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  „...éjszaka valamilyen jó
tündér járhatott a parlament-
ben és varázspálcájával jól
fejbe vágta mindazokat, aki-
ket kellett, s ettõl úgy meg-
világosodtak, hogy szinte kö-
vetelték a megállapodást”.

Kuti László írása a 3–4.
oldalon olvasható.
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Kötelezõ esélyegyenlõségi tervet készíteni
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség

elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
36. §-a alapján az ötven fõnél több
munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek
kötelesek a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 70/A. §-a szerinti
esélyegyenlõségi tervet elfogadni. Ennek a
határideje: 2004. december 31.

Az esélyegyenlõségi terv elkészítéséhez segítségként
ajánljuk a Fõvárosi Esélyegyenlõségi Módszertani
Iroda CD-jét (Mi az esélyegyenlõségi terv?),
amely tartalmazza a vonatkozó törvényeket, a
esélyegyenlõségi terv mintát, valamint egyéb
segédanyagokat is.

A CD ára 7000 Ft+ ÁFA. Megrendelhetõ: tel: (06-
1) 216-08-09  e-mail: koltai.fkfsz@axelero.hu

Módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, s megváltozott a reprezentativitás megál-
lapításának a szabálya. A jövõben a szakszerve-
zeti reprezentációt nem a közalkalmazotti tanács
választások eredménye alapján, hanem a szak-
szervezeti taglétszám alapján fogják megállapíta-
ni. E szerint munkahelyen az a szakszervezet lesz
reprezentatív, melynek taglétszáma eléri az adott
munkahelyen közalkalmazotti jogviszonyban lé-
võk létszámának 10 százalékát, és az a szakszer-
vezet köthet önállóan kollektív szerzõdést, mely-
nek taglétszáma eléri az adott munkahelyen köz-
alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak lét-
számának 25 százalékát. Természetesen ennél
kisebb létszámmal is lehet KSZ-t kötni, de az már
egy bonyolultabb mûvelet.

Ugyanezek az arányok vonatkoznak az ágazat-
ra is, tehát az ágazati érdekegyeztetõ tanácsok-
ban akkor vehetünk részt, ha taglétszámunk eléri
az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak
összlétszámának 10 százalékát. Az országos ér-
dekegyeztetésben való részvételünk meg hasonló
feltételekhez kötött.

Mi következik mindebbõl?
Elõször is lekerül a KT választásról minden nem

oda illõ teher. A választásnak csak az lesz a térje,
hogy megfelelõ összetételû tanács álljon föl. Ez
természetesen továbbra is azt jelenti, hogy szá-
munkra a legmegfelelõbbek, sõt egyedül megfele-
lõek a TUDOSZ képviselõi.

Másodszor azt, hogy a jövõben csak az a szak-
szervezet képviselhet és tárgyalhat sikeresen,
amelyiknek valós taglétszáma van. Ezért a jövõ-
ben a jelszavunk még erõsebben az, hogy „Ná-
lunk minden ember számít!” Sõt nemcsak nálunk,
hanem nekünk is! Azaz nem elég megtartani a
jelenlegi taglétszámunkat, hanem növelni kell. Ez
komoly munkát és felelõséget jelent minden szak-
szervezeti tisztségviselõnek és minden szakszer-
vezeti tagnak is.

Kérem az alapszervezeteket és a TUDOSZ min-
den tagját, hogy tegyenek meg mindent a taglét-

szám növelése érdekében. Értessék meg minden-
kivel, hogy az õ érdekük, hogy a TUDOSZ erõs,
reprezentatív szakszervezet legyen, olyan, amelyik
továbbra is ott ül az érdekegyeztetés minden fon-
tos asztalánál. Hogy miért? Azt az eddigi eredmé-
nyeink azt hiszem egyértelmûen bizonyítják. Kár
lenne a lehetõséget elveszteni!

Kérem a szimpatizánsainkat, akik egyetértenek
velünk, támogatnak minket és élvezik elért ered-
ményeink hasznát, hogy szimpátiájukat a jövõ-
ben tagságukkal is fejezzék ki. Ezzel hozzásegítve
a kutatóintézetek munkavállalóit, magunkat az ér-
dekegyeztetés és az érdekegyeztetésben elérhetõ
eredmények lehetõségeihez.

Kuti László
a TUDOSZ elnöke
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Bal oldalon Kuti László elnök,
a jobb oldalon pedig Gyurcsány Ferenc

miniszterelnök

Aláírás elõtt
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Bizonyára csodálkozni fognak Kedves Olvasóim, hogy
ebben a lapszámban nem az Országos Érdekegyeztetõ
Tanácsban nyáron, õsszel és télen történtekrõl (pl.
adók- és járulékok vitája, a költségvetés vitája, a 2005.
évi minimálbér és bérajánlás, stb.) írok, pedig lenne
mit, és a következõ számban pótolni is fogom, hanem
átviszem Önöket az érdekegyeztetés egy másik harcte-
rére a közszféra egyik országos érdekegyeztetõ fórumá-
ra, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
üléseire. Ugyanis itt a napokban olyan dolgok történ-
tek egy több mint kéthónapos béralku végkifejleteként,
amelyeket azonnal rögzítenem kellett.

A csalódás délutánja
2004. december 13-án, Luca napján délután a közszfé-

ra szakszervezeteinek vezetõi nagy reményekkel mentek a
parlamentbe. Ugyanis azt lehetett sejteni, hogy ott véget
ér egy többhónapos tárgyalássorozat, s a
hosszú ideig tartó munka végeredményeként
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Ta-
nácsban (OKÉT) aláírják a 2005. évi bérmeg-
állapodást. Sajnos csalódnunk kellett. Mi idõ-
ben ott voltunk a parlament Gobelin termé-
ben, ott volt a kormányzati oldal is élén a
munkaügyi miniszterrel, úgy tudom a minisz-
terelnök is valahol lesben állt, hogy az aláírási
ceremóniára idõben bejöhessen, és ott volt több
újságíró, fotóriporter valamint jónéhány tv-kamera, csak
a harmadik oldal, az önkormányzatok képviselõi hiányoz-
tak. Nélkülük pedig nincs megállapodás. Ezért hát vár-
tunk. Idõnként kaptunk egy halvány jelzést, hogy még
tárgyalnak. A kormányoldal és mi ültünk az asztalnál és
vártunk. A fotósok és az operatõrök elvoltak velünk, ró-
lunk készítettek fölvételeket, amíg meg nem unták, majd
szép lassan elszivárogtak. Mi maradtunk és türelmünk,
ha rózsát nem is, de önkormányzati oldalt termett. Alig
több mint egyórás késéssel bevonult ugyanis a harmadik
oldal, a korábbiakhoz képest jócskán megerõsítve. Ebbõl
már arra lehetett következtetni, hogy nagy dolgok készül-
nek, mert egy sima aláírásért megelégedtek volna az ere-
deti csapattal. Nem is kellett sokat várnunk, hogy meg-
tudjunk mindent.

A levezetõ elnök (ezt a szerepet azóta, hogy az OKÉT
létezik a Munkaügyi Közvetítõ és Döntõbírói Szolgálat
elnöke látja el) rövid üdvözlés valamint az oldalügyvivõk
és szóvivõk nevének tisztázása után a kormányoldalnak
adta meg a szót. A kormányoldal nevében a Foglakozta-
tási és Munkaügyi Miniszter elmondta, hogy a kormány
elfogadhatónak tartja azt a tervezetet, amiben az elõzõ
hét szerdáján egy több órás OKÉT ülésen jószerivel
megállapodtunk. Közölte, hogy azok a problémák, ame-
lyek néhány nappal korábban fönnálltak megoldódtak,
és megerõsítette, szerintük a kialakult béremelési kere-
teknek megvan a fedezete, mind a központi költségvetés-
ben, mind az önkormányzatoknál. Ezért részükrõl nincs
akadálya a megállapodás aláírásának, ezt megteszik,
hiszen azért jöttek ide.

A kormányoldalt követõen mi kaptuk meg a szót, s
oldalügyvivõnknek nem sok dolga volt. Elmondta, hogy
több hónapos kemény tárgyalássorozat végén vagyunk, s
minden oldal komoly engedményeket tett, hogy eljussunk
idáig, de végül eljutottunk. Ezért mi egyértelmûen azzal
a szándékkal jöttünk, hogy a korábban kialkudott meg-
állapodást aláírjuk.

Ekkor került a szó az önkormányzati oldalhoz. Szóvi-
võjük részletesen ecsetelte a megállapodás szövegét,
amelyet a kedves olvasók e cikkhez mellékelten ismer-
hetnek meg, illetve a béremelés számait. Mindegyikhez
hozzátéve, hogy egyetértenek vele. Így nem volt problémá-
juk a köztisztviselõk illetményemelésével, elfogadható-
nak tartották az illetményalap 33.000 forintról 35.000
forintra történõ emelését. Elfogadhatónak tartották, hogy
a köztisztviselõk, valamint a hivatásos szolgálati és
honvédségi illetménytáblázatokban szereplõ illetmények-
tõl való – egyéni teljesítményektõl függõ – pozitív eltérési
lehetõség 2005. január 1-tõl 30 százalék legyen (a ko-
rábbi 20 százalék volt). Egyetértettek azzal, hogy közö-
sen hívjuk fel a közigazgatási szervek fenntartóit és mun-
káltatóit, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá so-
rolt munkavállalók 6 százalékos béremelésben részesül-
jenek. Az ellen sem volt kifogásuk, hogy a közalkalma-
zotti illetménypótlékok január 1-tõl 4 százalékkal emel-
kedjenek. Elfogadták azt is, hogy a közalkalmazotti illet-
ménytábla január 1-tõl 7,5 százalékkal emelkedjen. De
kijelentették: nem tudják elfogadni, hogy a tábla tételei

szeptember 1-tõl további 4,5 százalékkal nö-
vekedjenek, mert úgy vélik ennek több önkor-
mányzatnál nincs meg a fedezete (a kormány
szerint megvan). A táblaemelés helyett azt ja-
vasolták: rögzítsük, hogy a 2005. év során e
témában folytassunk tárgyalásokat, és ha
megítélésük szerint úgy alakul az önkormány-
zati költségvetések helyzete, akkor esetleg haj-
landók tárgyalni a további táblaemelésrõl.

Oldalunk ezt a nevetséges javaslatot abszo-
lút elfogadhatatlannak találta. Ugyanis nem

láttunk benne semmi garanciát. A korábbi évek, így a
2004-es év tapasztalatai egyértelmûen bizonyították, hogy
mi csak táblaemelésben állapodhatunk meg, méghozzá
olyanban, ami bekerül a Költségvetési Törvénybe, mert
csak ebben van garancia. Csak ez a megoldás az, ame-
lyik egyértelmûen garantálja mindenkinek az illetmény-
emelést. A valóság az, hogy ha nincs mozgás a táblában
a nagy többség lényegében nem kap semmit. Ez pedig
megengedhetetlen, hiszen 2003-ban és 2004-ben sem
volt táblaemelés. A 2004-re tervezett átlagos 6 százalé-
kos keresetnövelést pedig vagy végrehajtották, vagy sem.
Illetményemelésként a legkevesebb helyen.

Miután visszautasítottuk az önkormányzati oldal ja-
vaslatát hosszas vita kezdõdött közöttünk, amelybe a
kormányzati oldal is beszállt idõnként. Becsületükre
mondva mellettük, hiszen õk már elfogadták az eredeti
javaslatot, és egyértelmû volt számukra, hogy a köz-
ponti költségvetésben azt kell kifizetni. Az önkormány-
zati oldalnál (az élen három polgármesterrel) viszont
azt éreztük (természetesen lehet, hogy a valóságban ez
nem így van), hogy a mi bõrünket vásárra víve akarják
közvetlenül a költségvetés elfogadása elõtt (amíg lehet)
kizsarolni a kormányból azokat a költségvetési enged-
ményeket, amelyeket még fontosnak tartanak. Ezért mi
világosan és egyértelmûen tudomásukra hoztuk:

· 7,5 százalékos táblaemelésrõl (és nem ugyanilyen
arányú illetményemelésrõl) tárgyalunk, azaz aki a tábla-
érték fölött van arányosabban kisebb emelést kap janu-
ár 1-tõl. Viszont ez jóval kevesebb pénzt igényel;

· a 7,5-ös táblaemelés lényegében 2005-re csak 1,5 szá-
zalék, ugyanis be kell kalkulálnunk a 2004. évi 6 százalé-
kos emelést is (gyakorlatilag ez kompenzálja szerényen a
2004-ben elmaradt illetményemeléseket), azonban azzal is
tisztában vagyunk, hogy a valóságban nagyon sokan fognak
7,5 százalékot kapni, mert nem változott az illetményük,
de a 6 százalék akkor is a 2004. évi emelés;

�

Haditudósítás
Kuti 

László
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TRÉFÁS NOBEL-DÍJAK
Nem dicsérni jöttek

Az idén már tizennegyedszer adták át az érdemtelen vagy mulatságos kutatásokat, teljesítményeket jutalmazó Ig Nobel-
díjakat a bostoni Harvard Egyetemen. A megismétlésre nem érdemes eredményekkel kiérdemelhetõ ordót változó
kategóriákban osztják ki, és nemritkán igazi Nobel-díjasok adják át.

· csak teljes csomagban vagyunk hajlandók megálla-
podni, ha egy pontban nincs megállapodás, akkor
semmi sincs.

Megkérdeztük még a kormánytól: hajlandó e velünk
kétoldalú megállapodást kötni?

A kormányoldal szóvivõje kijelentette, hogy az OKÉT
alapszabálya szerint három oldalnak kell aláírni a meg-
állapodást, de olyan már elõfordult, hogy az egyik oldal
nem írta alá, de tartózkodott és nem akadályozta az
aláírást. Az önkormányzati oldal még erre sem volt
hajlandó, de többször kijelentették (mivel több
polgármester egyben országgyûlési képviselõ is)
megnyugtatva minket: a parlamenti szavazáson majd õk
döntõen befolyásolni fogják az eredmény alakulását (ettõl
lehet félni, de nemcsak nekünk, hanem …).

Miután több órai vita után egyértelmûen
konstatálnunk kellett, hogy eredménytelenül zárjuk a
napot, teljes egyetértésben fölálltunk és elmentünk
haza, sejtetve egy esetleges folytatást.

A megvalósulás délutánja

Itt lényegében véget érhetett volna a történet, de nem
ért. Kedden délelõtt ugyanis jelzések jutottak el hozzánk:
az éjszaka valamilyen jó tündér járhatott a parlament-
ben és varázspálcájával jól fejbe vágta mindazokat, aki-
ket kellett, s ettõl úgy megvilágosodtak, hogy szinte
követelték a megállapodást. Így mit tehettünk mást is-
mét elmentünk a parlamentbe, reménykedve abban, hogy
más dolgunk nincs, csak aláírunk. Nem is volt.

Elõször meghallgattuk a miniszterelnök urat, aki meg-
elégedésének adott hangot, megdicsérve mindenkit, aki
sokat tett a kompromisszumos megállapodásért. Olda-
lunk szóvivõje hasonlóképpen nyilatkozott, megköszönve
a partnereknek az eredményes együttmûködést. Ezt tet-
te az önkormányzati oldal szóvivõje is. A rövid hozzászó-
lásokat követõen a három fél képviselõi aláírták a meg-
állapodást így már csak a parlamenti végszavazás van
hátra, hogy elfogadják a költségvetést.

Q-ti

Minden év õszén megtelik az Egyesült Államok egyik elit
egyeteme, a Boston melletti Harvard különleges alkalmakra
fenntartott Sanders színházterme. Az 1200 szerencsés,
aki bebocsátást nyer a hivatalosan - az “ignoble”, vagyis
méltatlan, elhanyagolható szó kifacsarásával - Ig Nobel-
díjnak nevezett kitüntetés átadási ceremóniájára, általában
tudja, hogy nem fog magasröptû elõadásokat hallani. Sõt,
ellentétben a stockholmi ünnepséggel, itt inkább afféle
cirkuszi produkciókban lesz része. A minden évben
kiosztott elismerés nyertesei ugyan tarthatnak - hasonlóan
az Oscar-díjjal megtisztelt filmsztárokhoz - egy rövid,
mindössze félperces elõadást, ám izmos kidobóember
gondoskodik az idõkorlát tiszteletben tartásáról, olykor
pedig 8-10 éves gyerekek szakítják félbe szemtelenül az
esetleg hosszúra nyúlt monológokat.

A vezetõ kutatók évente általában tíz kitüntetettnek
nyújtják át a díjat, például filteres teát, mûanyag kacsát,
ragasztószalagot tartalmazó plasztikszatyrot. A díjazottak
saját költségükön utaznak Massachusettsbe, és
többnyire örömmel fogadják a kétes dicsõséget. Igaz,
megesett már, hogy nem jelentkeztek a díjért: idén például
senki nem jött el a Vatikánból, hogy átvegye a
közgazdasági Ig Nobel-díjat azon spirituális újításért,
miszerint - az outsourcing módszerével - a világ más
pontjain, például Indiában végzik el az USA-ban vagy
Nyugat-Európában megrendelt, de ott “kapacitáshiány”
miatt el nem mondott imákat. Ugyanígy hiába vártak a
szervezõk a Coca-Cola üdítõital-gyártó multi megjelenésére
is, pedig az söpörhette be a kémiai díjat Angliában Dasani
néven forgalomba hozott, a Temzébõl nyert - állítólag
alaposan megtisztított - csapvizével. Igen ám, csakhogy
laborvizsgálatok után kiderült: a Dasani a Temze vizénél
nagyságrendekkel több rákkeltõ bromátot tartalmazott,
amiért is a Coca-Cola kénytelen volt visszavonni termékét
a piacról.

Ezzel szemben leírhatatlan örömmel vette át Daisuke
Inoue japán “feltaláló” a béke kategóriában neki ítélt díjat,
amit azért kapott, mert megalkotta az azóta világdivattá

lett karaokét. A zsûri indoklása szerint ezzel a japán férfi
teljesen új módon tette lehetõvé az emberiség számára,
hogy megtanulja tolerálni embertársait. Hasonló
megbecsülésnek érezhette az elismerést az orvosi Ig Nobel-
díjat elnyert James Gundlach, az alabamai Auburn
Egyetem szociológusa, aki társával, Steven Sackkel, a
michigani Wayne Állami Egyetem kutatójával együtt 1992-
ben azt a felfedezést tette közzé a Social Forces címû
szaklapban, miszerint - az élet problémáinak, úgymint
válás, alkoholizmus és munkahelyi beilleszkedési zavarok
túlhangsúlyozása okán - nem kis részben a countryzene
a felelõs az öngyilkosságokért az amerikai fehér népesség
körében.

Forradalminak mondható az Ig Nobel-díj a tekintetben
is, hogy nem ragaszkodik bevett kategóriákhoz. Jóllehet
minden évben kioszt béke-, közgazdasági, kémiai és
irodalmi elismeréseket, sok esetben kreál új kategóriákat,
hogy így egy, a bizottság által érdekesnek talált kutatást
elismerhessen. Így kaphatott 2001-ben megosztott Ig Nobel-
díjat John Keogh, amiért szabadalmi védelmet kért, és az
ausztrál szabadalmi hivatal, amiért ilyen védelmet adott
(2001100012-es számmal) a kerékre - 2001-ben.
Asztrofizika kategóriában is csak egyszer adtak eddig Ig
Nobel-díjat: szintén 2001-ben a kanadai Jack és Rexella
Van Impe bibliatanító házaspárnak azért a felismeréséért,
miszerint a fekete lyukakról “technikai paramétereik”
alapján könnyen elképzelhetõ, hogy azok mélyén húzódik
meg a pokol.

A díjról egyébként már csak azért is indokolt
Magyarországon megemlékezni, mivel a béke kategóriában
elõször magyar tudóst tüntettek ki vele: a sors iróniája,
hogy a Svéd Királyi Akadémia által sokak szerint
indokolatlanul mellõzött Teller Ede éppen azért kaphatta
meg a vicces Nobel-díjat, amiért talán az eredetirõl
lemaradt - a harvardi érvelés szerint a hidrogénbomba
atyja élethosszig azon munkálkodott, hogy örökre
megváltozzon a béke fogalmának jelentése.

/HVG - Izsák Norbert/
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Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása
az illetményrendszerek 2005. évi változtatásairól

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
(OKÉT) 2004. december 14-én - figyelembe véve az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsnak (OÉT) a
versenyszférára vonatkozó 2005. évi 6%-os bruttó
átlagkereset-növelési ajánlását is – megállapodott arról,
hogy a költségvetési intézményi szférában mûködtetett
illetményrendszerek 2005. évi változtatására (a
szükséges törvénymódosításokra) az átlagosan 6%-os
éves bruttó keresetnövekedés megvalósítása érdekében
az alábbi javaslatokat teszi.

1/ A közalkalmazottak illetményrendszere
Az OKÉT kormányzati, munkavállalói és

önkormányzati oldala (a tárgyaló felek) egyetértettek
abban, hogy

 1.1/ a közalkalmazottak 10 fizetési osztályból,
osztályonként 14 fizetési fokozatból álló
illetménytáblázatában a garantált
illetményminimumokat 2005. január 1-jétõl átlagosan
7,5%-kal, majd 2005. szeptember 1-jétõl egységesen
további 4,5%-kal indokolt növelni.

A 2005. január 1-jei illetménytábla A1 fizetési
fokozatának az illetménytétele legyen azonos a havi
57.000 forintos országos minimálbérrel. Ezért az
illetménytáblázat fizetési osztályaiban és fokozataiban
kisebb mértékû differenciálással valósuljon meg a
2005. január 1-jei illetményemelés.

A 2005. évi garantált illetményminimumok javasolt
összegének meghatározásakor a felek figyelembe vették,
hogy a 2002. szeptember 1-jei jelentõs bértétel-emelést
követõen 2004-ben változatlan maradt a
közalkalmazotti illetménytáblázat.

 1.2/ a közalkalmazotti illetménypótlékok 2004.
július 1-jével megállapított havi 18.200 forintos
pótlékalapja 2005. január 1-jével  4%-kal, havi 18.900
forintra emelkedjen. A közalkalmazotti pótlékalap
növelésére vonatkozó javaslatnál a felek figyelembe
vették, hogy 2004. július 1-jén 6,4%-kal nõtt a
pótlékalap.

 1.3/ a felsõoktatási oktatók és a tudományos
kutatók külön illetménytáblázatának az
illetményalapját (az egyetemi tanári munkakör 1.
fizetési fokozatának garantált illetménytételét) az
általános közalkalmazotti illetménytáblázat
változásához igazodóan 2005. január 1-jével 7,5%-kal,
havi 387.000 forintra, 2005. szeptember 1-jétõl pedig
további 4,5%-kal, havi 404.400 forintra indokolt
emelni.

2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati jogvi-
szonyban állók illetményrendszerei

A tárgyaló felek egyetértésben javasolják, hogy
 2.1/ a köztisztviselõi illetményalap a jelenlegi 33.000

forintról 2005. január 1-jével 6%-kal, 35.000 forintra
emelkedjen. Ezzel azonos összegû legyen az
illetményalap a hivatásos szolgálati és a honvédségi
illetményrendszerben is.

 2.2/ a köztisztviselõk, valamint a hivatásos szolgálati
és a honvédségi illetménytáblázatokban szereplõ
illetménytételektõl való – az egyéni teljesítményektõl
függõ - pozitív irányú eltérítési lehetõség 2005. január
1-jével 20%-ról 30%-ra növekedjen.

 2.3/ Az OKÉT felhívja a közigazgatási szervek
fenntartóit és munkáltatóit arra, hogy a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóik bérét
a 2005-re elõirányzott átlagosan 6%-os bérnövekedés
figyelembevételével emeljék.

3/ A teljesítményösztönzésre elkülönített keret-
összegek a közalkalmazotti intézményeknél

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy
 3.1/ 2005-ben a keresetbe  tartozó juttatások 2004.

évi elõirányzata 2%-ának megfelelõ teljesítményösztönzõ
keretösszeg kerüljön megállapításra a
közalkalmazottakat foglalkoztató intézményeknél.
Kivételt képez a közoktatás (ahol a jelenleg mûködõ
teljesítményösztönzési rendszert alkalmazzák továbbra
is), valamint a felsõoktatási és a kutatási ágazat egésze.

 3.2/ a teljesítményt ösztönzõ keretösszeg a
közalkalmazottak többletteljesítményének egyszeri vagy
határozott idõre szóló elismeréséül szolgáló kereset-
kiegészítésre kerüljön felhasználásra.

 3.3/ a közalkalmazotti teljesítményösztönzõ keret
intézményi szinten évente megtervezendõ összegét
kizárólag a rendeltetésének megfelelõen lehessen
felhasználni. Év végén maradvány ne képzõdhessen.

 3.4/ Az OKÉT felkéri a közalkalmazottakat
foglalkoztató intézmények fenntartóit és munkáltatóit,
valamint a szakszervezeteket, hogy a
teljesítményösztönzés feltételeit kollektív
szerzõdésekben szabályozzák.

Záradék
/1/ Az OKÉT oldalai:
a/ az évközi tényadatok és az éves elõrejelzések

alapján  2005. szeptember 15-ig értékelik a közszféra
kereseteinek, valamint a költségvetési feltételeknek az
alakulását.

b/ egyetértenek abban, hogy a közszférát érintõ
esetleges létszámcsökkentések a szakszerûség alapján,
a feladatokkal és szervezeti-szervezési intézkedésekkel
összhangban történjenek, és ennek során ne sérüljön
a közszolgáltatások minõsége.

c/ készségüket fejezik ki arra, hogy a
köztisztviselõkre, valamint a hivatásos szolgálati és a
honvédségi szolgálati jogviszonyban állókra kiterjedõen,
a 2006. évre vonatkozóan tárgyalást folytatnak a
teljesítményösztönzésre szolgáló keretösszeg
bevezetésérõl, és ezzel egyidejûleg az illetmények –20%-
os eltérítési lehetõségének megszüntetésérõl a jelenlegi
vagy az egységes közszolgálati szabályozás keretében.

d/ 2005. szeptember 15-ig tárgyalásokat folytatnak
a kereseteket alapvetõen meghatározó finanszírozási
modellekrõl az önkormányzati és az egészségbiztosítási
alrendszerekben.

e/ üdvözlik, hogy a kormányzat képviselõi és az
érintett érdekképviseletek között egyeztetések kezdõdtek
az egészségügyi ágazatban. Az OKÉT jelen
megállapodása szolgáljon alapul az egészségügyi
ágazatban a sajátosságoknak megfelelõ egyezség
létrehozásához.

/2/ A Kormány támogatja, hogy 2005-ben a
közalkalmazottakra is kiterjedjen a lakásépítéshez és
-vásárláshoz kapcsolódó állami készfizetõ
kezességvállalás.

/3/ A tárgyaló felek lezártnak tekintik a közszférában
dolgozók bérének 2004. évi növelésérõl folytatott
tárgyalásokat. A jelen megállapodással a Közszolgálati
Sztrájkbizottság megszünteti a mûködését.

Budapest, 2004. december 14.
  Csizmár Gábor sk.
  Kormányzati oldal

Varga László sk. Csabai Lászlóné sk.
Szakszervezeti oldal Önkormányzati oldal
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ÉSZT NÉLKÜL NEM MEGY (I. rész)
Részlet Vígh László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
elnökének  az ÉSZT 15. születésnapján megtartott ünnepi beszédébõl

Tisztelt ünneplõ Közönség!
Ha humorizálni akarnék, azt mondanám, hogy

két fontos esemény történik ma Európában: az
egyik a 15 éves ÉSZT ünnepi ülése, a másik az
EU kormányának jóváhagyása!

Bocsássák meg nekem, hogy ezúttal én az elõb-
bivel foglalkozom. Ilyen esemény kapcsán elke-
rülhetetlen, hogy végig tekintsük a múltunkon.

A kezdetekrõl: 1987-1988 évfordulóját írtuk,
amikor a szakszervezeti mozgalmon belül az ér-
telmiség elsõ közös akciója – a nem kevés feszült-
séget hordozó, de egy szélesebb rétegnek, mégpe-
dig a mûszaki értelmiségnek mégis csak elisme-
rést hozó - 10%-os bérfejlesztésnek egyeztetett
szétosztása jelentett. Az említett bérfejlesztés szám-
talan visszásága kovácsolta elõször akcióegység-
be az oktatókat, kutatókat tömörítõ szakszerve-
zeteket. A kölcsönös bizalom azt eredményezte,
hogy az 1988-ban alakult TUDOSZ az õt követõ
FDSZ és AOKDSZ vezetõi hamar egymásra talál-
tak, és fölismerték egy a közös érdekeket erõsítõ
szakszervezeti szövetség létrehozásának szüksé-
gességét. A 10%-os bérfejlesztés (1988 õszén) le-
hetõsége egy laza szervezet létrejöttét eredményez-
te, amit úgy hívtak, hogy a Szakszervezetek Tu-
dományos Dolgozóinak Koordinációs Testülete.
Ebben már részt vettek a Vasas Szakszervezet
Intézményi Tagozatának vezetõi. Ennek a szerve-
zetnek (vagy testületnek) nem volt írásba foglalt
alapszabálya, és más dokumentuma sem, de volt
egy koordinátora dr. Dura László TUDOSZ-titkár
személyében.

Az ÉSZT létrehozásának gondolata 1989. márci-
usában vetõdött fel. Több elnökségi ülést tartottunk
és végül eldöntöttük, hogy kik vállalják a kezdemé-
nyezõ szerepet. Öt ilyen szervezet adódott: FDSZ,
Írók Szakszervezete (soraiban Göncz Árpád),
AOKDSZ, Sajtó Szakszervezet, TUDOSZ. Akkor még
Alkotói Szakszervezeti Tömörülés néven adott ki egy
felhívást a szellemi tevékenységet végzõk és közvet-
len segítõinek szakszervezeti társulása.

1989. szeptember 20-án a Kossuth-klubban meg-
tartott alakuló ülésen az AOKDSZ, FDSZ és
TUDOSZ szervezetek kimondták az ÉSZT megala-
kulását. Az alakuló ülésen részt vett a KKDSZ, a
Sajtószakszervezet és az Írók Szakszervezete. Az
ÉSZT elsõ elnökének dr. Baka Andrást (ma
Strassburgi bíró) a TUDOSZ elnökét, alelnökeinek
dr. Kis Papp Lászlót az FDSZ és dr. Vígh Lászlót
az AOKDSZ elnökét választották meg. Elsõ titkár
dr. Lovas Antal az FDSZ titkára lett.

Az ÉSZT megalakulása nagy visszhangot váltott
ki pozitív és negatív irányban egyaránt. Az orszá-
gos érdekegyeztetésbe gyorsan bekapcsolódtunk.
Bár jelentõsebb eredményt nem értünk el, mégis
úgy gondoljuk, hogy elindítottunk egy gondolko-
dást és döntéshozást a többi szakszervezet tekin-
tetében, maradnak a régi struktúrában, átszerve-
zik önmagukat, csatlakoznak hozzánk vagy új
konföderációt hoznak létre.

Már megalakulásunkkor is a hosszú távú kérdé-
sek megoldását szorgalmaztuk. Az érdekegyeztetés
akkori mechanizmusa ennek nem kedvezett, sõt a
napi problémák, eredményes megoldását sem
lehetett elérni. Ezért kezdeményeztük a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsának (KIÉT)
létrehozását, amely javaslatunk alapján 1989.
novemberében megalakult.

1989. november 3-án megszületett a Tömörülés
alapokmánya, megfogalmazódott programja.
Eldöntöttük önállóságunkat, függetlenségünket. A
társadalmi változások egyértelmûvé tették, hogy
tagszakszervezeteinknek egy karakteres
szövetségre van szüksége, ezért 1990. június 9-re
összehívtuk az ÉSZT elsõ Küldöttgyûlését és
egyben döntöttünk, hogy egy ennek megfelelõ
alapszabályt terjesztünk a testületünk elé!

Az elsõ elnökváltásra 1990. szeptember 20-án
került sor, mivel ekkora már Baka András képviselõ
lett, így dr. Kis Papp László lépett az örökébe.

A taxisblokád levezénylésében kiegyenlítõ
szerepünk volt, a blokád elsõ napján a mi
kezdeményezésünkre mondta be elõször a rádió:
„Az ÉSZT követeli az Érdekegyeztetõ Tanács
azonnali összehívását.”

2004. november 25.
(Következõ lapszámunkban folytatjuk.)

Unicumos pulyka
Hogyan készítsük el a pulykát?

1. Vegyünk egy pulykát!
2. Egy pohár unicum.
3. Tegyük a pulykát a sütõbe!
4. Még két unicum.
5. Állítsuk a hõfokot
   190 sütõre!

6. 3 unicum további.
7. Süssük a kapcsot be!
8. Most még tovum 4 univább
9. Pulykázzuk meg a zsírt!
10. Unicumot a másik palackot még.
11. Dugjunk pulykákat a homérumba!
12. Poharazzunk még egy unicumot az öntbe!
13. Süssük az unicumot még egy óráig!
13+1. “Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!...”
14. Pulykáljuk meg az puha unicumját!
15. Vegyük ki a pulyákot az unicumból!
16. “Édes anyám, sirhalmomra-a-a-a!...”
17. “Kiskút, kerekes kút...”
18. Szeletum a pulyák darabbal többe!
19. Pusztuljunk tásztátum.
20. Palackoljunk még egy unicum vevétet!
21. “Nyílára uccásik a krocsmrasumity!...”
22. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk

még egy terítéket!
23. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. november 8-i ülésének (AKT 6/2004.) állásfoglalásai

Napirend:
1. A társadalomtudományi kuratórium megválasztása.
2. Az élettudományi, illetve a matematika és természet-

tudományi kuratóriumok elnökeinek megerõsítése, a
kuratóriumok ügyrendjének elfogadása.

3. A támogatott kutatócsoportok 2003. évi tevékenysé-
gének értékelése.

Elõadó: Halász Béla
4. Állásfoglalás igazgatói megbízások ügyében.
5. Egyebek.

AKT 1/6/2004. (XI. 8.) állásfoglalás:
Az AKT titkos szavazással, nagy többséggel az alábbiakat

választotta meg a  Társadalomtudományi Kuratórium tag-
jainak: Abádi Nagy Zoltán, Antalovits Miklós, Bodó Sán-
dor, Bõhm Antal, Gergely Jenõ, Jankovich-Bésán Dénes,
Karácsony András, Keresztes László, Komlós Katalin,
Lengyel György, Lõvei Pál, Vavró István, Voszka Éva.

AKT 2/6/2004. (XI. 8.) állásfoglalás:
Az AKT titkos szavazással az Élettudományi Kuratóri-

um elnökévé Bedõ Zoltánt, a Matematika és Természettu-

dományi Kuratórium elnökévé Faigel Gyulát megválasz-
totta és jóváhagyta e kuratóriumok ügyrendjét.

AKT 3/6/2004. (XI. 8.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette és megtárgyalta a támogatott kuta-

tóhálózat 2003. évi tevékenységérõl elõterjesztett írásbeli
tájékoztatót.

Az AKT a támogatott kutatócsoportok 2003. évi tevé-
kenységérõl szóló tájékoztatót elfogadta.

AKT 4/6/2004. (XI. 8.) állásfoglalás:
A testület állást foglalt a 2004-ben lejáró intézet igazgatói

helyek betöltése ügyében. Az AKT végleges döntését az intéze-
tek kutatói közösségei véleményének kikérése után hozza meg.

AKT 5/6/2004. (XI. 8.) állásfoglalás:
Az egyebek körében az AKT elnöke bejelentette, hogy

november 25-re rendkívüli ülést fog egybehívni, amely-
nek témája a 2005. évi költségvetés lesz.

Javaslat hangzott el, hogy az AKT valamelyik következõ
ülésén tárgyalják meg az akadémiai törvény alkalmazásá-
val kapcsolatban felmerült kérdéseket.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. október 4-i ülésének (AKT 5/2004.) állásfoglalásai

Napirend:
1. A tudományterületi kuratóriumok meg-választása
2. Az akadémiai kutatóintézetek 2003. évi tevékenységének

értékelése
3. Tájékoztató az Akadémia 2005. évi költ-ségvetésének

kilátásairól
4. Tájékoztató a 2004. évi fiatal kutatói álláshelyek betöl-

tésérõl
5. Tájékoztató a 2004. december 31-vel megüresedõ igaz-

gatói munkakörökre beérkezett pályázatokról.
6. Egyebek

AKT 1/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:
A tudományterületi kuratóriumok megválasztása.
Az AKT egyhangúlag (23 igen szavazat) elfogadta, hogy

az Élettudományi kuratórium tagjai az elkövetkezõ 3 év-
ben Bedõ Zoltán (agrártudományok), Borhidi Attila (bioló-
giai tudományok) Elekes Károly (biológiai tudományok) (új
tag) Freund Tamás (orvos-tudományok), Kéri György (bio-
lógiai tudo-mányok), Király Zoltán (agrártudományok),
Méhes Károly (orvostudományok), Mészáros János (agrár-
tudományok), Németh Tamás (agrártudományok), Palkovits
Miklós (orvos-tudományok), Tulassay Tivadar (orvostudo-
mányok, Vass Imre (biológiai tudományok) (új tag) és Vígh
László (biológiai tudományok) legyenek.

Az AKT 21 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, hogy az eredeti
lista alapján a Matematika és természettudományok kuratórium
tagjai Faigel Gyula (fizika), Nagy Dénes Lajos (fizika), Sulik
Béla (fizika), Radnóczi György (fizika), Inzelt Péter (mûszaki
tud.), Vidovszki István (mûszaki tud.), Stépán Gábor, tkcs
(mûszaki tud.), Pálinkás Gábor (kémia), Kardos Julianna (ké-
mia), Guczi László (kémia), Gyimóthy Tibor, tkcs (matemati-
ka), Gyõri Ervin (matematika), Schweitzer Ferenc  (földrajztu-
dományok), Závoti József (földtudományok) legyenek.

A Társadalomtudományi szekció javaslata ügyében az AKT
úgy foglalt állást, hogy a társadalomtudományi szekció ismé-
telt ülése nyomán kerüljön sor a plénumon való szavazásra.

AKT 2/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:
Az akadémiai kutatóintézetek 2003. évi tevékenységének

értékelése.
Az elõterjesztés számszerû adatok alapján elemezte az elért

eredményeket. Az elmúlt évben a kutatómunka feltételeit igen
kedvezõen érintette az 50%-os béremelés, amely jelentõs
többlettámogatást eredményezett, bár az esztendõ végén már
kisebb összegû zárolásra került sor. Kedvezõtlenül hatottak
a központi programok finanszírozási módjában bekövetke-

zett egyes változások, pl. az ÁFA-törvény módosításának
szintén támogatást csökkentõ hatásai lettek. Egészében azon-
ban a kutatóhálózat eredményesen látta el kutatási és egyéb
feladatait.

Az AKT egyhangúan elfogadta a kutatóintézetek 2003. évi
tevékenységérõl készített tájékoztatást azzal, hogy a felvetett
kérdések és a SWOT analízis megvitatására késõbb sort kerít.

AKT 3/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:
Tájékoztató az Akadémia 2005. évi költségvetésének kilátá-
sairól.

A tájékoztatást Kroó Norbert tartotta. A PM-el folytatott tár-
gyalások során a korábbi kedvezõtlen pozíciók elmozdulni
látszanak, különösen a miniszterelnök látogatása után. A tár-
gyalások alapján az Akadémia 2005. évi költségvetése nagyjá-
ból megegyezik a 2004. évi elvonások elõtti kerettel. Ebben
benne van az OTKA 5,7 Md Ft-al, folytatható a Bolyai ösztön-
díj, megmarad a fiatal kutatók álláslehetõsége. Sokat nem
tudunk tenni, de fenntarthatónak látszik az eddigi állapot.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.
AKT 4/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:

Tájékoztató a 2004. évi fiatal kutatói álláshelyek betöltésérõl
Az AKT a fiatal kutatói álláshelyek betöltésérõl szóló

tájékoztatást egyhangúan elfogadta.
AKT 5/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:

Tájékoztató a 2004. december 31-vel megüresedõ igazgatói
munkakörökre beérkezett pályázatokról.

A megüresedõ igazgatói munkakörök betöltésére intézeten-
ként 1-1 pályázat érkezett be. Az ÖBKI esetében nem nyújtot-
tak be pályázatot, átmeneti megoldást kell találni.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.
AKT 6/5/2004. (X. 4.) állásfoglalás:

Egyebek
- Az AKT 2 tartózkodással elfogadta, hogy Noszál Béla,

Borsos János, Bartosiewicz László, valamint Poór Gyula
kutatócsoportja elnyerjék a társult tagsági státust. A fennma-
radó 3 társult tagsági hely nem kerül betöltésre.

- Tájékoztatás hangzott el az EU6 keret-programban való
magyar részvételrõl.

- Az EU Research Council által indított támogatási prog-
ramokról

- A közeljövõben megnyíló „matching fund” alapról
- A kutatóintézetek alapellátásával kapcsolatos tevékeny-

ségrõl
- ÁFA törvénnyel kapcsolatos egyes lehetõségekrõl.
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Könyves advent!
15 százalék kedvezménnyel

várja Önt a Magiszter Könyvesbolt
Humán és természettudományos szakkönyvek,  magyar és magyar
vonatkozású forráskiadványok, igényes szépirodalom és ifjúsági
olvasmányok, mûvészeti albumok, folyóiratok, idegen nyelvû
könyvek, térképek, képeslapok; videók, DVD-k, CD-k és
hangkazetták, valamint tudományos és mûvészeti CD-romok.
Tudományos kutatóhelyek, egyetemek, levéltárak, múzeumok

másutt nem,  vagy csak elvétve fellelhetõ kiadványai is kaphatók.

A Balassi Kiadó mintaboltja.
1052 Budapest, Városház utca 1.

Telefon: 338 2440
Fax: 338 2402

E-mail: magiszter@enternet.hu
Az akció 2004. december 31-ig érvényes.

„...Magánemberként, kisebb és nagyobb közösségek képviselõiként, vezetõként ugyanaz a felelõsség
van mindegyikünk vállán: együtt tartani azt a közösséget, amelyért felelõsséget viselünk, és segíteni,
hogy nagyobb közös teljesítményt érjen el. Ha úgy tetszik, mai modern szóval: versenyképesebbé
tenni...”

(Gyurcsány Ferenc miniszterelnök)
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