így nem volt akadálya a téma lezárásának és áttérésnek a
harmadik napirendi pontra, amely az OÉT elsõ félévi munkaterve
volt.

TÖBB SZABADNAP?
A titkárság3 képviselõje által megtartott szóbeli kiegészítéseket

a munkáltatók tudomásul vették és tettek két kiegészítõ javasla-
tot.

Mi hosszabbak voltunk. Oldalelnökünk javasolta, hogy a mun-
kaügyi ellenõrzés legyen önálló napirendi pont. Végül megjegyez-
te, hogy az egészségügyi reformról mindig a TB felügyeletek jut-
nak az eszébe. Megemlítette azt is, hogy az elképzelt Gazdasági
Szociális Tanácsról (GSZT) valamikor beszélni kell a program-
ban. Megjegyezve azt is, hogy a GSZT nem második kamara.
Folytatva a hozzászólását javasolta, hogy tárgyaljunk a bérga-
rancia rendszerrõl is, áttekintve eddigi tapasztalatait. A korenged-
ményes nyugdíjnál 1997-ben megállapodtunk abban, hogy átta-
nulmányozzuk a problémát és konszenzusos javaslatot teszünk
a módosításokra, s ennek az alapján tárgyaljunk. Végül újabb
munkaszüneti napokra tett javaslatot. Az április 30-a azért legyen
munkaszüneti nap, hogy felkészülhessünk a május 1-re. Továb-
bá május 9-e és december 24-e is legyen ünnepnap.

A kormányoldal szóvivõje javasolta, hogy ma még ne véglege-
sítsük a javaslatot, hanem hagyjuk azt a következõ ülésre.

A munkáltatói oldalnak természetesen nem tetszett a javasla-
tunk, de ez így a normális. Azzal viszont egyetértettek, hogy ma
ne zárjuk le a téma tárgyalását.

Ezzel le is zártuk a témát és hozzákezdhettünk a javasolt és
elfogadott negyedik napirendi pont tárgyalásához, amely nem várt
vitát hozott.

BÍRSÁG HELYETT TÜRELEM
A kormányoldal elnöke elõször a távmunkával kapcsolatban

mondta el, hogy a vitás kérdésekben a bizottságban egyetértés
alakult ki, de újabb két probléma születet, amit úgyszintén megol-
dottak. A munkaügyi nyilvántartásról alakuló jogszabállyal kap-
csolatban kérte, hogy vegyük tudomásul, hogy a jogszabály be-
vezetését követõen egy négyhónapos határidejû átmeneti idõt
szertnének adni, hogy ne kelljen mindjárt büntetni. Lényegében
arról van szó, hogy 2004. május 1-tõl, a munkaügyi nyilvántartás-
ról szóló jogszabály hatályba lépését követõen, ha egy munkálta-
tó ellenõrzést kap és kiderül, nem teljesítette ebbõl fakadó kötele-
zettségét, azonnal büntetni kellene. Az átmeneti idõ viszont lehe-
tõséget adna, hogy 30 nap alatt pótolja a hiányosságait, s a bün-
tetés csak akkor realizálódna, ha e pótlást elmulasztja. A fölve-
tésnek van logikája, bár nem ismeretlen dologról van szó, tehát
lehet rá készülni, de jogosak azok az érvek is, melyek szerint e
helyzettel vissza lehet élni.

E témáról aztán hosszas vita alakult ki. Mi természetesen sok-
nak tartottuk a négy hónapot, a munkáltatók kevésnek, de vég-
eredményben hasznosnak és nem lezártnak tûnt a vita.

A kormányoldal elnöke bejelentette azt is, hogy a sokat hivat-
kozott kihelyezett OÉT ülésének, mely a kormányoldal ötlete volt,
az idõpontja április 4-5-e lesz a balatonöszödi kormányüdülõben.

Ezt tudomásul vettük, meg annak a megerõsítését is, hogy a
kormány az elsõ számú vezetõk (elnökök) részvételét tartja fon-
tosnak. Azon viszont mindkét oldalon többen elgondolkoztunk,
hogy az a tisztes grémium hogyan fog tárgyalni az OÉT jövõjérõl,
mikor a jelenében többen nem igazán vesznek részt. De aggódni
azért nem aggódunk, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez a
probléma is gond nélkül meg fog oldódni, csak nem a kihelyezett
ülésen, s nem lesznek visszafordíthatatlan következményei.

Q-ti

1 A megállapodás hiteles szövege a Magyar Közlönyben és e lapszá-
munkban olvasható.

2  Ez érdekes felvetés volt, mert hivatalosan most hangzott el elõször
utalás arra, hogy az üzemi tanácsokra nincs szükség. Ezt a közalkalma-
zotti tanácsoknál már évekkel ezelõtt felvetettük.

3  Hagyományosan a titkárság készíti el a féléves programjavaslatot.

Március 17.: Dudits Dénes -
A növények szexuális életének
molekuláris titkai

Az elõadás idõpontja és hely-
színe: 19:30 óra, Szeged

Március 22. : Hunyady György - A nemzetek
jelleme és a nemzeti sztereotípiák

Március 29.: Lámfalussy Sándor - Az euró - Poli-
tikai kezdeményezés vagy gazdasági szükségsze-
rûség?

Április 5.: Borsos Antal - A nemek kialakulásá-
nak zavarai az emberben

Az elõadások 19:30-kor kezdõdnek.

Helyszín: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyeteme informatikai épülete, Bp. XI., Ma-
gyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem)
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Mi mihez akarunkMi mihez akarunkMi mihez akarunkMi mihez akarunkMi mihez akarunk
fölzárkózni vagyfölzárkózni vagyfölzárkózni vagyfölzárkózni vagyfölzárkózni vagy

már megintmár megintmár megintmár megintmár megint
túlteljesítünk?túlteljesítünk?túlteljesítünk?túlteljesítünk?túlteljesítünk?

Európa keveset költEurópa keveset költEurópa keveset költEurópa keveset költEurópa keveset költ
kutatás-fejlesztésrekutatás-fejlesztésrekutatás-fejlesztésrekutatás-fejlesztésrekutatás-fejlesztésre

A jelenlegi tizenöt tagállam jelentõ-
sen, a csatlakozó országok pedig
fényévekkel vannak elmaradva Ame-
rikától és Japántól a kutatás-fejlesz-
tésre fordított kiadások tekintetében.
Pedig az európai gazdaságmoderni-
záló programnak központi részét ké-
pezi az új technológiák fejlesztésének
támogatása.

Az úgynevezett lisszaboni gazdaság-
modernizációs programnak, amelynek
célja, hogy az Európai Uniót 2010-re a
világ legdinamikusabb gazdaságává
tegye, központi eleme a kutatás-fej-
lesztés támogatása. 2002-ben a Tizen-
ötök gazdasági össztermékük 1,99
százalékát fordították erre a célra, le-
maradva mind Amerika (2,8 százalék),
mind Japán (2,98 százalék) mögött.

A finnek költik a legtöbbetA finnek költik a legtöbbetA finnek költik a legtöbbetA finnek költik a legtöbbetA finnek költik a legtöbbet

A csatlakozó országok lemaradása
még nagyobb: a Tízek átlagosan GDP-
jük 0,84 százalékát fordítják kutatás-fej-
lesztésre. Összességében a legtöbbet
a finnek költik (3,49 százalékot), a leg-
kevesebbet pedig a litvánok (0,44 szá-
zalékot). Ez azt jelenti, hogy 2002-ben
az Európai Unió jelenlegi tagállamai
összesen 182 milliárd eurót fordítottak
kutatás-fejlesztésre; az Egyesült Államok
309 milliárd eurót; Japán pedig 154 mil-
liárd eurót (2000-es adat). Magyarország
nemzeti összterméke 0,8 százalékát for-
dítja erre a célra - derül ki az európai
statisztikai hivatal, az Eurostat pénteken
nyilvánosságra hozott adataiból.

Európa lemaradhatEurópa lemaradhatEurópa lemaradhatEurópa lemaradhatEurópa lemaradhat

A három csoport közötti relatív kü-
lönbség az elmúlt évtizedben nem vál-
tozott látványosan. Abszolút mérték-
ben (a gazdasági növekedést is figye-

Az államháztartás egyensúlyi helyzeténekAz államháztartás egyensúlyi helyzeténekAz államháztartás egyensúlyi helyzeténekAz államháztartás egyensúlyi helyzeténekAz államháztartás egyensúlyi helyzetének
javítását szolgáló elõirányzat zárolásokjavítását szolgáló elõirányzat zárolásokjavítását szolgáló elõirányzat zárolásokjavítását szolgáló elõirányzat zárolásokjavítását szolgáló elõirányzat zárolások

Erre viszont...
Egy korábbi újsághír: Május 1-re, az
uniós csatlakozás megünneplésére
egy milliárd forintot szán a kormány.

lembe véve) Európa 1996 és 2002 között
negyven százalékkal növelte kutatási kiadá-
sait, Japán ötven százalékkal, Amerika pe-
dig megduplázta az erre fordított összeget.
A viszonylag alacsony európai kiadások
nem csak azt jelentik, hogy Európa lema-
rad Amerikától a technológiai versenyben,
de azt is, hogy a legjobb európai koponyák
amerikai egyetemekre mennek dolgozni a
jobb munka- és fizetési körülmények miatt.
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Tudós nõk
hátrányban

A nõ maradjon a faka-
nálnál, de ha mégis ki-
mozdul a konyhából és
mondjuk kutató-fejlesz-
tõnek áll, ne csodálkoz-
zék, hogy renitens visel-
kedésének ára lesz – ez
derül ki az egykori szo-
cialista államokban al-
kotó tudós nõk helyze-
tét bemutató brüsszeli
jelentésbõl.

A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a keleti
államokban a nõk a tudománnyal foglalkozók 38 százalé-
kát teszik ki, de nagy részüket azokon a területeken alkal-
mazzák, ahol a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások a leg-
alacsonyabbak – kiszorulnak tehát a versenyképes ágaza-
tokból. A megalázó kutatási feltételek következménye, hogy
a férfiak esetében háromszor valószínûbb, mint a nõknél,
hogy magasabb szintû tudományos fokozatot érnek el. A
nõk alulreprezentáltak az egyetemek és a tudományos aka-
démiák legfelsõ pozícióiban. Õk alkotják a felsõoktatási in-
tézmények oktatóinak 54 százalékát, ennek ellenére több-
nyire az alacsonyabb tudományos fokozatokat érik el.

Magyarország tökéletesen illik ebbe a képbe. Miközben
a felsõoktatás hallgatóinak körében a nõk aránya 50 szá-
zalék körüli, a tudományos pályán, a magasabb egyetemi
és kutatóintézeti beosztásokban, az akadémikusok, a ku-
tatásokkal kapcsolatos döntéshozó testületekben igen ala-
csony az arányuk. A Magyar Tudomány címû folyóirat egy
korábbi számában azt írta, hogy az MTA doktora címet
megszerzetteknél a nõk mindössze 10-15 százalékos
arányban képviseltették magukat. A tudományág szerinti
bontást bemutató adatok alátámasztják a tényt: a nõk a
mûszaki és agrártudományok területén nagyon ritkán sze-
reznek doktori fokozatot, nagyobb arányú a részvételük a
természettudományok, az orvostudományok és a társada-
lomtudományok esetében. És még egy jellemzõ adat: a
tudományos fokozattal rendelkezõ férfiak 56, a nõk 40 szá-
zaléka kapott valamilyen kitüntetést élete során.

A tudományos karrier csúcsa az akadémiai tagság. Ezen
a szinten már csak elvétve találunk nõket. 1949-ben a 129
akadémikus között egy nõ volt, ez a „létszám” a hatvanas
évekig csak egy-két fõvel gyarapodott. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának jelenleg 11 nõ tagja van (három száza-
lék!). A legmagasabb pozíciót Ormos Mária érte el: a Pécsi
Egyetem volt rektora az Akadémia történelemtudományi
osztályának elnöke.

Ehhez pedig aligha kell kommentár.
Népszabadság

Hatalmas sikerrel zárt
a Mednyánszky-kiállítás

Egyik legsikeresebb bemutatóját zárta a Ma-
gyar Nemzeti Galéria: négy hónap alatt 180
ezren nézték meg a Mednyánszky-emlékkiál-
lítást – tájékoztatta az intézmény PR-mene-
dzsere az MTI-t.

A vasárnap zárult tárlatot az utolsó két napon több
mint kilencezren látták. Sok volt a diák, hiszen õk szom-
batonként ingyenesen látogathatják a galériát – mond-
ta Demeter Judit. A mintegy ötszáz Mednyánszky-mû-
vet, festményeket és grafikákat felvonultató emlékkiál-
lítás iránt oly nagy volt az érdeklõdés, hogy a tárlat egy
héttel tovább tartott nyitva, illetve az utolsó két hétben
este nyolc óráig fogadták a látogatókat. Az eddigi leg-
teljesebb Mednyánszky-emléktárlaton a budavári intéz-
ményben õrzött Mednyánszky-mûvek mellett a Szlovák

Nemzeti Galéri-
ából származó
alkotásokat is
meg lehetett te-
kinteni.  Több
festményt elsõ
ízben láthattak
az érdeklõdõk.

Demeter Judit
i s m e r t e t é s e
szerint április-
ban a pozsonyi
Szlovák Nemze-
ti Galériában
nyílik nagysza-
bású válogatás
a Mednyánszky-
életmûbõl, majd

õsztõl Bécsben lesz látható összeállítás az 1852-ben szü-
letett, 1919-ben elhunyt alkotó munkáiból. A PR-mene-
dzser szólt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Galéria so-
ron következõ bemutatója március 19-én nyílik. Az áttö-
rés kora – Bécs és Budapest a historizmus és moderniz-
mus között címû bemutató mérete miatt az egymás szom-
szédságában lévõ három kiállítóhelyen lesz látható.

Ismertetése szerint elõször fordul elõ, hogy a Magyar
Nemzeti Galériában, a Budapesti Történeti Múzeumban és
az Országos Széchényi Könyvtárban ugyanazt a kiállítást
tekinthetik meg az érdeklõdõk. A látogatók egy belépõjegy
megváltásával nézhetik majd meg a három intézményben
megrendezett tárlatot.

MTI

Ormos Mária,
az eddigi csúcstartó


