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Az Országos Érdekegyeztetõ Az Országos Érdekegyeztetõ Az Országos Érdekegyeztetõ Az Országos Érdekegyeztetõ Az Országos Érdekegyeztetõ TTTTTanács megállapodásaanács megállapodásaanács megállapodásaanács megállapodásaanács megállapodása
a minimálbér és a garantált bérminimumok 2006-2008. évi megállapításáról, a következõ

évek bérpolitikai törekvéseirõl, valamint a 2006. évi keresetnövelési ajánlásról

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) –
eltérõen a korábbi gyakorlattól – középtávú
megállapodást köt a kötelezõ legkisebb mun-
kabérrõl és a képzettségtõl függõ garantált bér-
minimumokról a 2006-2008. évekre. A több
évre szóló egyezség garanciát jelent az érintett
munkavállalók számára, a munkáltatók szá-
mára pedig tervezhetõbbé teszi az élõmunka
költségeit.

1. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimál-
bér) a 2006-2008. évekre

Az OÉT – mérlegelve a létminimum szintjét
és várható alakulását, valamint a gazdasági
teljesítmények prognosztizált növekedését – meg-
állapodott arról, hogy a kötelezõ legkisebb mun-
kabér ( minimálbér) hatályos összege

a) 2006. január 1-jétõl havi 62 500 Ft,
b) 2007. január 1-jétõl havi 65 500 Ft,
c) 2008, január 1-jétõl havi 69 000 Ft legyen.
2. A képzettségtõl függõ ajánlott, illetve ga-

rantált bérminimumok a 2006-2008. évekre
2.1 Az OÉT megállapodott abban, hogy

2006. január 1-jétõl a legalább középfokú
iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget
igénylõ munkakört ellátók számára garan-
tált bérminimumok kerülnek bevezetésére a
következõk szerint:

a) 2006. január 1-jétõl 2006. június 30-ig
0-2 éves, a munkavállaló által betöltött mun-
kakörhöz szükséges szakképzettséget, képesí-
tést igénylõ szakmában szerzett gyakorlati idõ
(a továbbiakban: gyakorlati idõ) esetén az aján-
lott bérminimum a minimálbér 105%-a, leg-
alább két év gyakorlati idõ esetén 110%-a.

b) 2006. július 1-jétõl 2006. december 31-ig
0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bér-
minimum a minimálbér 105%-a, legalább két
év gyakorlati idõ esetén 110%-a.

c) 2007. január 1-jétõl 2007. december 31-
ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált
bérminimum a minimálbér 100%-a, legalább
két év gyakorlati idõ esetén 115%-a.

d) 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig
0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérmi-
nimum a minimálbér 120%-a, legalább két év
gyakorlati idõ esetén 125%-a.

A gyakorlati idõ feltételét az 50 év feletti mun-
kavállalók bérminimumra való jogosultságá-
nál figyelmen kívül kell hagyni.

2.2 Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyet-
ért azzal, hogy a 2.1 pont szerinti garantált
bérminimumoktól középszintû megállapodások-
ban a mindenkori érvényes minimálbér mérté-
kéig el lehet térni.

Természetesen a Munka Törvénykönyve alap-
ján a 2.l pont szerinti garantált bérminimu-
moknál magasabb mértékekrõl is meg lehet
állapodni.

2.3 Az OÉT ajánlja, hogy a felsõfokú iskolai
végzettséget és/vagy akkreditált felsõfokú szak-
képzettséget igénylõ munkakört ellátók bérmi-
nimuma érje el

a) 2006-ban a minimálbér 140%-át,
b) 2007-ben a minimálbér 150%-át,
c) 2008-ban a minimálbér 160%-át.
3. A következõ évekre vonatkozó bérpolitikai

törekvések
Az OÉT megállapítja, hogy a hazai bérek

fokozatos felzárkózásának alapjait a gyors
ütemû, tartós és kiegyensúlyozott gazdasági
növekedés teremtheti meg. Az OÉT a bérek
felzárkózásával egyenrangú törekvésnek te-
kinti a foglalkoztatás bõvítését. Ezen alapel-
vekbõl kiindulva az OÉT oldalainak közös
az érdekeltsége a bérek (keresetek) olyan nö-
velésében, ami összhangot érvényesít a reál-
kereset-növekedés, a foglalkoztatás-bõvülés,
valamint a termelékenység alakulása között,
és ezzel a bérfelzárkózás számára hosszabb
távon is stabil, kiszámítható pályát határoz
meg.

4. A 2006. évre szóló keresetnövelési ajánlás
4.1 Az OÉT a 2006. évi keresetnövelési aján-

lás mértékének meghatározása során a követ-
kezõ feltételekbõl indult ki:

a) A bruttó hazai termék (GDP) 4%-kal emel-
kedik.

b) A foglalkoztatás 0,5-1 százalékkal bõvül.
c) A nemzetgazdasági szintû munkatermelé-

kenység 3-3,5%-kal emelkedik.
d) A személyi jövedelemadó csökkentésének

hatására az ajánlott bruttó keresetnövekedést
átlagosan 1-1,5 százalékponttal meghaladó
nettó keresetnövekedés valósul meg.

e) A fogyasztói árszínvonal éves átlagban 2%-
kal emelkedik.

4.2 A 4.1 pontban foglaltak figyelembevéte-
lével, a reálkeresetek 3,5%-os növekedésének
elérése érdekében az OÉT megállapodott ar-
ról, hogy 2006-ban a bruttó keresetek átlago-
san 4-5%-os növelését ajánlja a vállalkozási
szférának, a kollektív bértárgyalásokat folyta-
tó szociális partnereknek.

5. Záradék
5.1 Az OÉT javasolja a kollektív tárgyalá-

sok részvevõinek, hogy az e megállapodás-
ban foglaltak figyelembevételével a 2006. évi
bértárgyalásokat haladéktalanul kezdjék
meg.

5.2 A kormányzati oldal vállalja, hogy az e
megállapodás miatt szükségessé váló törvény-
és rendelet-módosításokat kezdeményezi, illet-
ve azok kiadásáról gondoskodik.

5.3 Az OÉT megállapodott arról, hogy a
jelen megállapodást az éves bérajánlásról szó-
ló tárgyalások keretében évente értékeli.
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Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ TTTTTanácsanácsanácsanácsanács
megállapodásamegállapodásamegállapodásamegállapodásamegállapodása

az illetményrendszerek 2006. évi változtatásairól
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ

Tanács (OKÉT) – figyelembe véve az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsnak (OÉT) a minimálbér
emelésére, a képzettségtõl függõ garantált bér-
minimumok bevezetésére vonatkozó megállapo-
dását, valamint a versenyszféra számára 2006-
ra elfogadott 4-5%-os bruttó keresetnövelési
ajánlását – megállapodott arról, hogy a költ-
ségvetési intézményi szférában mûködtetett il-
letményrendszerek 2006. évi változtatására (a
szükséges törvénymódosításokra) az átlagosan
4,8%-os éves bruttó keresetnövekedés megvaló-
sítása érdekében az alábbi javaslatokat teszi.

1/ A közalkalmazottak illetményrendszere
1.1 A közalkalmazottak 10 fizetési osztályból

és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatá-
ban a garantált illetményminimumok 2006.
április 1-jétõl átlagosan 3,0%-kal emelkedjenek.

Az OÉT megállapodásban szereplõ minimál-
bér és garantált bérminimumok az alábbiak
szerint épüljenek be az illetménytáblába 2006.
április 1-jétõl:

a) Az illetménytábla A1 fizetési fokozatának
az illetménytétele legyen azonos a 62 500 fo-
rintos minimálbérrel.

b) A B1 fokozat illetménytétele haladja meg
a középfokú szakképzettséget igénylõ munka-
kört ellátó, legfeljebb 2 éves gyakorlati idõvel
rendelkezõk számára 2006-ra megállapított
65 700 forintos garantált bérminimumot.

c) A B2 fokozat illetménytétele érje el a
középfokú szakképzettséget igénylõ munkakört
ellátó, legalább 2 éves gyakorlati idõvel ren-
delkezõk számára 2006-ra megállapított 68 800
forintos garantált bérminimumot.

A 62 500 forintos minimálbért 2006. már-
cius 31-ig, valamint a B1 fizetési fokozatba
sorolt közalkalmazottnak a jogviszonyban töl-
tött harmadik évben a 68 800 forintos garan-
tált bérminimumát az OÉT megállapodás alap-
ján kiadásra kerülõ jogszabály írja elõ.

1.2  A felsõoktatási intézményekben oktatók
és a tudományos kutatók illetménytáblázatá-
nak az illetményalapját – az egyetemi tanári
munkakör 1. fizetési fokozatának garantált il-
letménytételét – 2006. április 1-jétõl 3,0%-kal,
havi 416 500 forintra indokolt emelni.

1.3 A közalkalmazotti pótlékalap 2006. április
1-jével 3,7%-kal, 19.600 forintra emelkedjen.

1.4 A teljesítményösztönzésre szolgáló 2%-os
keretösszeg az OKÉT 2005. évre vonatkozó
megállapodásában szereplõ hatályossági körben
2006-ban változatlan mértékkel maradjon fenn.

2/ A köztisztviselõk, a hivatásos szolgálati
jogviszonyban állók illetményrendszerei

2.1. A köztisztviselõi törvény hatálya alá
tartozókra vonatkozóan a köztisztviselõi illet-
ményalap 2006. április 1-jétõl 5,1%-kal, 36 800
forintra növekedjen.

2.2 A hivatásos szolgálati és a honvédségi
illetményrendszer hatálya alá tartozók eseté-
ben a köztisztviselõi illetményalap 5,1%-os
emelésének idõpontja 2006. január 1-je le-
gyen.

2.3 Az OKÉT felhívja a közigazgatási szervek
fenntartóit és munkáltatóit arra, hogy a Mun-
ka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munka-
vállalók keresetét a 2005-re elõirányzott átla-
gosan 4,8%-os keresetnövekedés, valamint a
minimálbér emelésére és a képzettségtõl függõ
garantált bérminimumok bevezetésére vonat-
kozó OÉT megállapodás figyelembevételével
emeljék.

Záradék
/1/ Az OKÉT felkéri a Rendvédelmi Szervek

Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórumát, hogy a
hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra
vonatkozó további bérpolitikai intézkedések-
rõl egyeztessenek és állapodjanak meg.

/2/ A minimálbér emelésérõl és a képzettség-
tõl függõ garantált bérminimumokról kötött
OÉT megállapodásnak a köztisztviselõi illet-
ményrendszerbe való beépítésérõl a Köztisztvi-
selõi Érdekegyeztetõ Tanácsban és az Orszá-
gos Önkormányzati Köztisztviselõi Érdekegyez-
tetõ Tanácsban egyeztessenek a felek.

/3/ Az OKÉT jelen megállapodása szolgáljon
alapul az oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális és más közszolgáltató tevékenységet
végzõ, nem költségvetési szervként mûködõ
szervezetek számára a 2006. évi keresetnöve-
lések tekintetében.

/4/ Az Önkormányzati oldal kezdeményezésé-
re – az OKÉT egyetértésével – a Kormány
vállalja, hogy a 2006. évi illetményemelések
feltételeinek javítása érdekében a Magyar Köz-
társaság 2006. évi központi költségvetési tör-
vényjavaslatában szereplõ államháztartási tar-
talék önkormányzatokra vonatkozó összege
legalább 50%-ának feloldására irányuló mó-
dosító indítványokat támogatja és javasolja a
Parlamentnek azok elfogadását.

/5/ Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy
a) 2007-tõl a közalkalmazotti illetménytáb-

la bértételeinek a növelésére – figyelemmel az
önkormányzati és az intézményi költségveté-
sek elfogadásának idõpontjára is – évenként
március 1-jével kerüljön sor;

b) a közalkalmazotti és a köztisztviselõi
illetményrendszerben az egyes fizetési (besoro-
lási) osztályoknál 2007-tõl kezdõdõen kerül-
jön fokozatosan bevezetésre két további fizeté-
si fokozat.

Budapest, 2005. december 7.

Kordás László s.k. Kormányzati oldal
Dr. Magyar Levente s.k. Önkormányzati oldal

Varga László s.k. Munkavállalói oldal
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* A  B/2 fokozatban biztosítva a minimálbér 1,1 szeresét.

Varázsbot a SzépmûvészetibenVarázsbot a SzépmûvészetibenVarázsbot a SzépmûvészetibenVarázsbot a SzépmûvészetibenVarázsbot a Szépmûvészetiben
Különleges ritkasággal, egy 4000 éves varázsbottal gyarapodott a Szépmûvészeti Múzeum Egyiptomi Gyûj-
teménye.

Baán László, a
S z é p m û v é s z e t i
Múzeum igazgató-
ja az MTI-nek el-
mondta: Hubai
Péter egyiptológus
talált rá a mû-
tárgyra egy pári-
zsi magánkeres-
kedõnél, akitõl

aztán megvásárolták. Ilyen kvalitású mûtárgy
viszonylag kevés, úgy 50-60 darab lehet a vi-
lágon. Az Egyiptomi Gyûjtemény ilyen léptékû
gyarapítására 20 éve nem volt példa.

A varázsbot meglehetõsen jó állapotban van,
körülbelül 20-25 centiméter hosszúságú, víziló
agyarból készült, s alakja annak természetes
ívét követi. Készítõje olyan lényeket (páviánok,
krokodil, párduc, oroszlán, víziló, keselyû) áb-
rázolt mûvén, amelyek szereplõi voltak annak
az õsi történetnek, amelyben a világ teremtése-
kor a felkelõ Nap isten segítõivel az oldalán
legyõzi ellenségét, a leggyakrabban hatalmas kí-
gyó alakjában ábrázolt Õskáoszt. Alkotójáról

nem sokat lehet tudni, de a megmunkálásból
ítélve igényes lehetett munkájára: figyelt a leg-
apróbb részletek kidolgozására is, az állati
testeket tökéletesen formálta meg, keze egyszer
sem bicsaklott meg a készítés során.

A varázsbotot az idõszámításunk elõtti 19-
18. században a középbirodalomban használ-
ták. Az ókori egyiptomiak hite szerint a vajú-
dás alatt és a gyermek világra jöttének pillana-
tában fejtette ki a bot mágikus hatását, amelyet
azért tulajdonítottak neki, mert úgy vélték, hogy
használata során a Nap isten születésének és
gyõzelmének története jótékony hatással van a
földi eseményekre, s így a szülésre. A varázs-
bot szerepe szülés után sem szûnt meg. A gyer-
mekágyas idõszak végéig az anya és gyermeke
közelében tartották, egyes feltételezések szerint
mágikus védelmezõ kört vontak köréjük a ritu-
ális eszközökkel, mások szerint a testükre he-
lyezték vagy az ágyuk alatt tartották. Varázsbot-
ok nõk és gyermekek sírjaiból is elõkerültek
elõ ugyanebbõl a korszakból, ami azt mutatja,
hogy a holtak lelkének újjászületésekor

(Múlt-kor/MTI-Panoráma)
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BátorságBátorságBátorságBátorságBátorság
Horrorisztikus képeket láthattunk a közelmúlt-

ban valamelyik televízió híradójában. Az asztal
közepén egy nagy tál állt telve sült csirkecomb-
bal. Egyszer csak a háttérbõl kinyúlt egy kéz, a
miniszter keze. Megragadott egy csirkecombot, s
elindult vele fölfelé. Amikor elért a rendeltetési
helyére kinyílt egy száj, a miniszter szája és
hatalmasat harapott a sült csirkecombba, meg-
rágta (szemmel láthatóan élvezettel) és lenyelte,
bizonyítandó, hogy a magyar baromfi „egészséges
és finom” (bár ez utóbbiban minden baromfinál
kételkedem). A kamera közelrõl folyamatosan
követte ezt az életveszélyes mûveletet. A miniszter
nem kis személyes bátorságról adott tanúbizony-
ságot a képernyõk nyilvánossága elõtt mikor a
legnagyobb madárinfluenza mizéria idején, ami-
kor keleti szomszédunknál úgy hullottak a
baromfik, ahogy irtották õket, a televízió nyilvá-
nossága elõtt bizonyította, hogy a magyar csirké-
tõl nem kell félni. Ez még akkor is elismerendõ,
ha tudjuk, hogy a sült csirke nem fertõz, csak az
élõ. Ez az, amit elvárhatunk egy tárca élén álló-
tól, hogy személyesen álljon ki a rá bízottak
védelmére. S ezt a személyes bátorságot várnánk
el tõle akkor is, mikor a felügyeletére bízott
kutatóintézetek érdekében kellene föllépnie meg-
védve õket attól az ostoba hivatali felfogástól,

hogy ezek a mai magyar mezõgazdaságban telje-
sen fölöslegesek, s csak azt a célt szolgálják,
hogy pénzügyi vészhelyzet, megszorítások idején
pufferként szolgáljanak védve a hivatalnokok szé-
keit. Azt a célt szolgálják, hogy innen lehessen
elvonni költségvetési pénzeket, innen lehessen
elbocsátani embereket. Most már általában jól
képzett kutatókat (mert az elõdök alapos munká-
jának köszönhetõen más már nem nagyon ma-
radt). Szívesebben nézném az elõbbieknél azt a
képsort, amikor kinyúlik a miniszteri kéz, meg-
ragadja az elõterjesztõt, vagy a tanácsadót, köze-
lebb húzza magához, no nem azért hogy beleha-
rapjon, mint a csirkecombba, hanem azért, hogy
jól megrázza és rákiáltson. Rossz tanácsot adsz.
Nem gyengíteni kell a kutatóintézeteket, hanem
erõsíteni, helyzetüket stabilizálni kell, és hasz-
nálni kell õket, mert erre van szüksége a jövõ
fejlõdõ mezõgazdaságának. Nem véletlenül alapí-
tották ezeknek az intézeteknek a többségét az
1800-as években. Az alapítók tudták, hogy ha a
fejlett világhoz akarunk tartozni szükség van az
állami kutatóintézetekre, és a befektetett pénz
hasznosulni fog a köz javára. Így is történt. Nem
kívánunk sokat, csak azt, hogy a miniszter bát-
ran mondja ki: megállj, a kutatóintézeteket nem
gyengíteni, hanem támogatni kell, mert ez a mi
hasznunk. Úgy tûnik manapság ehhez kell nagy
bátorság, de még bízunk benne, hogy megvan.

Kuti László

Az EMIR segít a pályázatkészítésbenAz EMIR segít a pályázatkészítésbenAz EMIR segít a pályázatkészítésbenAz EMIR segít a pályázatkészítésbenAz EMIR segít a pályázatkészítésben

Nincs titok az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) elõtt: naprakész ada-
tokat szolgáltat az EU-támogatások felhasználásáról, és lehetõvé teszi a pályázatok nyomon
követését a beadástól a fejlesztések megvalósításáig.

Íme az EMIR mérlege: több
mint 1300 felhasználó, 43 ezer
iktatott dokumentum, 13 ezer
pályázat – ebbõl 2500 szerzõ-
déskötési fázisban. Az
informatikai rendszert tavaly no-
vemberben kezdték élesben tesz-
telni, január óta mûködik is,
sõt egy komoly akadályon már
túl van: az Európai Bizottság
megkapta az elsõ olyan, az uni-
ós pénzek felhasználásáról szó-
ló elszámolást, amely az EMIR
adatbázisa alapján készült. Ed-
dig ötven olyan szervezetet kap-
csoltak be a rendszerbe, ame-
lyeknek valamilyen módon kö-
zük van a közösségi támogatá-
sok felhasználásához. Az
EMIR-t különbözõ jogosultsá-
gokkal 1200-an használják.
Noha az igények ennél maga-
sabbak, legalább 1800 hozzá-
férésre lenne szükség. Az EMIR
a bevitt adatokért cserébe szol-
gáltatásokat nyújt. Menedzseli

például a pályázatok
hiánypótlását, feldol-
gozását és összefog-
lalását. A fejlesztési
elképzeléseket, az
azokhoz tartozó szá-
mokat, szöveges ré-
szeket, a pályázók
adatait beérkezésük
után iktatják a rend-
szerbe. Az EMIR-be el-
lenõrzési szemponto-
kat is beépítettek, így
amikor egy adat nem
felel meg a pályázati
kiírásnak, azonnal jelzi; ez hi-
ánypótlást, rosszabb esetben ki-
zárást eredményez.

Valamennyi pályázathoz kap-
csolódik egy kezelõfelület; a
rendszer rögzít minden lépést,
mutatja a határidõket, és meg-
mondja, ki végezte el a felada-
tot. A rendszerben benne van a
pályázathoz tartozó levelezés: ki
és mikor küldte, arra ki és mi-

kor válaszolt. Dön-
tésre csak akkor
mehet a pályázat, ha
minden formai és
tartalmi feltétel tel-
jesült. Mivel az
EMIR-ben elõre el-
készített formaleve-
lek vannak, a doku-
mentumokat csupán
a pályázó adataival
kell aktualizálni – és
már nyomtatja is a
gép.

Az  EMIR egyben
adatbázis is: lekérdezhetõk a
pályázati adatok és pénzfelhasz-
nálási eredmények akár cégcso-
portonként, régiónként vagy ép-
pen pályázati célonként. Azt is
meg tudja mondani a rendszer,
mennyire sikeres egy-egy pályá-
zati cél, így lehetõséget nyújt a
tervezés korrigálására.

Az EMIR internetes elérhetõ-
sége: www.emir.gov.hu.
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ellenõrellenõrellenõrellenõrellenõrizhetõ a munkahelizhetõ a munkahelizhetõ a munkahelizhetõ a munkahelizhetõ a munkahelyi eszközhasználayi eszközhasználayi eszközhasználayi eszközhasználayi eszközhasználattttt

A munkáltatók érthetõ igénye, hogy információt szerezzenek az alkalmazottak eszközhaszná-
lati szokásairól, véleményeirõl,  hatékonyságáról. Kíváncsiságuknak ma már a technika egyre
kevés bé szab gátat, így még nagyobb szerep jut a személyiségi jogok védelmének, a vonat-
kozó jogszabályok megfelelõ értelmezésének és betartatásának.

Szinte semmilyen technikai akadálya sincsen
annak, hogy a munkáltató néhány mozdulattal
információt kapjon a munkavállaló munkahe-
lyi  elektronikus levelezésének tartalmáról,
internetezési szokásairól vagy  telefonbeszélge-
téseinek adatairól. A munkáltatói intézkedése-
ket gyakran a “hatékonyságnövelés”, „termelé-
kenységjavítás” vagy egész egyszerûen a ”mun-
kahelyi fegyelem” hangzatos szavaival indokol-
ják, mindez azonban nem jelenti azt, hogy az
eljárások minden tekintetben jogszerûek len-
nének. Az eszközhasználattal kapcsolatos
munkáltatói jogok, lehetõségek és a gyakorlat
megismerése érdekében az Adatvédelmi Biztos
Irodájának éves jelentésében található állás-

foglalásokat tekintjük át Gulyás Csabának, az
adatvédelmi biztos fõtanácsadójának iránymu-
tatásával.

A hivatalhoz eljuttatott panaszok száma alap-
ján az egyik legaktuálisabb kérdés jelenleg a
munkavállaló rendelkezésére bocsátott eszkö-
zök használatának ellenõrzése. Ezzel kapcso-
latban az adatvédelmi biztos kiindulásként le-
szögezte: “Tekintettel a munkáltató ellenõrzési
jogosultságára, illetve arra, hogy a munkavál-
laló a munkáltató eszközeit (számítógépet,
hozzáférést) használja, nem kifogásolható, ha
a munkáltató a használatot ellenõrzi.” Ezt azon-
ban csak a munkavállalók elõzetes tá-
jékoztatását követõen teheti meg, vagyis a mun-
kavállaló figyelmét fel kell hívni arra, hogy a
munkál-tató az internet használatát, illetve a
számítógép adathordozóinak tartalmát ellenõriz-
heti. Ha az ellenõrzés során a munkavégzéshez
nem köthetõ személyes adatokat találnak a
számítógép adathordozóján – amiket egyébként

a munkáltató utasítása szerint nem lehetne ott
tárolni –, a munkáltató felhívhatja a munkavál-
laló figyelmét erre a tényre, de saját maga, a
munkavállaló tudta nélkül, nem törölheti azo-
kat. A munkáltató az ellenõrrésrõl a munka-
vállalót köteles értesíteni, az ellenõrzés során
tudomására jutott személyes adatokat nem
kezelheti, azokat nem használhatja fel.

A kialakult adatvédelmi gyakorlat szerint ab-
ban az esetben, ha a munkáltató a munkavál-
laló munkahelyi e-mail levelezését akarja ellen-
õrizni, ezt csak akkor teheti meg, ha felhívja a
munkavállaló figyelmét arra, hogy a rendelke-
zésére bocsátott e-mail cím forgalmát ellen-
õrizheti. Különbséget kell azonban tenni az e-
mailek tartalmának átvizsgálásakor a beérke-
zõ, illetve a munkavállaló által megírt e-mailek
között. A beérkezõ magánleveleket – amelyek
tartalmát a címzett munkavállaló nem tudja
kontrollálni – a munkáltató nem ismerheti meg.
A munkáltatónak ekkor csupán arra van lehe-
tõsége, hogy utasítsa a munkavállalóját, hogy a
hivatalos levelezésre szolgáló e-mail címen ma-
gánjellegû levelezést ne folytasson. Amennyiben
a beérkezõ levél tartalma a tárgya alapján nem
egyértelmû, vagy nincs megadva, és a munkál-
tató alapos okból szükségesnek tartja, hogy a
levél tartalmát megismerje, elsõsorban a cím-
zett munkavállalótól kell tájékoztatást kérnie.
Ha ez nem lehetséges – például a munkavállaló
tartós távollé-te miatt –, a levelet az érintett
mun-kavállaló által erre felhatalmazott másik
munkavállaló tekintheti meg. Ha ilyen személyt
az érintett munkavállaló nem jelölt ki, a mun-
káltató beletekinthet a levelekbe. Az ellenõrzés
során megismert személyes adatokat a mun-
káltató nem kezelheti, nem használhatja fel. A
munkavállaló által megírt e-mailek ellenõrzésé-
nél a munkáltatói jogosítványok jóval széleseb-
bek, mint a bejövõ e-mailek esetében, mivel
ekkor az érintett – vagyis a munkavállaló – az
e-mail elkül-désével hozzájárulását adja a saját
személyes adatainak megismeréséhez és kezelé-
séhez.

Irányadó szabály, hogy a telefonhívások listá-
zásával a munkáltató nem ellenõrizheti a telefon
használatát. Mind a hívó, mind a hívott fél
személyes adatának minõsül az, hogy adott idõ-
pontban beszélgetést folytattak, és azt egymással
tették. Tekintettel arra, hogy a hívott fél hozzá-
járulásának beszerzése gyakorlatilag nem lehet-
séges, a híváslista készítése még a munkaválla-
lók hozzájárulása esetén sem lenne jogszerû.

(Forrás: Magyar Hírlap)
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2005. október 7. péntek 10 óra
Sokat hezitáltam, hogy mit tegyek kedves Olva-

sóim, folytassam ott, ahol abbahagytam a koráb-
ban megjelent tudósítást vagy inkább a legújabb
eseményekrõl, az idei bértárgyalásokról tájékoz-
tassam Önöket? Végül úgy döntöttem, hogy ug-
rom egy évet és a mában folytatom. A közelmúlt
eseményeirõl lesz még bõven lehetõségem írni,
hiszen 2006 választási év, és a korábbi eszten-
dõk tapasztalatai szerint ilyenkor lelassul az ér-
dekegyeztetés munkája az új kormány hivatalba
lépéséig.

Szokatlanul késõn, október 7-én kezdõdtek
a tárgyalások az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsban (OÉT) a 2006. évi költségvetésérõl,
az adókról és járulékokról, a 2006. évi mini-
málbérrõl és a versenyszféra bérajánlásáról.
Korábban ugyanis már augusztus végén fogla-
koztunk e témákkal. Ez a késedelem magában
hordozta annak a lehetõségét, hogy kifutunk
az idõbõl, de veszélyeztette a közszféra bértár-
gyalásait is. Ugyanis a kormány bejelentette,
hogy csak akkor hajlandó érdemben tárgyalni,
ha elfogadtuk a minimálbért. Ez magyarázha-
tó azzal, hogy a bértábla legkisebb értéke (A1)
azonos a minimálbérrel, de elfogadhatatlan
azért, mert nem törvényszerû a kettõt így össze-
kötni. Korábban is elég gyakori volt, hogy
párhuzamosan folytak a tárgyalások, sõt az is
elõfordult, hogy elõbb állapodtunk meg a köz-
szféra béreirõl, mint a minimálbérrõl és a
bérajánlásról. Az sem elõírás, hogy az A1-nek
azonosnak kell lenni a minimálbérrel, vélemé-
nyem szerint jóval nagyobbnak kell lennie.

Október 7-én pénteken a megszokott idõben, 10
órakor és a megszokott helyen, a Fehér Házban
kezdõdtek a tárgyalások négy napirendi ponttal,
és kb. ötven perces késéssel. Ugyanis a kormány-
oldalról többen, a munkaügyi miniszter és a
pénzügyminiszter egy, ugyanerre az idõre szerve-
zett konferencia elõadói voltak, a saját elõadásán
mégiscsak illik ott lennie az embernek.

A napirendi pontok:
1. Elõterjesztés az adókról, járulékokról és

egyéb törvények módosításáról.
2. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2006. évi

költségvetésérõl.
3. A 2006. évi bértárgyalások megkezdése.
a) A 2005. évi keresetnövekedési ajánlás várha-

tó teljesülése
b) Javaslatok a 2006. évi OÉT bérmegállapo-

dás tartalmára
c) Javaslat a legkisebb munkabér 2006. évre

érvényes emelésére
4. Elõterjesztés a foglakoztatási helyzetrõl, az

elõlépést szolgáló gazdaság- és társadalompoliti-
kai intézkedésekrõl és a továbbképzés irányairól.

... és akkor elkezdõdött

Természetesen mielõtt hozzáfogtunk volna e
kérdések tárgyalásához, elõször meghallgattuk a
kormány napirend elõtti elõterjesztését, sõt rea-
gáltunk is rá.

A kormányoldal elnöke (az FMM politikai ál-
lamtitkára) bejelentette, hogy mindent megtettek
annak érdekében, hogy idõkorlátozás nélkül létre
jöhessen a megállapodás. Fontos, hogy a tárgya-
lásokat idõben le lehessen zárni, de az is fontos,
hogy elinduljon az ágazati érdekegyeztetés. Kije-
lentette, hogy céljuk a megállapodás. Idõben va-
gyunk, de készüljünk az ágazatokra is, fejezte be.

Nem az ÁPB-k (Ágazati Párbeszéd Bizottságok)
státuszáról, hanem a 2006. évi minimálbérrõl, a
bérajánlásokról  tárgyalunk, reagált oldalelnö-
künk. Korábban is kezdhettünk volna, tette még
hozzá, majd kijelentette, hogy egyetértünk a meg-
állapodások fontosságában. Ha itt elhúzódnak a
tárgyalások, az a munkahelyeken gondot okoz,
mert késón állapodnak meg hallatszott el még az
oldalunkról.

A kormánynak nincsen közvetlen beavatkozási
jogköre, mi viszont meg akarunk állapodni,
mondta a munkáltatók képviselõje.

A kormányoldal szóvivõi tisztét ellátó pénzügy-
miniszter elõször is elnézésünket kérte a vára-
koztatásunkért, majd ismertette a már benyújtott
adótörvény módosítás három fõ vetületét.

Elmondta amit már tudtunk, hogy az ÁFA
csökkentés, amely már kivételesen átment a par-
lamenten, kétütemû. Az idén az üzemanyag ÁFÁ-
ja csökken (ezt észre is vettük, mert eltûntek a
benzinkutaknál az árak a „totemoszlopokról”), a
többié pedig jövõre változik.

Több olyan változtatás is lesz, amely részben
2006-ban, részben késõbb kerül bevezetésre. Pl.
az SZJA sávhatára most 1 500 000 Ft-ról 1 850-
re emelkedik, de öt év múlva már 3 000 000 Ft
lesz. A különbözõ negatív tapasztalatok alapján
viszont korlátozni kívánják a különbözõ kedvez-
mények érvényesítését, kivéve egy-két elemet, mint
például az étkezés. A társasági adó 5 millió
forintig a korábbi 16-al szemben 10 százalék
lesz.

Mi azzal a szemmel nézzük a javaslatot, hogy
a vállalkozások mennyivel segítik a foglalkozta-
tás helyzetét, a bértárgyalásokat és a kiszámítha-
tóságot, szólt hozzá szóvivõnk a témához. Fon-
tosabb, hogy igazságos teherviselés legyen, mint
az egyszerûség, folytatta, és hozzátette, hogy ilyen
javaslatunk lesz:

1. Nagyon rossz visszhangot váltott ki az adó-
mentes juttatások kettõs korlátozása. Ezért a
jövedelemfüggõ határt (15 százalék), mint elvet
sem tudjuk elfogadni, mert a kiskeresetûeknek
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Évekre szóló megállapodás
Kuti László Haditudósítása: a szociális partnerek közötti

egyezség megszületésének hiteles története
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hátrányt jelent. Az az igazság, hogy a felsõ határt
sem szeretjük, tette még hozzá.

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosításnál
nem fogadjuk el azt a változatot, amelyik a döntést
kiveszi a tagok kezébõl.

3. Javaslatot tettünk több természetben juttatás
adómentes határának az emelésére. például az
étkezési hozzájárulás (elsõsorban a meleg étkez-
tetés), illetve az iskolakezdési támogatás növelé-
sére.

4. A kétkulcsos adótáblával szemben
a többkulcsos jobb, ezért mi egy négy-
kulcsost javaslunk.

Tudunk-e ez utóbbiról érdemi tárgya-
lást folytatni vagy a koalíciós megálla-
podás megköti a kormány kezét. Az
ÁFA csökkentése elfogadható. Mi a mun-
kabérekhez kapcsolódó adók (SZJA és
járulékok) csökkentését tartjuk fontos-
nak, mondta, majd megkérdezte a mi-
nisztert: hogy látja az adórendszer fog-
lakoztatást biztosító hatásának a segítését.

Mi aszerint nézzük a módosítási javaslatokat,
hogy segítik-e a növekedést és a versenyképessé-
get vagy sem, mondta a munkáltatók szóvivõje.
Az iparûzési adó és az élõ munka költségeinek
csökkentése jobban segíti a céljainkat, mint az
ÁFA csökkentés, folytatta. Az elõrejelzések, a
hosszútávú prognózisok jók.

Eddig hiányoltuk a számszerû hatásvizsgálatot,
most megkaptuk, de nem tetszik. Az élõmunka
költségeinek csökkentése területén nincs elõrelé-
pés, sõt növekednek a terheink. Jelentõs csökke-
nésre csak 2007-tõl számíthatunk, mivel az EHO
csak 2006 novemberében szûnik meg. A termé-
szetbeni juttatások csökkentése elfogadhatatlan,
ezek egy része a vállalatok mûködési költsége.
Végül megjegyezte: nemcsak a vállalkozások ter-
hei fognak nõni, hanem az államapparátusé is.

A pénzügyminiszter válaszában megjegyezte: le-
hetséges, hogy a legkisebb bruttó bérben csinál-
juk meg a legnagyobb nettót. Az önkéntes pénz-
tárakkal kapcsolatban már korábban megfogal-
mazódott a javaslat. Helyes, ha a megtakarításo-
kat növeli az adókedvezmény. Nem a kedvezmé-
nyeket, hanem a visszaéléseket akarják korlátoz-
ni, ezért a mikéntben van tárgyalási lehetõség. Az
étkezési hozzájárulás és az iskolakezdési támo-
gatás növelésekor 2 százalékos inflációt vettek
figyelembe. Az viszont csalódást okozott, hogy
eddig milyen kevesen vették igénybe a foglakozta-
tás növelésénél az eddigi lehetõségeket. Az ipar-
ûzési adóval kapcsolatban most csak ennyi a
kormány lehetõsége, de 2007-tõl megszûnik (ter-
mészetesen ez az adónem).

Több kérdésben tárgyalásos helyzet van, állapí-
totta meg szóvivõnk, ezért most az elvi kérdéseket
tisztázzuk, és a gyakorlati megoldásokra a bizott-
ságokban keressük a választ. A részletes vitát ne
most folytassuk le, hanem a bizottságokban.

Támogattuk a közigazgatási reformot, vette át a
szót a munkáltatók szóvivõje, amely kialakítaná
a régiókat, és meghatározná az önkormányzato-
kat. Az EHO-nál nagyon jó a csökkenés, ugyan-
akkor túl sok adminisztrációt jelent a vállalatok-

nak az adómentes juttatások lebonyolítása. Ezek
után javasolta a magán gépkocsi használat ki-
lométerenkénti 3 forintos normájának, a 110
forintos adómentes napidíjnak, a külföldi napi-
díjak 10 dolláros határának, a lakáscélú támo-
gatások adómentes határának felemelését. Egyet-
értenek, hogy a részletekrõl a bizottságokban tár-
gyaljunk, és javasolják, hogy minél hamarabb
kezdõdjenek meg a tárgyalások.

A bizottsági tárgyalások ötletével a
pénzügyminiszter is egyetértett, és fo-
gadókészségét jelezte több javaslattal
kapcsolatban is. Ugyanakkor megjegyez-
te, hogy a kormány az ÁFÁ-nál nem
tud elmozdulni eredeti javaslatától. Néz-
zük meg a szakszervezet javaslatát az
adótáblával kapcsolatban, ha ez hozza
a kormány céljait, akkor foglakozha-
tunk vele, folytatta. Az adómentes jut-
tatásokban van tárgyalási lehetõség. A
napidíj és hasonlók növelésérõl tár-

gyalhatunk, de az EHO megszüntetésének elõre-
hozása lehetetlen fejezte be a hozzászólását, majd
még hozzátette: jó lenne a jövõ pénteken megál-
lapodni. Ezzel mindenki egyetértett.

Nehéz kérdés a költségvetés
A második napirend megtárgyalását ugyanazok-

kal a szóvivõkkel kezdtük meg. A költségvetési
javaslatot szeptember 30-án benyújtotta a kor-
mány a parlamentnek kezdte hozzászólását a
kormányoldal szóvivõje (ezt már tudtuk, mert az
Országgyûlés honlapjáról is letölthetõ volt, s azt
is tudtuk, hogy már csak közvetve tudjuk befo-
lyásolni), majd ismertette a fõbb számokat, amivel
számolt  kormány. például GDP növekedés 4,
infláció 2, munkatermelékenység növekedése 3-4
százalék, beruházások növekedése 2-4, háztartá-
sok fogyasztásának növekedése 3-3,5, állóeszköz
növekedés 6-8, export-import növekedés 10-12
százalék (az elõbbi a nagyobb), az eredmény
szemléletû hiány 4,7 százalék (az autópálya struk-
túra befolyásolhatja). Elmondta azt is, hogy 3-4
százalékos bérnövekedéssel számolnak. Kiemel-
te, hogy az ágazatok közül a felsõoktatás kap sok
pluszt (igaz ez onnan nézve nem látszott).

Mi is elsõ körnek fogjuk föl a mai tárgyalást,
kezdte szóvivõnk a hozzászólását. Kérdés, hogy a
költségvetés mennyiben segíti az elvárásainkat, me-
lyeknek végeredménye a munkavállalók körülmé-
nyeinek javítása. Két prioritásunk, hogy segítsen
egy dinamikus növekedést, és minden eszközzel
járuljon hozzá a foglalkoztatás bõvítéséhez.

Másik szóvivõnk – mert, mint tudják e témánál
mindig kettõ van: az egyik a versenyszféra a
másik pedig a közszféra részérõl – megjegyezte,
hogy a közszférát érintõ kérdésekrõl majd az
OKÉT-ben tárgyaljunk. Fontos, hogy a költségve-
tési bevételek ne csökkenjenek folytatta, ezért mi
nem voltunk lelkes képviselõi az adócsökkentés-
nek. Ami egyébként egy fontos cél, de nem mind-
egy, hogy mikor alkalmazzuk. A nagyobb adó-
csökkentés még nincs bent ma a társadalomban.
Az életminõség alakulásának a közszolgáltatás
fontos eleme, s nem látjuk biztosítottnak ennek
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szinten tartását. Szükség van az önkormányzati
reformra, tette hozzá, de szükség van államre-
formra is, amelyben megfogalmazzuk az állam
szerepét. Kérdés az is, hogy meddig finanszíroz-
hatók a veszteséges állami vállalatok.

Úgy tûnik, hogy gond van a maastrichti krité-
riumok teljesítésével, kezdte a munkáltatók szó-
vivõje, és emiatt csúszhat az euró bevezetése.
Oldalunk minden olyan lépésben támogatja a
kormányt, ami a növekedést és a versenyképes-
séget szolgálja, és a kritériumok teljesítését se-
gíti, folytatta. Szerintük a reálkeresetek nem
nõhetnek a GDP-vel azonos ütemben. Egyetérte-
nek azzal, hogy elsõbbséget élvez az EU-támoga-
tások hazai biztosítása, viszont nem jó, hogy az
elkülönített alapoknál újabb alap jelenik meg.

Van idõnk, reagált a pénzügyminiszter, majd
bizodalmát fejezte ki, hogy a szakértõk megtalál-
ják a szükséges többleteket. Ezek után megkö-
szönte az oldalak támogatását, és már véget is
ért e napirendi pont tárgyalása.

A jövõ évi minimálbérrõl
A harmadik napirendi pont tárgyalásához úgy

fogtunk hozzá, hogy a munkáltatói és a kor-
mányoldalon változtak a szóvivõk, és a munkál-
tatóké mindjárt azt javasolta, hogy a három
alpontot egybe tárgyaljuk. Mi viszont ragaszkod-
tunk ahhoz, hogy a 2005. évi beszámoló külön
hangozzon el, ez is lett.

A 2005. évi eddigi bérfolyamatok megfelelnek a
magállapodásnak, mondta a kormányoldal új
szóvivõje, a munkaügyi miniszter. A tények tük-
rözik a számokat, jegyezte még meg.

Elfogadjuk a tájékoztatót, nincs szükség kor-
rekcióra, közölte oldalunk véleményét a szóvi-
võnk, de az átlag mögött jelentõs szórás van. Az
alacsony jövedelmû ágazatokban, egyes fizikai
szakmákban nagy az elmaradás.

Elfogadható, hogy ne bonyolódjunk részletes
vitába, jelentette ki a munkáltatók szóvivõje, bár
nem boldogok, hogy a reálkeresetek növekedésé-
nek az üteme láthatóan meghaladja a GDP növe-
kedés ütemét. Oldaluk hosszú távon ezt nem
támogatja.

Írásban tettünk javaslatot a bérmegállapodás
tartalmára illetve a minimális bérre tért át a b)
és c) alpont tárgyalására a kormányoldal szóvi-
võje. A megállapodás szándékával ültünk az asz-
talhoz folytatta, bár azt tudjuk, hogy itt nem a
kormányé a fõszerep, de véleményünk és javas-
latunk is van. Bejelentette, hogy a korábbi szak-
szervezeti javaslatok figyelembe vételével, javasla-
tot tettek a szabályozás módosítására. Eszerint:

1. A minimálbér szabályozását kössük a létmi-
nimumhoz.

2. Az OÉT hatásköre maradjon érintetlen.
3. a Minimálbérhez kapcsolódjon két bérmini-

mum. E szerint, ha a minimálbér 1,0, akkor a
középfokú végzettséggel rendelkezõk minimálbére
(szakmunkás is) annak 1,1-szerese, a felsõfokú
végzettséggel (egyetem, fõiskola) rendelkezõk mi-
nimálbére a minimálbér 1,2-szerese legyen. Ter-
mészetesen az OÉT ettõl felfelé eltérhet. Ez biz-
tonságos elõrehaladást tesz lehetõvé.

Hozzátette azt is, hogy 2006-ban a törvényben
rögzítettekhez képest nagyobb értékekben kíván-
nak megállapodni. A minimálbérben 63 000 fo-
rint környékén szeretnének megállapodni, de a
kormány csak javaslatot tesz. Céljuk viszont,
hogy a minimálbér nagyobb dinamizmussal nö-
vekedjen (ez is régi szakszervezeti javaslat).

A bérnövekedés mértéke szerintük 3 százalék
legyen. Azt viszont szeretnék, ha Magyarországon
a béreket a munkáltatók legálisan fizetnék ki, és
a munkavállalók legálisan kapnák meg. Az az
igazság, hogy ez a munkavállalók és a munkál-
tatók érdeke is. A magyar munkavállalóknak meg
kellene érteni, hogy nem akkor járnak jól, ha
minimálbéren vannak bejelentve, vagy sehogyan
és zsebbe kapnak valamit, hanem akkor, ha le-
gálisan kapják meg a tisztes bérüket (lelkileg
akármilyen fájdalmas, hogy adózni kell utána).
Sokan azt hiszik, hogy jól átverik az államot,
mert nem fizetnek adót, és ez Magyarországon
nagyszerû tett (sajnos), de csak magukat verik át.
Az illegális pénzek nem számítanak be a nyugdíj-
alapba, és ha az illetõ munkavállaló megbeteg-
szik, vagy megsérül, ott áll támogatás és jövede-
lem nélkül. Nemcsak a pénzérõl mondott le,
hanem azokról a jogairól is. amelyek az érdekeit
védhetnék.

A miniszter hozzátette, hogy ajánlásuknak van
két hagyományos eleme:

1. A bérajánlás tartalmazza, hogy a fizikai
munkások bére legyen erõsebb dinamikájú.

2. Az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban szüles-
senek javaslatok.

Elmondta azt is, hogy a közszférában a ver-
senyszférával megegyezõ, annál nem kevesebb
béremelésre gondolnak. (Megjegyzem a közszféra
késõbb megkezdõdött bértárgyalásain ezt nem
igazán vettük észre.) Igyekezzünk megállapodni,
hogy 2006 kiszámítható legyen, fejezte be hozzá-
szólását.

Oldalunk szóvivõje nem kertelt, hanem mind-
járt indulásként bejelentette a minimálbér javas-
latunkat. Eszerint a minimálbér 65 000, a kö-
zépfokú legkisebb bér 81 250 és a felsõfokú
legkisebb bér 97 500 forint lenne. Kezdeményez-
zük az Európai Szociális Karta 4-es cikkelyének
az aláírását, és a minimálbér emelésénél egy
több éves program kialakítására törekszünk,
folytatta. Több mint 10 éve mondjuk, hogy a
minimálbér legalább érje el a létminimumot. Az
Európai Szociális Karta az átlagkeresetek 60
százalékban ajánlja a minimálbért. A három elem
szakszervezeti javaslat, és mi akarjuk a szakmai
bérminimumok, bértáblák, bértarifák megvalósí-
tását, tette még hozzá.

Javaslatként kezeljük a kormány ajánlatát, de
teljesen logikus, hogy ma nem lesz megállapo-
dás, mondta a munkáltatók szóvivõje. Rögzítsük
azt, hogy a reálkeresetek üteme ne haladja meg
a GDP növekedésének ütemét. Szerinte hosszútávú
megállapodásra csak a 2006. évi megállapodás
után kerülhet sor. Abba most ne menjünk bele,
hogy nincsenek ágazati megállapodások, reagált a
mi javaslatunkra. A konstrukcióhoz további ada-
tokat kérnek, többek között azt. hogy a kor-
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mánynak mekkora bevétele lesz az új fokozatok-
ból. A három elem valóban régi szakszervezetei
követelés, de nekik több problémájuk is van vele.
Pl. az, hogy nagymértékben beavatkozik a vállal-
kozási autonómiába (a bérszabályozásra emlé-
keztetet). A minimálbér-ajánlat pedig nagy terhet
jelent a vállalatoknak, ezért õk 61 000 forintot
javasolnak. A három lépcsõ jó ott, ahol rendezett
munkaügyi kapcsolatok vannak. Ez bizonyos
üzemméret fölött természetes, de a kisvállalko-
zásoknál gondot okoz, ezért õk nem fogják támo-
gatni. Félõ, hogy bizonyos munkáltatók lejjebb
fogják sorolni a munkavállalókat. Ezért a három
elemet nem támogatják. A minimálbért teljes
mértékben nem lehet elszakítani a létminimum-
tól, de 100 százalékban nem is felelhet meg
neki. Ezért ezt sem támogatják. Nem értenek
egyet azzal sem, hogy a szabályokat a Munka
Törvénykönyvében rögzítsék (ezzel egyébként a mi
oldalunk többsége sem értett egyet), mert ez jo-
gosítványszûkítést jelent.

A részletes vitában aztán sokan hozzászóltak
mindhárom oldalról pro és kontra a javaslatok-
hoz a végsõ egyetértés legkisebb jele nélkül. Még
az oldalakon belül is elhangzottak ellentmondó
vélemények, de ez ilyenkor még abszolút normá-
lis. A vita közben természetesen többször elhang-
zott, hogy „majd a bizottság folytassa a részletek-
rõl”, „zárjuk le”, „úgy látszik fáradunk”, stb. Végül
abban maradtunk, hogy tisztázzuk az induló po-
zíciókat, oldalunk ennek megfelelõen tesz egy
javaslatot a minimális bérre, és a kormány küld
egy menetrendet. A miniszter még hozzátette, hogy
14-ig kéri a javaslatokat vagy a nyilatkozatokat.

A negyedik napirendi pontban egy már többször
tárgyalt javaslatot tekintettünk át, amelyet már az
elõzõ hónap végéig be is kellett nyújtani, de még
lehetett változtatni rajta, mondta a kormányol-
dalról a munkaügyi miniszter. Azt még hozzátet-
te, hogy ezen az elõterjesztésen nyugodhat egy
három éves elõre mutató program.

Az oldal szóvivõi tisztét ellátó helyettes állam-
titkár még hozzátette: a helyzet nem túl jó. Mit
lehet tenni? Elég rugalmas-e a munkaerõ piac?

Oldalunk nem állított e témához külön szóvi-
võt, ezért többen is hozzászólhattunk volna, de
csak ketten tettük. Több tárcát is érint az anyag,
ki kell találni, hogy hogyan lehet elõrelépni, az
elõterjesztés egy jó diagnózis, amire alapozni lehet
a jövõt, de még dolgozni kell rajta volt, a hoz-
zászólásunk lényege.

Reális helyzetelemzés, mondta a munkáltatók
szóvivõje is (nekik volt), ezért észrevételeket csak
a programhoz tettek. A prognózis túl optimista,
mondta és példákkal is alátámasztotta a mon-
dandóját.

A kormányoldal szóvivõje még tudomásunkra
hozta, hogy az elõterjesztés készítésébe több tár-
ca is be lett vonva, majd az elnök lezárta az
ülést.

Ezt követõen a munkaügyi miniszter kérésére
még napirend után beszélgettünk a személyek
szabad mozgásáról, melyrõl az EU-s tagországok
szakminiszterei fognak a közeljövõben egyeztetni,
és kíváncsi a szociális partnerek véleményére,

illetve a segítségünket kéri. Megadtuk. Szinte
mindenki hozzászólt a két oldal részérõl, s hogy
ez mekkora segítséget jelentett…?

2005. október 14. péntek 10 óra
Egy hét múlva ott folytattuk, ahol abbahagytuk,

de még új téma is került az OÉT plenáris ülé-
sének napirendjére:

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 2005.
október 7-i napirendjének folytatása

a) az adókról, járulékokról és egyéb költségve-
tési befizetésekrõl szóló törvényjavaslat

b) a 2006. évi központi költségvetési javaslat
c) a 2006. évi bérjavaslatok
2. Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a

foglakoztatásért (2005-2008)

A foglalkoztatásról
Errõl a plenáris ülésrõl kedves Olvasóm nem

tudok teljes részletességgel beszámolni, mert már
egy jóval korábban lekötött program miatt nem
tudtam a teljes ülésen részt venni, de mint meg-
látják, a kép így is majdnem teljes lesz. Egy
ÉSZT program keretében e napon Miskolcon
kellett elõadást tartanom az érdekegyeztetésrõl, a
szakszervezetek ebbéli szerepérõl és a bértárgya-
lások állásáról. A program hónapokkal elõbb
meg lett hirdetve, ekkor OÉT-nek még híre-ham-
va sem volt, s az események is úgy alakultak,
hogy ez a hét tárgyalásmentes lesz. Sajnos téved-
tünk. Így nem lehetett mit tenni, részt kellett
vennem mindkét eseményen. Így is történt. A
miskolci programon változtattunk. Az én elõadá-
som lett az elsõ, korán kezdtünk. Leszáguldot-
tam az autópályán Miskolcra, megtartottam az
elõadásomat, válaszoltam kérdésekre, elbeszél-
gettem a jelenlévõkkel, majd elköszöntem, kocsi-
ba vágtam magam és visszahajtottam Pestre, sze-
rencsésen megúszva egy közfényképezést. 12.45-
re érkeztem meg (a városhatártól egy kicsit las-
san haladtam elõre a Fehér Házig). Éppen szünet
volt, s a tárgyalópartnerek a déli szendvicsekkel
küzdöttek. Beálltam közéjük, megragadtam egy
szalámis szendvicset és megkérdeztem: hol tar-
tunk? Sehol, volt a válasz, most a szóvivõk vissza-
vonultak egyeztetni, s a megállapodást megfogal-
mazni, mi pedig a szünet után a második napi-
renddel folytatjuk.

A Liszaboni-program a Nemzeti Fejlesztési Terv
szerves része kell, hogy legyen, de annál szûkebb
területre vonatkozik kezdte a második napirendi
pont felvezetését a kormányoldal szóvivõje, a
fejlesztési miniszter. November végéig van még
lehetõség kiegészíteni, majd hosszasan beszélt
arról, ami le van írva, s így elolvashattuk, többek
között az oktatás, az egészségügy átalakításáról.

A hat konföderáció úgy ítéli meg, hogy késõn
kaptuk meg az elõterjesztést, és nem támogatjuk,
különösen a harmadik fejezet miatt, adta meg az
alaphangot az oldalunk soros elnöke. Volt egy
2003-as akcióterv jelentõs megállapításokkal,
ennek a folytatása nem látszik. ezek után idézett
az elõzõ anyagból. Az egésznek csak az volt a
szépséghibája, hogy nem azt mondta el, amit az
elõzõ napi oldalegyeztetésen megbeszéltünk.

Ezek után akár be is fejezhetnénk, vette át a
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szót az oldalunk szóvivõje, de elõtte még elmond-
ta a szakszervezeti észrevételeket. Szeretnénk a
vitát folytatni, mondta, de méltatlan, hogy úgy
vitatkozunk, hogy nincs elõkészítve. Ez a 2004-
es terv utóda. Kíváncsiak lennénk az újabb ku-
tatások eredményeire. Ha legközelebb tárgyaljuk
a témát, tényeket akarunk látni, helyzetértékelést.
Azt hittük, hogy ez az elõterjesztés egy középtávú
terv, de nem látszik rajta. Mi nem így képzeljük
el. Meg kellett volna jeleníteni benne, hogy Ma-
gyarország számára mit gondol az elõterjesztõ.
Mi lesz a foglakoztatással. számunkra ez a leg-
fontosabb. Legfõbb célunk a munkavállalók jobb-
létének a növelése. Arra a problémára, hogy
Magyarországon alacsony a foglakoztatás szintje,
és nem túl magas a munkanélküliség nincs
megoldás. Valamilyen módon állást kell foglalni
a fõ fejlesztési irányról. Vannak részletproblé-
mák is, így bizonytalanok vagyunk a leírtakkal
kapcsolatban. A foglalkoztatási fejezet 90 száza-
lékban a 100 lépés pontjait jeleníti meg. Ugyan-
akkor nem világos a kapcsolódás és a cél. Nem
tudott túllépni a meglévõ intézkedéseken. Nincs
víziója.
Koncepcionálisan felül kell vizsgálni a foglakoz-
tatási törvényt. Külön kell foglakozni az inaktí-
vak foglalkoztatásával, mert jelentõs részük nor-
mál módon nem vonható be a foglakoztatásba.
Erre megoldást kell találni.
A közfoglalkoztatást nem átmeneti idõre kell
megvalósítani. Ide tartozik a kötelezõ állami
szolgáltatások kielégítése, ami helyben végezhetõ.
Maga az elõterjesztés egyenetlenre sikeredett.
Vannak részletesen kidolgozott részei, s vannak
olyanok, ahol csak a probléma van megállapítva.
például megállapítja, hogy a belsõ térbeli mobi-
litás alacsony, leírja ennek az okát is, de itt
megáll. Pedig valamit mondani kell, hogy mit
akarunk tenni. Reméljük a tervezés még erre is
ki fog térni. Ha új konvergencia program készül,
akkor az elsõ fejezet átalakul, és azt követi a
többi.

Õket követõen mindnyájan hozzászóltunk az
oldalról problémákat vetve föl az elõterjesztéssel
kapcsolatban.

Valószínûleg e mû kötöttebb pályás, mint lehet-
ne, kezdte hozzászólását a munkáltatók szóvivõ-
je. Véleményalkotásra két alkalommal volt mód.
Volt egy bizottsági ülés (ezen mi más programok
miatt nem tudtunk részt venni), és írásbeli ész-
revételeket is lehetett tenni (mi ezt sem tettünk,
valószínûleg abban a hiszemben voltunk, hogy
ha valamivel nem foglakozunk, az nem létezik).
Nincs olyan anyag, amin javítani nem lehet, foly-
tatta, és ez elõl nem zárkózunk el. Néhány kri-
tikai észrevételt már a munkavállalói oldal is
tett, de még mi is mondunk. például a beruhá-
zásösztönzõ rész szerényebb lehetne, de reális
céllal. Végül azt javasolta, hogy kb. két hét múlva
térjünk vissza az elõterjesztésre.

Az észrevételeket meg kell vitatni, vette vissza a
szót a kormányoldal szóvivõje, és erre mi nyitot-
tak vagyunk. November közepéig van lehetõség
átdolgozni. Ugyanakkor az EU célkitûzései még
nincsenek meg, amivel összhangba kellene elké-

szíteni a magyar javaslatot. Tehát dolgozunk
tovább. Megemlítette, hogy a tervezetet már szep-
temberben kiküldték, de csak a munkáltatói ol-
daltról kaptak írásos észrevételeket. Kéri, hogy a
javaslatok összegzését küldjük el írásban. Elfo-
gadta azt a javaslatot, hogy ahol nincs OÉT
egyetértés az jelenjen meg lábjegyzetben. Novem-
ber vége felé nézzük át ismét zárta, le a témát.

Az elõterjesztést nem fogadjuk el, de a további
tárgyalásokat igen, tette hozzá oldalelnökünk.

Mi eddig is foglakoztunk vele, a jövõben is
fogunk, és elfogadjuk, szólt a végén a munkálta-
tók oldalelnöke.

Ezek után ismét szünetet tartottunk, amiben
hosszasan egyeztettünk, majd 15.10-kor folytat-
tuk az elsõ napirendi pont tárgyalását.

Adómentes juttatások, adókulcsok
Hibázott a kormány, kezdte hozzászólását a

kormányoldal szóvivõje, a pénzügyminisztérium
államtitkára ugyanis pénzügyi szakembert neve-
zett ki tárgyalónak és nem nyelvészt, Akkor sok-
kal elõbb végeztünk volna. Ezek után ismertette
a megállapodás szövegét, és megjegyezte, hogy a
részletkérdésekben is egyetértettünk.

A tárgyalások eredményeként megállapodtunk,
hogy az adómentesen adható béren kívüli juttatás
értékhatára 2006-ban a bértõl függetlenül évi 400
ezer forint lesz. De nem tartozik az adómentesen
adható béren kívüli juttatások korlátos körébe az
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájáru-
lás, a szakképesítést nyújtó képzés, az idegen
nyelvi képzés, továbbá a csekély értékû ajándék
értéke.  A helyi utazási bérletjuttatás teljes értéke
adómentes, azzal, hogy az beletartozik az adó-
mentesen adható béren kívüli juttatások korlátos
körébe. Megállapodtunk abban is, hogy az adó-
mentesen adható béren kívüli juttatásokra vonat-
kozó szabályozás bevezetéséhez átmeneti rendel-
kezés kapcsolódik. A megállapodás része, hogy a
társasági adóalanyok és az egyéni vállalkozók
esetében a 10 százalékos adómértékhez rendelt
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékfizetési fel-
tétel az éves minimálbér másfélszerese.  A mun-
káltató által lakáscélra 5 évenként adható adó-
mentes támogatás összege 1 millió forint. Az
átalányadózásra vonatkozó adótábla az összevont
adózás alá tartozó adótábla változásának megfe-
lelõen módosul. Abban is egyetértettünk, hogy a
jövõben az APEH havonta teszi közzé az üzem-
anyagárat.

A tenyészállatok bekerülési értékének elszámo-
lása eltérhet a számviteli törvény szerinti elszá-
molástól. A szövetségek által a szövetkezeti fel
nem osztott vagyonból szövetkezetnek adott tá-
mogatás a vagyont kapó szövetkezetnél csökkenti
a társasági adó alapját.

Az étkezési juttatások adómentes értékhatára a
hideg utalványnál havi 4500 forint, a meleg étkez-
tetésnél havi 9000 forint. Az évenként adómente-
sen adható iskolakezdési támogatás összege gyer-
mekenként 19 ezer forint.

Megállapodtunk abban, hogy az általános sze-
mélygépkocsi-normaköltsége kilométerenként 9
forint, a belföldi kiküldetés napidíja pedig el-
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mozdul a szinte már értékmérõnek számító 110
forintról, és a jövõben 500 forint lesz. A külföl-
di kiküldetés igazolás nélkül elismert költsége 15
euró. És végül abban is egyetértés volt az oldalak
között, hogy a  kormány megvizsgálja az új be-
vallási rend egyszerûsítésének lehetõségét, külö-
nösen a kisvállalkozások területén.

Mi fenntartottuk a többsávos adókulcs beveze-
tésére vonatkozó javaslatunkat, és hangsúlyoz-
tuk, hogy a 38 százalékos adókulcs 36 százalék-
ra történõ tervezett csökkentése tovább erõsíti az
adórendszer fennálló igazságtalanságait. Oldalunk
továbbra is igényelte, hogy ne módosuljanak az
önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztári befizetések
adózási feltételei.

Lezárva a költségvetéssel kapcsolatos napiren-
det hozzákezdtünk a 2006. évi bértárgyalások
folytatásához, ami nem tartott sokáig, mert a
három oldal megismerve egymás álláspontját úgy
döntött, hogy további egyeztetések szükségesek, s
a tárgyalás következõ szakasza az október 24-el
kezdõdõ héten a Bér- és Kollektív Megállapodá-
sok Bizottságában történjenek meg. A munkálta-
tói oldal azt kérte, hogy ehhez kapják meg a
kormányoldaltól azokat az adatokat, amelyek a
számított minimálbér és bérminimumok költség-
vetési hatásait mutatja be.

2005. október 21. péntek 10 óra
Miután az elõzõ ülésen az adó, járulékok és

egyéb költségvetési befizetések, valamint a költ-
ségvetés vitáját egy megállapodással lezártuk, a
bérkérdésekben pedig olyan messze voltak az
oldalak álláspontjai egymástól, mint Makó Jeru-
zsálemtõl, úgy döntöttünk, hogy a felgyülemlett
egyéb elõterjesztések megtárgyalására szentelünk
egy plenáris ülést, s azt követõen csak a bérekrõl
tárgyalunk a megállapodásig. Ennek a szellemé-
ben áldoztuk be az október 21-ét, amikor is a
következõ napirendi pontokat tárgyaltuk meg:

1. Elõterjesztés a csõdeljárásról, a felszámolá-
si eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény módosításáról.

2. Elõterjesztés a gazdasági társaságokról szó-
ló törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
tervezetérõl.

3. Elõterjesztés a közbeszerzésrõl szóló 2003.
CXXIX. törvény módosításáról.

4. Elõterjesztés az oktatást érintõ egyes törvé-
nyek módosításáról.

5. Módszertani ajánlás a munkahelyi képzések-
re szóló megállapodásokra.

Mt. – módosítani vagy ne?
Amikor a levezetõ elnök a szokásoknak megfe-

lelõen ismertette a napirendet, és megkérdezte az
oldalakat egyetértenek-e vele, a munkáltatók soros
elnöke azt javasolta, hogy az 5. pontot vegyük ki
a tárgyalandók közül, mert e témáról valójában az
ÁPB-kben lenne érdemes tárgyalni. El tudjuk fo-
gadni a munkáltatók javaslatát, mondta a kor-
mányoldal elnöke, de azt javasoljuk, hogy a mun-
katervbõl ne kerüljön ki. Egyeztettünk a munkál-
tatókkal. jelentette be a mi soros elnökünk.

Ezek után a soros elnökünk jelezte, hogy két

ügyben is van napirend elõtti hozzászólásunk.
Amint megkapta a szót hozzá, is kezdett, Ma nem
tárgyalunk a minimálbérrõl és a bérajánlásról,
de lehet, hogy kétoldalúan egyeztetünk a munkál-
tatókkal. Az ehhez kapcsolatos kormány állás-
pont nem felel meg mindenkinek, és arról tárgya-
lunk. Kifogásolta, hogy a kormány a parlament
elé terjesztette az MT módosítását, s ehhez hoz-
zácsatolta a minimálbérrel kapcsolatos kiegészí-
tõ javaslatát. Ez viszont zavart okoz, mert errõl
még nem állapodtunk meg. Ezért tiltakozunk.

Ezek a félreértések is indokolttá teszik, hogy
szünetet kérjünk, amelyben a szociális partnerek
visszavonulnak egyeztetni, jelentette a munkálta-
tók szóvivõje.

A kormányoldal elnöke kissé érthetetlenül állt
a felvetés elõtt, mert – mint azt hosszan magya-
rázta – korábban felhívták e témára a figyelmet,
és három alkalommal tárgyaltunk is róla.

Az MT módosításnak van egy jelentõs része,
amely bírja a szakszervezetek támogatását, mond-
ta oldalunk soros elnöke, de a minimálbérre
vonatkozó rész nem.

Nem az a baj, hogy a kormány beterjesztett egy
törvénytervezetet, folytatta a munkáltatók soros
elnöke. A baj az, hogy az nem bírja az OÉT
támogatását, mert õk elutasítanak mindent.

E problémáról majd akkor tárgyaljunk, ha az
oldalak hajlandók lesznek napirendre tûzni, je-
lentette ki a kormányoldal elnöke. A javaslat
szeptember 27-én már itt volt. A parlamentben
egyébként még nem hangzott el az errõl szóló
miniszteri expozé, csak a jövõ héten fog, és abban
a tényleges helyzetet mondják el. Szerintünk nem
arra kapott a kormány felhatalmazást, amit be-
nyújtott, hangzott el a mi soros elnökünktõl.

A parlament elkezdte a kereskedelmi törvényt is
tárgyalni, de a konföderációnk azt kéri, hogy a
kormány ne támogassa az elõterjesztést, fûzõdött
hozzá a tárgyaláshoz oldalunk részérõl egy nem
egyeztetett egyéni hozzászólás.

A munkáltatók soros elnöke szerint õk annak
örülnének, ha az Mt. módosítást levennék az
országgyûlés napirendjérõl.

A kereskedelmi törvény nem írja felül az Mt-t,
jegyezte meg a kormányoldal elnöke, egyébként
kereskedelmi ÁPB elõtt volt (az az igazság, hogy
az ágazati ügyek odavalók, nem az OÉT-re).

Összhangban?
Ezek után már hozzá is kezdhettünk az elsõ

napirendi pont tárgyalásának. A témát a kor-
mányoldal, mint elõterjesztõ részérõl az Igazság-
ügy Minisztérium helyettes államtitkára vezette
föl. Kisterjedelmû, de jelentõs módosítás ott
változtat, ahol kialakítható konszenzus mondta.
A szakbizottságban három fölvetés hangzott el
melyek az eljárás költségeivel, az idõtartammal,
és azzal foglakoztak, hogy a szakszervezeti tagdíj
egyértelmûen ne képezze részét az adós csõdva-
gyonának.

Világosabb helyzetet kell teremteni a jelenlegi-
nél, és a szóvivõnk szerint a módosítás ezt teszi.
Az egyéves visszamenõlegességet általánosan sze-
retnénk, és köszönjük, hogy a szakszervezeti tagdíj
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bekerült.
Másfél órás beszédre készültünk, vette át a szót

a munkáltatók szóvivõje, mert ennyi kellene azok-
nak a javaslatoknak az ismertetéséhez, amelyeket
befogadott a kormányzat. Köszönjük. A módosí-
tás alapvetõen megfelel a gazdasági szféra igénye-
inek.

A kormányoldal szóvivõje megköszönte a támo-
gatást, s már át is tértünk a következõ napirendi
pont tárgyalására változatlan szóvivõkkel.

Remélni lehet, hogy a parlament (kivételesen)
egy olyan törvényt fogad el, amely a társaságok
életét javítja. A cél az, hogy a törvény bõvítse a
tulajdonosok szabadságát, mozgásterét.

Oldalunk szóvivõje két kitüntetett részt emelt ki:
a) a participációs jog (a munkavállalók részvé-

teli jogosítványa),
b) a dolgozók tulajdonossá válásának speciális

szabályai.
Az elõbbivel kapcsolatban megjegyezte, hogy nem

támogatjuk az eddigi szabályoktól való eltérés
lehetõvé tételét. Az ÜT-vel ne lehessen külön
megállapodást kötni.

Többféle munkavállalói részvétel létezik, mond-
ta a második ponttal kapcsolatban, de ez nem
váltja ki a társaság ellenõrzésében való részvételt.
Ne csak az ÜT képviselje itt a munkavállalókat.

Hozzászólására az oldalról még többen ráerõ-
sítettek.

A munkáltatók szóvivõje megköszönte, hogy a
javaslataik nagy része beépült. Csak a fõtevékeny-
ség jelenjen meg a társaság alapító okiratában.
Véleményük szerint a nonprofitok szabályozása
ne kerüljön bele. Elmondta még, hogy nem érte-
nek egyet a bírság ötszörösére emelésével. A
munkavállalói oldal által felvetett kérdések egy
része jogos, de ne itt foglakozzunk vele.

A munkáltatók képviselõje lényegében elmondta
azt, amit én is el szerettem volna mondani, szólt
a kormányoldal szóvivõje. Az ÜT-k és a szak-
szervezetek viszonya sokkal bonyolultabb, mint-
hogy e törvény szabályozza. Az elfogadható, hogy
ne a jogokról, hanem a jogok gyakorlásának a
módjáról állapodjunk meg.

Szóvivõnk megköszönte a választ.
Maradtak azért némi aggályok, mondta a mun-

káltatói oldal elnöke, mert nem teljesen az élet-
nek és a gyakorlatnak megfelelõen történt két
esetben a szabályozás. A Kht legyen kivételes
lehetõség, tette még hozzá.

Több dologgal is egyetértünk, jelentette ki a
kormányoldal szóvivõje, például abban, hogy a
felügyelõ bizottságok munkavállaló tagját véde-
lem illeti meg, csak a fõtevékenység kerüljön
föltüntetésre, stb.

A harmadik napirendi pont tárgyalásakor a
munkáltatók váltottak, és új szóvivõt jelöltek ki,
a kormányoldal és mi maradtunk a megszokott-
nál. A kormányoldal szóvivõjének kiegészítõje sze-
rint szoros a menetrend. Fontos, hogy garanci-
ális szabályok legyenek a közpénzek elköltésére.

A bizottsági tárgyalások során is csak egy fel-
vetésünk volt, válaszolt az oldalunk szóvivõje,
hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatokról az
elõnybe részesítés jelenjen meg, de az erre kapott

elutasító választ elfogadtuk.
Szakmailag igényes elõterjesztés, majdnem pél-

daszerû, több változást örömmel vettünk, mond-
ta a munkáltatói oldal szóvivõje.

A kormányoldal szóvivõje megköszönte az ész-
revételeket, majd hozzátette, hogy az értékhatárok
növelésére nem tesznek javaslatot, de a kormány-
nak vissza kell térni rá.

Ezután ebédszünet következett, amikor a szend-
vicsek mellett kétoldalú tárgyalásokat folytattunk,
egy különszobában a munkáltatókkal a bérekrõl.

„Jó szóval oktatsd”
A szünet után újabb szóvivõkkel fogtunk hozzá

a negyedik napirendi pont tárgyalásához, melyet
a kormányoldal részérõl az Oktatási Minisztéri-
um szakképzésért felelõs helyettes államtitkára
vezetett föl, mint szóvivõ. Elmondta, hogy a tör-
vénymódosítást már a szakképzési bizottságban
megtárgyalták, és a végeredmény pozitív volt. A
törvénymódosítások újabb lépéseket jelentenek a
szakképzés jellegében. Megpróbálják a szakkép-
zést a gazdaság jellegének megfelelõen átalakíta-
ni, ennek megfelelõen a szakképzés moduláris
szerkezetû lesz. Az elmúlt tizenöt évben nem volt
megfelelõ kapcsolat a szakképzés és a gazdaság
között, ezen most úgy próbálnak segíteni, hogy
térségi integrált szakképzési központokat hoznak
létre. Végül bevezetik a tanuló elõszerzõdés intéz-
ményét. A mi szóvivõnk megerõsítette, hogy a
bizottságban pozitívan fogadták a jogszabály-mó-
dosításokat, és azt is elmondta, hogy a mi javas-
lataink bekerültek a végsõ változatba. Elmondta,
hogy a moduláris szakképzés háttértámogatása
jó, de föl kell készülni rá, és ehhez költségvetési
fedezet kell. Támogatjuk a fogyatékkal élõk sajá-
tos szakképzését. Elfogadjuk a Tanácsadó Testü-
let létrehozásának gondolatát, de fontosnak tart-
juk, hogy ebbe ne személyes kapcsolatok alap-
ján, hanem rendszerszerûen kerüljenek be a mun-
káltatók és munkavállalók szakértõi. Ezek után
õ is hosszan ismertette a gondolatait. (Úgy lát-
szik ez egy ilyen napirendi pont.)

A munkáltatók szóvivõje szerint ez már a
második módosítás ez évben, pedig nem rész-
letszabályokra lenne szükség, hanem koncepci-
onális javaslatra (Ez a kitétel csak azért volt
érdekes, mert tavaly, mikor ugyancsak OÉT ke-
retében a szakképzés jövõjérõl tárgyaltunk s én,
mint az oldal szóvivõje egy koncepcionális ja-
vaslatot vetetettem föl, elnyerve a kormányoldali
szakértõk elismerését is, õ elveszett a részletek-
ben, és gyakorlatilag elutasította a mi javasla-
tunkat). Ugyanakkor abban teljesen egyet lehetett
érteni vele, hogy a szakképzéshez több pénz kell.)

A kormányoldal szóvivõje pozitívan reagált a
felvetettekre, s ezzel nemcsak a napirend ért véget,
hanem az aznapi ülés is. Majdnem. Az elnök
ugyanis jóérzéssel lezárta a napirend tárgyalását,
és a napot is le szerette volna zárni, de a mun-
káltatók ezt nem hagyták. Volt napirend utáni
fölvetésük. Oldalelnöküknek a Bérbizottság mû-
ködésével kapcsolatban volt egy javaslatuk, amit
elfogadtunk.

2005. október 28. péntek 10 óra
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Egy hét múlva már csak egy napirendi pont
szerepelt a plenáris ülés meghívóján: A 2006. évi
bértárgyalások folytatása.

Kezdjünk, de mivel?
A tárgyalások megkezdésekor a kormány java-

solt egy kiegészítõ napirendet a szervezett mun-
kaügyi kapcsolatuk ügyérõl. e témáról már ko-
rábban is tárgyaltunk. A kormányoldal szóvivõje
elmondta, hogy a parlament már tárgyalja az
ÁHT-t, ezért a jövõ héten be kell terjesztenünk a
véleményünket.

Mi elfogadtuk, de a munkáltatóknak voltak
kérdéseik, észrevételeik. Hányadik napirendi pont
lesz? A törvény már itt van, de a végrehajtási
rendelet nincs, pedig a kettõrõl volt szó.

Mindkettõrõl készek vagyunk tárgyalni, mondta
a kormányoldalt képviselõ helyettes államtitkár.
A törvényt le kell zárnunk, a végrehajtási rende-
letnél viszont nagyobb a szabadságunk. A sor-
rend kérdésében viszont nyitottak vagyunk.

Legyen az elsõ napirendi pont, vetette közbe
oldalelnökünk, mert a fõ téma elhúzódhat.

Mi fontosabbnak tartjuk a bért, reagált a mun-
káltatók elnöke. Mi bármelyik megoldást tudo-
másul vesszük, így a kormányoldal, de szivesebben
tárgyalnánk elõbb a kiegészítõ napirendrõl.

A munkáltatókon múlik, szólt az oldalelnökünk.
Vegyük elõre, jött a válasz.
De elõbb a napirend elõtti témák jöttek. Most

a kormányoldalnak volt ilyen.
Az OÉT szempontjából egy jelentõs dokumen-

tum került nyilvánosságra, mondta a kormányol-
dal elnöke. A szociális párbeszédrõl készült tör-
vény javasolt tervezetét a napokban adták át.
Megalkotására azért volt szükség, mert Alkot-
mánybírósági Határozat foglakozik az érdekegyez-
tetéssel, és ez a határozat megjelent. Eszerint az
OÉT közhatalmi jogosítványa (???) miatt tör-
vényben kell rendelkezni az érdekegyeztetésrõl jövõ
év március 31-éig.

Meghallgatva a felvetést mindhárom oldal egyet-
értett abban, hogy a napirendek lezárása után
tekintsük át a kérdést és állapodjunk meg a
tárgyalás menetrendjérõl. Így minden akadály
elhárult a napirendi pontok elõl. A kiegészítõ
ponttal kezdtük.

Másodszor tárgyalunk e témáról, kezdte a kor-
mányoldal szóvivõje ezért hosszas bevezetõre
nincs szükség. A kormánynak az a szándéka,
hogy állami támogatáshoz csak olyan cégek, in-
tézmények jussanak, ahol rendezettek a munka-
ügyi kapcsolatok.

A mi szóvivõnk szerint az a fõ célja egy ilyen
szabályzatnak, hogy a munkahelyeken rendezet-
tek legyenek a viszonyok. Mi nem a büntetésben
vagyunk érdekeltek, és nyitottak vagyunk a vélet-
lenül vétõk kíméletes kezelésére, mondta, majd
néhány részletrõl is beszélt: Mire terjed ki a
szabályzat?

A kiegészítõ szöveg elfogadható.
A vastagon szedett rész, hogy lehessen korrigál-

ni elfogadható, mert az eredmény világos.
A 15 fõ jóformán semmit sem jelent.

Kicsit igazságtalan a tervezet, kezdte a munkál-
tatók szóvivõje, mert nem vonatkozik olyanokra,
akik ezen idõben nem estek ellenõrzés alá. Ezért
valami fokozatosságot kell beépíteni. Egyébként
is túl késõn kapták meg a szöveget, mondta,
majd hosszan sorolta az érveket, hogy miért nem
jó a tervezet.

Optimista vagyok a befejezést illetõen, jegyezte
meg a kormányoldal szóvivõje, egyben elnöke,
mikor megismerte az oldalak véleményét. Egyet-
értett az oldalunk által megfogalmazott céllal, és
azzal, hogy kellenek méltányossági elemek. Te-
kintettel arra, hogy ez egy jogelõzmény nélküli
szabályozás, most a méltányosságot jobban fi-
gyelembe lehet venni. Késõbb majd lehet korri-
gálni. A kivételek most kezelhetõk. A 15 fõt ren-
delet tartalmazza. Azt viszont elfogadta, hogy a
szakszervezeti jogokat nem lehet létszámtól füg-
gõvé tenni. A munkaszerzõdést meg kell kötni,
ebben nem lehet eltérni, de másutt értelmezhetõ
a méltányosság.

Oldalunk ekkor azt javasolta, hogy a részletek-
rõl a megfelelõ bizottság tárgyaljon tovább, ezt a
munkáltatók is elfogadták, bár voltak apróbb
kikötéseik, és a kormányoldal is egyetértett a
javaslattal.

Egyetértés a megegyezési szándékban
Áttérve a fõ napirendi pontra a kormányoldal

elnöke azt javasolta, hogy elsõ körben a tárgya-
lási sorrendrõl állapodjunk meg.

A mértékvitával kell kezdeni a minimálbérrel
kapcsolatos tárgyalást, vágta ki azonnal oldalel-
nökünk.

Kezdjük el, helyeselt a munkáltatóké.
A munkáltatók szóvivõje ekkor egy reggel ka-

pott táblázattal kapcsolatban tett fel egy kérdést
a kormányoldalnak. A táblázatot készítõ szakér-
tõ azonnal válaszolt, mire hosszas párbeszéd
alakult ki kettejük között. Amikor véget ért, a mi
szóvivõnk vette át a szót. Mi továbbra is szeret-
nénk tárgyalni.

Elõbb a rendszerrõl, annak változásáról tár-
gyaljunk replikázott a munkáltatók elnöke. A
rendszer nélkül nem lehet a mértéket megítélni.

Elõbb a feltételek, utána a mérték mondta a
kormányoldal elnöke.

Örülök, hogy a munkáltatói oldal kész a rend-
szerrõl tárgyalni, ütötte le a labdát azonnal a
szóvivõnk. Ha bárki garanciát tud adni, hogy a
hatályos Mt-rõl tárgyalunk, már kezdõdhet is a
mértékvita, de az Mt módosítás alatt áll, szólt a
munkáltatók szóvivõje.

Ezek után hosszas vita alakult ki oldalunk és
a munkáltatók között, melyben a kormány nem
óhajtott részt venni.

Mi átadtuk a javaslatunkat1, várjuk rá a választ.
Nem támogatjuk az OÉT jogosítványainak kor-

látozását, azt hogy a minimálbért a parlament
állapítsa meg, valamint a háromelemes minimál-
bér bevezetését, mondta el egyszuszra a munkál-
tatók szóvivõje2.

A kormányoldal elnöke szerint nincs az OÉT
hatáskörét korlátozó javaslat. Nem létezik olyan

1A minimálbér mértékére hagyományosan a munkavállalói oldal tesz javaslatot.
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javaslat, hogy a parlamentben tárgyalják a mini-
málbért.

Mi meg akarunk állapodni, a három elemben
is! Mondta szóvivõnk, és készek vagyunk az ér-
demi vitára.

Meg akarunk állapodni, jelentette ki a munkál-
tatók szóvivõje, majd megkérdezte tõlünk: olda-
lunk támogatja-e az Mt. módosítását.

Rossz az irány, válaszolt a szóvivõnk, mi két
héttel ezelõtt ismertettük az álláspontunkat. ezzel
egy hosszas vita kezdõdött a két oldal között,
melynek oldalelnökünk vetett véget azzal, hogy
szünetet javasolt, amikor visszavonulunk a mun-
káltatókkal kétoldalú tárgyalásra. Ezt a másik
két oldal elfogadta, s vissza is vonultunk egy kb.
egy órás, ebéddel (szendvicsek) könnyített szünet-
re a munkáltatókkal egy külön terembe. A szünet
után, mivel mi kértük, oldalelnökünk kezdte a
szót: úgy látjuk, hogy a minimálbér érdekében
nélkülözhetetlen a két oldal további tárgyalása,
ezért csak a november 11-i következõ ülésen
tudjuk folytatni a vitát. De úgy látjuk, hogy van
lehetõség a megegyezésre, tette még hozzá.

Korrekt volt a felvezetés, mondta a munkálta-
tók elnöke. Mi érdekeltek vagyunk a tárgyalásos
megoldásban.

Tudomásul vesszük, jelentette ki a kormányol-
dal elnöke, de az Mt. a parlament elõtt van.

A levezetõ elnök lezárta a vitát azzal, hogy egy
hét múlva pénteken 10 órai kezdettel folytatjuk.

De mielõtt még hazamentünk volna, hozzáfog-
tunk a napirend utánira javasolt téma, a szoci-
ális párbeszédrõl szóló törvény tárgyalási ütemé-
nek megbeszéléséhez. Itt a kormány a sürgetõ
idõre hivatkozott, mi és a munkáltatók viszont
azt ismételtük, hogy idõ kell a tárgyalásokhoz,
amire természetesen törekszünk. Végül is meg-
egyeztünk, és elmehettünk haza.

A bértárgyalások folytatása
 2005. november 4. péntek 10 óra
Az elõterjesztõk, a kormányzati oldal és a mi

oldalunk képviselõi bejelentették, hogy a futó té-
mákhoz nincs újabb kiegészítés, majd a munkál-
tatók elnöke ragadta magához a kezdeményezést.
Még bizonyos kérdéseket nem látunk tisztán,
mondta. Ezért szünetet kérünk, hogy a másik két
oldallal egymás után kétoldalúan tárgyalhassunk.

Mind a kormányoldal, mind mi elfogadtuk a
javaslatot. A szünet kb. fél kettõig tartott. Ez idõ
alatt többször egyeztettünk a munkáltatókkal, il-
letve a két oldal külön-külön oldalegyeztetéseket
is tartott, és közben meg is ebédeltünk (szend-
vics). A kormányoldal eközben türelmesen várt
(természetesen õk is megebédeltek), illetve beszél-
gettek az éppen folyosón levõkkel.

A szünet végeztével a munkáltatók soros elnöke
megköszönte a kormány türelmét, ami szerinte
gyümölcsözõ lesz. A szünetben kialakultak olyan
megoldási lehetõségek, amelyek már közelebb
visznek a megállapodáshoz. Mindkét fél leírja a
fõ javaslatait, ezekrõl csütörtökön még egyezte-

tünk, és a pénteki plenáris ülésen már megegye-
zésre is juthatunk. Örülnénk, ha a kormány is
rugalmasságot mutatna. Különösen a bent (par-
lamentnél) lévõ törvényjavaslattal kapcsolatban,
ami nehezíti a tárgyalást.

Kíváncsiak leszünk a kormány reakciójára,
mondta oldalelnökünk. A munkáltatók elnöke
által elmondottak a lényeget tartalmazzák. a
kormányzati magatartás ezen javíthat is, meg
ronthat is.

Immár második alkalommal nem kapunk érté-
kelhetõ valamit, szólt a kormányoldal szóvivõje.
Azt kérik tõlünk, hogy legyünk rugalmasak, de
szeretnénk tudni, hogy miben.

Most ne nyissunk vitát, válaszolt oldalelnökünk.
Önmagában az egy jó információ, hogy megegye-

zésre törekszünk, sõt, folytatta a munkáltatók
elnöke. A mai nap komoly eredményekkel járt.

Örülünk a komoly eredményeknek, válaszolt a
kormányoldal szóvivõje, még ha nem is ismerjük
õket. Ha megismerjük, rugalmasabbak leszünk.

Ezek után megállapodtunk, hogy egy hét múlva,
november 11-én folytatjuk, majd abban is, hogy
a következõ ülések napirendjét soros elnöki
megbeszélésen egyeztetjük. Még megállapodtunk a
soros elnöki idõpontjában, meghallgattuk, hogy
sürget az idõ, majd elmentünk haza.

Van remény
2005. november 11. péntek 13 óra
A szokásoktól eltérõen ez az ülés 13 órára lett

meghirdetve. Ez azzal a haszonnal járt, hogy
délelõtt a munkáltatói és munkavállalói oldal
egyeztetni tudott.

A 13 órai kezdésbõl természetesen 13.30 lett,
mert elõtte megettük az ebédre odakészített szend-
vicseket (aki nem eszik, ne is dolgozzék).

Az ülés megnyitása után oldalunk szóvivõje
ismertette álláspontunkat. Eddig a tárgyalások
nem vezettek eredményre. Kétoldalú tárgyaláso-
kat folytattunk eredmény nélkül, de most érde-
mes a helyzetet itt áttekinteni. A két oldal köze-
ledett egymáshoz a következõkben:

1. Érdemes-e több éves (három év) megállapo-
dást kötni.

2. Mit tudunk a minimálbérrel és a garantált
bérekkel tenni (a gond a szakmunkások bérlép-
csõje).

Mi készek vagyunk kompromisszumra mind az
induló minimálbérnél, mind a rendszer bevezeté-
sénél, ha három éves megállapodás ad garanci-
ákat arra, hogy a minimálbér tartalmazza a lét-
minimumot, és a háromelemû minimálbér rend-
szer lépjen életbe. Van remény a megállapodásra,
de még messze vagyunk tõle.

Köszönjük a kormányoldal megértését, vette át
a szót a munkáltatók szóvivõje. Háromoldalú
megállapodásra törekszünk, hogy ne törvényben
legyen a dolog szabályozva. Ma is ezzel a szán-
dékkal kezdtük a tárgyalást. Közeledést tapasztal-
tunk. Elmondta, hogy õk is három éves megál-
lapodásban gondolkoznak. Jelentõs mértékû

2 A parlament elõtt volt egy, a kormány irányából induló MT módosítási javaslat a többelemes minimálbér bevezetésérõl,
arról, hogy a minimálbér ne legyen kisebb a létminimumnál, és arról, ha nem születik meghatározott ideig megállapodás
az OÉT-ben a bérekrõl, akkor a parlament állapítja meg azokat.
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minimálbérre tettek ma javaslatot, de további
minimálbér jellegû megállapításokat nem tudnak
tenni. Viszont félnek a diktált minimálbértõl.
Nem zárultak le a tárgyalások, de még egy alkal-
mat kivéve nem sok esélyünk van a megállapo-
dásra. Pedig háromoldalú megállapodás kell.

Természetesnek találjuk a szociális partnerek
magatartását, hogy közvetlenül tárgyalnak egymás-
sal, és megállapodásra törekednek, mondta a
kormányoldal szóvivõje. A kormány a tartalmi
részekre koncentrál, folytatta. A minimálbér érje
el a létminimumot. A közép- és felsõfokon ma-
gasabb minimálbér legyen. Ez szerintük fontos
munkaerõpiaci szempont. A forma számukra
másodlagos. Törvénnyel és megállapodással is el
tudják képzelni. Olyan javaslat viszont nincs,
hogy a minimálbért törvényben hirdetnék ki.
Hogyan tovább? kérdezte végül

Tartalmát tekintve a kormány elfogadta a szak-
szervezeti javaslatot, állapította meg a szóvivõnk,
a munkáltatóknál azonban még eltérés van a
többelemesnél. Ezek után hosszasan ismertette
az elõre írásban elkészített javaslatunkat, mely
tartalmazta a három évet, a létminimumot, a
több elemet és a számainkat.

Folytatni kell a megbeszélést, vette át a szót a
munkáltatók szóvivõje. Remény van a két, majd
háromoldalú megállapodásra. Tehát a jövõ héten
meg kell állapodni. Ma sokáig jutottunk, kon-
centráljunk a megállapodásra.

Ezt megállapíthatjuk, de nem lettünk okosab-
bak, így a kormány szóvivõje. A megállapodás
többéves is lehet, sõt. Csatlakoznak, ha megis-
merik a kétoldalú megállapodást. De csak ak-
kor tudnak tárgyalni.

Ezek után még néhány körben örültünk egymás
megállapodási szándékának. megpróbáltuk tisz-
tázni, hogy ki mit ért tartalmi elemeken, Majd
egyetértettünk a folytatásban. A kormányoldalnak
volt még egy gyenge kísérlete, hogy egy hét múlva
a bértárgyalások mellé vegyük napirendre a szo-
ciális párbeszédrõl szóló törvény tervezetét is, de
azt egyemberként visszautasítottuk. Addig ne tár-
gyaljunk másról, míg a bérben nem állapodunk
meg, mondták a szociális partnerek képviselõi.

Közeledés?
2005. november 18. péntek 10 óra
Napirend elõtti hozzászólás most nem volt.
A kört a munkáltatók kezdték. Szóvivõjük meg-

köszönte a másik két oldal türelmét, majd is-
mertette az álláspontjukat, de azzal a feltétellel,
hogy az Mt. módosítást a kormány vonja vissza,
és az OÉT kapja vissza a szerepét. Egyébként a
megállapodás pártján vannak, és már õk is három
évben gondolkodnak. Kötelezõ érvénnyel egy mi-
nimálbért javasolnak, ez 2006-ban 62 000 forint
lenne. Ugyanakkor partnerek egy három éves meg-
állapodás formájában elérni egy kötelezõ három
elemes minimálbért. De különbséget kívánnak
tenni a gyakorlott és a kevésbé gyakorlott szak-
munkás között. Így javaslatuk a következõ: a 3
évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezõ szakmun-
kás garantált bére 2006-ban a minimálbér 1,05-
szöröse, 2007-ben 1,1-szerese és 2008-ban 1,15-

szöröse lenne. A három évvel hosszabb gyakor-
lati idõvel rendelkezõ szakmunkás garantált bére
2006-ban a minimálbér 1,1-szerese, 2007-ben
1,15-szöröse és 2008-ban 1,2-szerese lenne. A
minimálbér 2006-tól kezdve épüljön a létmini-
mumra. Ezzel kapcsolatban a javaslatuk, hogy a
minimálbér 2006-ban egy fix szám, a következõ
két évben pedig egy képzett szám lenne, amely két
elembõl, az egy fõre jutó GDP növekedésbõl, és
a létminimumból képzõdne 50-50 százalékos meg-
oszlással. Az átlagkereset 2006. évi növekedésére
a javaslatuk 3,5-4,5 százalék.

A kormányoldal képviseletében a munkaügyi
miniszter kijelentette, hogy amennyiben létrejön
a megállapodás, a kormány visszavonja az Mt.
módosítási javaslatát. Fontos a megállapodás,
és egyedi, mert többéves megállapodás eddig
még nem fordult elõ. Ez kiszámítható pályát
jelent, ami nagy érték. Õk a megállapodás szán-
dékával ülnek itt, és jó lenne, ha a minimálbér
63 000 forint környékén alakulna ki. Nincs
kifogásuk az egy fõre esõ GDP növekedés rend-
szerbe emelése ellen. A munkáltatók javaslata
közelebb van a kormányéhoz, de a szakmunkás-
oknál többet várnak. Az elhangzott számokat
induló javaslatnak tekintik.

Egyetértek a munkáltatók szóvivõjével, hogy volt
értelme az egy hetes szünetnek, kezdte a hozzászó-
lását a szóvivõnk, és egyetértek a miniszterrel is.
Az Mt. javaslatban vannak közös pontok, például
a többéves megállapodás, vagy az, hogy legyen
rendszere a megállapodásnak. Az általunk java-
solt két feltétel közül egy megjelenik. A gazdasági
teljesítményt itt is érdemes figyelembe venni. Itt
volt az ideje a javaslatnak a 2006. évi bérajánlás-
ra. Eltérések a számokban vannak,, és abban,
hogy honnan indulunk. Mi eredetileg 65 000 forin-
tos minimálbérre tettünk javaslatot, de ezt már
leengedtük 63 000 forintra. Innen már a 2008-ig
tartó megállapodás elfogadható. Mi a szakmun-
kás, középfokú minimálbérnél vagyunk érdekel-
tek. Eredetileg 1,25-öt javasoltunk 2006-ra, és
minimális igényünk, hogy 2006-tól 2008-ig érjük
el az 1, 25-öt. A sávos javaslatot megvizsgáljuk,
és a munkáltatók egyéb anyagait nem fogadjuk el.
2006-ban készek vagyunk rugalmasságot tanúsíta-
ni, így azt is el tudjuk képzelni, hogy a bevezetés
idõpontja nem január 1 lehet. A létminimumról
és a GDP-rõl készítsünk gazdasági elemzést, vizs-
gáljuk meg, hogy mi mit jelent. Ha 2008-ig elérjük
a a tárgyévre számított létminimumot az tárgyalási
alap  lehet. Ha megállapodunk három évben, a
számokra akkor is rá kell idõközönként tekinte-
nünk. A bérajánlásnál a mi 2006-ra 4 százalék
reálbért növekedést meghaladó emelést javaslunk,
amihez a 3,5-4,5 százalékos béremelés kevés.

A munkáltatók szóvivõje megköszönte a kor-
mány hozzáállását a törvénytervezet visszavoná-
sával kapcsolatban, majd megjegyezte, hogy a
hároméves megállapodás néhány ezer forintnál
biztos többet ér. Arra viszont nincs felhatalma-
zása, hogy a szakmunkás minimálbérnél eltérjen
az oldala ajánlásától, és a kötelezõ jelleget ki-
mondja. Fontos, hogy az átmenet legyen minél
hosszabb. Az elhangzott 62 000 és 63 000 forint
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már tartalmazza a megegyezést. A bérajánlásnál
pedig lehet alkudni. Az évenkénti áttekintéssel
egyetért, és azt javasolja, hogy a jövõ héten szû-
kebb, majd tágabb körben tárgyaljunk.

Utána még ketten hozzászóltak az oldalukról,
támogatva a javaslataikat. A kormányoldal szó-
vivõje elõször megköszönte a munkáltatói olda-
lon elhangzottakat, majd megjegyezte, hogy akár
ma is képesek lennénk megállapodni, csak két
problémát kellene megoldanunk. Ez pedig a
kötelezõ vagy az ajánlás mûprobléma. Ezért azt
javasolja, hogy a megállapodás szerint kihirdetett
kötelezõ bérminimumtól ágazati kollektív szerzõ-
désekben legyen lehetõség eltérni.

Még futottunk néhány kört majd egyetértettünk
abban, hogy most csak eddig lehetett eljutni, s
egy hét múlva folytatjuk. Abban is egyetértettünk,
hogy a tárgyalást soros elnöki megbeszélésen
készítsék elõ, majd a következõ heti megállapo-
dás reményében lezártuk az ülést.

„Arra vagyunk ítélve,
hogy megállapodásra törekedjünk”

2005. november 25. péntek 13 óra
A kora délutáni kezdésnek, amit én is szorgal-

maztam, most is meg volt a haszna, ugyanis
részt tudtam venni egy olyan szakmai rendezvé-
nyen, amit nem szivesen hagytam volna ki. A
viszonylag pontos kezdés után kiderült, hogy sem
napirend elõtti téma, sem kiegészítõ javaslat nem
hangzott el, így rögtön belevághattunk a nehezébe.

Emlékeztetõül, kezdte az oldalelnökünk, a
múltkor úgy álltunk fel, hogy mindenkiben kiala-
kult a megállapodás szándéka.
Elvi egyetértés volt a kiszámíthatóságban, a több
éves megállapodásban folytatta a szóvivõnk. A
minimálbér számai is közel vannak egymáshoz.
62 000 illetve 63 000 forint. Elvi egyetértés volt a
háromelemes rendszerben is, a szakmunkás mi-
nimummal. Közeli álláspontok voltak a béraján-
lás tekintetében. A rendelkezésünkre álló hetet
kihasználtuk, és egyeztettünk. A mai napra egysé-
ges javaslattal készültünk a minimálbér tekinteté-
ben. További mértékvitákat nem fogunk kezdeni,
mert a kétoldalú egyeztetések megállapodásra mu-
tattak. Kész vagyunk három évre megállapodni.
2006-ra 62 500, 2007-re 65 500 és 2008-ra 69 000
forint minimálbért javaslunk. Ez kompromisszu-
mos javaslat a részünkrõl. tekintettel arra, hogy
a szakmunkás minimum néhol problémát jelent-
het, elfogadjuk, hogy egy féléves haladék legyen a
bevezetésben. Azaz 2006-ban csak július 1-tõl és
alacsony szorzószámmal induljon. A gyakorlati
idõt is vegyük figyelembe. Két év alatt és fölött
legyen különbség, de az ötven évesnél idõsebbek-
nél ne. Tegyük lehetõvé (ajánljuk) a középszintû
megállapodásokat kötõ feleknek 2006-ban, hogy a
tárgyalás során legyen lehetõségük elmozdulni lefelé
is, de 2008-ra a szakmunkás maximumot el kell
érniük. A felsõfokú végzettségûeknél (egyetem, fõ-
iskola) sem tehetünk nagyobb engedményeket. Az
induló javaslatunk itt 1,4; 1,5 és 1,6.

A Munkástanácsok küldötte még szót kért, és
megpróbálta a javaslatba belepréselni, hogy a
kormány végre aláírhatná a Szociális Charta 4-

es cikkelyét. Arra vagyunk ítélve, hogy megállapo-
dásra törekedjünk, szólt a munkáltatók szóvivõje,
és remélem, hogy meg is tudunk  állapodni.  A
kompromisszum felé mutat, hogy a 62 500 forin-
tot el tudják fogadni 2006-ra. A 2007-re, 2008-ra
vonatkozó javaslat úgyszintén elfogadható. Cso-
magban akarnak megállapodni, az ajánlott bérrõl
is. Gesztus lenne a középszintû garantált bér a
gyakorlati idõnél. Kérik a megértésünket, hogy
2006-ban csak ajánlással tudják a   középfokú
végzettséget figyelembe venni. A felsõfokú végzett-
séget igénylõ munkakörökben fölfelé el lehet térni.
A Szociális Charta most csak nehezítené a hely-
zetünket. A kormány meg akar állapodni, mond-
ta szóvivõjük, a munkaügyi miniszter. Vevõk a
hároméves megállapodásra, az elhangzott javas-
latuk számukra elfogadhatókak. A szakmunkás
számokkal egyetértenek, úgyszintén a folyamat
rögzítésében is. Elfogadják a július 1-i beveze-
tést, és a konstrukciót is eltudják fogadni. azt
viszont nem, hogy a garantált bérekre ne legyen
garancia. Garantált számokat akarunk. A 4-5
százalékos bruttó bérajánlás részükrõl elfogad-
ható. A Szociális Charta nincs napirenden.

Ezek után az oldalelnökök és a szóvivõk köl-
csönös öndicséretbe kezdtek, amelynek a végén
oldalelnökünk kijelentette: Ma azért ültünk össze,
hogy megállapodjunk. Közben kiderült, az is,
hogy az OÉT-nek nincs alternatívája.

Még egyszer elhangzott a Szociális Charta alá-
írásának szükségessége, majd a munkáltatókhoz
került a szó.  Az ÉT több mint 17 éves fennállása
alatt elõször kötünk többéves megállapodást, bár
többször is próbáltuk, mondta a munkáltatók
szóvivõje. Kellett hozzá másfél évtized.

Utána az oldalon ülõk közül többen is hozzá-
szóltak, majd megérkezett a miniszterelnök úr
személyesen, és már szólt is hozzánk. Köszönet
és gratuláció a kompromisszumkésségért, kezdte
a beszédét, majd a megállapodás lényegét méltat-
ta, és közben kiemelt néhány dolgot. A Szociális
Charta bizottság háromoldalúan mûködik, je-
gyezte meg, és a kormány feltett szándéka a to-
vábbi mûködtetés. Beszéde után a miniszterel-
nök és a másik két oldal soros elnökei aláírták
a megállapodást.

Bérmegállapodás a közszférában
Az OÉT munkájának eredményes lezárása jóté-

kony hatással volt a közszférára is, ahol a kor-
mány már hetek óta jegelte a tárgyalásokat, mond-
ván, amíg nincsen megállapodás a minimálbér-
ben, addig itt sem tudunk megállapodni. Ez persze
így nem egészen igaz, mert az A1 jóval nagyobb
is lehetne a versenyszféra minimálbérénél, az tény.
A megállapodás eredményeként december elsejé-
re, majd ötödikére összehívták az OKÉT ülését,
és két nap alatt sikerült egy viszonylag jó meg-
állapodást kötni. Az OÉT hangulata itt is érez-
tette hatását, ugyanis az önkormányzatok a meg-
elõzõ tárgyalásokon nem képviseltették magukat
túl nagy erõvel, a december elsejei ülésen pedig
meg sem jelentek. A záró tárgyaláson viszont ott
voltak megfelelõ szinten, és rövid vita után õk is
elfogadták a kialakult megállapodást.
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§
HOGY IS VAN EZ?

Dr. Komjáthy Miklós,
a TUDOSZ jogtanácsosának rovata

Mikor kell bért fizetni, ha errõl a Kollektív SzerzõdésMikor kell bért fizetni, ha errõl a Kollektív SzerzõdésMikor kell bért fizetni, ha errõl a Kollektív SzerzõdésMikor kell bért fizetni, ha errõl a Kollektív SzerzõdésMikor kell bért fizetni, ha errõl a Kollektív Szerzõdés
nem rendelkezik?nem rendelkezik?nem rendelkezik?nem rendelkezik?nem rendelkezik?

Milyen jogszabály vonatkozik a bérkifizetésre?Milyen jogszabály vonatkozik a bérkifizetésre?Milyen jogszabály vonatkozik a bérkifizetésre?Milyen jogszabály vonatkozik a bérkifizetésre?Milyen jogszabály vonatkozik a bérkifizetésre?
A bérfizetés napját a Munka Törvénykönyve

az alábbiak szerint szabályozza:
155. § (1) A munkavállaló részére járó mun-
kabért, ha munkaviszonyra  vonatkozó sza-
bály, vagy a felek megállapodása eltérõen nem
rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell el-
számolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy
hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a
munkaviszony végén kell elszámolni és kifi-
zetni. (2) Ha a munkavállaló részére járó
munkabér vagy annak része alapjául szolgáló
eredmény csak egy hónapnál hosszabb idõ

múlva állapítható meg, azt ennek megfelelõ
idõpontban kell kifizetni. Elõleget azonban –
legalább havonta – ilyen esetben is fizetni kell.
(3) A munkabért – ha munkaviszonyra vonat-
kozó szabály vagy a felek  megállapodása el-
térõen nem rendelkezik – a tárgyhónapot kö-
vetõ hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a
bérfizetési nap pihenõnapra vagy munkaszüne-
ti napra esik, a munkabért legkésõbb a meg-
elõzõ munkanapon kell kifizetni. A bérfizetés
napjáról a dolgozót a munkaszerzõdés megkö-
tésével egy idõben írásban kell tájékoztatni.

REACH a munkahelyenREACH a munkahelyenREACH a munkahelyenREACH a munkahelyenREACH a munkahelyen
Az európai törvények vegyszerek forgalmazására javasolt reformját REACH néven ismerjük
(vegyszerek nyilvántartása, értékelése és engedélyezése). A REACH célja az, hogy a problé-
mával kapcsolatban két nagy témát valósítson meg: biztosítsa az emberi egészség és a kör-
nyezet magas szintû védelmét, ugyanakkor erõsítse az európai vegyipar versenyképességét.

Az európai munkavállalók
számára hatalmas elõny szár-
mazik ebbõl a reformból,
miután jelenleg a vegyszerek
gyártása és a munkahelyi fel-
használása egészségükre veszé-
lyes lehet. Kétségtelen tény,
hogy minden három szakmai
megbetegedésbõl legalább egyet
évente Európában veszélyes
vegyszereknek való kitétel kö-
vetkezményeként állapítanak
meg.

Az európai törvényalkotás
vegyszerek kereskedelmére vo-
natkozóan tartalmaz olyan
szabályozást, amely a munka-
vállalók egészségét és bizton-
ságát védi a vegyszerek mun-
kahelyi alkalmazásával szem-
ben. Az ilyen törvényeknek a
megvalósítása azonban prob-
lematikus jelenleg is, és ezek
bevezetése csak részben törté-
nik meg, vagy kismértékben,
különösen a kis- és közepes
méretû vállalatoknál.

Az egyik fõ oka ennek az
állapotnak – vitán felül áll –

az adatok hiánya
a vegyszerek tulaj-
donságait illetõen
és az ezzel kapcso-
latos biztonsági
intézkedésekre vo-
natkozóan. Ilyen
adatok nélkül nem
lehetséges megfele-
lõ kockázatelem-
zést készíteni,
vagy alkalmas el-
lenõrzõ- és meg-
elõzõ intézkedése-
ket tenni a mun-
kavállalók védel-
mében. A REACH éppen ezért
a meglévõ munkavédelmi tör-
vények hatékonyságával foglal-
kozik. Azoknak a dolgozóknak
a védelmében, akik veszélyes
anyagoknak vannak kitéve kü-
lönbözõ ágazatokban, és azt a
célt is szolgálja, hogy elõsegít-
se a harcot a foglalkozási meg-
betegedések okozta veszéllyel
szemben a következõ módon:

* a hiányzó tájékoztatás szál-
lításával a vegyszerek tulajdon-

ságairól, valamint
annak közlésével,
hogy minimalizál-
ni lehessen a ve-
szélyeket a fel-
használás során,

* jelen tájékozta-
tás közzétételének
a javításával a tel-
jes termelési lánc-
ban,

* olyan biztatás-
sal, hogy a legve-
szélyesebb anyago-
kat váltsák fel ke-
vésbé káros vegy-

szerekkel hatósági korlátozó
intézkedéseken keresztül.

Az Európai Bizottság elfogad-
ta a REACH javaslatát 2003.
októberében, és jelenleg a sza-
bályozásra vonatkozó javaslat
az Európai Parlament elõtt van
vizsgálat céljából, és a Tanács
is tanulmányozza egy közös
döntési eljárásban. A REACH
szabályozás várhatóan 2007-ben
kerül bevezetésre a 25 EU or-
szágban.
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Ingyen üdülés, olcsó földek, kampányolás
Az Európai Unió oktatással foglalkozó szervezete, az ETUI-REHS a tagtoborzás stratégiáiról
három napos kurzust rendezett Cipruson október 5 – 9. között. A résztvevõk elõadásokat hall-
gathattak és európai kollégáik módszereivel is ismerkedhettek.

A ciprusi legnagyobb szak-
szervezet, a SEK Protarasban
3 éve épült oktatási és üdülõ
központjában helyeztek el min-
ket, az ellátást igazi görögös
kedvességgel kínálták. Hallga-
tóként huszonketten jöttünk
össze: a balti államoktól Mál-
táig számos ország képvisel-
tette magát, legnépesebben a
görögök és franciák. Az utóbbi
két csoport eleinte kívül ma-
radt a társas érintkezésen, mert
leginkább csak anyanyelvüket
beszélték, de késõbb az esti
boradagjuk és az ének felol-
dotta nyelvi korlátaikat. A gö-
rögök kivételével –
akiknél törvény tiltja,
hogy a szakszervezeti
aktivista pénzt kapjon
a szolgálataiért – egye-
düli voltam, aki csak
társadalmi munkában
szakszervezeti képvi-
selõ. Nekem érdekes-
nek tûnt, hogy a fõál-
lású szakszervezeti
képviselõk közül 6
volt 30 év alatti vagy
akörüli. A bemutatko-
zásból kiderült: a volt
szocialista országok,
valamint több más
ország jelen lévõ kül-
döttei egyöntetûen elutasították
a szakszervezetek pártokhoz
kötõdését, a francia CGT tag-
jai és az ír küldött vállalta szer-
vezetének baloldali kötõdését.
A görögök közül egy résztvevõ
hirdette hangosan az osztály-
harc szükségességét, de a töb-
biek kiálltak a pártoktól való
egyenlõ távolságtartás mellett.

Gondokkal küzd
az európai érdekvédelem
A programban minden nap

elõadások és kiscsoportos fog-
lalkozások váltották egymást.
A fõelõadást Pere Beneyto, a
Valencia Egyetem tanára tar-
totta „Szakszervezeti tagság Eu-
rópában – jelen fejlõdés, ma-
gyarázó tényezõk és toborzási
stratégiák” címmel. Elméletileg
megalapozott keretbe foglalta

elemzését a szakszervezeti tag-
gá válás logikájáról, a szak-
szervezet teendõirõl, szerveze-
térõl, mûködésérõl, a képvise-
leti rendszerekrõl. Az érdekvé-
delem gondokkal bajlódik egész
Európában. Folyamatosan meg
kell küzdeni a jobb munkakö-
rülményekért és bérekért, mun-
kahelyi biztonságért, de ugyan-
akkor a dolgozók támogatásá-
ért is. Az érdekvédelmi rend-
szer aranykorát az 1960-75
közötti idõszakra teszi, okát
az akkori gazdasági fellendü-
lésben és az akkori keresztény-
demokrata kormányok szociá-

lisan érzékeny szemléletében
látja. Ezt követi a hanyatlás
idõszaka (1975-90), majd a
szétszóródás és magához térés
idõszaka (1990-2003). A szer-
vezettség igen változatos képet
mutat 2003-ban: Dánia és
Svédország 80-90 százalékos
szervezettségétõl Írország,
Ausztria, Olaszország 35-45
százalékos értékén át Hollan-
dia, Spanyolország, Litvánia
15-25 vagy kirívó példaként
Franciaország 9,1 százalékáig.
Magyarország szervezettségi mu-
tatója 2003-ban 23,9, a kibõ-
vített Európai Unióban 33,9
százalék. Hazánk azon kevés
számú országok közé tartozik,
ahol az érdekképviselet sok
szakszervezeti tömörülés között
oszlik meg, míg például Auszt-
riában egyetlen szervezet kép-

viseli a dolgozókat. A skandi-
náv országokban stabil, az an-
golszász országokban enyhén
(-10,5%), Németországban és
kisebb szomszédaiknál átla-
gosan (-14,5%) csökkent, a
mediterrán országokban 3,7
százalékkal nõtt, a volt szoci-
alista országokban erõsen
(-48%) csökkent a szervezett-
ség 1993 és 2003 között.

Tagtoborzási stratégiák
A tagtoborzásban jó eredmé-

nyeket mondhat magáénak a a
svéd SIF szakszervezet. Javas-
latuk szerint meg kell ismer-

tetni a dolgozókkal
mindazt, amit a szak-
szervezet tett és elért
az érdekükben. Meg
kell értetni a kívülál-
lókkal, hogy csak ki-
használják a szakszer-
vezeti tagok áldozat-
készségét, ha csak el-
fogadják a szakszerve-
zet által elért eredmé-
nyeket, de õk nem tesz-
nek érte semmit. Meg
kell keresni az új dol-
gozókat, a doktorandu-
sokat is. A svédek már
az iskolákban, egyete-
meken megismertetik a

tanulókat a szakszervezettel,
már ott elkezdik a tagtobor-
zást, a fiatalok alacsonyabb
tagdíjat fizetnek. A szlovének
a honlapjukon formális és in-
formális oldalakat is üzemel-
tetnek, az utóbbi hely alkal-
mas kapcsolattartásra, érdek-
lõdõk bevonására. A ciprusi-
ak munkahelykeresõ közpon-
tot tartanak fenn, kéthetes in-
gyenes üdülést adnak tagjaik-
nak, szervezetük van olcsó föl-
dek vásárlására, olcsó kölcsö-
nök megszerzésére, minden
évben kampányolnak. A szlo-
véneknek saját takarékszövet-
kezetük van, amely a legkedve-
zõbb feltételekkel ad hitelt, a
máltaiak is befektetik a pén-
züket.

Bohátka Sándor
MTA ATOMKI

A továbbképzés résztvevõi és szervezõi

.... , .....
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Szakszervezeti website, bölcsõde, csapatépítés
Az idei év szeptemberében Szlovákiában egy hetes angol nyelvi továbbképzést tartottak, ahol
a résztvevõk ötletbörzén fogalmazták meg, hogyan lehetne az érdekképviseletek taglétszámát
növelni.

A kurzuson nyolc állam szak-
szervezetesei képviseltetették
magukat, így Szlovákia, Romá-
nia, Magyarország, Lengyelor-
szág, Észtország, Litvánia,
Horvátország és Bulgária.
Érdekes képet kaptunk arról,
hogy a különbözõ országok-
ban dolgozók hány százalékát
képviselik a szakszervezetek.
Ez az érték mindkét Balti ál-
lamban 10 százalék körül
mozog, sõt csökkenõ tenden-
ciát mutat, Közép-Kelet Euró-
pában 40-60 százalék közötti,
s ugyancsak apadó.
Kerekasztal-fórumot tartottunk
arról, hogy miként lehetne von-
zóbbá tenni a szakszervezet in-
tézményrendszerét. Négy cso-
portot alakítottunk, ebbõl há-
romban a szakszervezet alap-
vetõ védõernyõit hangsúlyozták
(így a jobb munkalehetõség, az
egyenlõ esélyek, a biztonságo-
sabb munkafeltételek, a szoli-
daritás, az összefogás).

Megfogalmazásuk szerint az
általános szlogen: „Együtt erõ-
sebbek vagyunk!”

A három csapat közül egy
javasolta a webes elérést, a
többiek a hagyományos mód-
szert ajánlották, fõként a meg-
jelenést és a demonstrálást
választották. A mi csoportunk

 „Együtt erõsebbek vagyunk!”

is felsorolta a védõernyõ kí-
nálta lehetõségeket, de elsõd-
leges feladatként a fiatal kor-
csoport megcélzását határoz-
tuk meg. Kiemeltük a szabad-
idõ értelmes eltöltését, a sport-
rendezvényeket, a csapatépí-
tést, amely igenis hiányzik a
rendszerváltás után. Vélemé-
nyünk szerint fontosak a kü-
lönbözõ juttatások, melyek
például a gyermekvállalást is

segíthetnék, megemlítettük
esetleges szakszervezeti bölcsõ-
dék létrehozását (a Közép-Ke-
let-Európai régióban minden-
hol hiány van).

Szlogenünk a következõ volt:
„You need more care!” Felhív-
tuk a figyelmet a webes elér-
hetõség fontosságára, hiszen a
rohanó, s kissé elszeparálódó
világban az internet köti össze
az embereket, sõt a fiatalok
egy része azt gondolja, hogy
az a szervezet, amely nem ren-
delkezik jó interaktív website-
tal, nem is komoly „társaság”.
Nem „szabványos” ötleteinkkel
igen élénk, mintegy félórás
vitát indítottunk. A konklúzió
az volt, hogy változtatni kell
az eddigi hagyományos, kissé
régimódi állásponton, ahhoz,
hogy megállítsuk a csökkenõ
tendenciát és legalább stagná-
ló tagszámmal tervezhessünk
a következõ idõszakban. Min-
denképp hasznosnak bizonyul-
tak az eszmecserék, különö-
sen a szakszervezeti struktúra
és a szemlélet változtatását
illetõen.

Szõke Zsuzsanna

A PRO VITA alapítvány
számlaszámára

a 2004. évi személyi jövedelemadó
befizetésekbõl

367 554 forint érkezett.

Hálásan köszönjük a támogatott
gyerekek nevében.

az alapítvány kuratóriuma
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. október 24-i ülésének (AKT 6/2005.) állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek

betöltésérõl.
2. „Az uniós Magyarország tudománypoliti-

kája” c. anyag megvitatása.
3. A kutatóhelyek részvétele az NFT prog-

ramjaiban.
4. Egyebek:
a. MTA ingatlan megterhelésére vonatkozó

kérelem.
b. SzMSz jóváhagyása.

AKT 1/6/2005. (X. 24.) állásfoglalás:
A testület elsõ napirendként az SzBK ingat-

lan megterhelésére vonatkozó kérelmével fog-
lalkozott. Az SzBK szakmai irányítása mellett
Genomikai Információs Központot (GIK) kí-
vánnak létesíteni a Magyar Állam tulajdoná-
ban álló és az Akadémiára bízott vagyon ré-
szeként szereplõ – az SzBK használatában lévõ
– ingatlan egy részén. A javasolt GIK igen
fontos eleme a Szegedi Biopolisz koncepció
keretében megvalósítandó biotechnológiai fej-
lesztéseknek.

Az AKT a kérdésekre adott válaszok és a
rendelkezésre álló információ alapján 21 igen,
2 tartózkodás szavazattal támogatta a szóban
forgó ingatlan megterhelésére vonatkozó kére-
lem továbbítását.

AKT 2/6/2005. (X. 24.) állásfoglalás:
A testület áttekintette a 2005. évi fiatal ku-

tatói álláshelyek betöltésérõl szóló elõterjesz-
tést.

Az AKT döntése értelmében, 2005-ben a
matematikai és természettudományi területen
50, az élettudományi területen 35, a társada-
lomtudomány területen 30 fõ fiatal kutatói
álláshely került szétosztásra. A kutatóintéze-
teknél és támogatott tanszéki kutatócsopor-
toknál valamennyi álláshelyet betöltöttek.

Az AKT a tájékoztatást a mellékletekkel
együtt elfogadta.

AKT 3/6/2005. (X. 24.) állásfoglalás:
„Az uniós Magyarország tudománypolitikája”

c. anyag megvitatása.
A testület egybehangzó véleménye az volt, hogy

nagyon jó, ha az MTA saját indíttatással el-
kezd egy országos tudománypolitikai koncep-
ciót kialakítani. Az MTA-nak ez lenne az egyik
alapvetõ feladata: körvonalazni egy olyan utat,
amely biztosítja a nemzet magas mûveltségi
szintjét, gondolkodó emberfõk kinevelését, vég-
eredményben az emberek javuló életminõségét.
Az anyag ebbe az irányba mutat, a javítások
után az AKT örömmel foglalkozik ismét vele

Meskó Attila fõtitkár úr kérte a hozzászóló-
kat, hogy javaslataikat írásban küldjék el.

AKT 4/6/2005. (X. 24.) állásfoglalás:
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

(OFK) és Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTK) társadalmi vitája befejezõdött, az Akadé-
mia is elküldte véleményét. A Nemzeti Stratégi-
ai Referenciakeret (NSRK) elsõ változata 19
operatív programot tartalmazott, de ez a Bi-
zottsággal történõ egyeztetések során változni
fog. Az idõ sürgetése miatt az AKT csak utólag
fog érdemi tájékoztatást kapni, de folyamatos
kapcsolat van az intézmények igazgatóival az
MTA számára is elfogadható optimum kialakí-
tására.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 5/6/2005. (X. 24.) állásfoglalás:
Egyebek:
Az AKT 16 igen, 4 tartózkodással elfogadta

a Világgazdasági Kutatóintézet szervezeti és
mûködési szabályzatát. A testület elhatároz-
ta, hogy általában az SzMSz-ek jóváhagyási
eljárását ismételten napirendre kell tûzni.

Az AKT egyhangúan hozzájárult, hogy Pálfy
Péter Pál igazgatói pályázata a Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet Intézeti Fóruma elé
kerüljön.

Rafaello házilag
25 dkg margarin, 2 cs. vaníliás cukor, 30,

dkg kristálycukor, 1/2 dl víz, 27 dkg sovány
tejpor, 20 dkg kókuszreszelék
mandula, vagy dió, vagy mazsola, vagy mo-
gyoró a golyócskák közepébe

Elkészítés: A margarint a vaníliás cukorral
habosra keverni. A kristálycukrot a vízzel

felfõzni, majd hozzáadni a habosra kevert
margarint. Ha kihûlt, hozzákeverni a tejport,
és a kókuszreszelék felét.

Gömböket formázunk belõle úgy, hogy a
közepébe tesszük a mandulát/diót/mazsolát/
mogyorót. Száradni kell hagyni. (A család-
tagoktól elkülönített légtérben, másként nem
lesz ideje megszáradni)

Kedves Olvasók!
A TUDOSZ elnökségének tagjai minden évben karácsony és szilveszter között valamelyik nap összejönnek
a MÁFI klubjában, elbúcsúztatni az óévet. Mindenki hoz valamit, valami bevált receptet. Az alábbiakban ezek
közül adunk közre egyet.
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Szakszervezeti tagkönyv = vásárlói kártya
A TUDOSZ elnökét a 2002-

ben létrejött Hungarian Discount
Club azzal az ajánlattal kereste
meg, hogy a TUDOSZ tagjai
számára vásárlói kedvezménye-
ket adnak. Ennek feltétele a névre
szóló klubkártya, amelyen a
szakszervezeti logón, néven kí-
vül fel van tüntetve a kedvezmé-
nyekre jogosító EDC (Euro
Discont Club) logó is. A klub
tagjai között szakszervezeteket,
kamarákat találunk, jelenleg 750
ezer kártyatulajdonossal.

Néhány kedvezmény: Domus
5%, Avanglion 10%, Pátria 10%,
Optiris 10%, Agip 3 Ft/l,
Vista 5% (saját utakból), Oázis
kertészet 7%.

A részletes, rendszeresen
frissített listáról az alábbi
címen lehet böngészni:  http:/
/www.eurodc.net search.php

A partnercég keresõ menü-
pontra klikkelve külön listát
találunk a vidéki és külön a
budapesti elfogadóhelyekrõl.

Februártól a TUDOSZ tagok
számára is lehetõség lesz az
EDC kedvezményeket igénybe
venni, akkorra készülnek el a
névreszóló vásárlói kártyák.

Az elmúlt években a munka-
helyeken egyre nõ a potyautas-
ok száma. Egyre többen van-
nak, akik a szakszervezeti ta-
gok befizetésébõl elért eredmé-
nyeket (éves bértárgyalások,
kollektív szerzõdések) úgy

használják, hogy ahhoz, még
szolidaritásból sem járulnak
hozzá. Hisszük, hogy a jogse-
gélyszolgálaton, és a csopor-
tos balesetbiztosításon túl is-
mét olyan szolgáltatást tudunk
nyújtani, amely egy kicsit vi-
szonozza a szakszervezeti ta-
gok önzetlenségét.

Ismét 13. havi a 13. haviIsmét 13. havi a 13. haviIsmét 13. havi a 13. haviIsmét 13. havi a 13. haviIsmét 13. havi a 13. havi
A szakszervezetek véleménye ellenére a Pénzügyminisztérium nyomására 2003. végén a 13.
havi juttatást nulladik havira keresztelték és elõírták, hogy azoknak jár, akik január elsején
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeztek. Már több körben elmondtuk, mennyire igazság-
talannak és átgondolatlannak tartjuk a változtatást, még akkor is, ha 2003-ban a pénzügyi
egyensúlyt ezzel a barbatrükkel kívánták biztosítani (legalábbis a folyosókon ezt hallottuk.)

ADÓMENTES JUTTATÁSOKADÓMENTES JUTTATÁSOKADÓMENTES JUTTATÁSOKADÓMENTES JUTTATÁSOKADÓMENTES JUTTATÁSOK
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács október 15-én tárgyalta meg

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szó-
ló törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A 2006-ra vo-
natkozó megállapodásokból azokat emeltük ki, amelyek a közal-
kalmazottakat érinthetik:

(1.) Az adómentesen adható béren kívüli juttatás értékhatára a
bértõl függetlenül évi 400 ezer forint.

(2.) Nem tartozik az adómentesen adható béren kívüli juttatá-
sok korlátos köréhe az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hoz-
zájárulás, a szakképesítést nyújtó képzés, az idegen nyelvi kép-
zés, továbbá a csekély értékû ajándék értéke.

(3.) A helyi utazási bérletjuttatás teljes értéke adómentes, azzal,
hogy az beletartozik az adómentesen adható béren kívüli juttatá-
sok korlátos körébe.

(6.) A munkáltató által lakáscélra 5 évenként adható adómentes
támogatás összege 1 millió forint.

(11.) Az étkezési juttatások esetében az adómentes értékhatár
hideg utalványnál havi 4500 forint, meleg étkeztetésnél havi 9000
forint.

(12.) Az évenként adómentesen adható iskolakezdési támogatás
összege gyermekenként 19 ezer forint.

(14.) belföldi kiküldetés napidíja 500 forint, külföldi kiküldetés
esetében „az igazolás nélkül elismert költség” 15 euró.

Az Alkotmánybíróság döntése után lehetõ-
vé vált a jogszabályok “rendbetétele”, ami ez
év októberében megtörtént. A Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvényt ez alka-
lommal a zárszámadási törvénybe ágyazva
módosították (Magyar Közlöny, 2005/148.
sz. 8334. oldal, “Zárszámadási törvény”
34-38.§).

A köztisztviselõk és közalkalmazottak egysé-
gesen, 2006. január 16-án kapják meg az is-
mét 13. havi illetménynek nevezett juttatást.
Az Alkotmánybíróság határozata alapján vissza-
menõleg számíthat a 13. havi bérére az, aki
2005. január elsején fizetés nélküli szabadsá-

gon, gyesen és gyeden volt, valamint a 2005.
január elsejét követõen munkába lépõk. Õk
automatikusan megkapják az elmaradt 13. havi
bért, azoknak viszont, akik munkaviszonyukat
2004. február elseje és december 31-e között
szüntették meg, a jövõ év március 31-ig kérel-
mezhetik munkáltatójuknál az elmaradt illet-
ményük kifizetését.

2006-tól a juttatást ismét utólag fizetik azok-
nak, akik az elõzõ évben három hónapnál
hosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal ren-
delkeztek. A juttatás a közalkalmazotti jogvi-
szonnyal arányosan fizetendõ, a következõ év
január 16-án.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. szeptember 19-i ülésének (AKT 5/2005.) állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató az MTA 2006. évi költség-

vetési tárgyalásairól.
2. A kutatóintézetek 2004. évi tudományos

tevékenységének értékelése.
3. A támogatott kutatócsoportok 2004. évi

tevékenységének értékelése.
4. Tájékoztató a támogatott kutatócsopor-

tok félidõs felülvizsgálatáról.
5. Egyebek: Tájékoztató a december 31-én

lejáró igazgatói megbízásokról.

AKT 1/5/2005. (IX.19.) állásfoglalás:
A testület tájékoztatást hallgatott meg az MTA

2006. évi várható költségvetésérõl.
Az AKT a 2006. évi költségvetésrõl szóló

tájékoztatót tudomásul vette.

AKT 2/5/2005. (IX.19.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a kutatóintézetek 2004.

évi tevékenységérõl szóló kibõvített jelentést.
Kiemelésre kerültek azok az eredmények,

amelyek hozzájárulhatnak az ország égetõen
fontos társadalmi, gazdasági problémáinak
csökkentéséhez, javíthatják az ország verseny-
képességét, példaként szolgálhatnak a tudo-
mányos eredmények gyakorlati hasznosításá-
hoz.

A testület az észrevételekkel együtt egyhangú-
lag elfogadta kutatóintézetek 2004. évi tevé-
kenységének értékelését.

AKT 3/5/2005. (IX.19.) állásfoglalás:
A testület megvitatta a támogatott kutatócso-

portok 2004. évi tevékenységérõl szóló tájé-
koztatót. Az értékelés megállapította, hogy a
kutatócsoportok 2004. évi tudományos mun-
kája eredményes volt, mind mennyiségi, mind
minõségi szempontból. A tudományos beszá-
molókat összefoglaló kiadvány várhatóan ok-
tóber folyamán jelenik meg.

Az AKT a támogatott kutatócsoportok 2004.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót egyhan-
gúlag elfogadta.

AKT 4/5/2005. (IX.19.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a támogatott kutatócso-

portok félidõs felülvizsgálatáról szóló elõter-
jesztést. Az értékelést a tudományos osztályok
által javasolt és az AKT elnöke által felkért
peer review bizottságok végezték.

A félidõs értékelés alapján összefoglalóan
megállapítható, hogy a támogatott kutatóháló-
zat 2003-2004 közötti mûködése eredményes
volt. A peer review bizottságok által a kutató-
csoportok mûködésére tett egyedi észrevételek

és javaslatok az operatív irányítás és finanszí-
rozás szintjén hasznosíthatók, illetve az álta-
lánosítható javaslatokat az új pályázatok dön-
téseinél figyelembe kell venni.

Az AKT elfogadta az észrevételekkel együtt a
félidõs felülvizsgálatról szóló elõterjesztést.

AKT 5/5/2005. (IX.19.) állásfoglalás:
Egyebek:
– Év végén 3 intézeti igazgató megbízása jár

le. A KK Kémiai Intézet esetében javaslat
hangzott el, hogy a jelenlegi igazgató kapjon
megbízást addig, míg megoldódik az után-
pótlás, de maximum 1 év határidõvel. Másik
két esetben az illetékes fórumok véleménye-
zése után az AKT tegyen javaslatot a megbí-
zásra.

– A testület tájékoztatást hallgatott meg a
természettudományi igazgatók MTA kutatóhá-
lózat jövõjével foglalkozó értekezletérõl. Az
igazgatók konszenzuson alapuló koncepciója
és az AKT április 11-i ülésén felkért bizottság
javaslatai az AKT elé kerülnek.

– A társadalomtudományi igazgatók jövõkép-
pel foglalkozó értekezletére szeptember 30-án
kerül sor.

– Vizi E. Szilveszter elnök úr és Boda Mik-
lós, az NKTH elnöke közötti megállapodás
értelmében az NKTH 2 milliárd Ft összegû
pályázatot fog kiírni a két elnök által egyezte-
tett témákra. Fõtitkár úr kérte igazgatókat,
adjanak be témajavaslatokat egyetemi tanszé-
kekkel, ill. kutatócsoportokkal együtt folyta-
tandó kutatásokra október 15-ig.

– Az AKT 3 kémikus tagja írásbeli nyilat-
kozatot juttatott el az AKT tagjaihoz a Kémi-
ai Kutatóközpontban folyó szervezeti átala-
kítással kapcsolatban. Az AKT 7 igen, 3
nem és 15 tartózkodással elvetette a nyi-
latkozat megjelentetését, amely különvéle-
ményként került csatolásra az ülés emlé-
keztetõjéhez.

Ingyenes adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart

a TUDOSZ-irodában  minden szerdán 16
és 19 óra között

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

 Félfogadás elõzetes telefonos
bejelentkezés alapján: 279-6071
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Magyar diáksiker AthénbanMagyar diáksiker AthénbanMagyar diáksiker AthénbanMagyar diáksiker AthénbanMagyar diáksiker Athénban
A Sky Watch csillagászati verseny nyertesei között három magyar diák is szerepelt. Mohácsi
István, Nagy Zsófia és Szám Dorottya Athénban vették át nyereményüket.

A Sky Watch Contest európai diákverseny a
Fizika Nemzetközi Éve rendezvénysorozat ke-
retében zajlott. A versenyen európai diákok
indulhattak egy vagy több csillagászati objek-
tum érdekességeit bemutató pályamûvekkel.

A díjátadó ünnepségre november végén Athén-
ban került sor. A rendezvényen a csillagászat
oktatásával kapcsolatos elõadások hangzot-
tak el, a résztvevõk megtekinthették egymás
munkáját, továbbá az Eugenides Alapítvány
által üzemeltetett, I-MAX technológiával fel-
szerelt modern athéni planetáriumot.

Az athéni díjátadó ünnepségre három ma-
gyar fiatalt hívtak meg. Ketten közülük a
középiskolás kategóriában értek el negyedik
helyezést: Mohácsi István és Szám Dorottya
a csillagkeletkezési régiókban lévõ fiatal égi-
testek és a körülöttük található anyag köl-
csönhatását elemezték. Céljuk, hogy össze-
függéseket mutassanak ki az egyes csillagok-
nak a környezetükre kifejtett hatása és az
ott keletkezõ égitestek elhelyezkedése és egyéb
jellemzõi között. Az úgynevezett indukált csil-
lagkeletkezés keretében ugyanis a nagytöme-
gû, fiatal objektumok sugárzásukkal és erõs
csillagszelükkel összenyomhatják a körülöt-
tük lévõ gázt, újabb égitestek születését ki-
váltva.

A másik magyar nyertes az ELTE TTK csil-
lagász szakán másodéves Nagy Zsófia volt
“When a star is born... – Observation of
Herbig-Haro objects” címû pályamûvével, amely
Európában a második legjobb munkának bi-

zonyult. Pályázatában szintén a ki-
alakuló csillagokkal kapcsolatos
képzõdményeket, a protocsillagok
által kilökött anyagfelhõket vizs-
gálta. Mindhárman egy-egy távcsö-
vet kaptak ajándékba, valamint ész-
lelési lehetõséget egy kanári-szige-
teki teleszkóppal. A kiemelt sze-
replõk között volt továbbá Farkas
Flóra, Pogonyi Csaba és Münz Péter
is, akiket Orbán Ádám készített
fel a vetélkedõre. Õk szintén meg-
figyelési lehetõséget kaptak a ro-
botteleszkóppal. Ezek mellett ha-
zánkat dr. Csizmadia Szilárd, az
MTA Konkoly Thege Miklós Csil-
lagászati Kutatóintézet munkatár-
sa, valamint a fiatalabb magyar
csapat felkészítõ tanára, Kereszturi
Ákos (MCSE, ELTE TTK Termé-
szetföldrajzi Tanszék, Collegium
Budapest) képviselte Athénban.

Az igazi munka csakAz igazi munka csakAz igazi munka csakAz igazi munka csakAz igazi munka csak
most kezdõdikmost kezdõdikmost kezdõdikmost kezdõdikmost kezdõdik

A Sky Watch verseny kifejezetten
gyakorlati jellegû vetélkedõ, amely
nem ér véget a díjátadással – az

igazi munka csak a gyõzelem után kezdõdik. A
30 legjobb pályamunka szerzõi ugyanis a “ha-
gyományos” díjak mellett távcsõidõt is kaptak
a Liverpool-teleszkóphoz. Ez egy azimutális ten-
gelyrendszerû, 2 méter tükörátmérõjû távcsõ a
Kanári-szigetek térségé-
ben, La Palma szigetén.
A 2400 méter tenger-
szint feletti magasság-
ban található mûszer
egy úgynevezett robotte-
leszkóp, amelyet az
interneten keresztül, tá-
volról is lehet üzemel-
tetni. A díjazottak a mû-
szerrel észleléseket vé-
gezhetnek, majd azokat
kiértékelhetik, eredmé-
nyeiket végül cikk for-
májában publikálhatják.
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