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„Szovjet mintára”*
Valami még nin-

csen rendben Ma-
gyarországon, mor-
fondírozott I. Ferenc
József alig két évvel
a kiegyezés után
schönbrunni magá-
nyában, de mi lehet
az oka?

Valószínûleg az,
hogy „a tudósok a
saját fejükkel gondol-
kodó emberek.

Zsenial i tásuknál
fogva „nélkülözhetet-
lenek”, de ott vannak
az egyetemeken, hi-
szen azok a tudo-
mányos kutatás köz-
pontjai. Közvetlen kapcsolatban
vannak az egyetemistákkal, meg-
fertõzik a fiatalokat mindenféle

LEVÉLVÁLTÁS A KUTATÓINTÉZETEK PRIVATIZÁCIÓJÁRÓL
A TUDOSZ nevében Kuti László július elején levelet küldött Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nöknek. A levelet az alábbiakban közöljük, a miniszterelnök kabinetfõnökétõl kapott választ
pedig a 7. oldalon olvashatják.

összeférhetetlen eszmékkel és a
magyar fiatalok már korábban is
okoztak némi problémát a biro-

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a Tudo-
mány- és Technológiapolitikai Kollégium El-
nöke részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Elnök Úr!
A Népszabadság 2005. július 1-jei számából

értesültünk arról, hogy a kormány a közalkal-
mazottakat foglalkoztató kutatóintézetek priva-
tizációjára készül.

„Mintegy felerészben az államigazgatás kiadá-
sainak lefaragásával ellentételezné a kormány-
fõ az adócsökkentéssel járó, évi mintegy két-
százmilliárd forintos bevételkiesést. Informáci-
óink szerint az elképzelések között tárcák és
minisztériumi háttérintézmények összevonása,
a közalkalmazottakat foglalkoztató kutatóinté-
zetek privatizációja, illetve a tevékenységek –
dolgozókkal együtt – külsõ vállalkozásba adá-
sa is szerepel. (Az utóbbi jelentõségét mutatja,
hogy csak a felsõoktatás keretében mûködõ ku-
tatókapacitás magánszférába szervezése sok
ezer dolgozót érintene.)”

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szak-
szervezetének elnöksége nevében kérjük, hogy

a Tudomány- és Technológia-politikai Kollégi-
um Elnökeként is álljon ki a lassan már marok-
nyi létszámúra (alig 4000 ezer fõre) zsugoro-
dott költségvetési kutatóhálózat megtartása ér-
dekében.

Tudjuk, hogy a költségvetési kutatóintézetek
elsõsorban a költségvetési támogatások pótlá-
sára, a mûködési költségek biztosítására kény-
szerülnek ipari megbízások teljesítésére, és meg
vagyunk gyõzõdve arról, hogy a magyar gazda-
ság hosszú távon nem maradhat versenyképes
alapkutatásokat is végzõ kutatóintézetek nélkül.
Ilyen típusú kutatóintézetek fenntartása viszont
nem várható el a vállalkozói szférától.

A fenti érveink bõvebb kifejtését bármikor, bár-
milyen grémium elõtt szívesen megtesszük.

Mégegyszer kérjük támogatását a költségveté-
si kutatóintézetek változatlan formában történõ
fennmaradása érdekében.

 Budapest, 2005. július 6.
Tisztelettel:

Dr. Kuti László
a TUDOSZ elnöke

dalomban. Mit lehet
itt tenni? – törte a
fejét és akkor az asz-
talán lévõ iratok kö-
zül kezébe került
Gorove Istvánnak, a
magyar földmívelés-
ügyi, ipari és keres-
kedelmi miniszter-
nek az elõterjesztése,
mely szerint alapve-
tõ szükség van egy
olyan tudományos
kutatóintézet megala-
pítására, mely a ma-
gyar föld kutatá-
sával foglalkozik. Ez
a megoldás, a „szov-
jet módszer” csapott

a homlokára az uralkodó.
Tudományos kutatóintézeteket

Az 1869-ben alakított MAFI
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GÁBOR DÉNES-DÍJ 2005 –
felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a
gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a ku-
tatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intéz-
mények, a kamarák, a mûszaki és természet-tu-
dományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédel-
mi szervezetek ill. szövetségek vezetõit továbbá a
Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakem-
bereket, hogy az évente meghirdetett belföldi
GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az
általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív,
magyar állampolgársággal rendelkezõ szakembe-
reket, akik:

– kiemelkedõ tudományos, kutatási-fejlesz-
tési tevékenységet folytatnak,

– jelentõs tudományos és/vagy mûszaki-szel-
lemi alkotást hoztak létre,

– tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív
tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti
értékek megõrzéséhez,

– személyes közremûködésükkel nagyon je-
lentõs mértékben és közvetlenül járultak
hozzá intézményük innovációs tevékenysé-
géhez.

A díj odaítélésérõl a Kuratórium dönt. A hiá-
nyos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot,
vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) elõterjesz-
téseket a Kuratórium formai okból figyelmen kí-
vül hagyja.

A díj személyre szóló, így alkotó közösségek
csoportosan nem jelölhetõk. A díj nem egy életpá-
lya elismerését, hanem kiemelkedõ teljesítmény
elismerését célozza. A Kuratórium nem adomá-
nyoz posztumusz díjat.

Az elõterjesztés megkívánt tartalma
I. Kitöltött és aláírt adatlap

A felterjesztõ, a jelölt és az ajánlók adatai az
elõírt formanyomtatvány felhasználásával

II. Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a

jelölés (felterjesztés) indoklása, a felterjesztõ alá-
írásával

III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkás-

ságának legfeljebb 2 oldal terjedelmû ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill.

szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es
oldal)

3. Két, tekintélyes szakembernek a jelölt kitün-
tetését támogató ajánló levele.

Az összeférhetetlenségre (felterjesztõk, ajánlók)
vonatkozó információk, valamint a felhívás és az
adatlap letöltése:

http://www.novofer.hu/
w_gabord3.html

Az elektronikus és a pa-
píralapú elõterjesztés be-
küldési/postára adási ha-
tárideje 2005. október 10.

Eredményhirdetés és
díjátadás: 2005. decem-
ber közepe.

További felvilágosítást
ad: Garay Tóth János
(06-30-900-4850) vagy
Kosztolányi Tamás titkár

(Fax:319-8916
Tel: 319-8913/21,
319-5111,
e-mail:
alapitvany@novofer.hu)

2005. szeptember 1-tõl érvényes
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(Folytatás az 1. oldalról)

„Szovjet mintára”*

A legrégebbi kutatóintézeteink:

kell alapítanunk szerte a biroda-
lomban, ahol elkülönítjük a ku-
tatókat a fiataloktól és érdemi
kutatási lehetõséget adunk az új
intézeteknek. Így nem fertõzõd-
nek a fiatalok vagy nehezebben,
mert utána kell járniuk. Azonnal
aláírta az elõterjesztést és az in-
tézet alapító okiratát (amelyik
mai napig megállja a helyét), s
hamarosan további intézetek ala-
pítását is jóváhagyta.

A példa nem volt egyedülálló,
Európa más országaiban is (ki
elõbb, ki késõbb) hasonlóan tet-
tek az uralkodók, s kedvet ka-
pott az intézetala-kításhoz a pri-
vát tõke is.

A „szovjet módszer” diadalútjá-
nak az elsõ világégés sem tudott
gátat vetni. A két háború között
is alakultak kutató-intézetek
szerte a világban, így a Magyar
Királyságban is, mindenütt ahol
az állam úgy ítélte meg, hogy
szüksége van rájuk. Sok helyen e
példát a gazdaság is követte. Az
csak természetes, hogy a világ
fejlõdésével e folyamat a második
világháború után is folytatódott,
és ma sem állt le.

Az állami kutatóintézetek létre-
hozásával jól járt az állam, mert
viszonylag szerény befektetésért
kibõvült az intézményrendszere,
amely megválaszolta a feltett kér-
déseit, megoldotta a problémáit.

Nõtt a kutatással foglakozók
száma és lehetõsége. Akik úgy
döntöttek, hogy tudományos ku-
tatóként kívánják tengetni az
életüket, lehetõséghez jutottak a
viszonylag szûk létszámú tanszé-
kek mellett. Mûszerparkokat le-
hetett létrehozni, szellemi tõkét
lehetett koncentrálni.

Az egyetemek sem jártak
rosszul, kutatási lehetõségeik
kitágultak, az egyetemi-kutatóin-
tézeti együttmûködésen minden-
ki nyert, mind a mai napig.

A diákoknak úgyszintén bõvül-
tek a lehetõségeik. Gyakorlatai-
kat a kutató-intézetekben is el-
tölthették, diploma témákat,
konzulenseket kaptak és segít-
séget a diplomamunka elkészí-
téséhez szükséges kutatásaik
végzésére. Az elsõ idõkben a meg-
fertõzöttek végzésük után nem
átallottak díjnélküli gyakornok-
ként belépni valamely intézet kö-
telékébe, hogy késõbb ott ragad-

*Szerkesztõi megjegyzés: Legutóbbi lapszámunkban (XVII. évf. 4. sz.) foglalkozni kezdtünk a kutatóintézetek
gazdasági, társadalmi fontosságával. További hozzászólásokat is szívesen fogadunk.

hassanak és fertõzött kutatókká
váljanak (igaz túl nagy különb-
ség ma sincs).

A TUDOSZ alapítása óta csen-
des (idõnként hangosabb) meg-
gyõzõ kampányának a célja,
hogy megértessük a világgal, hogy
az egyetemek és a kutatóintéze-
tek nem helyettesítik, hanem ki-
egészítik, erõsítik egymást, és
még ide kapcsolhatók a közgyûj-
temények, a múzeumok, a levél-
tárak is.

Azon fõjön a feje annak, aki
felelõs a magyar állam tudomá-
nyos eredmények iránti igényei-
nek kielégítéséért, az állami mil-
liárdok szétosztásáért, a tudomá-
nyos kutatások támogatásáért,
hogy az állam e hárompillérû
rendszert hogyan tudja a legered-
ményesebben használni. Annak
érdekében cselekedjen, hogy az
állami kutatási pénzek ténylege-
sen kutatásokra költõdjenek és
az állami kutatási pénzeket el-
sõdlegesen az állami kutatási in-
tézményrendszer tagjai kapják,
akik tudományos kutatást végez-
nek, azaz a kutatóintézetek, egye-
temek, közgyûjtemények.

Kuti László
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2004. október 8.
Az elõzõ tárgyalás óta eltelt két hét nemcsak arra

volt jó, hogy alaposan végiggondoljuk a bérajánlást és
a minimálbért, hanem arra is, hogy új kormány ala-
kuljon, és megváltozzon mind a munkaügyi miniszter,
mind a politikai államtitkár személye. A korábbi po-
litikai államtitkárból miniszter lett és az MSZOSZ
ifjú elnökhelyettese került az államtitkári székbe. Ez
többeket meglepett, de végül is megértük, hogy gyakor-
ló szakszervezeti vezetõ jusson fontos pozícióhoz a
Munkaügyi Minisztériumban, még akkor is, ha viszony-
lag rövid szakszervezeti elõélete volt.

Napirend elõtt a kormányoldal kért szót és az új
miniszter az új kormány nevében köszöntötte a jelen-
lévõket. Kijelentette, hogy továbbra is érdekeltek ab-
ban, hogy az érdekegyeztetõ fórum és intézményrend-
szere mûködjön, érdemi érdekegyeztetés és megállapo-
dás legyen. Kifejtette azt is, hogy elkötelezettek az
együttmûködésben. Kezdeményezi, hogy mindkét oldal
vezetõ testületeivel tekintsék át közösen a következõ
két év teendõit, 2006. augusztusáig (ez az óta már
meg is történt, s politikai államtitkárával együtt részt
vett az ÉSZT elnökségi ülésén is). Törekednek az ér-
dekképviseletek javaslatainak akceptálására.  Tájékoz-
tat minket, hogy benyújtották a költségvetést és bízik
benne, hogy hamarosan errõl is tárgyalni fogunk. El-
mondta azt is: annyi jó emléke van a kormányoldal
elnöki székérõl, hogy a jövõben is sokszor kíván bele-
ülni és részt venni a tárgyalásokon.

Szavaira elõször – a sorrendnek megfelelõen – a mi
oldalelnökünk reagált. Megerõsítette, hogy oldalunk
elkötelezett a társadalmi béke fenntartásában.

A munkáltatók soros elnöke is gratulált a kinevezet-
teknek és megerõsítette: õk is állnak az érdekegyezte-
tés elé.

A miniszter ezek után kijelentette: valamennyi eddi-
gi megállapodást magukra nézve kötelezõnek tartanak.
Majd – bedobva politikai államtitkárát a mélyvízbe –
elköszönt, mondván kb. másfél órára el kell mennie,
de vissza szándékozik jönni.

Kormányoldali elõterjesztés
A napirend a régi volt (már szeptember 13-a óta),

de a kormányoldal szóvivõje új, ugyanis a kormányvál-
tás során kicserélõdött a Pénzügyminisztérium politi-
kai államtitkára is. Az adótörvények már befolyásol-
ják a költségvetést, kezdte a téma felvezetését, ugyanis
a kormány benyújtotta õket a parlamentnek és az
általános vita is megkezdõdött. A kormány törekszik
a túlzott különbségek mérséklésére és az élõmunka
terhelésének csökkentésére, továbbá a kutatás és az
innováció feltételeinek ösztönzésére. Cél az adminiszt-
ráció könnyítése is. Az adótábla két kulcsos lesz és
alapkövetelmény a minimálbér adómentessége. A me-
legétkeztetés adómentes határának 7.500, a hidegét-
keztetésének 4.000 forintot javasolnak. Az iskolakez-
dési támogatás adómentes határa 17.000 forint len-
ne. A minimálbér 10 százalékát meg nem haladó ju-
talomrész adómentes lenne. Fontos követelménynek
tartják a foglakoztatás segítését, ezért az EHO idén
novembertõl 1.200 Ft-ra csökkenne, s sorolta tovább
azokat a kedvezõ módosításokat, amelyek a munkál-
tatókat érintik.

Nagy figyelemmel hallgattuk a kormány elõterjeszté-
sét, kezdte hozzászólását oldalunk szóvivõje, mert kí-
váncsiak voltunk, hogy a bértárgyalásokat elõsegítõ
lépésekre sor kerül-e. De nem került elõ, mert az ál-
lamtitkár úr a múltkori állapot összefoglalását sorol-
ta fel. Az adótábla ugyan visszahoz átlagosan 2 száza-
lékot, de az átlag alatti jövedelmeknél nem hoz érté-
kelhetõ eredményt. Ezért a minimálbért kell növelni.
A melegétkeztetés adómentes határának mi 8.000 fo-
rintot javaslunk, továbbá, hogy a társadalmi szerveze-
tek vállalkozási tevékenysége, amelyet alaptevékenységre
fordítanak, legyen adómentes. Keressük meg a vissza-
élõk kiszûrésének a technikáját, tette hozzá. Az sem
mindegy, hogy az átlagkereset melyik adósávba tarto-
zik, szerintünk az alsóba kellene.

Elfogadhatatlan tételek
A munkáltatók szóvivõje szerint a változtatásra tett

javaslatok nem szolgálják a versenyképesség javulá-
sát. Nálunk van a térségben a legalacsonyabb GDP-
növekedés. Erre jobban oda kell figyelni, és adópoliti-
kával támogatni. Továbbra is fontosnak tartják, hogy
bizonyos költségelemek változzanak, pl. magánautók
3 forintos kilométerpénze. A vállalati mobiltelefonok
után kivetendõ adóelképzelés elfogadhatatlan és még
sorolta az elfogadhatatlan tételeket.

Minden számításunk szerint az átlag alatti jövedel-
mek adóterhe csökkenni fog, válaszolt a pénzügyi ál-
lamtitkár. Ebben az évben a meleg étkeztetés felsõ
határa jelentõsen emelkedett és ezt még 1.500 forint-
tal kívánják emelni. A társadalmi szervezetek kedvez-
ményezését adótechnikai okokból utasítják el, mert
félnek a visszaélésektõl. Hasonló módon és hosszasan
válaszolt a munkaadók javaslataira. A mobiltelefonok
adóját nagy valószínûséggel csökkentik, ez volt talán
az egyetlen pozitívuma a munkáltatók felvetéseire adott
válaszának.

Statikus helyzet – dinamikus szemlélet
Ha a dinamikát segítõ javaslatot teszünk, az nem

biztos, hogy bevételkieséssel jár, vette át a szót ismé-
telten oldalszóvivõnk. Nézzük ebbõl a szempontból is a
dolgokat, ne csak a költségvetés szempontjából. Ide
sorolhatjuk például az étkezési hozzájárulást, ugyan-
akkor az a mi nézõpontunkból kevésbé érdekes, hogy
az adórendszer hány kulcsos. Az elhangzott javaslat
csak részben hozza a célokat, fejezte be hozzászólását.

A munkáltatók szóvivõje hasonlóan röviden volt eluta-
sító, de az oldalról még többen elmondták a véleményü-
ket. Elõbb a mezõgazdaság problémáiról beszéltek, majd
a kormányhoz szóltak. Õk lényegében a Pénzügyminisz-
térium szemléletét kifogásolják, mert a PM mindig sta-
tikus helyzetbõl vizsgálja a dolgokat, õk pedig dinami-
kus szemlélettel. Nem jó ha csak kiskapukat csuk be,
a nagykapuk pedig megfojtják a gazdaságot. Véleményük
szerint, amit az SZJA hoz, azt máshol fogjuk kifizetni.

A PM államtitkára ezek után megpróbált a nyitott
kérdésekre válaszolni. Bizonyos kérdésekben nem tud-
nak eltekinteni a bevételi követelményektõl, mondta.  A
meleg étkeztetés ösztönzése egyezik a kormány szándé-
kával, ezért el tudja fogadni a 8.000 forintot. Az
agráriummal kapcsolatos kérdések felvetését köszönik.

A 8.000 forint rendben van, értett egyet az elhang-
zottakkal oldalunk szóvivõje, majd bejelentette, hogy
további körre nem tartunk igényt. Ha a munkáltatói
oldal sem kifogásolja, akkor ez lehet a megállapodás.
De azt még megjegyezte, hogy a természetbeli juttatás
teljesítéshez kötésének a javaslata nem tetszik nekünk.
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A munkáltatói oldalról kérték, hogy azoknál a kér-
déseknél, ahol az volt a kormányzati válasz: megvizs-
gáljuk, kapjanak tájékoztatást. Hasonlóképp tájékoz-
tassák õket arról is, hogy az EHO-nál mi lesz a továb-
bi menetrend.

Nincs alkotmányellenes dolog az SZJA törvényben,
reagált a kormány szóvivõje, ha mégis lenne, azt vi-
szont korrigálni kell, de nem itt. A magyar gazdaság
szerencsére jobban áll, folytatta, mint ahogy itt egy-
két hozzászólásban elhangzott. Az adatok nem mutat-
ják, hogy relatív lemaradásunk lenne a környezõ or-
szágokhoz képest. De természetesen van amiben nem
úgy állnak a dolgok, ahogy szerettük volna, ismerte el.
Az EHO megállapodás arról szól, hogy 2005-ben csök-
kenni fog, de arra, hogy ez január 1-tõl következzen be
nincs megállapodás, zárta le a hozzászólását.

Ez egyben e napirendi rész lezárását is jelentette, s
így a jól végzett munka után tarthattunk egy rövid
ebédszünetet, amikor elfogyaszthattuk az immáron ha-
gyományosnak mondható szendvicseket.

Bértárgyalások
A szünetben a kormányoldal szóvivõt cserélt, ugyan-

is ígéretéhez híven visszatért a miniszter, és hozzászó-
lásával meg is kezdte a bértárgyalások elsõ
körét. Az elõzõ plenáris ülésen elhangzot-
takhoz képest (4,5 százalék) a kormány kész
elmenni a termelékenység várható emelke-
déséig. Javasolja, hogy a szociális partne-
rek lépjenek egymás felé. Õk, mármint a
kormány, szeretnének nyitottak lenni egy
olyan megoldáshoz, amely a bruttó megál-
lapodásban rögzíti a reáltartalmat. A kor-
mány arra is tenne ajánlást, az összegen
kívül, hogy a helyi bérmegállapodásoknál a
szakmunkások béremelése kapjon priori-
tást. Lényegében azért, hogy érdemes legyen
szakmát választani. Valamivel számolnunk kellett, és
ez 57.000 forint volt, mondta a minimálbérrel kap-
csolatban, de ez a technikai szám nem a kormány
végsõ álláspontja.  A tárgyalások során megszületõ
megállapodást természetesen át fogják vezetni.

Eltérõ álláspontok egy oldalon
Jó hírt hallottunk tegnap a költségvetés fõ összefüg-

géseirõl, kezdte a hozzászólását oldalunk szóvivõje, hogy
3-4 százalékos reáljövedelem növekedéssel számolnak.
Induló álláspontunk a minimálbérnél 62.000 forint és
továbbra is követendõnek tartunk néhány minimális
elvet. Így a minimálbér fedezze a létminimumot és kö-
zelítse az átlagkeresetek 60 százalékát. Az átlagkerese-
tek növelésénél a kormány mai bejelentése a megállapo-
dást segíti. Oldalunk 6-8 százalékos bruttó keresetnö-
vekedést javasol. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a mini-
málbér tárgyalások nehezek lesznek, ezért egy kétolda-
lú megbeszélést javaslunk a munkáltatóknak.

Sajnos e témánál oldalunk nem volt egységes, az
Autonómok elnöke ugyanis az oldalétól kissé eltérõ
álláspontot képviselt, s azt el is mondta, így némi vita
alakult ki a szóvivõnk és közte.

A vita lezártával a munkáltatók vették át a szót. Szóvi-
võjük elmondta, hogy a GDP növekedéssel szemben van-
nak bizonyos kételyeik, ezért olyan ajánlatot tesznek, amivel
a Magyarországon mûködõ vállalatok jelentõs többségé-
hez szólnak. Jelenleg az infláció körüli, 4,5 százalékos
átlagbéremelést tartanak reálisnak. A minimálbérrel kap-
csolatban elmondta, hogy 2004-et megelõzõen három év
alatt 100 százalékkal növekedett a minimálbér, ami vi-

szont azt jelenti, hogy négy év alatt 98 százalékos volt a
növekedés. Ezért óvva int minket, hogy a minimálbérhez
hozzányúljunk. Eddig is iparágak szûntek meg, mûködõ
tõke vonult ki. Azt 2005-re sem fogadják el, hogy a mi-
nimálbér jobban emelkedjen, mint az átlag, ezért 55.400
forintos minimálbért javasolnak. A garancia kérdésében
oldaluk nyitott, ha ugyanezen vállalatoknak az árbevétele
garantáltan emelkedik.

Néhány adat
A munkaügyi miniszter ezután néhány statisztikai

adatot ismertetett. A KSH szerint 2004 elsõ hat hó-
napjában 7-8 százalékos bruttó béremelés volt tervez-
ve. Ezzel szemben az 1-6 havi tény 8,6 százalék, ami
úgy jött ki, hogy a vállalkozói szférában 10,1, a közszfé-
rában pedig 6,3 százalékkal emelkedtek a bérek. A nettó
béremelés átlaga 7,4 százalék, a vállalkozói szférában
8,3, a közszférában 5,9 százalék. Az egy keresõre jutó
nettó reálbérnövekedés 0,3 százalék. A vállalkozói szfé-
rában 1,1 százalékos növekedés, a közszférában 1,1
százalékos reálkereset csökkenés történt. A minimál-
bér reáltartalma a következõképp változott: 2000-ben
3,2, 2001-ben 39,1, 2002-ben 22,6, 2003-ban 5,2 és
2004-ben -2,1 százalék volt. A garantált minimálbér

irányába már tettek néhány fontos lépést.
 A GDP-növekedéssel megegyezõ

reálbérnövekedést nem tudunk elképzelni,
mondták a munkáltatók, mert annak az
eredménye a nulla foglalkoztatás növekedés
lenne.  A 3-4 százalék közötti
reálbérnövekedés sávba talán el tudnak jut-
ni. Csak olyan javaslatokat tudnak elfogad-
ni, amelyet garantálni is tudnak.

A prognózisok mostanában beváltak, szúr-
ta közbe a PM államtitkára.

A számháborút a munkáltatók szóvivõje
kezdte,  vette át a szót a mi szóvivõnk.

Pedig ez most nem szerencsés, mert még nem tisztáz-
tuk a kiinduló alapokat. Az elsõ hét hónap statiszti-
kája rosszabb, mint az elõ hat hónapé, folytatta. Ha
pedig a rendszerváltás utáni 14 évet vesszük figyelem-
be, akkor a bérek nagyon rosszul alakultak.

Nemzetgazdasági átlagról beszélünk, ami azt jelenti,
hogy stagnálnak az átlagkeresetek, szólt köbe az Au-
tonómok elnöke.

A miniszter úr pontosította a kormány álláspontját,
szólt a munkáltatók szóvivõje. A bevétel, a teljesít-
mény alakulása a meghatározó, folytatta. A vállalatok
érzik a legjobban a szakmunkáshiányt és ott, ahol ezt
érzik, a bérezésnél érvényesítik is. A munkáltatók
hajlandók kétoldalú egyeztetésre, de megállapodni még
nem tudnak. Fõleg azért nem, mert az EHO-ban nem
történt semmiféle változás.

Számunkra fontosabb a szakmunkások bérének az
emelése, mint a diplomásoké, jegyezték meg többen is
a munkáltatói oldalról. (S ezzel egybõl egy, a közel-
múltba látogató idõutazás részeseiként érezhettük ma-
gunkat.) Majd az is elhangzott (jogosan), hogy elõször
azt kellene tisztázni, hogy ki a szakmunkás.

Ma a versenyszféra bérajánlásáról beszélünk, pró-
bálta a helyes irányba terelni a vitát a miniszter.
Nekünk itt  nincs lehetõségünk, hogy a bérajánlást
garantáljuk, mondta, majd azt tanácsolta, hogy füg-
gesszük föl a tárgyalást, mert ma nem lesz megálla-
podás.

Két hét múlva, 22-én, pénteken folytatjuk, élt az al-
kalommal a levezetõ elnök, megjegyezve, hogy akkor a
költségvetésrõl és az adókról is tárgyalhatunk.

�
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

A kutatóintézetek helyzetérõlA kutatóintézetek helyzetérõlA kutatóintézetek helyzetérõlA kutatóintézetek helyzetérõlA kutatóintézetek helyzetérõl
tanácskoztaka Balaton-partontanácskoztaka Balaton-partontanácskoztaka Balaton-partontanácskoztaka Balaton-partontanácskoztaka Balaton-parton

Ismét tanácskozásra gyûltek a TUDOSZ titkárok Balatonföldváron, a Vegyészek üdülõjében.
Több, mint húsz titkár vállalta az utazást, és azt, hogy a hét végét nem pihenéssel, hanem estig
tartó elõadásokkal, közös fejtöréssel fogja tölteni. Mindebben segítségünkre voltak vendége-
ink, Meskó Attila, az MTA fõtitkára, Pléh Csaba, az MTA fõtitkárhelyettese, valamint az Ország-
gyûlés Oktatási- és tudományos bizottságának elnöke, Jánosi György.

A titkárok csütörtökön este a maradványképzési
kötelezettség következményeirõl, a szeptemberi bér-
emelésrõl beszélgettek. Meskó Attila immár negyed-
szer volt a titkárok vendége, pénteken délelõtt az õ
tájékoztatójával kezdõdött a megbeszélés. A fõtitkár
úr elmondta, hogy a Költségvetési törvény 51§-a elõ-
írja, hogy az intézet számláján ugyanannyi pénznek
kell lennie maradmányként ezév végén, mint amennyi
tavaly év végén volt. Az MTA-nál ez a maradvány
évek óta 2-3 milliárd forint. Ez az összeg jórészt
pályázati pénzekbõl, és szerzõdéses bevételekbõl
adódott. 2004. december 30-án a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal (NKTH, elnöke Boda Mik-
lós) átutalta az MTA-nak az  elnyert pályázati pén-
zeket (3.7 mrd Ft), ennek következtében 5,7 milli-
árdra nõtt az intézetek ezévi marad-ványképzési
kötelezettsége. Ehhez adódott még az Államháztar-
tási törvényben elõírt zárolás, így az intézeteknek az
év végére 6,5 milliárdnyi “maradványt” kellett volna
elõállítaniuk. Az MTA fõtitkára levélben értesítette
az intézeteket a kialakult helyzetrõl, és javaslatait a
lehetséges megoldásokról.

Azt kérte, hogy az intézetek elsõ helyen kezeljék a
bérek kifizetését (ennek érdekében szükség esetén
kezdeményezzenek az APEH-nál átütemezést a SZJA-
t késõbbi fizetésére), ezután a közüzemi számlák fi-
zetését (itt is próbálkozzanak megállapodni késõbbi
befizetésekrõl), majd az egyéb követeléseket kiegyen-
lítését próbálják meg átütemezni. A levélben megfo-

galmazott javaslatok vegyes visszhangot váltottak ki.
Meskó Attila fõtitkár felkereste a múlt hét szerdáján
Katona Tamás PM államtitkárt, és a következõ meg-
oldást gondolták ki: Az NKTH-tól ezévben ismét jár
az MTA intézeteinek 3.5 milliárd elnyert pályázati
pénz, amit ezideig még nem utaltak át. Ezt az NKTH
fogja maradványként kezelni, ezzel az összeggel csök-
kentik  az MTA maradványképzési kötelezettségét,
ami már nem veszélyezteti sem a bérek, sem a köz-
üzemi számlák kifizetését az év végéig. Az elképzelést
Boda Miklós, az NKTH elnöke elfogadta. Ezt követõ-
en a fõtitkár levélben fordult a Pénzügyminiszeterhez,
amelyben mindezt leírta, majd a Népszabadságban
megjelentette a megbeszélései eredményét. (A Szólás
szabadsága c. vasárnapi mûsorban a pénzügyminisz-
ter megemlítette, hogy az MTA-nál a maradványkép-
zésre vonatkozó tárgyalások sikerrel lezárultak.)

A fõtitkár röviden említést tett a a 2006. évi terve-
zésrõl is, két dolgot emelt ki. Az egyik, hogy a szep-
temberi béremelés a következõ évi költségvetésnél 704
millió Ft-os plusz kiadást jelent, valamint azt, hogy az
EU-s pályázatokhoz forgóalapra van szükség, mert az
intézetek nem rendelkeznek olyan tartalékkal, amibõl
a pályázatokat elõre meg tudnák finanszírozni.

Pléh Csaba fõtitkárhelyettes egy másik érdekes té-
mával foglalkozott, az intézeti kutatók korösszetételé-
vel. Különbözõ pályázatoknak köszönhetõen az intéze-
tekben már nem hiányoznak a fiatalok, viszont fájóan
hiányoznak a 35-50 közötti kutatók. Ennek a rétegnek
a visszahozására megoldást kell keresni.

Érdekes gondolatmenetet követhettek végig a kolle-
gák, a pályázati rendszerek jelenlegi és kívánatos
feladatairól, milyen céloknak, kívánalmaknak kell
megfelelni a hazai pályázati szisztémának ahhoz, hogy
a magyar kutatók minél sikeresebbek lehessenek a
nemzetközi pályázatokon.

Jánosi György beszélt  a tartalékképzési köte-lezettségrõl,
arról, hogy ez még a kétéves költségvetés maradványa, és
arról, hogy az ezévi tapasztalatokat nem szabad elfelejteni
a 2006. évi költségvetés elfogadásakor. Buzdította az aka-
démiát, hogy harcoljon tovább a tudomány pozícióiért, a
tervek szerint 2010-re a duplájára, majd háromszorosá-
ra kívánják emelni a K+F-re költött összegeket. Úgy vélte,
jogos az MTA költségvetési támogatásnövelési igénye, tá-
mogatható és támogatandó a 39 milliárdos költségvetési
támogatás, és az EU pályázatfinanszírozási alap létreho-
zási igénye is. Az MSZP továbbra is azt támogatja, hogy

�
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Kevesebb szabadidõvel többet dolgozunk
Az Európai Unió új tagállamaiban az egykori Tizenötökhöz képest a munkavállalók hosszabb
munkaidõben dolgoznak és kevesebb fizetett szabadsággal rendelkeznek. Az EIRO munka-
idõ alakulását vizsgáló tanulmánya az Európai Unió tagállamaira, valamint Bulgáriára, Romá-
niára és Norvégiára terjed ki.

A tíz újonnan csatlakozott tag-
államban a munkát vállalók
évente átlagosan 112 órával, azaz
közel három héttel dolgoznak
többet, mint a tizenöt régi tagál-
lam munkavállalói - olvashatjuk
az Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért
Európai Munkaügyi Kapcsolatok
Megfigyelõ Intézetének (EIRO) a
munkaidõ alakulását vizsgáló
éves jelentésében.

Svédországban például a dol-
gozók 44 napot töltenek távol
munkahelyüktõl, ami több mint
kétszer annyi szabadnapot je-
lent, mint a kollektív megálla-
podásokban szereplõ rendes
szabadság és munkaszüneti
napok Észtországban, Litvániá-
ban, Lengyelországban és Szlo-
véniában.

A kollektíven kialkudott heti
munkaidõ az elmúlt két évben
38,6 óra volt, átlagosan 0,7 órá-
val rövidebb az EU15-ben, illet-
ve Norvégiában és 0,9 órával

hosszabb az újonnan csatlako-
zott országokban. Az EIRO
összehasonlító elemzése ugyan-
akkor arra is rámutat, hogy a
tényleges munkahét valamennyi
vizsgált országban (Litvánia ki-
vételével) hosszabb, mint a kol-
lektív megállapodásokban sze-
replõ átlagos munkahét. Az
EU25-ben a szokásos heti mun-
kaórák száma 2003-ban átlago-
san 40,2 volt, míg 2004-ben a
kollektíven elfogadott heti mun-
kaidõ 38,6 óra. Az Európai Unió
huszonöt tagállamában a teljes
munkaidõben foglalkoztatottak
ledolgozott munkaóráinak szá-
ma a legmagasabb Lettország-
ban, az Egyesült Királyságban és
Lengyelországban volt, míg a leg-
alacsonyabb Olaszországban,
Franciaországban és Hollandiá-
ban. Az egykori Tizenötök közül
a teljes munkaidõben alkalma-
zottak a legtöbbet az Egyesült Ki-
rályságban dolgoztak (átlagban
heti 43,1 órát), a kollektíven el-

Tisztelt Elnök Úr!
A 2005. július 6-án Miniszterelnök Úrnak írott levelében idézett újságcikk több pontatlan hivat-

kozást tartalmaz.
Nincs tudomásom arról, hogy bármely kormányzati szerv – vagy akár a Magyar Tudományos

Akadémia – a közalkalmazottakat foglalkoztató kutató-intézetek privatizációjával, illetve tevékeny-
ségük külsõ vállalkozásba adásával foglalkozna. A háttérintézmények ésszerûsítése azonban fo-
lyamatosan napirenden lévõ kérdés.

Úgy ítélem meg, hogy a költségvetési kutatóintézetek – és tágabb értelemben: a költségvetési
kutató-fejlesztõ helyek – változatlan formában történõ fennmaradása egy olyan helyzet konzervá-
lását jelentené, mellyel sem a kormányzat, sem az érintettek nem elégedettek. A változtatás tehát
szükséges; a tartalmára, ütemezésére vonatkozó TUDOSZ javaslatok befogadására és megvitatá-
sára a tudomány és innováció-politika gondozására életre hívott szervezetek közül a Tudomány,
Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület a legalkalmasabb.

Kérem, ilyen irányú javaslataikat juttassák el Somlyódy László úrhoz, a Testület elnökéhez.
Budapest, 2005. július 20.

Üdvözlettel:
Dr. Szilvásy György

LEVÉLVÁLTÁS A KUTATÓINTÉZETEK PRIVATIZÁCIÓJÁRÓL

legalább önálló tárcanélküli miniszter legyen felelõs a tu-
dományirányításért. Ezzel biztosítható az MTA-hoz és a
tárcákhoz tartozó kutatóintézetek kormányon belüli kép-
viselete, és a magyar tudomány nemzetközi szintû képvi-
selete is. Jogosnak ítélte a kutatóintézeti dolgozók azon
igényét, hogy az oktatók-kutatók közötti bérekvivalencia
után a státuszekvivalencia megteremtésére is sor kerül-
jön, ehhez el kell kezdeni a tárgyalásokat a szükséges
kormányrendelet megalkotásához.

A továbbiakban a titkárok az Európai Kutatók
Chartájában foglaltakat beszélték meg, valamint az
említett státuszekvivalencia biztosításához a
Felsõoktatási törvényben és a kutatóintézetekre vo-
natkozó kormányrendeletekben foglaltakat hasonlí-
tották össze.

Mindeközben volt egy szépséges koradélután, ami-
kor a Balaton vizét is kipróbálták.

R. M.

�

fogadott és a tényleges munka-
órák száma közötti különbség
pedig 5,9 óra volt. A vizsgált or-
szágok közül a teljes munkaidõ
tekintetében a legkisebb óraszá-
mot Norvégiában jegyzeték fel.

A kollektív alku meghatározó
szerepet játszik a munkaidõ
hosszának megállapításában a
legtöbb európai országban; hatá-
lya az egykori EU15-ben a mun-
kaerõ mintegy háromnegyedére,
az új tagállamokban pedig keve-
sebb mint felére tered ki. A rész-
munkaidõs állást betöltõ nõk
átlagosan két órával dolgoznak
többet, mint a részmunkaidõben
alkalmazott férfiak Dániában,
Németországban és Svédország-
ban. Éppen fordított helyzetet fi-
gyelhetünk meg Görögországban,
Olaszországban, Lettországban,
Luxemburgban és Portugáliában,
ahol részmunkaidõs foglalkozta-
tás esetén a nõk átlagban két
órával dolgoznak kevesebbet a
férfiaknál.
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Új energiaforrás?
Miközben Földünk kõolajtartalékai egyre fogynak és a hagyományos
üzemanyagok égbeszökõ árán kesereg a fejlett világ, már rendelkezé-
sünkre áll az Oláh György Nobel-díjas kémikus vezetésével kifejlesztett
energiacella, amely felválthatja a “hagyományos” új energiaforrásokat.

A hagyományos energiaforrás-
ok ára, készleteik végesek lé-
vén, egyre emelkedik, s elõbb-
utóbb megfizethetetlenné vál-
nak. A fõként nyersolajból, kõ-
szénbõl és a földgázból nyert
energia újabb forrásának, elõ-
teremtésének kérdése egyre ége-
tõbb, csakúgy, mint a hagyomá-
nyos nyersanyagok felhasználá-
sakor a légkörbe jutó szén-dio-
xid globális káros hatása. E két
sarkalatos problémát oldhatja
meg roppant elegáns módon az
Oláh György Nobel-díjas kémi-
kus vezetésével kifejlesztett
energiacella – ez ugyanis meta-
nollal mûködik, amit szén-dio-
xidból állítanak elõ, a folyamat
végén pedig víz keletkezik. A

hagyományos, hidrogénnel mû-
ködõ üzemanyagcellának több
hátránya van:  amennyiben köz-
vetlenül hidrogént használ ener-
giatermelésre, problémát jelent a
hidrogén elosztása és tárolása.
Más tüzelõanyagok használata
esetén pedig szükség van egy át-
alakítóra, amely hidrogént állít
elõ. A direkt metanolos tüzelõ-
anyagcella (Direct Methanol Fuel
Cell: DMFA), amelyet Oláh
György vezetésével fejlesztettek
ki, közvetlenül alakítja át a me-
tanolt (vagy más folyékony szer-
ves tüzelõanyagot) elektromos
árammá egy ún. polimer elekt-
rolit membrán segítségével. Mû-
ködése a tüzelõanyag híg vizes
oldatának oxigénnel, illetve leve-

Jelentések a pénztárcánkról
A jelenlegi Európai Unión belül 2002-ben Nagy-Britanniában volt a legmagasabb, a balti orszá-
gokban pedig a legalacsonyabb az átlagkereset - derül ki az Eurostat nemrégiben közzétett
összehasonlításából.

Euróban kifejezve a britek évente 36 200-at ke-
restek, a sorban utánuk a luxemburgiak, németek,
írek, svédek és hollandok következnek. A lista leg-
alján Lettország, Litvánia és Észtország áll, Ma-
gyarország hátulról az ötödik helyen áll Szlovákia
mögött és Csehország elõtt. E rangsor egyáltalán
nem tükrözi a keresetek vásárlóértékét, ezért az
Eurostat elkészített egy másik listát is, amely a
Purchasing Power Standards nevû mesterséges fi-
zetõeszközben fejezi ki az átlagkeresetet. Az így
korrigált számítás szerint Nagy-Britannia csak a
harmadik Luxemburg és Németország mögött, míg
Magyarország megelõzi Lengyelországot, ugyanak-
kor Szlovákia mögé kerül. Az Eurostat csak az ipari
és szolgáltatási kereseteket vette figyelembe, a köz-
szférát nem, továbbá hiányzik a listából három
ország: Görögország, Málta és Portugália, róluk
ugyanis nem állt rendelkezésre adat.

A versenyszférában többen, a költségvetési szer-
veknél kevesebben dolgoznak - derül ki a KSH
adataiból. Az átlagos bérnövekedés egy év alatt
majdnem 10 százalékos volt. Az átlagkereset 157
200 forint, ezen belül a versenyszférában 143 000,
az állami szerveknél 191 300 forint - tette közzé
honlapján a Központi Statisztikai Hivatal. A ver-
senyszférában a bruttó nominális átlagkereset 7,2

százalékkal, a nettó átlagkereset 8,6 százalékkal
emelkedett.

A teljes munkaidõben alkalmazásban állók brut-
tó átlagkeresete 2005. január-májusban 157 200
forint volt, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozók
átlagosan 143 000 forintot, a költségvetési szer-
vezeteknél alkalmazásban állók 191 300 forintot
kerestek.

A bruttó nominális keresetek nemzetgazdasági
szinten is kiemelkedõen magas, 11,5 százalékos
növekedésében a költségvetési szférában dolgo-
zók egyhavi külön juttatása kifizetésének átüte-
mezése játszotta továbbra is a fõszerepet. A juta-
lom, prémium, valamint külön juttatások nélkül
számított úgynevezett rendszeres kereset növe-
kedési üteme a nemzetgazdaság egészében 6,9
százalék, ezen belül a vállalkozásoknál 7,1 szá-
zalék, a költségvetési intézményeknél 6,7 száza-
lék volt.

A nettó átlagkereset nemzetgazdasági szinten
102 500 forint volt január-májusban (ezen belül
a fizikai foglalkozásúaké 74 700 forint, a szellemi
foglalkozásúaké 134 400 Ft), 12,1 százalékkal
több az elõzõ év azonos idõszakához képest,
amiben szintén fontos szerep jutott a kifizetések
átütemezésének.

gõvel történõ közvetlen katali-
tikus oxidációján alapul.

A DMFC metanol és levegõ
betáplálásával folyamatosan
üzemel-tethetõ, mûködése
megfordítható, elektromos
áram betáplálásával felhasz-
nálható szerves tüzelõanyag-
nak, például metanolnak a
szén-dioxid vizes oldatából
történõ elõállítására. Ezért
elektromos energia tárolásá-
ra is alkalmas, hatásfoka
jobb az ismert akkumuláto-
rokénál.

Az Oláh-féle tüzelõanyag-cel-
lával mûködõ autó tulajdon-
képpen készen van.

[origo]


