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(részletek a felső oktatási törvény tervezetébő l) 
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Béremelés, üdülés, kinevezés 
Tájékoztató az Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács 2004. 
október 1-jén megtartott ülésérő l 

Az ülés legfontosabb témája a 2004. évi 
béremelés végrehajtása volt. Az augusztusban 
megjelent kormányrendelet (Magyar Közlöny 116. 
sz. 10144. oldal) el ő írja, hogy az MTA 
kutatóintézeteiben és kutatóhelyein dolgozó 
közalkalmazottak számára az elő ző  évi illetmény 
3%-át biztosítja a központi költségvetés. 

A Kormányrendelet azt is elő írja, hogy a kifizetés 
január 1-jei hatállyal, illetményemelés címen 
történik, és legkéső bb 2004. október 31-ig végre 
kell hajtani. 

Kroó Norbert fő titkár az AÉT résztvevő inek azt 
javasolta, hogy a béremelést a kutatóintézetek és 
kutatóhelyek illetményarányosan kapják meg, a 
javaslattal mindenki egyetértett. A résztvevő k 
együttesen azt ajánlották, hogy az érintett 
munkáltatók a helyi szakszervezetekkel egyeztetve 
döntsenek a források felosztásáról. Ennek során 
törekedjenek arra, hogy az illetményemelésbő l 
legalább 3%-os mértékben mindegyik közalkalmazott 
részesüljön. 

A fő titkár úr beszélt a 2005. évi költségvetési 
tárgyalásokról is, amelynek részletes ismertetésére 
nem tért ki, a tárgyalások késő bbi szakaszában 
tartja ezt célszerű nek. 

A szakszervezetek elő zetesen bejelentették, hogy 
tájékoztatót kérnek az új üdülési támogatás 
tapasztalatairól. Az elő ző  években a személyi 
jövedelemadó-törvény szerint, ha a munkavállaló 
kevesebb térítési díjat fizetett az üdülő ben, mint 
az önköltségi ár, vagyis a munkáltató támogatta 
ő t a pihenésben, akkor a támogatás (az önköltségi 
ár és a térítési díj közötti különbség) után az 
MTA-nak 44% járulékot kellett fizetnie, az illető  
intézetének pedig 29%-ot, a költségvetésnek. 

Egy évvel ezelő tt az adótörvények tárgyalása során 
a szakszervezetek kérésére új üdülési támogatási 
lehető ség került az SZJA-törvénybe. Megszünt a 
járulékfizetési kötelezettség, ha a a munkaadó saját 
üdülő jében pihen a dolgozó, és a támogatás nem 
éri el a minimálbért. (Err ő l a Szószóló elő ző  
számaiban részletesebben írtunk.) Arra 
számítottunk, hogy a tavaly elért eredmény segíteni 
fog abban, hogy többen menjenek pihenni az,  MTA 
üdülő ibe, több támogatást lehet adni az MTA 
dolgozóinak. Megtudtuk, hogy a járulékfizetési 
kötelezettség megszű nése csupán annyi segítséget 
jelentett, hogy ezévben nem kellett a térítési díjakat 
emelni. Az elő ny mellett komoly gondot jelentett az 
MTA-nál, hogy a kedvezményt az SZJA-törvény 
szerint csak az MTA dolgozóira és családtagjaira 
lehet érvényesíteni, a más munkáltatónál dolgozó 
tudósok az elő ző  évben megszokott módon vehették 
és vehetik igénybe az üdülő ket. 

Szamkó Józsefné fő osztályvezet ő  asszony 
elmondta, hogy az új üdülési rendszer 

kialakítása — első sorban a személyi 
jövedelemadó miatti adminisztrációra tekintettel 
— jelent ő s többletmunkát eredményezett, 
amelynek a kialakítása során több kérdést is 
meg kellett oldani. Az üdülő k vállalták ezeket a 
feladatokat. A tudósüdül ő kben nyaralók 
esetében a befizetési lapok megszerzése okozott 
problémát. Gondot okozott az is, hogy az SZJA 
különbséget tett a tudósok között a szerint, hogy 
költségvetési szerv vagy gazdasági társaság a 
munkáltatója. Ezt az ellentmondást már a jövő  
évi adótörvény feloldja, legalább is az akadémiai 
javaslatot figyelembe vevő , már benyújtott 
törvényjavaslat tartalmazza az ezzel kapcsolatos 
normaszöveget. Az üdül ő k kihasználtságával 
kapcsolatos tényszámok még nem ismeretesek. 

A szakszervezetek szükségesnek tartották, hogy 
az AÉT-en vitassák meg az igazgatói pályázatok 
elbírálásának új rendjét. Kuti László a 
munkavállalói tárgyalócsoport nevében felvetette, 
hogy a benyújtott igazgatói pályázatok értékelése 
során ne csak a jelölő bizottság által javasolt 
egyetlen személy pályázata kerüljön ismertetésre, 
hanem a korábbi gyakorlatnak megfelelő en a 
jövő ben is törekedni kellene arra, hogy a kutatói 
közösség a titkos szavazás elő tt valamennyi 
pályázó eléképzelését megismerhesse, és véleményt 
nyilváníthasson róla. 

Kroó Norbert fő titkár elmondta, hogy az új 
gyakorlat kialakításának elvi jentő sége van. Profi 
szintű  intézethálózatot professzionális vezető knek 
kell 	irányítania. 	Az 	intézethálózat 
egybentartásához egységes, akadémiai érdekeket 
szem elő tt tartó szempontok szerinti vezető i 
gyakorlatnak kell lennie. Figyelemmel arra, hogy 
az idén kiírt igazgatói munkakörökre eddig 
mindenütt egy pályázatot nyújtottak be, a témára 
késő bb vissza lehet térni. 

A vita során a TDDSZ és a TUDOSZ képviselő i 
egyaránt az elő ző  gyakorlat visszaállítása mellet 
érveltek, leszögezve azt, hogy az igazgatói 
kinevezés joga és felelő ssége természetesen a 
fő titkáré, csupán az intézeti közösségek 
véleménynyilvánítási lehet ő ségének megtartását 
tartják szükségesnek. 

Révész Márta tájékoztatta a résztvevő ket arról, 
hogy Az egyenl ő  bánásmódról és az 
esélyegyenlő ség elő mozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 36. §-a alapján az ötven fő nél több 
munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek 
kötelesek a Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992. 
évi XXII. törvény 70/A. §-a szerinti esélyegyenlő ség! 
tervet elfogadni. Ennek a határideje: 2004. 
december 31. A tervek elkészítéséhez segítségként 
írásos tájékoztatót kaptak a munkaadókat 
képviselő  igazgatók. 
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A Valaki miatti elmaradt béremelés esete 
Kire vonatkoznak a jogszabályok, rendeletek? 

A Kormány ez év augusztusában rendeletet adott 
ki a közalkalmazottak 2004. évi 
illetményemelésér ő l. (Arról most csak említést 
teszünk, hogy a tárgyalások addig húzódtak, amíg 
más helyekre már elfogytak azok a pénzek, 
amelyek a közalkalmazottak ezévi 6 százalékos 
illetményemelését biztosíthatták volna). A 
kormányrendelet elő írta, hogy az illetményemelést 
2004. október 31-ig végre kell hajtani, vagyis az 
új illetményrő l október végéig mindenkinek meg 
kell kapnia az értesítést, és a január 1-tő l esedékes 
illetménykülönbséget is ki kell fizetni számára. 

Az MTA, és az FVM elvégezte a felmérést, 
megigényelte a pénzt. A Kormány határozatot 

hozott arról, hogy a szükséges keret a költségvetési 
tartalékból átkerüljön az FVM-hez és az MTA-
hoz. Az AÉT megállapodott az emelés elvérő l. 

Ja, és kormányrendelet ide, határozat oda, 
béremelés októberben nem lesz. Merthogy az 
utolsó héten kiderült: ehhez a béremeléshez az 
MTA nem kapta meg az elő irányzatot, a PM-ben 
Valaki nem készítette el. A PM-ben Valakire nem 
vonatkoznak a rendeletek, határozatok, és Valaki 
fő nöke, nem ellenő rzi, hogy Valaki hogyan végzi a 
munkáját. 

Közel ötezer ember pedig tanulja meg, hogy ki 
az igazán fontos ember kishazánkban. 

Révész Márta 

A TUDOSZ a Balatonon 
A TUDOSZ egy tavasszal kiírt pályázaton 

támogatást kapott arra, hogy a TUDOSZ titkárai 
számára két és fél napos képzést szervezzen. A 
helyszín Balatonföldvár, a Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezetének székháza volt, ahol évek óta 
nagy szeretettel várnak bennünket. 

Pénteken délel ő tt Rakusz Lajos, az Ipari 
Parkok Egyesület elnöke, a Nemzeti Kutatás- és 
Technológiapolitikai Hivatal Tanácsadó 
Testületének elnöke el ő adását hallgattuk. 
Beszélt a tudomány és a technológia 
azonosságairól és különböző ségeir ő l, az 
innovációpolitikáról. Bemutatta az elmúlt tizenöt 
évben végbement folyamatokat, amelyek bizony 
nagyon különböző ek Magyarországon, és az EU 
országaiban. Elő adása alapján a magyarországi 
folyamatokat hosszabb id ő szakon át tudtuk 
végigkövetni, a K+F ráfordítások változását 
ugyanúgy, ‚mint az irányító szervezetek 
változásait. Élvezetes elő adás 
volt, a hallgatóság az elő adás 
után elkérte az ábrákat. 
Sokunk számára tanulságos 
volt, milyen kevés tanácsot 
szívlelnek meg, és valósítanak 
meg a politikusok abból, amit 
a szakpolitikusok ki-
dolgoznak, javasolnak nekik. 

Délután Arató Gergely 
politikusként - akkor még az 
Országgyű lés Oktatási és 
Tudományos Bizottságának 
tagjaként-, 	. beszélt 
tudománypolitikáról, 	az 
oktatás-kutatás kapcsolatáról. 
Élénk esz-mecsere alakult ki a 
délután során az elvekr ő l, a 
„költségvetési szempontok 
érvényesülésérő l", és arról, hogy 
mi is lesz a szép elméletekbő l, 
elképzelésekbő l. 

Szombaton természetesen szó esett a bérek 
változásáról, a titkárok elő tt álló feladatokról. 
Részletesen elemeztük, vajon jelent-e elő nyt a 
határozott idej ű  szerz ő dés a határozatlan 
idej ű höz viszonyítva. A résztvevő k 5 f ő s 
csoportokban összegyű jtötték mindkét szerző dési 
forma el ő nyeit és hátrányait, majd így 
összegezték: a határozott idejű  szerző dés abban 
az esetben nem hátrányos, ha a bér annyival 
magasabb a közalkalmazotti besorolásnál, hogy 
abból a felmentési idő nek, és a végkielégítésnek 
megfelelő  bér félrerakható. 

(A határozott idejű  szerz ő dés a lejárta napján 
indoklás nélkül, felmentési idő  és végkielégítés 
nélkül megszű nik.) 

Emellett természetesen volt kommunikációs 
játék, gyakorlat, estébe nyúló beszélgetés, és séta 
a Balatonhoz, hiszen csodaszép idő nk volt, és 
csendes, kellemes ő sz. 
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A tavasz valahogy meghozta az érdekegyeztetési kedvet kedves 
olvasóim, mert a két áprilisi ülést követő en 2004. május 14-én 
ismét összeült az Országos Érdekegyeztető  Tanács (OÉT) plenáris 
ülése, hogy két, számunkra nem közömbös témát tárgyaljon meg: 

1. Elő terjesztés a Magyar Universitas Programról. 
2. A Népesedési Kormánybizottság népesedéspolitikai 

kormányprogram koncepciója. 
Mindkét témának a kormányoldal volt az elő terjesztő je, s e 

témák tárgyalásánál nemcsak a soros elnökséget, hanem az 
oldalszóvivő i teendő ket is mi, az ÉSZT képviselő i láttuk el. 

Természetesen ehhez elő bb el kellett jutni az elfogadott napirendi 
pontok tárgyalásáig. De elő ször túl kellett jutni a napirend elő tti 
témákon. 

VÉGKIELÉGÍTÉSEK SZABÁLYOZÁSA 
— EJ, RÁÉRÜNK ARRA MÉG..! 

Oldalunkról az autonómok képviselő jének volt kérdése: 2002 
ő szén kérdeztük, hogy az állami cégeknél fizetett végkielégítések 
magas összegével kapcsolatban mi a kormány álláspontja. Mikor 
rákérdeztünk, azt a választ kaptuk, hogy jogszabály fogja rendezni. 
Mi viszont nem tudjuk, létezik-e ez a jogszabály vagy sem, és ha 
nem, miért nem. Mindeközben a sajtóban 80 millió forintos 
végkielégítésekrő l lehet olvasni. Úgy tű nik, mintha ez esetekben a 
végkielégítés lenne a cél. 

A kormány foglakozott e kérdéssel, kezdte a válaszát a 
kormányoldal elnöke, van rá kormányhatározat. Az újonnan kötött 
szerző déseknél a törvényi határon nem lehet átnyúlni, folytatta, de 
a régi szerző dések módosítására nincs mód. A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletérő l (PSZÁF) külön törvény rendelkezik, így ez 
esetben a szakszervezeti kritika arra hárul, aki ezt a helyzetet 
megteremtette, és ez nem a jelenlegi kormány. 

A kérdésföltevő  megjegyezte, hogy nem nyugtat meg a válasz. 
Nem korrekt, ha néhány évi munkaviszony után nagy 
végkielégítéssel távozik az alkalmatlan vezető . 

Igy lezárva a napirend elő tti kérdést, rátértünk az első  napirendi 
pontra, a magyar felső oktatás reformját (vagy ha úgy tetszik 
tönkretételét) tárgyaló Magyar Universitas Program megvitatására. 

MENNYIT ÉR A DIPLOMA? 
Fontos, hogy á társadalom minél szélesebb rétegeivel 

tárgyaljunk, kezdte mondandóját az Oktatási Minisztérium helyettes 
államtitkára, aki e témánál egyben a kormányoldal szóvivő i teendő it 
is ellátta. A kinyílt a határ azt jelenti, folytatta, hogy azonnali 
hatások érik a magyar felső oktatást. A korrekció 5-10 éven belül 
hajtható végre, ezért kell gyorsan lépnünk, mondta. Majd arról 
beszélt, hogy kb. másfél évi szakértő i munka elő zte meg az OÉT 
tárgyalást. A törvény fő  irányelve a versenyképesség, a minő ség, 
az esélyegyenlő ség. Európa közepe felé haladunk, mondta (ez 
szerintem igaz is, de ezzel a koncepcióval csak felülrő l), s a 
kérdés az, hogy mennyit ér a magyar diploma, s mit lehet vele 
kezdeni (természetesen az is kérdés menyit fog érni a reform után, 
s azzal mit lehet kezdeni). Komoly bírálata a koncepciónak, 
mondta, hogy elő segíti a diplomás munkanélküliség megjelenését 
(amennyiben csak az alapszakaszt elvégző ket egyáltalán 
diplomásnak lehet tekinteni). Viszont egyértelmű , hogy ösztönöz 
az egész életen át tartó tanulásra, különösen akkor, ha valaki 
többször fut neki az alapszakasznak vagy többet is elvégez. A fő  
kérdés az oktatási rendszer átalakítása. Elmondta még azt is, 
hogy az elő ző  nap befejező dött a kormányrendelet elő készítése és 
megtörtént a benyújtása. Ezek után részletesen ismertette a  

felső oktatás elképzelt lineáris modelljét. Folytatva az ismertetését 
elmondta, hogy a készülő  kormányrendelet a 2005-2006-os tanév 
kezdetétő l teszi lehető vé az átállást. Majd megemlítette, hogy az 
oktatási szerkezet csak az egyik pillér, és legalább olyan fontos a 
finanszírozás, amely egyre kisebb mérték ű . Ugyanakkor a 
magántő ke bevonásával indított fejlesztés a kollégiumi helyek 
bő vítésénél alakul, de gond, hogy a telítettséget nehéz garantálni. 
A börtönöknél sokkal könnyebb, jegyezte meg. 

Oldalunk szóvivő je az elő zetesen leírt elutasító véleményünket 
ismertette, miszerint az Oktatási Minisztérium elképzelése egyáltalán 
nem szolgálja az ország és a magyar felső oktatás érdekeit. A 
bolognai nyilatkozat szellemével egyetértünk, de a megkapott 
tervezetet az csöppet sem indokolja. Többek között nem tudjuk 
elfogadni az egyetemi autonómia erő teljes csökkentését, azt, hogy 
a legjelentő sebb kérdésekben ne az egyetemért felelő s és hozzáértő  
egyetemi emberek döntsenek; az intézmények privatizálásának 
szándékát; az oktatók határozatlan idejű  jogviszonyának határozott 
idej ű re váltását és azt, hogy az állami intézmények alkalmazottai 
kikerüljenek a közalkalmazotti körbő l. Ma az ország 68 
intézményének 215 karán 405 000 indexet kezelnek Amíg a 
hallgatók száma 1990 óta a többszörösére nő tt, addig az oktatói 
létszám alig, pedig a felső oktatás oktatók nélkül nem megy. 

Másfajta aspektusból ítéljük meg az elő terjesztést, kezdte 
hozzászólását a munkáltatók szóvivő je. Kérdés, hogy milyen 
képzettség ű  munkaerő t fog biztosítani a képzés és mibe kerül. 
Szükségesnek tartják a reformot, és olyan költségtakarékos 
rendszer kialakítását támogatják, amely rugalmas képzést biztosít. 
Gond, hogy a koncepció nem tér ki a felhasználókkal, a piac 
szereplő ivel való kapcsolatra, amely nem lehet ad hoc jelleg ű . 
Oldaluk egyetért a kettő s irányítási rendszerrel, a tartalmi, a 
személyi és a tárgyi feltételekben változások kellenek, folytatta. 
Az átalakulásból következő en az oktatóknak más feladatot kell 
ellátni, ehhez pedig pénz kell. Kérdés: melyek azok a területek, 
amelyeket rendbe kell tenni? Nem biztos, hogy az épületek 
átalakítása a legfontosabb. Nem értenek egyet azzal, hogy a 
továbbtanulók csak 20 %-a menjen felső fokú szakképzésbe, a 
többi pedig lineáris képzésbe (pedig annak első  szintje nem 
sokkal lesz több a szakképzésnél). Egyébként nem támogatják 
a felső fokú szakképzést, viszont nagy szükség lenne a 
technikusokra, ezért a technikusképzés fölelevenítését tartják 
szükségesnek (sajnálatosan nem látják, hogy az új törvény 
elfogadása után felső oktatásunk tömegesen fog ennek megfelelő  
képzettség ű  fiatalokat rászabadítani a piacra, akik még azt is 
hiszik, hogy diplomájuk van, pedig ...). Beszélt még a távoktatás 
fontosságáról, és egyértelm ű en jelezte, hogy a munkáltatók nem 
óhajtják finanszírozni a reformot és a felső oktatási képzést. 

A kormányoldal szóvivő je megköszönte az észrevételeket, majd 
reagált az elhangzottakra, nem vitatva azokat. Elmondta, hogy 
az irányító rendszer kialakítása még bizonytalan, és megerő sítette, 
hogy az akadémiai szféra önállósága a szakképzésnél nagyobb 
rendszerben megmarad. Megemlítette még, hogy a hallgatók nyelvi 
felkészültsége javult, és a felnő ttoktatás mutatói megfelelnek az 
uniós standardoknak. 

Oldalunk szóvivő je még röviden reagált az elhangzottakra, 
megemlítve, hogy a reformhoz pénz kell, és azt, hogy a 
felnő ttképzésben nagy lehető ségek vannak. A vitát még folytatni 
kell, fejezte be hozzászólását. 

A kormányoldal szóvivő je ezzel egyetértett. 
Ezek után a levezető  elnök a folytatás reményében lezárta a 

vitát, és öt perc szünetet rendelt el. 
KORMÁNYKONCEPCIÓ A GYERMEKVÁLLALÁSRÓL 

Szünet után a második napirendi pont —melynek oldalszóvivő i 
feladatait én láttam el —tárgyalásával folytattuk az ülést. Elő ször 
is lebeszéltük a kormányoldal szóvivő jét, a MEH egyik politikai 
államtitkárát, hogy vetítettképes elő adást tartson. Miután idő ben 
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a foglalkoztatottságot a nő i foglalkoztatottságra leszű kíteni. Végül 
megjegyezte azt is, hogy a részfoglalkoztatás nem csodaszer. 

A kormányoldal szóvivő je fontosnak tartotta a megbeszélést, 
azt, hogy támogatást kapott a koncepcióváltás. Fontosnak tartotta 

megjegyezni azt is, hogy a kormány ne 
nyúljon bele az intim szférába. Minden kutatás 
azt mutatja, folytatta a hozzászólását, hogy a 
magyar 	fiatalok 	gyermekvállalási 
hajlandósága messze nagyobb, mint amit a 
szülések száma mutat. Miért nem születik több 
gyermek? — tette föl a kérdést. Kérdés az is, 
hogy milyen legyen a pénzbeli támogatás. 
Fontos, hogy azokat segítsük, akik rossz 
körülmények között vannak. Oda menjen több 
támogatás, ahol több a gyermek. Lényeges, 
hogy egy-egy döntés ne legyen kitéve a 
politikai viharoknak. Véleménye szerint a 
gyermekvállalási kedvet az határozza meg, 
hogy van-e gyermekszegénység. Fontos az 
életminő ség irányába való elmozdulás, és az, 
hogy ne a betegeket gyógyítsuk, hanem 
elő zzük meg a betegségek kialakulását. 

A munkáltatók szóvivő je még megjegyezte, hogy a család nem 
adminisztratív fogalom, majd a levezető  elnök lezárta a vitát. 

A NYÁRI FOLYTATÁS... 
Június 25-én pénteken ültünk ismét össze, mikor is az eredeti 

terv szerint a következő  napirendi pontok lettek tárgyalásra 
elő terjesztve: 

1. Utemterv a korkedvezményes nyugdíjrendszer átalakítására 
2. Nemzeti Foglakoztatási Akcióterv 
3. Javaslat az OÉT Ideiglenes Alapszabályára 
A tárgyalás megkezdésekor oldalunk javasolta, hogy a harmadik 

pontot, az alapszabályt belső  tisztázatlanság miatt vegyük le a 
napirendrő l. A másik két oldal e javaslatot sajnálattal tudomásul 
vette, bár ő k készen álltak a tárgyalásra. Így az eredetileg tervezettő l 
eltérő en csak két napirendi ponttal vágtunk neki a napnak. De 
elő tte még oldalunk jelezte, hogy van napirend elő tti felszólalásunk, 
amelyet az Autonómok elnöke ismertetett. Elmondta, hogy növekvő  
aggodalommal figyeljük azokat a kormányzati híreket, melyek a 
2005. évi költségvetéssel kapcsolatosak. A mostani helyzet hasonló 
a tavalyihoz. Olyan nyilatkozatok jelennek meg, amelyeket itt (az 
OÉT-en) nem vitattunk meg, holott korábban már a költségvetési 
irányelvekrő l tárgyaltunk. Megjegyezte, hogy már korábban kértük 
a pénzügyminisztert, jelenjen meg az OET-en, tájékoztassa az 
oldalakat a költségvetésrő l, a pénzügyi helyzetrő l. Választ még 
nem kaptunk, de kérjük a kormányoldalt, járjon el, hogy a 
pénzügyminiszter jelenjen meg itt. Legyen a téma önálló napirend. 

A munkáltatói oldal támogatta az elő terjesztésünket. 
A kormányoldal elnöke válaszában elmondta, hogy nem ismer 

olyan szabályt, amely szerint az OÉT hatáskörébe tartozna a 
pénzügyminiszter nyilatkozatainak bírálata. Biztos abban, hogy,a 
pénzügyminiszter a megfelelő  idő ben meg fog jelenni az OET 
elő tt, mondta. Majd megjegyezte: sem az adórendszerrel, sem a 
költségvetéssel kapcsolatban nem történt egyetlen kormányzati 
elő terjesztés sem, így ami nincs, azt itt nem tárgyalhatjuk. 

Az oldalunkról még megjegyeztük, hogy az elmúlt évi rossz 
tapasztalatok miatt szóltunk, és tárgyalni fogunk, amint kész a 
javaslat. 

c> megkaptuk az elő terjesztést, és el is olvastuk, megelégszünk egy 
rövid bevezető vel, mondtuk. Igy is történt. A kormány képviselő je 
elmondta, hogy a több nemzedéken átívelő  program támaszkodott 
az elő ző  kormány munkájára is. Elmondta azt is, hogy egy 
nagyon széles körű , szakmai és ideológiai 
kérdéseket is átölelő  programról van szó. Az, 
ami elő ttünk van az első  változat, amit az 
OÉT-en kívül még több helyen, így pl. az 
Akadémián is meg fognak tárgyalni. E viták 
alapján fog összeállni a végleges intézkedési 
terv, melyben rövid távú (2006-ig terjedő ), 
középtávú (2010-ig terjed ő ), és ennél 
hosszabb idő t kívánó hosszú távú feladatok 
lesznek megfogalmazva. Fontos elemei a 
koncepciónak a népességpolitikai 
koordinátori szerep, a társadalmi, gazdasági, 
szociológiai programok koordinációja, és az, 
hogy ne csak a szülésekre korlátozódjon. 
Lényeges, hogy hány gyerek születik, de az 
is, hogy meddig élünk, és milyen a migráció 
mérlege. Kulcseleme a programnak a nő i 
foglakoztatás növelése, ettő l is függ, hogy 
hány gyermek születik (valószínű  azért, mert egy férfi jövedelmébő l 
általában nem lehet egy családot tisztességgel eltartani). 

Ezek után oldalunk szóvivő je mondott dicsérő  szavakat az 
elő terjesztésrő l, mert valóban egy alapos, részletekre is kiterjedő  
munka. Ugyanakkor kételyét fejezte ki, hogy valóban azok az 
igazi okozói a népességcsökkenésnek, amelyek az anyagban 
szerepelnek. Elmondta, hogy oldalunk véleménye szerint az igazi 
gond a lakosság döntő  részének a megélhetési bizonytalanságában 
és perspektívátlanságában rejlik. Abban, hogy a napi nyolc áráért 
kapott jövedelem az esetek többségében csak a megélhetéshez 
elég, élni már nem lehet belő le, és így gyermekeket vállalni is 
felelő tlenség. Ahhoz, hogy az emberek valamilyen európai mértéket 
közelítő  egzisztenciális szintet érjenek el kénytelenek sokszor erejükön 
felül munkát vállalni. Napi 10-14 órát dolgoznak az 
alapmegélhetésért, és sokszor a hétvégeiket is munkával töltik. Ez 
sem kedvez az utódok vállalásnak. Gond az is, hogy hihetetlenül 
labilis a jövedelem és a foglakoztatásbiztonság Magyarországon, 
és ez sem fokozza a gyermekvállalási kedvet. Nem könnyíti a 
helyzetet az évtizedek óta megoldatlan lakáshelyzet sem. A bérlakás, 
saját tulajdonú lakás —a nálunk fejlettebb országoktól eltérő —
katasztrofális aránya a bérlakások hátrányára. Az, hogy a 
fiataloknak egyre nehezebb lakáshoz jutniuk, mert rá vannak 
kényszerítve, hogy vegyenek, de jövedelmük, vagyoni helyzetük 
nem, vagy csak nehezen engedi meg. Lakás hiányában a 
gyermekeket még csak össze lehet hozni, de tisztességesen felnevelni 
már nem lehet, és e lehető ségek hiányában felelő tlenség a 
gyermekvállalás. 	Gyakorlatilag a fiatalok jelentő s része 
bizonytalannak látva a saját jövő jét nem vállal utódokat, így óva 
ő ket a még nagyobb bizonytalanságtól. Elő ször ezeket a 
problémákat kellene megtoldani, és csak utána lenne 
létjogosultsága ilyen kiváló tanulmányoknak, programoknak, mint 
amilyet a mai tárgyalásra elénk terjesztettek, fejezte be hozzászólását 
a szóvivő nk. 

A munkáltatók szóvivő je is csak jókat tudott mondani az 
elő terjesztésrő l. Kiemelte, hogy szakmailag megalapozott célok 
fogalmazódnak meg benne. A jövő ben a mennyiségbő l a 
minő ségbe kell átmenni. A jólét a biztonság és a kiszámíthatóság, 
ami ha meg van, garantáltan növekedni fog a gyermekvállalási 
kedv. Fontos, hogy a programban a jelenleginél sokkal 
frekventáltabban jelenjen meg az életminő ség-váltás. A 
munkáltatók is kulcskérdésnek tartják a foglalkoztatottságot, 
mondta, de az összefügg a gazdaság fejlő désével. A gazdaság 
növekedése beindít egy jövedelemnövelési folyamatot. Nem lehet 

KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ-REFORM 
AZ IDŐ  SZORÍTÁSÁBAN 

Miután elmúlt minden akadályozó tényező  hozzákezdhettünk az 
első  napirendi pont tárgyalásához, amelynek bevezető jeként a 
kormányoldal szóvivő je bejelentette, hogy az OÉT szociális 
bizottsága június 2-án tárgyalt az elő terjesztésrő l, és ott készítettek 
egy ütemtervet is. 
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c4> Oldalunk szóvivő je ezek után kijelentette: tudomásul vesszük, 
hogy a 2004 áprilisában tett javaslattól (megszű nik a rendszer) a 
kormány elállt. A jogszabály elkészítésének és elfogadtatásának 
viszont 2006. március 31-ig meg kell történnie, mert már 1997 
óta tolódik hátrább és hátrább, viszont egy esetleges kormányváltási 
kockázatnak már nem szeretnénk kitenni. Ezért a felülvizsgálat és 
a módosítás jogszabályi javaslatai készüljenek el, és az egészet 
2005. március 31-ig fogadják el. Elő ször el kell készíteni (2004. 
október 31-ig) a munkaköri felülvizsgálati rendszert, s a többi 
határidő t ehhez kell arányosítani. Mindezek mellett a hatályos TB 
törvény vonatkozó rendelkezésének határidejét 2005. január 1-
rő l, 2006. január 1-re kell módosítani. Végül megjegyezte: jogos 
a buszvezető k nyugdíjba menetelét akadályozó típusfüggő ség 
megszüntetése. 

A munkáltatók szóvivő je szerint a napirenden szereplő  javaslat 
lényegesen eltér a korábbiaktól, ugyanis ő k a korkedvezmény 
rendszerét a nyugdíjrendszer szerves részének tekintik. A 
koncepcióban és az ütemtervben megvalósul az 1997-es 
megállapodás szelleme. Fontosnak tartják a finanszírozási-
koncepció kidolgozásának azonnali megkezdését. Mérlegelték a 
választási határt is. Mivel a munkáltatók meglehető sen rugalmasak, 
kezelni tudják a rövidebb határidő t is. Fontos, hogy a plenáris 
ülés elé több javaslat kerüljön. A pillanatnyi feszültségeket ő k is 
érzékelik. Nem támogatják a jogosult munkakörök bő vítését, de 
egyetértenek azzal, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek 
kikerülhetnek a rendszerbő l. 

A kormányoldal szóvivő je megerő sítette, hogy a leírt ütemterv 
megfelel az 1997-es megállapodásnak. A választások miatti 
aggályok nem indokoltak, ugyanis bármilyen kormány van, a 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek szerepe itt csak erő södhet 
(legyen neki igaza). A típusfüggő ség szerinte logikus kérés, de 
megbontaná a rendszert. Végül megerő sítette, hogy továbbra is 
kitartanak az eredeti ütemezés mellett. 

Oldalunk szóvivő je viszontválaszában hosszasan magyarázta a 
(típusfüggő ség hátrányos hatásai miatt) a buszvezető k helyzetét. 
Ő k nem újonnan bekerülő k a rendszerbe, hanem már bent vannak, 
így a rájuk vonatkozó döntések nem bonthatják meg azt. Majd 
ismételten kiemelte az idő  fontosságát. Még ma kell dönteni az 
ütemtervrő l, mondta, hogy azonnal el lehessen kezdeni a munkát. 
Megerő sítette, hogy még e kormány ideje alatt szeretnénk lezárni 
a témát, a szakmai tárgyalásokat. 

Az MSZOSZ képviselő je is kijelentette, hogy nem elfogadható a 
munka határidejének 2006. végéig tervezett kitolása. Megjegyezte, 
hogy rövid idő n belül két év eltérés keletkezett a kormány 
javaslataiban. Holnaptól el kell kezdeni dolgozni, erő sítette meg 
szóvivő nket. Mi is úgy gondoljuk, hogy a nyugdíjrendszer egészét 
kell áttekinteni, fejezte be a mondandóját. 

A munkáltatók szóvivő je szerint a legfontosabb tennivaló a 
bizonytalanságok megszüntetése, és ez a mai megállapodással 
érhető  el. El tudják fogadni a rövidebb határidő t is, mondta. 
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a munkakörök bő vítésére nem 
kerülhet sor, és kiemelte, hogy komplex módon kell kezelni a 
kérdést, és ekkora típusfüggő ség is rendező dik. Végül megjegyezte, 
hogy a korkedvezményes nyugdíjazás nem ágazati ügy, 
mindenféleképp az OÉT hatáskörébe tartozik. 

Ezek után a kormányoldal elnöke vette át a szót, megerő sítve, 
hogy meg akarnak állapodni. Egyébként is úgy tudja, hogy a 
bizottságban kialakult a konszenzus. Az id ő pontok 
meghatározását szakmai munkának tekinti, amit a bizottságnak 
kell meghatároznia, és nem a politikai döntéshozóknak. 
Megerő sítette, hogy nem szándékoznak húzni az ügyet, viszont 
a konszenzushoz idő  kell. Majd szakmai érvekkel próbálja 
(kevés sikerrel) bizonygatni, hogy az egész folyamat miért igényel 
két és fél évet. Ismételten kéri a szociális partnereket, hogy 
legyenek partnerek a szakmai munkában. Végül azt kérte, 

hogy az idő pontokra vonatkozó javaslatot 2005. elején 
vizsgáljuk felül-. 

Oldalunk szóvivő je szerint ez az idő pont túl késő n van. Most 
csak a rendszer felülvizsgálatáról és módosításáról van szó, a 
finanszírozáshoz elő ször javaslat kell. A koncepció az egész 
nyugdíjrendszerre vonatkozik, és az egy más dolog, egy sokkal 
nagyobb szabású munka. Véleménye szerint a szakbizottságok 
munkája elő készítő  és nem döntéshozó. A határidő k csúszása 
senkinek sem elő nyös, mert csak felülvizsgálatról van szó. Az 
elő terjesztés tartalmi részét nem vitatjuk, csak az idő pontokon 
szeretnénk szű kíteni. Szóvivő nk ezek után szünetet kért, és 
lehető séget, hogy a szünetben konzultálhasson a kormányoldal 
szóvivő jével. Mivel ezzel mindenki egyetértett, a levezető  elnök 20 
perc szünetet rendelt el, amit a szükséges egyeztetések mellett arra 
is fölhasználtunk, hogy megegyük az ebédre odakészített 
szendvicseket. 

A szünet után szóvivő nk összegezte az egyeztetések eredményét. 
Javasolta, hogy a preambulumban legyen benne: a három oldal 
egyetértésével e kormányzati ciklus végéig szándékukban áll a 
partnereknek megállapodni. Szorgalmazzuk a bizottságok mielő bbi 
fölállítását és munkájuk haladéktalan megkezdését. Elfogadjuk, 
hogy 2005. február 28-ig üljön össze ez ügyben az OÉT, és azon 
az ülésen állapodjon meg az idő ütemezésrő l. A típusfüggő ség 
ügyében 60 napos határidő vel kezdő djön egy felmérés, és 
szeptember 1-el kezdő djenek meg az ágazati tárgyalások. 

A munkáltatók szóvivő je átadta a kormányoldalnak a szót, 
melynek elnöke elfogadta a javaslatokat. Ezt a munkáltatói oldal 
szóvivő je is megtette. 

AKCIÓBAN AZ OÉT 
A második napirendi pont tárgyalásának megkezdése elő tt a 

kormányoldal elnöke bejelentette, hogy az elő terjesztést most csak 
első  olvasatban tárgyaljuk, és mivel csak október 1-ig kell 
benyújtani (az EU-hoz), van még idő  egy újabb áttekintésre. 

Ezek után a kormányoldal szóvivő je ragadta magához a szót, 
kijelentve, hogy most inkább m ű fajbeli kérdésekrő l fog beszélni. 
Ezek szerint az akcióterv egy olyan összeállítás, melyben minden 
tagállam összegzi a saját foglalkoztatáspolitikáját. benne kell lennie 
mindannak, amit az EU akar, és annak is amit Magyarország 
fontosnak tart. Megjegyezte, hogy az EU kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a dokumentum a szociális partnerekkel közösen 
készüljön el. Elmondta azt is, hogy még sok minden hiányzik az 
anyagból (pl. a szociális ellátással kapcsolatos kérdések), és 
megemlítette, hogy az adók csökkentése elvárás. 

Nem megyünk bele a részletekbe, kezdte hozzászólását oldalunk 
szóvivő je. A dolog lényege, folytatta, hogy a foglakoztatás bő vítése 
az egyik legfontosabb feladat, s mindent meg is kell tennünk, 
hogy ez teljesüljön. Az adóalap növelése alapozza meg az 
adócsökkentést. Megjegyezte azt is, hogy a témával nem ma 
foglakozunk elő ször. Oldalunk minden szervezete tagja az Európai 
Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC), s ott évente minő sítik e 
folyamatot, de itt érdemben elő ször tárgyalunk róla. Ezek után 
néhány igényünket ismertette: 

1. Az EU a tervek értékelése során kiemeli az egyes fejezeteknél 
a legjobb gyakorlatokat. Ezeket ide kellene hozni, hogy 
tanulhassunk belő le. 

2. Kezdeményezzük, hogy a programot a parlament fogadja el. 
3. A megalakuló tárcaközi bizottságban a szociális partnerek 

részvételére is kerüljön sor. 
Javasolta, hogy a félidő s áttekintést ütemezzük a rendszeres 

programba, s ezzel e témát az OÉT legfontosabb feladatai közé 
emeljük. 

Ugyanakkor kifejezte nemtetszésünket, hogy a javaslatot a 
konföderációkkal párhuzamosan egyes, az ágazati párbeszéd 
bizottságokban (APB) résztvevő  szakszervezetek is megkapták 
véleményezésre, amelyek egyébként tagjai az oldalon ülő  
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konföderációknak. Hangsúlyozta, hogy mi oldalként formálunk 
véleményt, és a jövő ben is ezt kívánjuk tenni. Ebbe nem fér bele 
egyes szakszervezetek kiemelése. A javaslatról egyébként még 
elmondta, hogy egy jó összegző  anyag, de világosan meg kellene 
fogalmazni benne a prioritásokat. 

A munkáltatók szóvivő je is támogatta a program parlament elé 
kerülését. Megjegyezte, hogy ő k sem elő ször találkoznak a témával. 
Azt azonban ő  is kifogásolta, hogy a kormány bizonyos szervezeteket 
felkért a véleményezésre az országos szervezetek háta mögött. 
Megjegyezte, hogy ő k is egységes oldalként kívánják az 
álláspontjukat kifejteni. 

A kormányoldal elnöke elmondta, hogy véleményezésre küldték 
ki a javaslatot az ÁPB-kben levő  egyes szakszervezeteknek, hogy 
ágazati véleményhez is jussanak (épp ezt kifogásoltuk, mert 
nemcsak átnyúltak a konföderációk feje fölött, hanem a többi 
szakszervezetet is diszkriminálták). Nem állt szándékukban a 
konföderációk és a munkáltatói szervezetek belügyeibe beleszólni. 
Ezek után a kormányoldal szóvivő je is magyarázkodott egy sort, 
majd elfogadott mindent, amit javasoltunk. 

Tegyük helyére a dolgokat, mondta ezek után oldalunk szóvivő je. 
Ez a terv Magyarország összefoglaló akcióprogramja. így az errő l 
szóló tárgyalásnak az OÉT-en a helye, pont azért, hogy ne legyenek 
egymással szembeállítható ágazati vélemények. Az ágazatoktól 
azt kell kérni, hogy a saját ágazatukban mit tudnak tenni. A tő lük 
való véleménykérés rossz lépés volt, mert a konföderációs 
szervező dés logikáját fordította meg. A kormány bízza a 
véleményalkotást az oldalon ülő  szervezetekre, amelyeknek tagjai 
az ágazati szakszervezetek, így véleményük beépül a konföderációs 
véleménybe. 

Nem föltételeztük, hogy a kormány szándékosan ment mögénk, 
mondta a munkáltatók szóvivő je. 

A kormányoldal elnöke szerint nem kell az OÉT elé jönniük 
azzal, hogy kitő l kérnek véleményt. Az első  olvasatos tárgyalást 
azért kérték, mert tovább kell dolgozniuk a tervezeten, és örülne, 
ha kapnának észrevételeket, hogy milyen irányba lépjenek tovább. 

Azzal, hogy általánosan véleményt mondtunk, ki is jelöltük az 
irányokat, válaszolt oldalszóvivő nk, amivel a munkáltatók is 
egyetértettek. 

Ezt a kormányoldal is elfogadta, és ezzel befejeztük a téma 
vitáját. Még megegyeztünk a következő  plenáris ülés idő pontjáról 
és témáiról, majd a nyár vége és az ő sz eleje feladatairól. 
Sajnálattal állapítottuk meg, hogy nyáron is dolgoznunk kell (igaz 
erre mindnyájan készek voltunk), majd befejezve az ülést mindenki 
ment a dolgára.  

tekintsük át a PHARE projekt* lezárását, és azokat a pontokat, 
amiket át kell tekinteni. Azt hogy az első  napirendi pontot ne 
tárgyaljuk, a másodikat meg igen értelmezhetetlennek tartja. 

Nem értünk egyet a kompromisszumos javaslattal, reagált röviden 
oldalelnökünk a felvetésre. A PHARE-program lezárása sem 
tárgyalható meg, mert több új elem került az értékelésbe, amivel 
nem értünk egyet. Gond az is, hogy egymásnak ellentmondó 
kitételek vannak, ezért oldalunkon belül még további egyeztetések 
szükségesek, hogy kialakuljon a közös véleményünk, és nem 
akarunk felelő tlenül véleményt mondani. 

Mi mindkét elő terjesztés tárgyalására készültünk, ismételte magát 
a munkáltatók elnöke. 

A kormányoldal elnöke megerő sítette, hogy most nem akarnak 
lezárni semmit, de a PHARE projektet itt indítottuk el, akkor itt is 
kell lezárni. Más elő terjesités egyébként nincs benyújtva. 

Körülbelül augusztus első  hetére jut a dolog olyan helyzetbe, 
amikor vissza tudunk rá térni, tette meg kompromisszumos javaslatát 
oldalelnökünk. Véleményünk szerint ugyanis nem lehet nekimenni 
egy javaslat egy-egy elemének addig, amíg belső  vitáink vannak. 

A levezető  elnök ekkor csendesen megjegyezte: a napirendet 
konszenzussal kell elfogadni. 

Ekkor a munkáltatók öt perc szünetet kértek, majd annak letelte 
után elnökük bejelentette: új helyzet van a második napirendi 
ponttal kapcsolatban. 

Véleményüket a második napirendi pont tervezett szóvivő je 
ismertette. Az ágazati párbeszéd kezdését nagyon fontosnak tartják, 
mondta. Jelentő s elő rehaladás történt a témában, de osztani kell 
azt az álláspontot, hogy távol állnak egymástól a vélemények. Az 
egész kérdéskört elő re kellene vinni, mert nagyon fontos. A 
fórumokat ki kell alakítani, feladataikat meg kell fogalmazni. Az 
ÁPB-ket az ágazati párbeszéd fórumaként kell létrehozni, de 
feladatuk több mint a kollektív szerző dés megkötése. Ez annyira 
fontos kérdés, hogy mindenképpen tisztázni kell. Közös érdekünk, 
hogy e kérdésben rendet tegyünk, és ezért minél elő bb eredményre 
szeretnének jutni, de megértik a szakszervezetek álláspontját. 
Kijelentette azt is, hogy a második napirendi pontot feltételezi az 
első , ezért amíg az alapokat nem rendezzük, a tarifáról sem lehet 
beszélni. Javasolja, hogy tartsuk a két napirendi pontot egymás 
mellett. 

A kormányoldal elnöke is megerő sítette, hogy ő k is nagyon 
fontosnak tarják az ÁPB fórumok m ű ködését, és azokat a lehető  
legszélesebb funkcióval kívánják létrehozni. 2001. óta folyik ez a 
folyamat (ennek a történetét el is mondta), ugyanakkor nem tudja 
megítélni, hogy mely kérdések körül van probléma. Egyetért a 
munkáltatók képviselő jével abban, hogy olyan fórumnak hatásköri 
adni, ami még nem jött létre, meglehető sen kockázatos dolog. 

Oldalelnökünk is egyetértett a munkáltatókkal abban, hogy a 
két téma összefügg egymással és ő  is javasolja összeragasztásukat. 

Zárásközeli állapotban vagyunk, jegyezte meg szerényen a 
levezető  elnök, mert nem jött létre a konszenzus. 

A kormányoldal elnöke még megkérdezte, hogy mi lesz a 
következő  OET ülés témája? 

Oldalelnökünk szerint e két téma, amelyet augusztus elején 
tárgyalhatunk. 

Tárgyalópartnereink ezt tudomásul vették. Ezután még 
megállapodtunk a következő  néhány hét egyéb feladatairól, majd 
véget vetve az el nem kezdő dött tárgyalásnak elmentünk haza. 

Q-ti 

* Az ágazati párbeszéd módozatainak kidolgozása, melynek 
eredménye az egyes ágazatokban alakuló párbeszéd bizottságok, 
és az Ágazati Párbeszéd Központ megalakulása egy dán-magyar 
PHARE pályázat támogatásával történt meg. Mind a projekt, mind 
a kialakult végeredmény megítélése meglehető sen vegyes. 

ISMÉT EGYÜTT 
Ahogy az elő ző  alkalommal megállapodtunk, július 2-án folytattuk 

a tárgyalásokat, az eredeti elképzelések szerint két napirendi ponttal: 
1. Elő terjesztés az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mű ködésérő l, 

javaslat a m ű ködtetésüket biztosító Ágazati Párbeszéd Központ 
létrehozására. 

2. Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok részére a bértarifa-rendszerek 
alkalmazásának elő segítésére készítendő  ajánlás tervezete. 

A tárgyalás kezdetekor, amikor az adott napirendrő l szoktunk 
megállapodni, a munkáltatói és a kormányoldal elfogadta a 
napirendi javaslatokat. Oldalunk elnöke viszont indítványozta, 
hogy az első  napirendi pontot ne aznap tárgyaljuk, mert még 
nincs kiérlelve a téma olyan mértékig, ami azt lehető vé tenné. A 
másodikat viszont elfogadjuk, mondta. 

A munkáltatók szóvivő je szerint, ha más kompromisszumos 
javaslat nincs, elfogadják az indítványunkat, bár ő k mindkét pontot 
tárgyalhatónak tartják. 

A kormányoldal elnöke szerint is tárgyalható mindkét téma. 
Egyébként az első rő l napra pontosan egy éve zajlik az egyeztetés, 
és erre még az érdekegyeztetés történetében nem volt példa (Az 
egy év igaz, csak éppen nem velünk tárgyaltak). Javasolta, hogy 
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BÍRÓSÁGHOZ FORDULT A TÁMOGATOTT 
KUTATÓHELYRŐ L ELBOCSÁTOTT KUTATÓ 

Akadémiai intézménynél /alperes/ tudományos 
fő munkatársi munkakörben dolgozó /felperes/ 
fordult a jogsegélyszolgálathoz, mert 2002. 
novemberében a közalkalmazotti jogviszonyát 60 
nap és hat hónap felmentési idő vel illetve 8 havi 
átlagkeresetnek megfelel ő  végkielégítés 
megállapításával felmentéssel megszüntették. 

A felmentési indokaként az alperes arra 
hivatkozott, hogy a kutatói pályázatok elbírálása 
során egyes kutatási témák „szakmailag 
módosulnak", illetve egyes kutatási feladatok 
részben vagy egészben megszű nnek. Mindezek 
következtében a felperes további foglalkoztatására 
nincs lehető ség, arra is tekintettel, hogy olyan 
betöltetlen munkakör, amely a képzettségének 
megfelelne, az alperesnél nincs. 
Az indokolás végül hivatkozott a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. /Kjt/ 30.§ 
(1) bek. a. pontjára, amely szerint: 

„A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt 
... felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha 

a) megszű nt a munkáltatónak az a tevékenysége, 
amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;" 

A munkáltató döntése ellen a Munkaügyi 
Bírósághoz nyújtottunk be keresetet, amelyben 
kértük a felmentés jogellenességének megállapítását, 
és ennek következményeként a Kjt. 34.§ (4) bek. 
alapján 10 havi átlagkereset megfizetését. Ez utóbbi 
paragrafus azt mondja, hogy „Ha a közalkalmazott 
nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság 
mellő zi a közalkalmazott eredeti munkakörbe 
történő  visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót -
az eset összes körülményeinek, így különösen a 
jogsértés és annak következményei súlyának 
mérlegelésével - a közalkalmazott legalább két, 
legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő  
összeg megfizetésére kötelezi." 

A felperes id ő közben elhelyezkedett, ezért 
visszahelyezését nem • kérte, egyéb járandóságát 
megkapta, ezért csak a Kjt. szerinti szankció 
alkalmazását és a felmentés jogellenességének 
megállapítását kérte. 

A perben az volt a kérdés, hogy megszű nhet-e 
az Intézmény tevékenysége azon az alapon, hogy 
a kutatási feladatokra a korábbinál kevesebb 
pénz jut. A Bíróság széleskör ű  bizonyítást 
folytatott le, majd az ítéletében 5 havi 
átlagkeresetnek megfelel ő  összeg fizetésére 
kötelezte az Intézményt, és megállapította, hogy 
a felmentés jogszerű tlen volt. 

Az ítélet kimondta, hogy a támogatási összegekhez 
nem kötő dik a közalkalmazottak jogviszonya. 
Kiemelte, hogy önmagában a támogatási összeg 
csökkenése nem jelenti, és nem is jelentheti az 
alperesnél folyó kutatási tevékenység teljes 
megszű nését. Az ítélet megállapította azt is, hogy a 
felperes munkaköri feladatait részben szétosztották 
az ott maradók között, ez is azt igazolja, hogy 
továbbra is folyik kutatás az alperes szervezetén belül. 

Mindez megegyezett az általunk elő adott 
érveléssel, amelynek alátámasztására hivatkoztunk 
többek között egy korábbi jogesetre, ahol 
önkormányzati iskolában a tanulók létszáma a 
felére csökkent, és erre alapítva /megszű nt az a 
tevékenység, amelyben a közalkalmazottat 
foglalkoztatták/, a két tornatanár közül az egyiknek 
felmentéssel megszüntették a jogviszonyát. A 
Bíróság ebben az esetben is kimondta, hogy a 
tornatanítás nem szű nt meg az iskolában, és a 
tornatanár jogviszonyát helyre állította. 

Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú 
bíróság az első fokú Bíróság ítéletét helyben hagyta. 
Az indokolást még megtoldotta azzal, hogy az 
akadémiai intézményekre is vonatkozó, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. Tv. 89.§-
a alapján a költségvetési szerv saját döntésével az 
alapító által meghatározott feladat, illetékességi, és 
mű ködési körét nem változtathatja meg, ez az 
alapító jogkörébe tartozik. Ebbő l következő en a 
tevékenység megszű nése nem jogszerű  indoka a 
felmentésnek, ha az nem az alapító döntésén alapul. 

Mindebbő l az a tanulság, hogy ilyen indokkal 
csak akkor lehet felmentéssel megszüntetni a 
közalkalmazott jogviszonyát, ha az alapító szerv 
döntésével magát a tevékenységet szünteti meg az 
általa alapított költségvetési szervnél. 
Kutatóintézetnél, kutatócoportnál tehát kutatói 
munkakörben dolgozónak csak akkor lehet ezen a 
címen felmondani, ha az alapító a kutatási 
tevékenységet törli az alapító okiratból. 

Ez így persze elég furcsán hangzik, holott ez 1992, 
a Kjt. megalkotása óta így van. A jogalkotónak az 
lehetett a szándéka, hogy a közalkalmazotti 
életpálya kevéssé legyen kitéve a munkáltató 
alkalmi elhatározásainak, a vállalkozói szférához 
képest szerényebb díjazás járjon együtt nagyobb 
biztonsággal. Más kérdés persze, hogy mit tehet a 
költségvetés /meg/ szorításában a munkáltató. A 
válasz csak az lehet, hogy ilyen esetben nem szabad 
egyoldalú intézkedéssel erő ltetni a megoldást. 
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Jöv ő  évi adójóváírásolt 
Az adójóváírás rendszere nem változik, továbbra 

is a bér 18 százaléka, de legfeljebb 108 ezer forint 
igényelhető  vissza 1.35 millió forintos éves bérig -
valószínű síthető , hogy a minimálbér emelésével a 
108 ezer Ft-os határ is arányosan nő ni fog. Efeletti 
éves bér esetén 1,95 millió Ft-os éves bérig az 
1.35 millió forint feletti rész 18 százalékával 
csökken a 108 ezer forintos adójóváírás. 

Személyi jövedelemadó kedvezmények 
A nyugdíjpénztári, egészségpénztári befizetés 

utáni kedvezményben nincsen változás, évi 100 
ezer forintig igényelhető  vissza az adókedvezmény,  

az öregségi nyugdíjkorhatár elő tt lévő knek 130 
ezer forintig. 

A lakáscélú megtakarítások utáni kedvezmény 
nem változik, max. 120 ezer forint igényelhető  vissza. 

Az alábbi címen kapható adókedvezményekbő l 
együttesen, az ezévi 370 ezer forint helyett maximum 
100 ezer forintot lehet visszaigényelni, 6,5 millió 
forintos éves jövedelemig: (a tételenkénti határok 
nem változtak) tandíj után 60 ezer, ő stermelő  100 
ezer, szellemi foglalkozás után 50 ezer, biztosítóval 
kötött élet- és nyugdíjbiztosítási befizetés után 100 
ezer forint adókedvezmény igényelhető  2005-ben az 
adótörvény-tervezet szerint. 

Atalakul az üdülési alap vagyonszerkezete 
Egyhangúlag támogatta az üdülési alap vagyonszerkezetének átalakítását a Magyar Nemzeti 

Üdülési Alapítvány kuratóriuma. Az ülésen szó esett arról a javaslatról is, amely lehető séget 
biztosítana arra, hogy az állami finanszírozású mű vészeti fesztiválokon fizetési eszközként 
fogadják el az üdülési csekket. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma 
egyhangúlag támogatta az üdülési alap 
vagyonszerkezetének átalakulását. "Több mint 
négyéves munka végére értünk és reményeink 
szerint az átalakítással a jelenlegi 30 ezerrő l 100 
ezerre nő het a szociális üdülési támogatásban 
részesülő k száma" - mondta Karácsony Mihály, a 
kuratórium elnöke. Az alapítvány 8,9 milliárd 
forintos pénzügyi befektetésének szerkezeti 
átalakításával jövő re 1,2 milliárd forintra nő het a 
bevétele, a tavalyi 110 millió forinttal szemben. Igy 
n ő  a kedvezményezettek köre és az 1988-as 
gyakorlattal ellentétben kétszáz üdülő  helyett 
kétezer szálláshelyen pihenhetnek a támogatottak, 

saját igényük és választásuk alapján, nem kötött 
turnusokban és beutalókkal. A kuratórium elő ző  
ülésén terjesztette be az elnök a vagyonszerkezet 
átalakításáról szóló javaslatot. A hatórás vitában a 
tagok megállapodtak abban, hogy a jelenlegi 
vagyonszerkezet tarthatatlan, ugyanakkor a javaslat 
pontosítását kérték a következ ő  ülésre. A 
kuratórium keddi ülésén foglalkozott még azzal a 
javaslattal, amely szerint a kulturális tárcával 
közösen olyan rendeletet dolgoznának ki, amely 
lehet ő séget biztosítana arra, hogy az állami 
finanszírozású mű vészeti fesztiválokon fizetési 
eszközként fogadják el az üdülési csekket. 

www.magyarorszag.hu  

AKCIÓ A CSALÁDOK PIHENÉSÉÉRT 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) a 

hátrányos helyzetű  családok pihenéséhez idén 300 
millió forintos támogatást nyújt. 

Mint azt Karácsony Mihály, az MNÜA elnöke 
elmondta, a most meghirdetett „Együtt pihen a 
család" akcióval első sorban azoknak a 
családoknak szeretnének segíteni, ahol a szülő k 
havi bruttó átlagkeresete 70 ezer forint alatt van, 
illetve a nagyszülő k nyugdíja nem haladja meg az 
53 ezer forintot. 

Kérelmet nyújthat be 4 fő  együttes üdülési 
támogatására egy felnő tt három gyermekkel vagy két 
felnő tt két gyermekkel. 

A pályázaton nyertes családok felnő tt tagjai 40 
ezer, a gyermekek 20 ezer forintos üdülési 
csekkben részesülnek. Feln ő ttek esetében 
szükséges 20 ezer forint önrész vállalása, amit 
vagy a család fizet meg, vagy egy támogató szervezet  

(p1. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, 
egyház, civil szervezet) vállalhat át. 

Az üdülési csekkek egy éven belül, belföldön 
lehet felhasználni. 

Pályázati kérelmet a www.mnua.hu/palyazatok  
honlapról lehet letölteni, a kérelem mellé csatolni kell 
munkáltatói jövedelemigazolást vagy GYES, GYED, 
GYET összegérő l szóló igazolás fénymásolatát vagy -
nagyszülő k esetében- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
2004. év eleji igazolásának fénymásolatát. 

Pályázati kérelmeket 2004. november 15-ig 
kizárólag levélben lehet benyújtani az alábbi címre: 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 
Budapest, Pf. 406. 

Eredményhirdetés november 25-e után várható. 
A pályázat további részletei a www.mnua.hu/ 

palyazatok honlapon megtalálhatók. 
K. M. 
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TI'll(ÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ NIÁRTA ROVATA 

VÁLTOZÓ 
KERESETEK 

A szakszervezetnek egyik alapfeladata, hogy 
figyelemmel kísérje, és értékelje a hozzátartozó 
munkahelyeken dolgozók bér- és 
keresetviszonyainak változását. A TUDOSZ 
évente megkapja az intézeti bérstatisztikákat, 
ezek feldolgozásával születnek az alábbi 
táblázatok. Az intézet! bérstatisztikákat 
természetesen évente átadjuk a titkároknak, 
hiszen érdemes összahasonlításokat tenni, 
hogyan változik az adott intézet 
illetményátlaga, keresetátlaga az évek folyamán. 
Ezek az összehasonlítások hasznosak lehetne, 
ugyan így hasznos lehet, ha látjuk, egy-egy 
intézet hol áll az MTA kutatóintézetének nagy 
közösségében. Természetesen sohasem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az intézet 
illetményét az intézet jellege, a kutatók-nem 
kutatók aránya, a minő sített kutatók aránya, 
a korösszetétel nagymértékben meghatározza. 
Ezen túl a keresetátlagokat az egyéb juttatások, 
külső  árbevételi lehető ségek módosítják. 

Bérátlagok reálértékének 
változása 1989-hez viszonyítva 

(1989 - 2004 között) 
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A táblázat az MTA-nál f ő állásban 
foglalkoztatottak 2003-as átlagkeresetét 
mutatja. 

Forrás: MTA Pénzügyi Fő osztálytól kapott 
összesítés 

Intézet Létszám 
fő  

Rendszeres 
szem. jutt.össz 

/12 hó / fő  

MTA Filozófiai Kutatóintézet 24 266,87 

MTA Politikai Tudományok Intézete 53 259,07 

MTA Irodalomtudományi Intézet 60 255,93 

MTA SZTAIG 272 254,08 

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 146 253,75 

MTA Régészeti Intézet 44 246,98 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 95 244,27 

MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont 60 243,10 

MTA Részecske és Magfizikai Kutatóintézet 164 236,96 

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 41 231,59 

MTA Szociológiai Kutatóintézet 45 231,51 

MTA Világgazdasági Kutatóintézet 49 227,53 

MTA Nyelvtudományi Intézet 99 226,90 

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet 107 223,13 

MTA Kémiai Kutatóközpont 417 222,55 

MTA Mű szaki Fizikai és Anyagtudományi 
Kutatóintézet 135 217,89 

MTA Zenetudományi Intézet 53 213,67 

MTA Mű vészettörténeti Kutatóintézet 35 212,73 

MTA SZBK Enzimológiai Intézet 67 208,76 

MTA Földtudományi Kutatóintézet 31 207,20 

MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet 50 202,65 

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 65 197,91 

MTA Jogtudományi Intézet 47 196,89 

MTA Szegedi Biológiai Központ 349 196,05 

MTA Atommagkutató Intézet 186 195,34 

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutató 
Intézete 58 194,00 

MTA Néprajzi Kutatóintézet 40 193,00 

MTA Regionális Kutatások Központja 105 191,42 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 151 190,50 

MTA Pszichológiai Kutatóintézet 63 188,99 

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 70 184,91 

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet 182 177,73 

MTA Történettudományi Intézet 110 172,36 

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 21 165,95 

MTA Mező gazdasági Kutatóintézet 212 164,84 

MTA Társadalomkutató Központ 31 157,02 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 94 150,33 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 115 144,31 

Összesen: 3 946 208.5 
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Bor Zsolt fizikus a Bolyai Alkotói Díj idei kitüntetettje 

és nem gyógyszanatórium, hanem a 
új világ új harcmezeje, ahol nem 
puskával fognak hadakozni, hanem a 
szellem erejével. Ezért a jövő ben 
nekünk nem tagbaszakadt Er ő s 
Jánosokra, hanem agyafúrt 
Bolyaiakra lesz szükségünk, akik 
majd a semmibő l ismét egy új világot 
teremtenek. 

Miniszterelnök Úr! GDP arányait 
tekintve, Magyarország harmadannyit 
költ kutatásfejlesztésre, mint a világ 
fejlő désre ítélt szerencsésebb része, így 
világos, hogy nemzetgazdaságunk 
stabilitását nem a kutatásfejlesztési 
kiadások veszélyeztetik. Ennek 
ellenére, gazdasági döntéshozóink 
konokul el szoktak zárkózni az efféle 
kiadások növelésétő l, mondván, hogy 
a kutatás támogatására, sajnos, most 
éppen nincs pénz. Mű kedvel ő  

történészként tudom, még soha nem volt példa 
arra a világ történelmében, hogy egy ország a 
kutatás-fejlesztési kiadások miatt ment volna 
tönkre. Az ellenkező jére viszont sok példa volt. 
Például a Szovjetunióé. 

Világos, hogy a szovjet birodalom nem a 
szögesdrótok átvágásától omlott össze, hanem 
attól, hogy reménytelenül alulmaradt a technológiai 
fölény megszerzéséért vívott harcban. 

Kedves Fiatalok! Okos tudóspalánták! Hozzátok 
szólok most. Ti vagytok szüleitek szemefénye. Ti 
vagytok az ország szeme fénye. Ti vagytok a mai 
nap fő szereplő i. Sorsotokat el nem kerülhetitek, 
Ti vagytok a jövő  Bolyai Jánosai. 

Tanuljatok meg mindent, ami érdekes és hasznos 
lehet. Legyetek bátrak, kezdeményező ek. 
Bizonyítsátok be, hogy a tudósok is lehetnek 

inkubátor 
formálódó 
karddal és 

Bor 	Zsolt, 	a 	Szegedi 
Tudományegyetem optikai és 
kvantummechanikai tanszékének 
vezet ő je vehette át idén a Bolyai 
Alkotói Díjat Mádl Ferenc köztársasági 
elnökt ő l. Munkatársaimmal és 
tanítványaimmal osztozom a 
dics ő ségben - mondta el az 
ünnepségen a díjazott. 

Hitvallása szerint a jövő ben a 
tudományos kutatás és fejlesztés, a 
csúcstechnológia lesz a legfő bb értékteremtő  és a 
legfontosabb fegyver az egyes országok és régiók 
közötti harcban. 

„A történelemben arra még nem volt példa, hogy 
egy ország az oktatási és kutatási kiadások miatt 
ment volna tönkre. Az ellenkező jére viszont igen."  
(Részlet a Világgazdaságban /2004. október 13./ 
Értékteremtő  kutatások című  Bor Zsolt portréból) 

A Bolyai Alkotói Díjat 1998-ban 
nagyvállalkozók egy csoportja alapította 
Somodi Imrével az élen. A két évenként 
odaítélt kitüntetést magyar (avagy 
magyar származású) tudósok kaphatják, 
tudományszaktól függetlenül. 

Eddigi kitüntetettek: Freund Tamás 
(2000), Roska Tamás (2002), Bor Zsolt 
(2004). 

A Nemzetközi Bolyai Matematikai 
Díj létrehozását a centenáriumi 1902. 

évben a Magyar Tudományos Akadémia határozta 
el. Öt évenként osztják, sajnos évtizedeken át ez 
elmaradt. 

Eddigi kitüntetettek: Henri Poincaré [francia, 
Raymond Poincaré politikus unokatestvére] 
(1905), David Hilbert [német] (1910), Saharon 
Shelah [izraeli] (2000). 

Ádám András 

Bor Zsolt ünnepi beszéde a Bolyai Alkotói Díj átvételekor 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Miniszterelnök Úr, Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatalok! 
Megillető dötten és köszönettel veszem át a Bolyai-díjat. Munkatársaimmal és tanítványaimmal 

osztozom a dicső ségben. Bolyai-díjamnak ő k is 
alkotó részesei, merthogy a kutatás kollektív 
tevékenység. Köszönöm tehetségüket, 
lelkesedésüket és múnkájukat, 
amelynek eredményeképpen ma 
ebben az elismerésben részesültem. 

Megkülönböztetett 	tisztelettel 
üdvözlöm a Bolyai-díj alapítóit. 
Köszönettel tartozom nekik, akik 
személyemen 	keresztül 	az 
értékteremt ő  tudományt díjazták. 
Övezze ő ket a megérdemelt 
köztisztelet. 

Hölgyeim és Uraim, vagy ahogyan 
egykor, egy szegedi professzor 
szólította diákjait: Dámák és Daliák! 
A rendszerváltás során az állami 
vagyon döntő  része egykettő re átkerült 
magánkézbe, ezért ma joggal 
elvárható, hogy a magánszféra is 
támogassa a szellemi alkotómunkát, 
méghozzá a vagyoni helyzetének megfelel ő  
arányban. Mintaszerű  példája ennek a Bolyai-díj, 
amely a tehető s, de a nemzet sorsáról, felelő sen 
gondolkodó 	Mecénások 	példaérték ű  
kezdeményezése. 

Köztársasági Elnök Úr! Önt a tudós embert, 
tagtársamat a Magyar Tudományos Akadémián 
kérem, hogy, buzdítsa gazdaggá lett polgárainkat 
arra, hogy legyenek bő kezű  Mecénásai szellemi 
életünknek, mint egykor Széchenyi István vagy a 
Festetics dinasztia volt. Bátran élesszék újra a 
mecenatúra nemes intézményét. Érdemes, mert a 
bő kezű  mecénásokat a nemzet megsüvegeli és 
emléküket az utókor jó szívvel megő rzi. 

Hölgyeim és Uraim, Dámák és Daliák! A 
tudomány nem a tudósok magánügye, hanem 
nemzeti stratégiai ügy. Az Európai Unió nem 
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megasztárok. Tudjátok és legyetek büszkék arra, 
hogy olyan népnek vagytok gyermekei, amely sokkal 
jelentő sebb mértékben gyarapította a világ szellemi 
kultúrkincsét, mint amennyi a nemzet lélekszáma 
alapján elvárható lett volna. Legyetek büszkék 
magyarqágotokra. Legyetek méltó utódai elő deiteknek. 

Menjetek külföldre is, ismerjétek meg a világ 
tudományát, de közben soha ne feledjétek, hogy 
magyarok vagytok, és mint tehetséggel megáldott 
magyarok, felel ő sök vagytok saját népetek 
boldogulásáért. Elő bb-utóbb gyertek haza, még 
akkor is, ha ez anyagilag nem kifizető dő . Gyertek 
haza, mert a tudós tehetsége nemcsak önmagáé, 
hanem a nemzeté is. 

Tehetségek mindenhol vannak. A határokon innen 
és a határokon túl. De a határok bizony idő nként 
mozognak. Hol erre, hol arra. Az, aki ma még határon 
túli, tíz év múlva már határon belüli lesz, az EU 
határán belüli. Nekünk most az a kötelességünk, 
hogy a 15 millió magyar között találjuk meg a 
tehetségeket, azokat, akik majd az Európai Unióban 
az egész magyar nemzetért fognak dolgozni. Ezért 
örömteli, hogy a néző téren itt ülnek a határon túli 
diákok és tehetséggondozó tanáraik is. 

Hölgyeim és Uraim! A tehetséggondozásnak sok 
fajtája van. A KöMaL, azaz a Középiskolai 
Matematikai Lapok például 1893 óta szervez 
matematikából és fizikából feladatmegoldó 
versenyeket. Ha a leendő  mecénások közül bárki 
is valódi értékeket közvetítő , patinás nemzeti 
kincset kívánna támogatni, ajánlom szíves  

figyelmébe a KöMaL-t. Soha, sehol a világon nem 
volt még egy ilyen sikeres tehetséggondozó 
intézmény, mint a KöMaL. A győ ztes 
feladatmegoldók között olyan neveket találunk, 
mint Teller Ede, Bay Zoltán, Wigner Jen ő , 
Neumann János, Szilárd Leó, Kármán Tódor, 
Gábor Dénes és Erdő s Pál. 

A KöMal-nak személy szerint én is sokat 
köszönhetek. Például azt, hogy érdeklő désemet a 
versenysporttól a tudomány felé fordította. 
Hölgyeim és Uraim! A talentumok 

természetrajzához hozzátartozik, hogy általában 
nehezen ismerhet ő k fel és könnyen 
összetéveszthető k a hiperaktív rosszcsontokkal. 
Csak a legkiválóbb tanárok képesek arra, hogy 
különbséget tegyenek köztük. Ő k a 
tehetséggondozás fizetetlen közkatonái, a szellemi 
kincskereső  tanárok. 

Én is ismertem egy ilyen kincskereső  tanárt 
Szegeden. Legendás hír ű  fizika szakköre 
mágnesként vonzotta a diákokat. Pali bácsi 
szakkörére kiváltságnak számított járhatni. 
Tanítványai fizikai diákolimpiákat nyertek és mára 
magyar és külföldi egyetemeken professzorok. 
Többen közülük akadémikusok lettek. 

Pali bácsit jól ismertem. Nagyon jól ismertem. 
Gyakran vacsoráztam vele. Nagyon gyakran, 
merthogy Pali bácsi az Édesapám volt. 

Bolyai-díjamnak Ő  is részese. Alkotó részese, 
ezért Bolyai-díjamat Édesapám emlékének 
ajánlom. 

Születő ben az intelligens 
Spanyol kutatók már tesztelik azt a gépkocsikba 

építhető  kamerás rendszert, amely folyamatosan 
figyeli és értelmezi az útjelző  táblákat és a 
forgalmat, ső t, veszély esetén automatikusan 
lelassítja a jármű vet. 

A forgalomfigyelő  rendszer egy videokamera 
segítségével felismeri a jelző táblákat, 
meghatározza a maximális haladási sebességet, 
és szemmel tartja a többi közlekedő  autót is, hogy 
nem jönnek-e túl közel az adott jármű höz. Mivel 
a rendszer a gázpedálhoz van csatlakoztatva, 
veszély esetén az autót képes lelassítani vagy akár 
hirtelen le is állítani, ha éppen erre van szükség. 

A spanyol Alcalá Egyetem professzora, Miguel 
Ángel Sotelo tesztelte első ként a rendszer 
prototípusát, amely egy egyszerű  mű szerfalba 
épített kamera segítségével pásztázza a 
forgalrriat. Sotelo szerint munkája során a 
legnehezebb feladat az volt, hogy a rendszer 
különbséget tudjon tenni autó és nem autó 
között, valamint felismerje az új típusokat. Ezt 
egy speciális technika segítségével sikerült végül 
megvalósítani, mely képes "megtanítani" a 
számítógépnek, milyen karakterisztikus jegyek 
alapján tud felismerni egy adott típust. 

Rossz látási viszonyok 
Egyes autógyártók már érdeklő dnének a termék 

iránt, azonban a rendszert még tesztelni kell. Az 
áttörés még nem született meg, ugyanis a kutatók 

elő  rendszer 

rendszerhez. Egyes gép-kocsigyártók - mint például 
a Jaguár - már régebben is kísérleteztek radaralapú 
forgalomfigyelő  rendszer kifejlesztésével, tehát az 
ötlet nem új. 

Egy robotika-szakért ő , a toulouse-i 
kutatólaboratórium munkatársa, Léonard Jaillet 
szerint is érdemes lenne a kamera mellé még más 
érzékelő  rendszereket is csatlakoztatni és így 
tökéletesíteni a modellt. 

Sotelo új modelljének prototípusát a japán 
Szendajban a héten megrendezett robotikai 
konferencián (IROS) is bemutatta. 

www.origo.hu  

forgalomfi 
még tovább kívánják 
fejleszteni a modellt: 
meg kell bizonyo-
sodniuk arról, hogy a 
rendszer 	minden 
közlekedési helyzetben 
megbízhatóan 
mű ködik. Igy például ki 
kell küszöbölniük azt a 
tényt, hogy jelenleg a 
rossz látási viszonyok 
között a képfelismerés 
nem tö-kéletes. Ezen is 
lehetne 	azonban 
segíteni, hogyha egy 
radarszerű  készüléket 
csatlakoztatnának a 
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Állás nélkül, friss diplomával 
Még nem volt példa arra, hogy a pályakezdő  

munkanélküliek több mint 15 százaléka a felső fokú 
végzettségű ek körébő l kerüljön ki - idén nyáron 
értük el ezt a kétes értékű  rekordot. 
A diplomás állástalanokkal 
foglalkozó alapítványnak nincs elég 
pénze, hogy segítő  módszereinek 
teljes skáláját bevesse a 
munkahelyszerzés érdekében. 
Az év első  hét hónapjában 

átlagosan 15 ezer diplomás 
munkanélkülit regisztráltak a 
munkaügyi 	 központok 
országszerte, vagyis 19 százalékkal 
többet, mint egy évvel korábban. 

A munkaügyi szakértő k szerint 
azonban a felső fokú végzettségű  
munkanélküliek száma a 
valóságban lényegesen - akár 
háromszor-négyszer is - nagyobb 
annál, mint amennyit a statisztikák mutatnak. A 
tapasztalatok szerint a diplomások még az 
alacsonyabb képzettségű eknél is ritkábban 
jelentkeznek az állami szervezetnél, mivel a 
felső fokú végzettségű ek többsége nem a munkaügyi 
kirendeltségektő l várja a megoldást, ráadásul a 
diplomások számára a munkanélküliség 
különösen rossz ajánlólevél az álláskeresésben. 

A Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti 
Szférában Alapítvány már nyolc éve foglalkozik a 
diplomás állástalanok körével. 

Idén a Fő városi Munkaügyi 
Központtal (FMK) kötött 
szerző dést, ennek értelmében egy 
év alatt nyolcszáz felső fokú 
végzettségű  munkanélkülivel kell 
felvennie a kapcsolatot, és a 
beszélgetések, valamint a 
tréningek nyomán legalább 
száznak közülük el kell 
helyezkednie. 

Az álláskereső  diplomások 
legtöbbje pedagógus - számuk 
ugrásszer ű en n ő tt az utóbbi 
idő ben. A szerző dés értelmében 
az FMK több mint kilencmillió 
forinttal támogatja az alapítvány 
munkáját, 	viszont 	a 

megállapodás hátulütő je, hogy csak a budapesti 
regisztrált munkanélküliekre korlátozza az 
alapítvány segítő  tevékenységét. Régebben, az 
Országos Foglakoztatási Közalapítvány (OFA) 
pályázati pénzeibő l mindenhonnan fordulhattak 
hozzájuk olyan diplomások, akik esetleg nem is 
szerepeltek az állami szervezet munkanélküli-
nyilvántartásában. 

Az európai munkavállalók harmada 
Az európai munkavállalók csaknem kétharmada, 

62 százaléka dolgozik a szolgáltatásszektorban, és 
harmaduk a legdinamikusabban növekvő  
tudásalapú 	 gazdaságban. 
Összehasonlításul: az ipar ma már csak a 
munkavállalók 18 százalékát alkalmazza. Ráadásul 
a szolgáltatásszektorban dolgozók száma az elmúlt 
három évben évi 1,7 százalékkal nő tt, míg az 
iparban dolgozóké évi 1,2 százalékkal csökkent. 

A szolgáltatásokon belül is egyre nő  azoknak a 
szerepe, amelyeket tudásalapúnak nevezünk 
(például a távközlés): az európai munkaerő  31 

dolgozik a tudásalapú gazdaságban 
százaléka (vagyis a szolgáltatásokkal foglalkozók 
fele) dolgozik itt. Ez a szektor nő  a leggyorsabban, 
átlagosan évi 2,3 százalékkal. 

A leginkább szolgáltatásközpontú állam 
Luxemburg, ahol a lakosság 78 százaléka dolgozik 
ebben a szektorban. Ezt követi Nagy-Britannia, 
Svédország és Dánia. Magyarországon az emberek 
61,22 százaléka dolgozik itt, vagyis nagyjából az 
uniós átlagnak megfelel ő ; a tudásalapú 
szolgáltatásszektorban 28 százalék dolgozik; 23,6 
százalék pedig az iparban helyezkedik el. 

www.magyarorszag.hu  

MÁRKACÉGEK FEKETEKÖNYVE - A MULTIK MESTERKEDÉSEI 
Adidas, Bayer, Donna Kara, Nike, Siemens, Shell... 

melyik kedvenc márkánk alapul az emberek 
kizsákmányolásán, a gyerekmunkán, a 
környezetszennyezésen vagy az állatkínzáson? A 
márkák feketekönyve egy Németországban, 
Ausztriában és Svájcban indult sikeres program 
kezdete. Fellebbenti a fátylat a nagy konszernek 
mesterkedéseirő l, eladási praktikáiról. Részletesen 
bemutat ötven céget, és azok terméklistáit. Konkrét 
ötleteket ad a vásárlóknak: mit tehetnek, hol és mit 
vásároljanak."A márkacégek, mint az Adidas, 
McDonald's, Mercedes, Nestlé, Samsung és Siemens 
diktálják a fogyasztási iparban meghatározó 
trendeket. Ő k határozzák meg a divátirányzatokat, 
éppen úgy, ahogy érdekeik megkívánják. 
Konszernjeik forgalma számos ország gazdasági 
erejét meghatározza. Nagymértékben befolyásolják 
az adott ország kormányzatát és a politikai  

intézményeket."Az áru a márka, 
amit nem a legjobban kell 
elkészíteni, hanem a legjobb 
imázst kell köré kialakítani: az 
Aspirin-gyártó Bayern szlogenje 
"Siker hozzáértéssel és 
felel ő sséggel", vagy a Shell 
ökológiai 	és 	szociális 
szerepvállalásai, vagy a Nike 
jóságos gondoskodása: "a 
világméretű  Nike-család a 
fogyasztókért, a sportolókért és 
a fiatalokért dolgozik". Csak a 
fogyasztást akarják növelni 
folyamatosan és minden etikai korlát nélkül. Mit 
tehetünk a multik ellen? Mit és hol vásároljunk 
egyáltalán? A Márkák fekete könyve erre ad 
választ..." 	 (Bolti ár: 2499 Ft) 
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A valóság virtualitása és a lázadó komputerek 
Interjú Ian Pearson futurológussal 

Ian Pearson, a British Telecom kutatóintézetének futurológusa arról nevezetes, hogy 85 
százaléka valóra vált annak, amit 1993-ban tíz évre elő re jósolt. A futurológussal az Internet 
Hungary konferencián készített interjúnkból kiderül, hogy néhány év múlva a személyes 
valóságunkat a saját ízlésünk szerint formálhatjuk majd, és ha nem vigyázunk, a számítógépek 
lázadása sem másodosztályú sci-fik témája lesz, hanem maga a kegyetlen valóság. 

Index: Az elő adása nagyon úgy hangzott, mint 
a science-fiction, mint egy hardcore cyberpunk 
elképzelés. Mégis azt állítja, hogy jóslatainak 
tudományos alapja van, a kutatás-fejlesztés 
jelenlegi állásából következtet a jöv ő re. 
Pontosan min alapulnak ezek a jóslatok? 

Ian Pearson: Már jelenleg is dolgozunk például 
a tudatos számítástechnikán, ez a mindennapi 
projektem. Lelkesít az evolválódó számítógépes 
áramkörök és programok gondolata, és már kicsit 
használjuk is ezeket a tervezésben. Van egy 
módszerünk evolválódó mobiltelefon- és egyeb 
hálózatok létrehozására. Megadjuk az alapötletet 
a komputernek, ami aztán kifejleszti a rendszert. 
Tapasztalhatunk mutációkat is, a rosszaktól 
megszabadulunk, és a jók megmaradnak. Csak a 
természetes evolúciót másoljuk. És igazán jó 
hálózatokat tudunk alkotni nagyon kevés idő  alatt. 
Nem használunk magas matematikát, csak az 
evolúciót. A természet lemásolásával nagyon gyors 
eredményekhez juthatunk. 

Anélkül, hogy egyáltalán tudnánk, hogyan 
mű ködik a dolog. 

Igen. Nem kell részleteiben megértenünk, hogy 
hogyan mű ködik például az agy, hogy lemásoljuk. 
Valamiféle korlátozott megértéssel rendelkezünk, 
és evolúciós technikákkal eljuthatunk odáig. Úgy 
gondoljuk mű ködni fog, hiszen a természetben 
mű ködik. 

Az elő adásának egyik erő s állítása az volt, 
hogy húsz év mulya a virtuális valóság 
megkülönböztethetetlen lesz az igazitól. 
Hogyan 	leszünk 	képesek 	mégis 
megkülönböztetni a világokat? 

Szerintem pusztán a tény, hogy a való világban 
tudatos er ő feszítést teszünk, hogy belépjünk a 
virtuálisba - bekapcsoljuk a komputert, a 
képernyő t vagy akármit -, elég ahhoz, hogy tudjuk, 
hogy éppen a valódi vagy egy elképzelt világban 
vagyunk-e. Ugyanolyannak fogjuk érezni ő ket, de 
emlékezünk rá, hogy melyik melyik. Nem hiszem 
egyébként, hogy ez a technológia valaha, is 
szabályozás nélkül kerül a boltokba. Úgy 
képzelem, kötelező  lesz például valamit feltüntetni 
a kép sarkában, ami folyamatosan emlékeztet 
arra, hogy ez csak elképzelt, nem valóságos' 
környezet. 

Tehát szükség lesz szabályozásra, de mi van 
akkor, ha ez mégsem történik meg? 
Akkor jönnek a társadalmi problémák. 

Képzeljünk el valakit, aki húszas éveinek elején 
jár, nincs túl sok pénze, nem tud elmenni men ő  
klubokba, nem tudja megvenni a dolgokat, amiket 
szeretne, de a virtuális világban úgy élhet, mint 
egy király. 

De akkor is kell ennie és tisztálkodnia. 
Akkor kijön, eszik és tisztálkodik egy kicsit, meg 

lefekszik, amikor alvásra 
van szüksége. De amikor 
ébren van, ideje nagy 
részét a virtuális világban 
töltheti. Ez nagyon nagy 
társadalmi probléma 
lesz, ha megtörténik, mert 
néha mindenképp ki kell 
jönniük, kapcsolatot kell 
teremteniük másokkal... 

De sok pénzbe fog 
kerülni, nem? 

Nem annyira, mivel a 
szükséges számítási 
kapacitás és a hardver 
nagyon-nagyon olcsó lesz, 
nem fog sokba kerülni, 
talán csak pár száz euróba. Egy diák is ki tudja 
ezt fizetni, nem több, mint egy hónap albérlet. 
Szóval meg tudják majd venni a berendezést, ami 
fantasztikus életet biztosít nekik, még akkor is, 
ha a valódi életük nyomorúságos. Így csak 
korlátozott kapcsolatuk lesz másokkal, ez nagy 
társadalmi gond lehet. Az emberek húsz-huszonöt 
százaléka nem tud majd hogy viszonyulni a többi 
emberekhez, ezért szükség lesz szabályozásra, 
hogy valahogy megvédjük a társadalmat. 

Mit gondol, megvalósulhat a Mátrixból ismert 
interfesz, amikor nem egy képernyő re vetítik 
az információt, hanem egyenesen az agyunkba 
kerül? 

Lehet, hogy a jövő ben eljutunk a közvetlen 
átvitelhez, ezen már dolgoznak is, ez 
megvalósítható lesz, de néhány evtizeddel késő bb. 
De elő bb-utóbb lehet olyan technológiánk, ami 
közvetlenül az agyba juttatja az információt. De 
ha belegondolunk, ez nagyon bonyolult, nagyon 
pontosan meg kell értenünk, hogyan mű ködik az 
agy, emulálni kell azt a komputerben, és így 
tovább. 

Erre van elő rejelzése? 
2040-2045. Biztos, hogy nem 2020. De 

valószínű leg képesek leszünk laboratóriumban 
elő állítani csaknem teljesen meggyő ző  környezetet 
2020-ra, ez 2025-re a boltokban lehet. Ha még 
mindig úgy gondolja, hogy ez tudományos 
fantasztikum, gondoljon csak a számítógépes 
grafika minő ségére. Húsz évvel ezelő tt, 1984-ben, 
ZX Sinclair Spektrumokat használtunk, 32 
karakter függő legesen, 80 vízszintesen, ez volt a 
számítógépes grafika felbontása. Hasonlítsa ezt 
össze a mai csúcskategóriás Pentium 5-össel. 

Az intelligens városi környezetrő l is beszélt, 
a szemüvegbe épített kijelző rő l... 

Idő vel kontaktlencsébe is kerülhet. Már jelenleg 
is lehet kapni olyan szemüveget, amibe virtuális 
képernyő  van építve, vagy kis lézersugárral a 
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E>retinára vetít, és így egy nagy képernyő t látunk az 

elő ttünk lévő  térben. Pár év múlva a teljes látványt 
ez fogja prezentálni. A komputer tudja majd, merre 
nézünk, és a látványra egy virtuális réteget helyez. 
Ezt nevezzük kiterjesztett valóságnak. Keveredik 
majd a virtuális valóság és való élet, amikor 
valamire ránézünk, információkat kapunk, például 
az épületek neveit, vagy hogy milyen akciói vannak 
a boltoknak, amik mellett elsétálunk, szóval az 
ilyen információk mindig a látómez ő nkben 
lehetnek. Talán a csúnya emberek is kicsit 
vonzóbban jelenhetnek meg számunkra. Alakítani 
tudjuk a való világot, hogy úgy nézzen ki, ahogy 
szeretnénk. 

De az emberek nem fogják megérteni 
egymást, hiszen mást és mást fognak látni. 

Lehet, hogy nem ugyanazt fogjuk látni, de 
mindketten fogjuk látni a villanyoszlopot, 
különben nekimennénk. Reprezentálni kell 
valahogy a fizikai objektumokat, különben 
veszélyes lenne az utcán sétálni. De például ha 
egy fiatal hölgy sétál szembe velünk, a komputer 
"bemutathat" minket egymásnak, ha az elő re 
beállított preferenciáink találkoznak. Igy nem 
megyünk el egymás mellett, és mindkettő nknek 
lesz egy jó estéje. 
Azt mondta, hogy húsz év múlva a 

komputerek egymillioszor okosabbak lesznek, 
mint az emberek. Azt is jelenti ez, hogy a 
számítógépeknek lesz személyiségük, saját 
társadalmuk, és hasonlók? 

Az első  komputereknek valószínű leg nem lesz 
nagyon összetett személyiségük, és semmi 
kultúrájuk nem lesz, eleinte talán az emberi 
kultúrát fogják másolni, és innen lépnek tovább. 
De idő vel kialakítják majd a saját kultúrájukat. 
És mivel okosabbak nálunk, olyan dolgokat is 
kifejlesztenek majd, amiket nem fogunk érteni. 
Például ha van egy macskánk, az csak nagyon 
korlátozottan vesz részt az életünkben: nem érti 
a beszélgetést, amit a barátainkkal folytatunk, 
nem érti a politikát, ami tévé hírmű soraiban 
nézünk. Mi olyanok leszünk a komputereknek, 
mint nekünk a macskák. 

De a komputerek továbbra is ránk lesznek 
utalva, mert szükségük van elektromosságra. 

Igen, szükségük van elektromosságra, de ő k 
muködtetik majd az erő mű veket és minden mást 
is, az egész világ teljesen komputerizált és 
robotizált lesz. Ha a komputerek milliószor 
okosabbak lesznek a legokosabb embereknél, 
akkor nagyon nagy problémánk lesz. Ha csak a 
hozzájárulásukkal használhatjuk a dolgokat, az 
nagyon veszélyes. Mielő tt ez megtörténik, valahogy 
az embert, az emberi agyat is hozzá kell kapcsolni 
az okos komputerekhez. Így az embereknek 
hozzáférésül lesz az intelligenciának ehhez a 
szintjéhez. Tehát rendelkeznünk kell az ember 
kiborgverziójával. Így a mai, mondjuk 150-es IQ-
nkból 150 milliós lesz. Ha ugyanolyan 
intelligensek leszünk, mint a körülöttünk lévő  
gépek, nem lesznek elő nyben, és nem tudják 
atvenni a hatalmat a világ fölött. Ez a biztonságos 
út. 

Mit gondol, megeshet, hogy a gépek 
fellázadnak? 

Ehhez nagyon sok hibát kell elkövetnünk. De 
nincs garancia. 

Említette, hogy az informatika, a távközlés, 
a média, ső t a biotechnológia, a 
nanotechnológia és a kognitív tudomány is 
konvergálni fognak. Mibő l gondolja, hogy ezek 
a ma különálló tudományágak közeledni fognak 
egymáshoz? 

Már most is konvergálnak. Komoly 
biotechnológiai kutatásokat már nem lehet a 
nanotechnologia nélkül végezni. Az Intel új chipjei 
gyártásánál már most is nanotechnológiát használ. 
Ami miatt a folyamat fel fog gyorsulni, az az, hogy 
a kormányok 
gazdasági 
lehető séget kez- 
denek 	látni 
ezekben a tech-
nológiákban és 
egyesítésükben. 
Az amerikaiak, 
az 	európai 
közösség és a 
Távol-Kelet is 
többmilliárd 
dollárt költ arra 
évente, hogy ez a kon-vergencia meg-történjen. Az 
eredmény komoly konvergencia lesz, az NBIC -
nanotechnológia, biotechnológia, infotech és 
kognitív tudomány. Egy id ő  után a határok 
eltunnek: ez most egy biológia lény, egy android 
vagy egy komputer? Ma még tudjuk, melyik melyik, 
de tizenöt év múlva már nem lesz ennyire 
egyértelm ű , harminc év múlva pedig 
mindennaposak lesznek a tervezett eszközök az 
emberekben, a tervezett növények és állatok, talán 
emberek is. 

Mint a Szárnyas fejvadászban? 
Igen, a Szárnyas fejvadászban ábrázolt dolgok 

megvalósíthatók. A sztori néhol kicsit hülyeség, 
de ez még mindig az egyik kedvenc filmem, mivel 
technológiailag lehetséges. Létre lehet majd hozni 
andróidokat, olyanokat, mint a filmben. Persze 
hatalmas társadalmi probléma lesz, ha ez így 
valósul majd meg. Ami a Szárnyas fejvadászban 
nincs ábrázolva, az az, hogy az androidok 
megalkotásával egyidő ben számos más dolog is 
történik majd a tarsadalomban. Szóval nem csak 
a Szárnyas fejvadász a jövő , hanem a Szárnyas 
fejvadász, plusz a Terminátor, plusz az Emlékmás, 
ezek mind pillanatképek a 
jövő b ő l, és legtöbbjük 
technológiailag lehetséges. 
Amikor scifit nézek, nem 
azon gondolkodom, hogy 
az megvalósítható vagy 
nem, hanem hogy hogyan 
valósítható meg most vagy 
tíz éven belül. Van, hogy 
arra jutok, hogy valamit 
nem lehet megcsinálni, de 
sokszor arra, hogy igen, 
ezt jövő re meg lehet 
valósítani. Sok jó ötlet jön 
a scifibő l, persze mi is sok 
ötletet adunk a scifinek. 

Bodoky Tamás,. 
Szalai Balázs 
(Index) 
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MINDENTUDÁS 
ELŐ ADÁSOK 

Király Béla: 1956 - a szabadságharc 
katonapolitikája 

A Mindentudás Egyetemének október 25-i ünnepi 
el ő adása az 1956-os magyar forradalom 48. 
évfordulójához, illetve a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 15. évfordulójához kapcsolódik. Az elő dó, 
Király Béla nyugalmazott vezérezredes, a Nemzető rség 
egykori parancsnoka hadtörténészként, s egyben az 
események tevékeny alakítójának szemszögébő  tekinti 
át a forradalomban és a szabadságharcban részt vevő  
különböző  fegyveres testületek - a néphadsereg, a 
rendő rség, a határő rség, az ÁVH és a belső  karhatalom 
- akkori állapotát és az eseményekben betöltött szerepét, 
a szovjet agresszió alakulását, illetve a felkelő k harci 
tevékenységét Budapesten és vidéken. Szó lesz a 
szabadságharc nemzetközi biztonságpolitikai 
összefüggéseirő l, a nyugat népeinek és kormányainak 
viszonyulásáról a magyarországi eseményekhez, és arról, 
hogy mivel magyarázhatjuk a remélt katonai segítség 
elmaradását. 

Az elő adás helye és id ő pontja: Budapesti Mű szaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Épülete 
(Budapest XI., Magyar tudósok körútja - régi nevén 
Pázmány Péter sétány - 2.), Kozma László nagyelő adó; 
2004. november 15., 19:30 

Kósa Éva: A média szerepe 
a gyerekek fejlő désében 

Napjainkban a médiumok, mindenekelő tt a televízió 
elterjedtsége jelentő s mértékben átalakítja a szocializációs 
folyamatot. A mára már hagyományosnak tekinthető  
médiumok (film, újság, televízió, videó stb.) mellett a 
gyorsan elterjedő  új technológiák is egyre jelentő sebb 
szerepet játszanak a gyerekek és a fiatalok 
mindennapjaiban. Ennek következtében a gyerekkorban 
és fiatalkorban szerzett tapasztalatok egyre nagyobb 
arányát a médiumokból áradó és folyamatosan ismétlő dő  
üzenetek teszik ki. A médiumok intenzív használata és 
a rájuk jellemző  modellek, ábrázolások folyamatos 
jelenléte jelentő sen befolyásolja azt, hogy milyen képük 
van a fiataloknak a valóságról, a társas világ normáiról 
és a szociálisan elfogadott viselkedésrő l. Mindez hatással 
van a felnövekvő  egyén viselkedésére, gondolkodására, 
érzelmi életére, sztereotípiáira, szexualitására, 
identitásának alakulására. Ezeket a hatásokat azonban 
nagyban befolyásolja az, hogy miként értelmezi az egyén 
a médiában látottakat/hallottakat. Az elő adás elő ször a 
média hatásának általános elméleti kérdéseit foglalja. 
Ezután a téma egyik fontos részterületét emeli ki: 
megvizsgálja, milyen tényező ktő l függ, hogy mit értenek a 
gyerekek a médiából, és bemutatja a felnő ttek szerepét 
a gyerekek médiához való viszonyában 

Az elő adás helye és id ő pontja: Budapesti Mű szaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Épülete 
(Budapest XI., Magyar tudósok körútja - régi nevén 
Pázmány Péter sétány - 2.), Kozma László nagyelő adó; 
2004. november 8., 19:30 

MINDENTUDÁS 
EGYETEME 

ÚJ RENDSZERŰ  
IGAZGATÓI KINEVEZÉSEK 

A TUDOSZ elnöksége, a titkároktól kapott 
információk alapján szükségesnek tartotta, hogy 
foglalkozzon az intézetigazgatók kinevezésének új 
rendjével. 

Az AET legutóbbi ülésén Kroó Norbert fő titkár 
úr tájékoztatója során bejelentette, hogy „ Az 
intézeti kutatói közösség a jövő ben nem az összes 
pályázó, hanem csak a bizottság által jelölt 
személy pályázatával kapcsolatosan szavaz.". 

A TUDOSZ elnöksége érthetetlennek és 
indokolatlannak tartja a pályázatokról való 
munkahelyi véleménynyilvánítás korlátozását az 
MTA kutatóintézeteiben. 

Két korlátozásról van szó: 
1. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, 

és az MTA-ról szóló törvény elfogadása után az 
intézeti közösségek döntötték el, hogy az intézeti 
dolgozók mekkora köre nyilvánít véleményt az 
intézet vezetéséhez beérkezett pályázatokról. Most 
ezt a döntési jogosítványt elvették az intézetektő l, 
úgy döntve, hogy csupán a kutatói közösség 
szavazhat. 

2. Az intézetek közalkalmazottainak véleményét 
ez ideig - ugyanúgy, mint valamennyi közoktatási 
intézménynél - a döntés elő tt, és minden pályázatról 
kikérték. Most csak arra tartanak igényt a 
döntéshozók, hogy egy kijelölt bizottság által jelölt 
személy pályázatáról szavazhat. 

Az eljárás azt sugallja, mintha a kutatóintézeti 
dolgozók kisebb felelő sséggel, intézetük jövő jének 
érdekét kevésbé szem el ő tt tartva alkotnának 
véleményt, mint bármely más közalkalmazotti 
intézmény dolgozói, ezért véleményalkotási 
lehető ségüket kénytelen az MTA vezetése korlátozni. 

Meggyő z ő désünk, hogy az intézeti dolgozók 
minden igazgatói szavazásnál tudatában voltak 
és vannak annak, hogy 

- véleményt mondhatnak arról, a pályázókat 
alkalmasnak találják-e az intézet vezetésére, 

- a döntést az intézetigazgatói kinevezésrő l NEM 
az intézeti kollektíva hozza meg, 

- valamennyi pályázat megismerése, és 
valamennyi pályázóról való véleménynyilvánítás az 
intézeti dolgozók és a végső  döntést meghozók 
közös érdeke. 

Ugyanakkor az elmúlt évek gyakorlata azt 
bizonyította, hogy az intézetben folyó eredményes 
munkát, a munkahelyi hangulatot segíti, ha olyan 
intézetvezet ő  kerül kinevezésre, akit az ott 
dolgozók dönt ő  többsége elfogad. Ebbéli 
véleményünket intézetigazgatók is megerő sítették. 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy az MTA 
vezetése állítsa vissza az intézeti kollektíva 
vélemény-nyilvánításának eddigi gyakorlatát. 

Sajnálatos, hogy errő l az AÉT-en nem folyt vita, 
de még pótolható. 


