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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. április 19-i ülésének

(AKT 3/2004.) állásfoglalásai
Napirend:
1. Javaslat a fiatal kutatói álláshelyek elosztására.
2. A 2005. évi költségvetés irányelveinek vitája
3. A kormánybeszámoló kutatóhálózati részének meg-

tárgyalása
4. A kutatóintézetek felmérésérõl szóló jelentés meg-

tárgyalása
5. SzMSz-ek módosítása
6. Egyebek:
- Igazgatói megbízás (EnKI)
- Kutatóintézeti névváltoztatás (Közgazdaságtudományi

Kutatóközpont)
- Tájékoztató az AKT tagok újraválasztásáról.

AKT 1/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
Szóbeli elõterjesztés történt a fiatal kutatói álláshelyek

2004. évi keretének elosztásáról. Az Akadémiát is érintõ
költségvetési zárolások miatt nem valósulhat meg a költség-
vetésben tervezett álláshely növelés, sõt mindösszesen 62
álláshely fedezete biztosított, amennyiben ezek mind segéd-
munkatársi álláshelyek. Az elõterjesztés 60 helyet a tudo-
mányterületek között 40-40-20%-os arányban javasolta fel-
osztani, két helyre az Akadémia elnöke jelöl fiatal kutatót.

Az AKT egy tartózkodás mellett elfogadta a fiatal ku-
tatói álláshelyek 2004. évi keretének tudományterüle-
tek közötti elosztását azzal, hogy valamennyi álláshely-
hez az Akadémia segédmunkatársi illetményt nyújt és
két helyrõl az MTA elnöke dönt.

Élettudományok 40 % 24 fõ
Matematika
és természettudományok 40 % 24 fõ
Társadalomtudományok 20 % 12 fõ

AKT 2/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
A testület megvitatta a 2005. évi költségvetés irány-

elveit. Az AKT költségvetési albizottságának elnöke a
bizottság nevében örömmel állapította meg, hogy az
Akadémia fõtitkára és Pénzügyi Fõosztálya jogos és tár-
sadalmilag is rendkívül indokolt költségvetési fejleszté-
sekre vonatkozó igényt terjesztett elõ. A bizottság külö-
nösen fontosnak tartja a költségvetés tervezésében az
alapellátást, a kutatóintézeti gazdasági stabilitás meg-
teremtését, valamint a fiatal kutatók alkalmazását lehe-
tõvé tevõ reális erõforrások nyújtását és a kutatói bére-
ket illetõen kormányzati kötelezettség vállalás elérését.

Az AKT a 2005. évi költségvetés irányelveinek a köz-
gyûlés elé terjesztésével egyetértett.

AKT 3/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette a kormány részére készült akadé-

miai beszámoló kutatóhálózatra vonatkozó részét.

Az AKT a kormánybeszámoló szövegét, az elhangzott
észrevételek figyelembe vételével, egyhangú szavazás-
sal elfogadta.

AKT 4/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
Megtárgyalásra került a kutatóintézetek felmérésérõl

szóló jelentés.
Az AKT a kutatóintézetek felmérésérõl szóló jelentést

kétmenetes szavazással fogadta el. Az állásfoglalás-ter-
vezet 1-3. és 5-7. pontjait egyhangúlag elfogadta, majd
az állásfoglalás 4. pontját azzal a bõvítéssel fogadta el,
hogy a Társadalomtudományi Kuratórium a jelentést
alkalmasnak tartotta az AKT elé terjesztésre.

AKT 5/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
Az AKT állást foglalt az SZMSZ-ek módosításának

idõszerûvé vált kérdésében. Javaslat hangzott el, hogy
a kormányrendeletekbõl és az Államháztartási törvény
módosításából adódóan szükségessé vált módosításokat
az intézetek igazgatói munkarendben megváltoztathas-
sák az AKT elnökének értesítése mellett, ahogy erre az
eddigi gyakorlat is lehetõséget adott.

Az AKT egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

AKT 6/3/2004. (IV. 19.) állásfoglalás:
Egyebek körében a testület
– állást foglalt az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató

Intézet igazgatói pályázatáról,
Egyhangú szavazással javasolja az egyedüli pályázó-

ként jelentkezett Szarka László kinevezését, akit az Aján-
ló Bizottság, a II. Osztály és a Társadalomtudományi
Kuratórium egyhangúan támogatott.

– meghallgatta Dézsi István, a Kutatói Fórum elnöké-
nek beszámolóját az AKT újraválasztásának a Fórum
részérõl történt eddigi eseményeirõl,

– állást foglalt egyes kutatóintézetek névváltoztatásáról,
Az AKT hozzájárult, hogy a Közgazdasági Kutatóközpont

Közgazdaságtudományi Intézetre, a Földtudományi Kutató-
központ Geokémiai Kutatóintézetre változtassa meg nevét

– meghallgatta Kroó Norbert tájékoztatását a 2004-
ben lejáró igazgatói megbízatásokkal kapcsolatban te-
endõ lépésekrõl, a legutóbbi költségvetési zárolásról és
a martonvásári intézetben történt káreseményrõl,

– Kroó Norbert tájékoztatta az AKT-t, hogy kinevez-
ték a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tag-
jává, ez összeférhetetlen az OTKA alelnöki megbízásá-
val, így kérte felmentését. Tekintettel arra, hogy az
OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § sze-
rint az OTKA Bizottság egyik alelnökére az AKT tesz
javaslatot, indítványozta Meskó Attila fõtitkárhelyettes
OTKA alelnöki megbízását a jelen ciklus végéig.

Az AKT a javaslatot egyhangúlag támogatta.
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KÖDDÉ VÁLKÖDDÉ VÁLKÖDDÉ VÁLKÖDDÉ VÁLKÖDDÉ VÁLTTTTT ÍGÉRETEK? ÍGÉRETEK? ÍGÉRETEK? ÍGÉRETEK? ÍGÉRETEK?
A TUDOSZ kezdeményezésére a hazai kutatóintézetek egy része a kutatás jelenlegi aggasztó
helyzete miatt májusban levelet küldött Medgyessy Péter miniszterelnök úrnak, a Tudomány-
és Technológiapolitikai Kollégium elnökének, melyet az alábbiakban közlünk:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!Tisztelt Miniszterelnök Úr!Tisztelt Miniszterelnök Úr!Tisztelt Miniszterelnök Úr!Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Örömmel és megnyugvással vettük tudomásul, mikor

a 2002-ben megalakult kormány programjában a gaz-
daság szempontját is figyelembe vevõ, kiemelt helyre
került a tudomány, a kutatás.

Üdvözöltük, mikor az új kormány, foly-
tatva elõdje politikáját, tovább emelte a
költségvetési kutatóintézetekben dolgozók
bérét, mely ezáltal 2003-ra, az országos
átlagbértõl két évvel lemaradva, reálér-
tékben végre elérte az 1989-es bérszin-
tet. Azóta, a központi költségvetés köz-
alkalmazottaihoz hasonlóan, a kutatóin-
tézetekben dolgozók bére egy fillérrel
sem nõtt.

A kormánytagoktól és a vezetõ tisztség-
viselõktõl változatlanul a tudomány, a ku-
tatás, a K+F támogatás fontosságáról hal-
lunk, ami azonban nem védte meg a kuta-
tóintézeteket a pénzügyminisztériumi fûnyí-
rótól, minek következtében

– decemberben zárolták az MTA 2004. évi költség-
vetési támogatásnak egy részét,

– januárban zárolták az MTA 2004 évi költségvetési
támogatásának újabb részét (természetesen hasonló el-
bánásban részesültek a különbözõ tárcáknál lévõ álla-
mi, költségvetési kutatóintézetek is),

– februárban a zárolások következtében a már meg-
kötött OTKA szerzõdéseket 14%-kal csökkentették (ami
a megnövekedett ÁFA-teherrel már 26% de facto elvo-
nást jelent).

Ennél is aggasztóbb azonban a pénzügyi kormányzat
– csak kutatásellenesnek minõsíthetõ
– szabályzó-változtatás sorozata:
– a kutatásra fordított államháztartási támogatásokat,

a pályázati támogatásokat is, a bevezetett ÁFA-val csök-
kentették,

– a vámmentesen importált kutatóeszközökre ÁFA
kötelezettséget írtak elõ,

– teljességgel bizonytalan, hogy forgóeszköz hiányá-
ban mi módon tudják a kutatóintézetek az EU progra-
mokat elõfinanszírozni.

Miniszterelnök Úr!Miniszterelnök Úr!Miniszterelnök Úr!Miniszterelnök Úr!Miniszterelnök Úr!
Ne engedje, hogy bejelentését a K+F támogatás meg-

duplázásáról, melyet a hazai és a nemzetközi közvéle-
mény egyaránt jövõbemutatónak tartott, a fentiekhez
hasonló intézkedésekkel megtorpedózzák.

A szürkeállomány fontosságáról szóló legszebb gondola-
tot is lerontja az a pökhendi pénzügyminisztériumi indok-
lás, mely – megalázandó a megsarcolt kutatókat – “más,
társadalmilag fontosabb célokra” vonta el az Akadémia és
a minisztériumi felügyelet alatt álló költségvetési kutató-
intézetek már két menetben megkurtított pénzét.

Kérjük, úgy is, mint a Tudomány- és Technológiapo-
litikai Kollégium elnöke, kezdeményezze a zárolások
feloldását, a kormányprogrammal ellentétes pénzügyi
intézkedések megváltoztatását.

Budapest, 2004. május

Farkasszemet nézve

MEGVMEGVMEGVMEGVMEGVAN AN AN AN AN AZ ELSÕ EREDMÉNY!AZ ELSÕ EREDMÉNY!AZ ELSÕ EREDMÉNY!AZ ELSÕ EREDMÉNY!AZ ELSÕ EREDMÉNY!
Lapzártakor érkezett a hír: a kormány

június 2-i ülésén úgy döntött, hogy a tar-
talékkeret terhére visszapótolja az OTKA
háromszáz milliós elvonását. Ez valame-
lyest enyhít az OTKA helyzetén, csök-
ken a több, mint egymilliárdos zárolás.
Köszönet a tizenhat intézetnek, akik –

lapzártánkig – már el is küldték a levele-
iket Medgyessy Péter miniszterelnök-
nek, a Tudomány- és Technológiapoliti-
kai Kollégium elnökének, és köszönet a
több, mint ezeregyszáz kutatóintézeti
dolgozónak, akik aláírásukkal támogat-
ták a kérést.
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Haditudósítás

Majdnem három hónap telt el az elõzõ tudósításom
óta Kedves Olvasóim, s máris sürgetnek: közeledik a
lapzárta, írnod kell valamit. S ilyenkor nem lehet mit
tenni, írni kell. Miután van mirõl, ez nem is fog különös
nehézséget okozni, ugyanis három plenáris ülés is volt
az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT-ben) az
elmúlt tudósításom óta. Meg kell jegyeznem, hogy a
gondot nemcsak az ülések ilyen „tömege” okozza, ha-
nem hogy a második negyedévben ránk hárul az oldal
soros elnöki teendõinek ellátása is. Ez még önmagában
nem lenne baj, ha nem lihegjük túl a
dolgot.

Április 13-án, kedden fél kilenckor
tartottuk az ülésre fölkészülõ oldalegyez-
tetést a Foglalkoztatáspolitikai és Mun-
kaügyi Minisztérium épületében, ugyan-
is az ülést helyhiány miatt nem a meg-
szokott helyünkön a „fehér házban”,
hanem a Népjóléti Minisztérium Akadé-
miai utcai épületében tartottuk meg.
Témái a csatlakozási szerzõdésben rög-
zített munkaerõpiaci viszonosság (recip-
rocitás) és védintézkedések alkalmazá-
sának irányairól, a szabályozási koncep-
cióról szóló kormány-elõterjesztés, va-
lamint az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsban eddig létrejött megállapodások
megvalósulásának helyzetérõl készült elõterjesztés átte-
kintése voltak.

A kormányoldal és mi annak rendje-módja szerint a
kezdésre ott is voltunk a teremben, de a munkáltatókra
várnunk kellett mintegy 20 percet. Igaz, mikor megér-
keztek, azonnal elnézést is kértek a késésért, nem tud-
tak idõben megegyezni magukkal. De szerencsére sike-
rült, s már kezdhettünk is. Természetesen napirend elõtti
hozzászólással.

A kormányoldal vezetõje köszönte meg a szociális
partnerek együttmûködését a Szociális Charta Nemzeti
Jelentésének elkészítésében való közremûködést, és
kérte a további együttmûködést. Bejelentette, hogy a
kormány kész a további tárgyalásokra, és felkérte a
Tárcaközi Bizottságot, hogy folytassák a munkát a még
nem ratifikált cikkelyekkel.

E bejelentés után elhárult minden akadály az elsõ
napirendi pont tárgyalásának megkezdése elõl, tehát
hozzá is fogtunk. A kormányoldal elnöke mondott rövid
bevezetõt (hosszúra nem volt szükség, mert elõzetesen
elég részletes írásos anyagot kaptunk). Ezt követõen
tájékoztatót kaptunk az eddig történtekrõl. Megtudtuk,
hogy a koncepciót jogi keretek közé kell beilleszteni, s
azt, hogy a cél: minél elõbb valósuljon meg a munkaerõ
szabad áramlása.  Ennek érdekében a kormány képvi-

selõi két- és többoldalú tárgyalásokon vesznek részt. A
tagországok egy csoportja nem korlátoz, egy másik
csoportja viszont igen. Fõleg a szociális ellátórendsze-
rek magasabb színvonala miatt.

Oldalunk szóvivõje szerint mi sajátos helyzetben va-
gyunk. A korlátozások az Unió jelenlegi tagállamainál
leépültek. Ciprus és Málta esetében nincs korlátozás.
Így a magyar munkavállalók harmadrangú uniós polgár-
nak tûnnek. Megjegyezte azt is, hogy a kormánynak lett
volna lehetõsége e kérdést újratárgyalni, de nem tette.
Szerinte a jóslatok nem igazolódtak, mert nem a bérkü-
lönbség vonzza az embereket, hanem az ország gazda-
sági szociális helyzete. Kb. 1 % körülire prognosztizál-
ható azok száma, akik ki akarnak menni dolgozni, így
nem megalapozott semmilyen félelem. Kijelentette, hogy
mindent meg kell tennünk, hogy a hét évet ne keljen
kitölteni. Mi ennek érdekében hívtuk meg az ETUCI

(Európai Szakszervezeti Szövetség)
fõtitkárát, de a miniszterelnök nem
fogadta. Csak a kancellária miniszter
tárgyalt vele. A magyar munkaválla-
lók általában nem akarnak külföldre
menni, folytatta, de a magyar zsiger-
bõl tiltakozik a korlátozások ellen. Így
még az is elképzelhetõ, hogy e korlá-
tozás fordított hatást vált ki. Szerin-
tünk a szabályozásokat egyértelmûen
törvényi úton kell megoldani. Majd
arról szólt, hogy Magyarországon be-
lül nincs belsõ mobilitás. Majd azzal
fejezte be a hozzászólását, hogy az
oldal a nyilatkozatot ilyen megfogal-
mazással és ilyen szakanyaggal nem
tudja elfogadni.

A munkáltatók szóvivõje azzal kezdte hozzászólását, hogy
csak néhány hete kapták meg a tárgyalási anyagot. Gyen-
gesége, hogy nem tartalmaz hatástanulmányt. Javasolta a
kormánynak, hogy kezdjék el tanulmányozni az ehhez
hasonló diszkriminatív döntéseket, mert vannak. Szüksé-
gét látta a gyors mechanizmus kialakításának. A munkál-
tatói szervezetek felelõsége is lesz, hogy valóban az igé-
nyeknek megfelelõ munkaerõ-struktúra alakuljon ki.

A kormányoldal egyik szakértõ képviselõje az elméle-
tek döntõ többségével egyetértett. Majd megjegyezte,
ha korábban hozták volna ide a tervezetet, az lett volna
a baj, ha késõbb, az idõhiány miatt most nem lehetett
törvénybe foglalni az elképzeléseket, csak kormányren-
deletbe, de a késõbbiekben nem záródik ki a törvényi
szabályozás lehetõsége. Végül elmondta meglehetõsen
furcsán hangzó aggályait a hatástanulmányokkal kap-
csolatban.

A kormányoldal elnöke szerint amióta bejelentették a
korlátozási szándékot, az uniós országok hozzáállása a
témához rugalmasabbá vált. Jónéhány tagállam még nem
is nyilatkozott a kérdésben. Véleménye szerint a munka-
erõ teljes szabad vándorlásáig még meglehetõsen hosszú
és változatos az út. Egyetértett a törvényi szintû rende-
zéssel, valamint a helyzet félévenkénti áttekintésének
igényével. Egyetértett azzal is, hogy a munkaügyi mi- �����
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niszter az OÉT-en való konzultáció után nyújtsa be a
tervezetet. Ugyanakkor megjegyezte, hogy kénytelenek
vagyunk a viszonosság elvéhez nyúlni. Nem mi tehetünk
róla. Mi az egyenjogúságért lépünk föl, viszont nem te-
hetjük le azt a kevés fegyvert, ami a kezünkben van. De
csak addig használjuk, amíg ténylegesen szükség van rá.
A nem uniós államok felé érzékeny monitorozásra és
egyeztetésekre van szükség (védintézkedések). Ahhoz,
hogy miképpen védjük az uniós munkaerõpiacot az uniós
országokkal és a szociális partnerekkel is folyamatosan
szükséges konzultálni.

Oldalunk szóvivõje megköszönte a válaszokat. Beje-
lentette, hogy tudomásul vesszük a kényszerintézkedé-
seket, és a kormányrendelettel történõ megvalósítást,
mint átmeneti szabályozást, de megerõsítette, hogy a
végleges rendezést a törvényi szabályozás hozza. Elfo-
gadta a félévenkénti rátekintést is. Nem bánná, mondta,
ha az esetleges konzultáció mindenki által vállalható
egyetértésbe menne át. Javasolja, hogy közösen képvi-
seljük azt az álláspontot, miszerint a magyar munkaerõ-
vel szemben diszkriminációt alkalmaznak.

A munkáltatók szóvivõje szerint morális kérdés a vi-
szonosság, s egyenrangunkat jelzi. Végül kijelentette, hogy
az Európai Uniót csak gyakorlattal kell meggyõzni.

A kormányoldal elnöke ezután összefoglalta a vita
eredményét, és megköszönte a javaslatokat. Ezzel e
napirendi pont tárgyalását le is zártuk. Áttérhettünk a
következõre, melynek tárgyalását segítette az elõzete-
sen megküldött írásos összefoglaló, melyet az OÉT tit-
kársága készített el.

Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal szó-
vivõje egyetértett azzal, hogy jó az összefoglaló, és nem
arról kell beszélnünk, ami benne van, hanem arról, ami
nincs. Így is történt. Pl. oldalszóvivõnk többek között
elmondta, hogy meg kell állapodnunk a 38 órás munka-
hét bevezetésében, és pontot kell tennünk a társadalom-
biztosítás munkáltatói és munkavállalói felügyeletének
az ügyére.

Miután mindkét oldal elmondta a hasonló észrevétele-
it, a kormányoldal elnöke összefoglalta az elhangzotta-
kat, amivel egyet lehetett érteni, majd lezártuk ennek a
napirendnek a vitáját is.

Még meghallgattuk a kormányoldal javaslatát a kö-
vetkezõ plenáris ülés témáira, és azt, hogy két nap múlva
egy informális OÉT lesz, a foglalkoztatási minisztérium
„pincéjében” (ez egy tárgyaló), majd lezártuk a vitát.
Ettünk néhány szendvicset és elmentünk a dolgunkra.

Q-tiQ-tiQ-tiQ-tiQ-ti

�����

Latin nyelvlecke
a turistáknak

Ha Rómában jársz, viselkedj úgy, mint a rómaiak - tartja a mondás. A Colosseumot, a Forumot és az ókoriHa Rómában jársz, viselkedj úgy, mint a rómaiak - tartja a mondás. A Colosseumot, a Forumot és az ókoriHa Rómában jársz, viselkedj úgy, mint a rómaiak - tartja a mondás. A Colosseumot, a Forumot és az ókoriHa Rómában jársz, viselkedj úgy, mint a rómaiak - tartja a mondás. A Colosseumot, a Forumot és az ókoriHa Rómában jársz, viselkedj úgy, mint a rómaiak - tartja a mondás. A Colosseumot, a Forumot és az ókori
Róma egyéb nevezetességeit felkeresõ turisták mostantól eleget is tehetnek ennek, hiszen az ókori minden-Róma egyéb nevezetességeit felkeresõ turisták mostantól eleget is tehetnek ennek, hiszen az ókori minden-Róma egyéb nevezetességeit felkeresõ turisták mostantól eleget is tehetnek ennek, hiszen az ókori minden-Róma egyéb nevezetességeit felkeresõ turisták mostantól eleget is tehetnek ennek, hiszen az ókori minden-Róma egyéb nevezetességeit felkeresõ turisták mostantól eleget is tehetnek ennek, hiszen az ókori minden-
napok véres valóságából is ízelítõt kapnak - mi több, még latin nyelvleckén is részt vehetnek.napok véres valóságából is ízelítõt kapnak - mi több, még latin nyelvleckén is részt vehetnek.napok véres valóságából is ízelítõt kapnak - mi több, még latin nyelvleckén is részt vehetnek.napok véres valóságából is ízelítõt kapnak - mi több, még latin nyelvleckén is részt vehetnek.napok véres valóságából is ízelítõt kapnak - mi több, még latin nyelvleckén is részt vehetnek.

A római helyhatóság és két helyi
történelmi egyesület közös kezdemé-
nyezést indított: ingyenes latin
gyorstalpalót tartanak a várost nya-
ranta ellepõ, fényképezõ-kattogtató
tömegnek. “Az emberek Róma iránti
érdeklõdése évszázadok óta szaka-
datlan. Világos, hogy itt, az egykori
birodalom szívében van a legtöbb
értelme növelni az emberek tudását”
- mondta Alessandro Pediconi, az
egyik szervezõ. A szervezõk megfi-
gyelték: a Gladiátor sikere után az
ókori emlékek iránti érdeklõdés még
magasabbra hágott, és ugyanilyen
hatást várnak az új hollywoodi film-
tõl, a Brad Pitt fõszereplésével ké-
szült Trójától is. Az elsõ tanfolya-
mokat az angol és francia anyanyel-
vû turistáknak tartják. A speciális
tankönyv, mely némi konyhalatin
mellett felületes történelmi ismere-

teket is ad, Julius Caesar
személyén keresztül vezeti
be az embereket az ókori
Róma világába. Ám a la-
tin gyorstalpalóval még
nincs vége az új progra-
moknak. Akik szellemi
épülésük mellett a hétköz-
napok véresebb oldalára is
kíváncsiak, a Scuola
Gladiatori Roma (római
gladiátor-iskola) tanfo-
lyamára fizethetnek be. Itt
Cicero nyelve mellett a
gladiátorharc alapelemei-
vel ismerkedhetnek meg.
Sõt, miután a közelharc végén leold-
ták tunikáikat és vértjeiket, a kitartó
turisták egy igazi római ünnepbe
cseppennek majd. “A turisták min-
denhol a helyi sajátosságokat kere-
sik. Az ókori Rómára pedig mi le-

hetne jellemzõbb, mint a latin nyelv
és a gladiátorharc?” - mondta
Pediconi, aki annyit még elárult: az
étkezés utáni torokcsiklandozás és
hányás kimarad a programból.
www.mult-kor.hu
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§
HOGY IS VAN EZ?

A jogi tanácstalanságok rovata
Az Önök kérdéseire dr. Komjáthy Miklós,

a TUDOSZ jogtanácsosa válaszol

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

Milyen esetben szüntetheti meg a munkáltató a dolgo-
zó munkaviszonyát, ha az a nyugdíjkorhatárhoz már
nagyon közel jár? Mit jelent a nyugdíjra való jogosult-
ság idõpontja: a 62. év betöltését vagy az a korkedvez-
ményre is érthetõ (megfelelõ munkaviszony után el le-
het menni elõbb is nyugdíjba)?

 
A munkáltató csak különösen indokolt esetben szüntetheti

meg a dolgozó munkaviszonyát az öregségi nyugdíjkorhatár
elérését /tehát a 62. évet/ megelõzõ öt éven belül, kivéve,
ha a dolgozó már valamilyen kedvezménnyel nyugdíjas.

A különös indok fennállásának megállapításához min-
dig olyan súlyos ok szükséges, amely mellett a munka-
viszony további fenntartása a munkáltató részére tartha-
tatlanná válna, vagy aránytalan terhet jelentene (MK
10. számú állásfoglalás).

Közalkalmazottak esetében további korlátozás, hogy a
munkáltatónak a felmentés elõtt meg kell vizsgálnia,
van-e olyan más munkakör, amelynek ellátására az
érintett közalkalmazott alkalmas, és amennyiben van
ilyen, abba át kell helyezni a közalkalmazottat, ha azt
a közalkalmazott elvállalja. 

A nyugdíjkorhatár elérése elõtt öt évvel csak különö-
sen indokolt esetben lehet felmondani. Mely idõponttól
kell visszaszámítani az öt évet? Illetve akkor mi a
helyzet, ha az öt évet már a felmentési ideje alatt éri
el a dolgozó?

 Az öt évet úgy kell érteni, hogy a 62. életévet meg-
elõzõ öt éven belül a felmentés csak különösen indokolt
esetben közölhetõ.

MINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOK

NYÁRON ISNYÁRON ISNYÁRON ISNYÁRON ISNYÁRON IS

 Idén nyáron már nem maradnak prog-
ram nélkül a ME hívei: az A38-as ha-

jón (Petõfi-híd budai hídfõ) öt klubeseményre várják
az érdeklõdõket, hétfõi napokon 18 órától. A tervezett
beszélgetések és elõadások közös vonása, hogy külön-
féle mûvészetek és természettudományi ágak határte-
rületeit érintik.

A tervezett program:A tervezett program:A tervezett program:A tervezett program:A tervezett program:
JÚNIUS 21. SHAKESPEARE ÉS AZ AGYKUTATÁS

elõadó: Vizi E. Szilveszter
JÚNIUS 28. HÁRMASHATÁR - ORVOSI ANATÓMIA,

MÛVÉSZETI ANATÓMIA, ÁBRÁZOLÁS
moderátor: Erdõdy József Attila

JÚLIUS 5. DOKTOR FAUSTUS - GYAKORLATI ZE-
NESZERZÉS, ELMÉLETI MATEMATIKA, IRODALOM
moderátor: Rényi András

AUGUSZTUS 23. A VIZUALITÁS ÉRZÉKPSZICHOLÓ-
GIÁJA ÉS ESZTÉTIKUMA moderátor: Ragó Anett

AUGUSZTUS 30. LÉLEKTITKOK - MÛVÉSZET, EL-
MEBETEGSÉG, ÖNTEREMTÉS moderátor: Bókay Antal

A Balassi KiadóA Balassi KiadóA Balassi KiadóA Balassi KiadóA Balassi Kiadó
új könyveinek ajánlata:új könyveinek ajánlata:új könyveinek ajánlata:új könyveinek ajánlata:új könyveinek ajánlata:

Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon II.
Fõszerkesztõ: Kõszeghy Péter

A Magyar Népköltészet Tára sorozatban:
Kántor Lajos: A Kapu
Ménes Attila: A négy rán-

tott hús
Ross Károly: Klausz mér-

nök kicsapongásai
Michael von Albrecht: A

római irodalom története II.
Fordította: Tar Ibolya
Vígh Éva: Az udvari élet

mûvészete Itáliában

A Feminizmus és Történe-
lem sorozatban:

Margot Wieser: Csendes
lázadás. Nõk a rendszervál-
tásról

Fordította: Németh Zita és
Katona Eszter

 

Felelôs szerkesztô:
Dr. Dura LászlóDr. Dura LászlóDr. Dura LászlóDr. Dura LászlóDr. Dura László

Szerkesztô:
Kovács MelittaKovács MelittaKovács MelittaKovács MelittaKovács Melitta

Tervezôszerkesztô:
Czita KárolyCzita KárolyCzita KárolyCzita KárolyCzita Károly

Tel., fax: 338-4059
Kiadja: a TUDOSZ

1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

Tel/fax: 279-6071
Felelôs kiadó:

Dr. Révész MártaDr. Révész MártaDr. Révész MártaDr. Révész MártaDr. Révész Márta
Nyomás:

DunaújvárosiDunaújvárosiDunaújvárosiDunaújvárosiDunaújvárosi
Nyomda Kft.Nyomda Kft.Nyomda Kft.Nyomda Kft.Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ:
Farkas IstvánFarkas IstvánFarkas IstvánFarkas IstvánFarkas István

ügyvezetõ igazgató
ISSN 0239-0035
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L á t o g a t ó b a n  H e l s i n k i b e n
Az Országos Foglalkoztatási Alapítvány tanulmányutat

szervezett a munkavállalói és munkaadói szervezetek
képviselõi számára, Finnországba. Öt napig voltunk
Helsinkiben, ahol elõadásokat hallgattunk a tripartit
együttmûködésrõl, a finn érdekegyeztetés rendszerérõl,
az Európai Unió Alapjainak felhasználásáról.

Minderrõl hallottuk külön a mi-
nisztériumi elõadókat, külön a
munkaadók képviselõit, és külön a
szakszervezetiseket.

Meglátogathattuk a Helsinkitõl
egy órai autóútra lévõ finn szak-
szervezeti iskolát is, ami termé-
szetesen egy tó partján, egy er-
dõben épült, s része a 120 két-
ágyas szobából álló „kollégium”,
és természetesen a tóparti szau-
na. A szakszervezeti tisztségvi-
selõk elõször kétszer egyhetes
képzésen vesznek részt, azután kerül sor a hosszabb
oktatásra.

Az iskolánál várt bennünket egy marosvásárhelyi fia-
talember, aki a ’90-es években a debreceni egyetemen
két évig tanult néprajzot, majd Finnországba került ön-
kéntesnek karitatív munkára. Jelenleg tengerészként, egy
görög tulajdonú hajó finn legénységének szakszervezeti
tikáraként vett részt egy egyhónapos képzésen. A szíve
Magyarországra húzza, most ünnepelte 35. születésnap-
ját, ebbõl az alkalomból Szekszárdon vett magának há-
zat gyümölcsössel és borospincékkel.

Milyennek láttam a finneket?
Nagyon nyugis, és nagyon szerethetõ társaság. Dacára a

kilenc százalékos munkanélküliségnek, nem láttam hajlék-
talant, koldust.

A finnek azt mondják, jól meg-
vannak a svéd testvéreikkel, meg
az oroszokkal is – annál inkabb,
mivel az EU-s megmaradt tejük-
kel Szentpétervár lakóit itatják.
(Szentpétervárnak annyi lakosa
van, mint Finnországnak.) A biz-
tonság kedvéért nagyon ügyelnek
arra, hogy a mezõgazdaságukban
mindenbõl annyit termeljenek,
hogy ne legyenek rászorulva
másokra. Megtanulták, hogy csak
magukra számíthatnak. A téli háború idején (a II. vi-
lágháború kezdete) a munkaadók és a munkavállalók
szövetséget kötöttek az ország függetlensége érdeké-
ben. A nyolcszáz éves svéd, és a száz évig tartó orosz

uralom tapasztalata azt mutatta számukra, hogy a Szov-
jetunió mellett egy kis nemzet csakis összefogással
maradhat fenn. Ez a partnerségi viszony a kölcsönös
bizalmon alapul – sokéves tapasztalat, hogy hajlandó-
ak és képesek együttmûködni. (Nem értették, amikor a
reprezentativitás után érdeklõdtünk, meg hogy kivel

kötnek kollektív szerzõdést.
Természtesen a munkahelyen mû-
ködõ szakszervezettel, szakszerve-
zetekkel – válaszolták.) Az együtt-
mûködés következménye – amire
nagyon büszkék – a finn jóléti tár-
sadalom, pedig a szociális és
egészségügyi ellátás magas adók-
kal jár. A szakszervezetek minden
évben véleményt kérnek a tagsá-
guktól: Akarsz-e alacsonyabb adó-
kat, ha ezzel csökken a szociális
ellátás? A megkérdezettek 75-80

százaléka nemmel válaszol. A szakszervezeti szerve-
zettség nyolcvan százalékos, alacsonyabb, mint Své-
dországban.

Az együttmûködés legérdekesebb példája a szakszer-
vezeti munkanélküli pénztár, amit a munkaadói és mun-
kavállalói befizetésekbõl töltenek fel. A munkanélkülivé
vált szakszervezeti tagok az állami munkanélküli ellá-
tás mellett ebbõl a pénztárból 500 napig kapják
kiegészitésként a jövedelmük 55-60 százalékát. (Igaz,
a munkaadók úgy vélik, a rengeteg átképzés mellett ez
az egyik oka annak, hogy a munkanélküliséget nem
tudják 9 százalék alá csökkenteni, bár üres álláshelyek
sincsenek.)

Finnország 1995 óta tagja az Európai Uniónak. Az EU-
tól nincsenek „elájulva”, de azt mondják, nekik mindenütt
ott kell lenniük, mert tudniuk kell, hogy mások mit akar-

nak, és ha lehet, érvenyesíttetniük
kell a saját érdekeiket.

Helsinkiben is élénken készül-
tek az EU-s választásokra, több
helyen láttunk hosszú paraváno-
kat amiken egymás mellett, szem-
magasságban a pártok jelöltjeinek
fényképei voltak. Számunkra fur-
csa volt, hogy egyetlen transzpa-
rens sem volt összefirkálva.

A finnekkel együtt mi is nagyon
élveztük a fehér éjszakákat, min-

den tele volt muskátlival, petúniával. A téli sötétség
velejárójának tartják a depressziót, és az alkoholiz-
must, a munkaadók fizetik a hat hetes elvonókúrákat.

R. M.R. M.R. M.R. M.R. M.
 

 

A híres Fehér templom

Öböl a helsinki környéki szigetek között
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TÁMOGATOTT ÜDÜLÉS
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2004. évben

támogatást nyújt bruttó 70.000 Ft alatti havi jövede-
lemmel rendelkezõ aktív munkavállalóknak, névre szó-
ló üdülési csekk vásárlásához.

Azok a belföldi illetõségû, aktív
munkavállalók nyújthatnak be ké-
relmet, akiknek az átlagkeresete –
a munkáltatójuk által kiadott jöve-
delemigazolás alapján – nem ha-
ladja meg a havi bruttó 70.000,-
Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy
vállalkozásból származó egyéb jö-
vedelmük nincs.

A nyertes pályázó részére a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
30.000 Ft értékû üdülési csekket biz-
tosít 15.000,- Ft önrész megfizetése esetén.

A kitöltött kérelmeket kizárólag levélben lehet benyúj-
tani 2004. június 1-tõl 2004. június 20-ig az alábbi cím-
re:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Buda-Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Buda-Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Buda-Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Buda-Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Buda-
pest Pf. 406.pest Pf. 406.pest Pf. 406.pest Pf. 406.pest Pf. 406.

A kérelemhez csatolni kell az adatlappal együtt letöl-
tõdõ, a munkáltató által kitöltött “Munkáltatói jövede-

BARNULJUNK CSOPAKON!BARNULJUNK CSOPAKON!BARNULJUNK CSOPAKON!BARNULJUNK CSOPAKON!BARNULJUNK CSOPAKON!

lemigazolás”-t, e nélkül a kérelem nem kerül elbírá- e nélkül a kérelem nem kerül elbírá- e nélkül a kérelem nem kerül elbírá- e nélkül a kérelem nem kerül elbírá- e nélkül a kérelem nem kerül elbírá-
lásra.lásra.lásra.lásra.lásra.

A támogatások odaítélésérõl a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 2004. július 15-ig dönt. Hi-
ányosan vagy nem feldolgozható ada-
tokkal kitöltött, munkáltatói jövedelem-
igazolás nélküli, határidõ után beér-
kezett kérelmek nem kerülnek elbírá-
lásra.

A támogatás elnyerésérõl levél-
ben értesítjük az érintetteket, mel-
lékelve a saját hozzájárulás befize-
téséhez szükséges, elõre kitöltött
postai csekket.

Amennyiben az önrész befizetés
2004. augusztus 10-ig nem törté-

nik meg, a kérelmezõ elveszti jogát a támogatásra.
Az üdülési csekk értékküldeményként kerül kiküldésre,

a saját hozzájárulás beérkezésétõl számított két héten
belül, a kérelmezõ által az adatlapon megjelölt címre.

A kérelmezõk 2004. július 15. után a 06/30-303-0-303
telefonszámon – adóazonosító jelük bebillentyûzésével -
automata útján tájékozódhatnak arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

A Pedagógusok Szakszervezete Gyõr-Moson-Sopron
megyei Szervezete kedvezményes üdülési lehetõséget
ajánl Csopakon (Fürdõ u. 27-29. és a Hársfa u. 12. sz.
alatti üdülõiben).

Elhelyezés: 2-3-4-5 ágyas, fürdõszobás szobákban.
Fõzési lehetõség biztosított, a közelben az étkezési
lehetõség is megoldható. Az autóval érkezõknek par-
koló áll rendelkezésére. Az udvaron a kikapcsolódni
vágyókat ping-pongasztal, a gyermekeket homokozó
várja.

A szabadidõ hasznos eltöltését a számtalan helyi ren-
dezvény (bornapok, kézmûves bemutató, táncház, Nép-
tánc Fesztivál, hangverseny) és a kirándulási lehetõ-
ségek – például Balatonfüredre, Tihanyba, Balatonal-
mádiba, Balatonkenesére, a Nosztori-völgybe,
Paloznakra – garantálják. Kulturált felüdülési lehetõ-
séget nyújt a csopaki strand, amely a Balaton part
egyik legszebb, legtisztább vizû strandja.

Az üdülõk 5 perces sétával elérhetõek a  Balatontól,
valamint az autóbusz- és vasútállomástól is.

Térítési díjak 1 hétre, személyenként:
Elõ- és utószezon: 11.700,-Ft/fõ
Fõszezon: 17.200,-Ft/fõ

Nyugdíjasoknak (csak elõ- és utószezonban): 8.500,-Ft/fõ
(Az árak az üdülõhelyi díjat nem tartalmazzák, ami

minden 18-70 év közötti vendég után 300,-Ft/fõ/éjszaka.)
Jelentkezés levélben, személyesen vagy telefonon a

PSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezeténél: 9022
Gyõr, Szent István út 51., tel/fax: 96/320-545, E-mail
cím: szef_gyor@vodafone.hu


