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Amit most szeretnénk…

(1) A KUTATÁS-SZERVEZÉS TERÜLETÉN:
• A tudomány kormányzati képviseletének

megteremtése
• Hatékony érdekegyeztetés minden szinten
•A kutatóintézetek egységes elbírálása, a fenn-

tartótól függetlenül (MTA, különbözõ minisz-
tériumok)

• A Kutatók Európai Chartájában foglaltak
megvalósítása a kutatóintézetekben

CÉL: EU-konform kutatási feltételek megte-
remtése

(2) A KUTATÁS-FINANSZIROZÁS TERÜLE-
TÉN:

• A költségvetési kutatóintézetek alapmûkö-
dését biztosítsa a költségvetés oly módon, hogy
a Kormány a támogatást ne hárítsa át a vál-
lalkozói szférára.

•  Kormány az eddiginél sokkal jobban tá-
maszkodjon a kutatóintézetekben meglévõ szak-
mai tudásra.

• Szûnjön meg az a gyakorlat, hogy a PM
közvetlen vagy közvetett módon elõírja a költ-
ségvetésbõl finanszírozott kutatóintézetek lét-
számának csökkentését.

CÉL: A K+F (+ innováció) költségvetési tá-
mogatásának mértéke érje el az EU országok
átlagát.

(3) A KUTATÓINTÉZETEK HATÉKONY
MÛKÖDTETÉSE

Alapvetõen fontos, hogy
• a kormány a saját, és a magyar állam

szakértõ intézményeinek tekintse a kutatóinté-
zeteket,

  a kutatás által megválaszolható kérdéseket
elsõdlegesen az intézeteknek tegye fel,

• a kormány és a különbözõ minisztériu-
mok (esetleg az önkormányzatok is) felügyeleti
hovatartozástól függetlenül közvetlenül adhas-
sanak megbízásokat az intézeteknek a tudo-
mányos kérdések megválaszolására.

CÉL: A költségvetési források hatékony fel-
használása és a kutatóintézetek hatékony
mûködtetése.

A TUDOSZ
kormánnyal szembeni elvárásai

A TUDOSZ titkárok immáron negyedik alkalommal fogalmazták meg
elvárásaikat az alakuló kormánnyal szemben

(4) A JÖVEDELMEK TERÜLETÉN:
• A felsõoktatásban és a kutatóintézetekben

dolgozók azonos munkajogi feltételekkel való
alkalmazása, azonos bérgaranciák (státusz-ekvi-
valencia).

• Szûnjön meg az a gyakorlat, hogy tudomá-
nyos elõrelépés, kinevezés esetén a többletbért
az intézetnek ki kell gazdálkodni, vagyis a
minõséget ne csak elvárja, hanem honorálja is
a költségvetés.

CÉL: A felsõoktatási intézmények és a költ-
ségvetési kutatóintézetek között átjárhatóság
elõsegítése.

és ami a négy évvel ezelõttibõl
megvalósult…

A kutatás-finanszírozás területén adókedvez-
mények vehetõk igénybe a kutatás támogatásá-
ra. A kutatóintézetek hatékony mûködtetése
érdekében alapvetõen fontosnak tartottuk és
tartjuk, hogy a kormánya kutatás által megvá-
laszolható kérdéseket elsõdlegesen az intéze-
teknek tegye fel, erre láttunk már példákat az
elmúlt négy évben.

A jövedelmek területén
• olyan közalkalmazotti bértábla bevezetését

kívántuk a kutatóintézetekben is, ahol a legki-
sebb érték (Al) nem lehet kevesebb, mint a
minimálbér, valamint

• az oktatói-kutatói bérrendszer hozzáigazí-
tását a közalkalmazotti bértáblához oly mó-
don, hogy összhangban az oktatói- bérrend-
szerrel – a tudományos munkatárs, tudomá-
nyos fõmunkatárs, tudományos tanácsadó bére
a szolgálati idõvel növekedjen.

Az elsõ célunk teljes mértékben, a második
részben valósult meg, köszönhetõen annak is,
hogy a kutatóintézetekben is több százan írták
alá a „végzett munkával arányos bérezést”
követelõ petíciót 2001-2002 telén.

2002. szeptemberében vezették be az új bér-
táblát, amelyiknek induló értéke a minimálbér
és ugyancsak akkor módosult az oktatói-kuta-
tói bérrendszer.
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Jelen voltak: az AET tagjai, Koltay Jenõ és
Friedrich Péter, a munkáltatói tárgyalócsoport
tagjai elõzetesen kimentették magukat.

A napirend elõtt a munkavállaló tárgyaló-
csoport ügyvivõje, a csoport nevében gratulált
Pléh Csaba fõtitkárhelyettesnek, aki állami
kitüntetésben részesült.

Pléh Csaba levezetõ elnök felhívására a tár-
gyaló felek a napirendet az elõzetesen megkül-
dött meghívóban foglaltak szerint fogadták el
azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebek 2.
napirendi pontban az akadémiai tárgyalócso-
port tájékoztatást ad az Akadémia folyó évi
költségvetésének alakulásáról, különös tekin-
tettel az OTKA támogatásának emelkedésérõl,
valamint a nemzeti stratégiai referencia keret-
rõl (NSRK).

Elõzetes tájékoztató
a 2006 áprilisi béremelésrõl

Szamkó Józsefné az akadémiai tárgyalócso-
port tagja elmondta, hogy már a költségvetési
tervezéskor ismert volt, hogy az éves kihatásá-
ban 3 százalékos mértékû 2006. április 1.
napjától végrehajtandó béremeléshez szükséges
forrást az államháztartási tartalékból kell biz-
tosítani. 163 470 ezer forintot lehet elõre fel-
venni, de ez kevés, mivel a béremeléshez szük-
séges forrásnak ez az összeg csak mintegy 50
százalékát teszi ki és csak a költségvetési tá-
mogatás terhére foglalkoztatott közalkalmazot-
tak részesíthetõk belõle, a tudományos beso-
rolásúak esetében 3 százalék, a közalkalmazot-
ti illetménytábla szerint besoroltak esetében 4,5
százalékos mértékû emeléshez szükséges to-
vábbi forrást az intézeteknek kell kigazdálkod-
niuk. A hiányzó forrást az intézetek többletbe-
vétellel vagy létszámcsökkentéssel tudják meg-
oldani. A felügyeleti szerv a hiányzó források-
hoz támogatást nem tud adni, néhány intézet
létszámcsökkentéshez kért központi támogatást.
Ez száz fõ alatt van, mindössze 31 fõ, kor-
összetételre vonatkozóan pontos adat nincs, de
a szóban forgó létszámból mintegy felének
korengedményes, illetve öregségi nyugdíjazásra
tekintettel szüntetik meg a közalkalmazotti
jogviszonyát. A létszámcsökkentéssel kapcso-
latos döntések kizárólag intézeti hatáskörben
születtek, ezzel kapcsolatosan a felügyeleti szerv
semmilyen ráhatást nem gyakorolt.

A forráshiánnyal végrehajtandó béremelés-
rõl az év elején januárban tájékoztatták az
intézeti igazgatókat, a gazdasági vezetõi érte-
kezleten pedig a Pénzügyi Fõosztály nevében
adott tájékoztatást. A magasabb vezetõ beosz-
tásúak tekintetében felügyeleti szervi hatáskör-
ben kell a béremelést végrehajtani, ennek során
mindössze a törvény szerint kötelezõn elõirt
alsó határ eléréshez szükséges mértékben
emelik majd az említettek illetményét.

A munkavállalói tárgyalócsoport ügyvivõjé-
nek arra a kérdésére, hogy az Akadémia a

EMLÉKEZTETÕ az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács
2006. március 20-án megtartott plenáris ülésérõl

létszámcsökkentés tekintetében milyen straté-
giát követ, azt válaszolta, hogy ilyen nincs,
minden intézetnek saját hatáskörében kell
dönteni errõl.

Pléh Csaba kiegészítésként elmondta, hogy a
tudományos közéletben kutatóhiányról beszél-
nek, az Akadémia vezetõinek is az a határo-
zott álláspontja, hogy a társadalomban növel-
ni kellene a kutatók létszámát, de nincs biz-
tosítva hozzá a költségvetési támogatás. Jelen-
leg az a cél, hogy az illetmények emelését az
intézetek lehetõleg minimális létszámcsökken-
téssel oldják meg.

Gadó János kifejtette, hogy az intézetekben
létszámcsökkentésre nem mindig az álláshely
megszüntetése miatt kerül sor, sok helyen a
felmentésrõl fiatalítás miatt döntenek. Gond,
hogy a fiatalok vezetõi megbízást nem kapnak,
pedig középvezetõvé leginkább fiatalon kellene
válni.

Támogatások, elvonások,
stratégiai kérdések

Szamkó Józsefné ismertette, hogy az OTKA-
nak 1 mrd forint többlettámogatást kértek. Az
Akadémia, az NKTH és a GM közötti megál-
lapodás alapján 400 millió forint összegben
posztdoktori pályázatok kiírására kerül sor,
az Akadémiának 300 millió forintot kellett
adnia, ebbõl 200 milliót beruházás és felújí-
tás elõirányzatból, 100 milliót pedig pályázati
pénzekbõl vett el. A végleges megállapodás
alapján így 700 millióval nõtt az OTKA támo-
gatása, amelyet a GM fejezetébõl biztosítják
majd. A fejezetek közötti átcsoportosítások
folyamatban van. Az OTKA további 100 millió
forint támogatást kap még.

Az Akadémia teljes költségvetését 5 száza-
lékkal csökkentették. A tartalékolt elõirányza-
tot pedig valószínû elvonja majd a kormány.

A tárgyalócsoportok tagjai hangot adtak
annak véleményüknek, hogy az Akadémia adott
ugyan 300 millió forintot a kutatók mégis
kevesebb támogatást kapnak. A pénzt az aka-
démiai kutatóktól vették el és az oktatásban
foglalkoztatott kutatók kapták meg. A jövõben
jobban meg kellene gondolniuk az akadémiai
kutatóknak, hogy egy OTKA támogatást szor-
galmazó nyílt levelet a költségvetés összeállí-
tásának milyen szakaszába írják alá. Ha a
költségvetési törvény már a Parlament elõtt
van nem szerencsés ilyen többlettámogatást
szorgalmazni.

A nemzeti stratégiai referencia keretrõl
(NSRK) Bancherowszki Januszné adott tájé-
koztatást. Elmondta, hogy az eredeti terveze-
teket többször is jelentõsen átdolgozták, címe
Új Magyarország programja elnevezésre válto-
zott. Még mindig nincs végleges program, az
elõzetes elképzelések szerint a választások
elõtti utolsó, április 4-i kormányülés dönt a
végleges változásról.
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A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar
UNESCO Bizottság – a Szociális Innováció
Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért
útján, a Magyar Tudományos Akadémia és az
Oktatási Miniszter védnökségével – magyar ösz-
töndíjpályázatokat hirdet meg a nemzetközi
L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE
program szellemében, 2006. évre.

Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás

LLLLL’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:
a Nõkéra Nõkéra Nõkéra Nõkéra Nõkért és a Tt és a Tt és a Tt és a Tt és a Tudományérudományérudományérudományérudományérttttt

Kuti László a TUDOSZ elnöke az elõzõ pá-
lyázat eredményhírdetése után levélben fordult
Ádám Veronikához, a kuratórium elnökéhez,
azt javasolva, hogy a pályázati felhívást ter-
jesszék ki valamennyi költségvetési kutatóin-
tézetben dolgozó tudományos kutatással fog-
lalkozó fiatal kutatónõre.

A javaslatot Professzor asszony messzeme-
nõen támogatta, és a kérést továbbította a
L’ORÉAL Magyarország vezérigazgatójának,
Dr.Ránky Katalinnak. Bízunk abban, hogy a
következõ évi pályázatkiírásnál már nem lesz-
nek hátrányosan megkülönböztetve azok, akik
nem az OM, vagy a z MTA kutatóintézeteiben,
kutatóhelyein dolgoznak.

A dolgozóknak adható béren
kívüli természetbeni juttatások
sorában egyre népszerûbb az
üdülési csekk. Ezévben a gaz-
dálkodók várhatóan 15 milli-
árd forint értékben, mintegy
600.000 munkavállalónak biz-
tosítanak üdülési csekket.

Az üdülési csekk felhasználása
az évek során fokozatosan bõ-
vült: ma már felhasználható a
belföldi szálláshelyeken és azok
éttermeiben, az utazási irodák
belföldi programjaira, a helykö-
zi tömegközlekedési eszközökre,
a kulturális és mûvészeti esemé-
nyekre, kiállításokra, korlátozott
mértékben üzemanyagra, fürdõk
szolgáltatásaira.

Az üdülési csekk felhaszná-
lásakor az elfogadóhely köte-
les számlát kibocsátani.

A 2006. évi
támogatottak köre

Az alapítvány azon szociáli-
san rászorultak számára biz-
tosít támogatást, akiknek
munkaviszony esetén havi át-
lag bruttó jövedelme 85.000
forint alatti, illetve nyugdíjsze-
rû ellátás esetén havi jövedel-
me 74.100 forint alatti.

Az alapítvány minden eset-
ben feltételként szabja vala-
mely szervezet vagy személy
általi önrész vállalását. Álta-

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
idei szociális üdültetési támogatásáról

lában 40 ezer forint értékû
üdülési csekket biztosít 5 ezer,
illetve 10 ezer forint önrész
vállalása esetén.

Az alapítvány minden eset-
ben személyre szabottan (adó-
számhoz kötötten) biztosít tá-
mogatást üdülési csekk for-
májában, mely a kibocsátás-
tól számított egy évig érvé-
nyes.

Az MNÜA a támogatásokat
pályázat formájában  munka-
vállalók, nyugdíjasok, csalá-
dok, fogyatékkal élõk és szak-
képzésben résztvevõ tanulók
részére biztosítja.

További információ:
www.udulesicsekk.hu
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)

legfrissebb, 630 munkakör bérezését felmérõ
statisztikája szerint a topon a légiirányítók
állnak. A felmért 630 fizikai, illetve szellemi
foglalkozásúak közül, 2005-ben legjobban õk
kerestek: havi bruttó bérük átlagosan 762 ezer
forintra rúgott.

A légiirányítók, pilóták kiemelkedõen magas
keresete a rájuk nehezedõ felelõsséggel, pon-
tosabban annak kompenzálásával magyaráz-
ható – mondja az ÁFSZ adatait Adler Judit,
a GKI Gazdaságkutató Rt. kutatásvezetõje.

A politokusok krémje 700 ezer forint feletti
jövedelemhez jut havonta. A bírók, ügyészek
esetében más a helyzet, mint a légiirányítók-
nál. Belõlük nincs hiány, számukra mégis
magas fizetést, ezáltal anyagi biztonságot, füg-
getlenséget kell biztosítani a megvesztegetésre
irányuló próbálkozások elutasítása érdekében,
reagált az adatokra Adler Judit.

A pénzügyi szakmáknál a pozíció betöltésé-
hez elvárt több éves szakmai tapasztalat kom-
penzálásával magyarázható a magas bér. Ah-

hoz például, hogy egy munkavállaló adószak-
értõként vagy auditorként dolgozhasson, mini-
mum hét év szakmai tapasztalat szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy a számok a „teljes
bért” mutatják, vagyis azt, hogy a juttatások-
kal, prémiumokkal együtt mennyit kaptak a
szakemberek.

A mérnökök közül kissé meglepõ módon a
bányamérnökök vezetik a fizetési rangsort, õket
az üzletkötõk, a piackutatók, reklámszakembe-
rek, marketingesek követik, valamint a jogá-
szok, jogtanácsosok, számítástechnikai szerve-
zõk. Utánuk következnek a gyengeáramú villa-
mosmérnökök, a kereskedelmi szervezõk, hu-
mánpolitikai szervezõk, közgazdászok, kohó-
mérnökök.

A statisztika szerint 300 ezer forint feletti
bérrel rendelkeznek még a pályaválasztási ta-
nácsadók, a szoftverfejlesztõk, informatikusok,
üzemgazdászok, nyomozók, valamint a gépész-
mérnökök, szakgyógyszerészek, növényolaj-gyár-
tók, vegyészmérnökök és a statisztikusok.

(Folytatás a 7. oldalon)
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2006. január 16. hétfõ
Az új év elsõ OÉT plenáris ülésére január 16-án,

hétfõn meglehetõsen késõi, 18 órai kezdettel került
sor. A napirenden a következõ két téma szerepelt:

1. Tájékoztató az ágazati párbeszéd bizottságok
2005. évi mûködésérõl.

2. Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizottsá-
gokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes
kérdéseirõl szóló törvényjavaslatról.

Mindkét téma elõterjesztõje a kormányzati oldal volt.
Napirendi pont nem lévén azonnal hozzákezd-

tünk az elsõ napirendi ponthoz, amelynél sem a
munkáltatói oldal, sem mi nem neveztünk meg
külön szóvivõt.

Miután napirend elõtti hozzászólások nem vol-
tak, a kormányoldal szóvivõje nagy lendülettel
kezdte hozzászólását a második napirendi pont-
ról. Mikor a levezetõ elnök figyelmeztette, hogy
ezzel a hozzászólással még egy kicsit várnia kell,
megköszönte és jelezte, hogy az elsõhöz nincs
mondanivalója.

Hasonlóan tettünk mi is. Oldalelnökünk meg-
köszönte az írásbeli tájékoztatót és közölte, hogy
nem kívánunk szólni.

Hasonló köszönet és hallgatás volt a munkálta-
tók hozzászólása is.

Ezzel le is zártuk e napirend meglehetõsen idõ-
takarékos tárgyalását és áttértünk a második
napirendi pontra. A kormányoldal szóvivõje most
már a megfelelõ helyen, de csöppet sem csökkenõ
lendülettel vágott bele a témába. Elmondta, hogy
a négy éves egyeztetés közben az ÁPB-k képvise-
lõi támogatták, hogy a törvényjavaslat a parlament
elé kerüljön. Ezt követõen elmondta, hogy a kor-
mányzati egyeztetési folyamatban a közigazgatási
államtitkári értekezletnek milyen módosító javas-
latai voltak, s ismertette az ott kialakult eltérése-
ket a korábban megküldött szövegtõl.

Áttekintettük a javaslatot, de nem tudtunk egy-
séges álláspontot kialakítani, ezért azt javasoljuk,
hogy a kormány ne terjessze a javaslatot a parla-
ment elé, kezdte hozzászólását soros elnökünk.
Sokra értékeljük a befektetett munkát, folytatta,
de a jelenlegi szöveg olyan rövid idõt adott, hogy
nem lehetett érdemben végigtárgyalni. Tudomá-
sunk szerint az ÁPB-k sem támogatják. Nincs ele-
gendõ idõ a kiérlelésre.

A munkáltatói oldalnak van egységes álláspont-
ja, vette át a szót a munkáltatók szóvivõje. Koráb-
bi javaslatainkat átvezették, de vannak újabbak
is. Ezeket pontonként fel is sorolta.

A kormányoldal szóvivõje közölte, hogy tudomá-
sul veszik oldalunk álláspontját és tájékoztatják a
kormányt, de nagy segítséget jelentene, ha megis-
merhetnék a problémákat. Ezzel fel is húzta a zsi-
lipet, mert azt követõen, hogy válaszolt a munkálta-
tók hozzászólására is, megindult a szóáradat. Olda-
lunkról a versenyszférát képviselõ összes konföde-

Haditudósítás
Elõzõ lapszámunkban a rovat keretein belül beszámoltunk a 2005.  december hatodikán
tartott nem hivatalos konzultációrol, amelynek  témája az országos érdekegyeztetés és a
szociális párbeszéd egyes  kérdéseirõl szóló törvényjavaslat volt. Ennek folytatásaként
januárban az OÉT már hivatalosan is foglakozott e témával.

ráció hozzászólt (alapvetõen õket érinti a törvény, a
közszférában nem ágazati párbeszéd bizottságokra,
hanem érdemi ágazati párbeszédre van szükség) és
hosszasan ecsetelték, hogy miért nem támogatják,
illetve most miért nem támogatják e törvényterveze-
tet. A szóáradat közben idõnként megszólaltak a
munkáltatói oldal képviselõi is (többen) és a kor-
mányoldalról is elhangzott egy-egy, a problémát nem
megoldó, de rendkívül hosszú hozzászólás. A soka-
dik kör után a levezetõ elnök megkísérelte összefog-
lalni az elhangzottakat, de nem sikerült neki. Olda-
lunk elutasította az összefoglalót, a munkáltatók
pedig ismertették a kialakult álláspontjukat. Végül
valahogy mégis lezáródott az ülés.

2006. január 27. péntek
Mint sejthetõ volt, a dolog nem maradt annyi-

ban, valakik ugyanis kisírták, hogy mégiscsak
vegyük elõ és beszéljük meg az érdekegyeztetés
néhány részletével (ÓÉT, ÁPB) foglakozó törvény-
javaslatokat. Sietni kellett, mert a parlament már
csak néhány hétig ülésezett és az egyértelmû volt,
ha túl késõn egyezünk meg, már nem tudja tár-
gyalni e törvényeket.

Az OÉT-ülést hosszú és kemény oldalegyeztetések
elõzték meg. A tervezet, amelyet a kormány föltehetõ-
en egyes szakszervezeti vezetõk kérésére terjesztett
elõ és szorgalmazott rendkívül erõteljesen, többek
között azt tartalmazta, hogy kik lehetnek az OÉT
tagjai (sutba dobva az oldalak önrendelkezési jogát),
sõt arra is kitért, hogy az oldalon belül kinek mek-
kora szava lehet, azaz érdembe bele tud-e szólni a
döntésekbe vagy sem. A méz a madzagon, azon túl,
hogy segített volna a kisebb konföderációkat kiszorí-
tani az érdekegyeztetésbõl (azaz kormányzati segít-
séggel elérni azt, ami szakszervezeti eszközökkel nem
megy) az volt, hogy beígérték: a szakszervezetek nor-
matív támogatást kapnak a mûködésükre a költség-
vetésbõl. Ez egyébként egy abszolút normális dolog
és a világ fejlett országaiban van rá példa. A baj csak
az volt, hogy erre a tervezet semmilyen konkrét, kény-
szerítõ kitételt nem tartalmazott.

Én e vita során abból indultam ki, hogy az OÉT-
ben oldalak tárgyalnak egymással és nem egyéni-
leg az egyes oldalt alkotó szervezetek, ezért az ol-
dal reprezentativitását kell megállapítani (például
reprezentatív az oldal akkor, ha tagjai összességé-
ben jelen vannak az ágazatok többségénél), s nem
az egyes szervezetekét. Ezért nem helyes az oldal-
ba kerülés kritériumait egy jogszabályba rögzíteni.
Az az oldal belügye. Természetesen ekkor is meg
kell állapítani, hogy milyen kritériumok alapján le-
het bekerülni az oldal tagjai közé, de ezt az oldal
saját maga tegye meg. A saját kritériumrendszeré-
rõl egyébként mindkét oldalnak célszerû tájékoz-
tatnia a másik kettõt. Mások természetesen mást
képviseltek. Elfogadták, sõt gyaníthatóan volt, aki
kezdeményezte, hogy az oldalba kerülés kritériu-
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mairól törvény, azaz a parlament döntsön, kitéve a
szakszervezeteket a pártok, a képviselõk érdekei-
nek, ötleteinek, döntésének. Szomorú.

Az utolsó oldalegyeztetésen hosszan, éjszakába
nyúlóan tárgyaltunk, s végül megállapodtunk ab-
ban a kritériumrendszerben, amelyik mind a ha-
tunk számára elfogadható és vállalható. Annak ide-
jén a ránk kényszerített 1993-as TB önkormányza-
ti választásokra kialakítottunk egy kritériumrend-
szert, mely meghatározta, hogy a pályázók közül ki
állíthatott listát a választásokon. Ezt tekintettük
alapnak, s ez alapján az OÉT-be történõ bekerülés
kritériumairól a következõ közös álláspont jött lét-
re. Az országos érdekegyeztetésben részt vehet az a
szakszervezeti szövetség, amelyet a bíróság bejegy-
zett, nyilvántartásba vett. Amely legalább 4 nemzet-
gazdasági ágban, és legalább 12 alágazatban tevé-
kenykedõ tagszervezettel rendelkezik, tagszerveze-
tei legalább 8 megyében mûködõ területi szervezet-
tel rendelkeznek és tagszervezeteinek együttesen leg-
alább 150 munkáltatónál mûködõ munkahelyi szer-
vezete van. Nem regisztráltatta magát ágazatként az
ÁPB-k valamelyikében (nem fogadható el a kettõs
tagság), egyéni tagokkal (természetes személy) nem
rendelkezik és tagja az Európai Szakszervezeti Szö-
vetségnek.

Én fönntartottam az oldalreprezentációra vonat-
kozó álláspontunkat, de az elõrelépés kedvéért
nem akadályoztam meg az egységes oldalálláspont
kialakulását.

Az oldal közös véleményen volt arról, hogy a
bekerülési kritériumoknak való megfelelést az Or-
szágos Választási Bizottság vizsgálja, elsõ alkalom-
mal 2007. december 31-ig, majd ezt követõen négy
évente. Egyetértés volt köztünk a jogszabály szöve-
gének több kisebb-nagyobb módosításában is.

Az ÁPB-kre vonatkozó törvénytervezet vitájánál
a SZEF képviselõjével együtt hagytuk a verseny-
szféra konföderációit kibontakozni, mert a mi te-
rületünket igazából nem érintette e jogszabály.
Ezzel könnyítettük a munkát, de itt sem volt egy-
szerû a közös álláspont kialakítása. Végül ez is
sikerült.

Ilyen elõzmények után vágtunk neki a tárgyalá-
soknak január 27-én pénteken, 16 órai kezdettel
az OÉT plenáris ülésén.

A korkedvezményes nyugdíjról – sokadszor

A javasolt napirend: „Elõterjesztés az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvényjavaslat-
ról”, és „Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizott-
ságokról és a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló törvényjavaslatról” volt.
Mindkettõ a kormányoldal elõterjesztésében.

Természetesen nem is lett volna igazi az egész,
ha a napirendek tárgyalását néhány napirend elõt-
ti hozzászólás nem elõzi meg. Most is, mint oly
sokszor máskor, mi gondoskodtunk errõl.

Elõször az Autonómok elnöke vetette fel a már
sokadszor ismételt és még mindig megoldatlan
problémát. Több esetben hívtuk fel a tavalyi júni-
usi megállapodásra a figyelmet a korkedvezmé-
nyes nyugdíjjal kapcsolatban, mondta. A ciklus
végéig valamilyen zárást el szoktunk végezni, de

most csak a ciklus vége következik. 2006. decem-
ber 31-vel lejár a jogszerzõ idõ és utána gondok
vannak. Ha megoldás nem is lesz, legalább a
határidõt hosszabbítsa meg a kormány, külön-
ben jelentõs konfliktusok várhatók.

A munkáltatók támogatták a felvetést.
Valóban megállapodtunk egy ütemezésrõl, vála-

szolt a korányoldal elnöke, de a határidõ 2006.
szeptember 30., ami még mesze van. A tripartit
bizottságok felálltak, hogy elõkészítsék az érdemi
tárgyalást. A felelõsség így közös, egyébként õk
készek lezárni a témát. Kérik az oldalakat, hogy
éljenek a lehetõséggel. Bízik benne, hogy közösen
megtaláljuk a megoldást.

A szándékot elismerjük, szólt a szóvivõnk, de
nem látjuk a megoldást. Nincs javaslat. A bizott-
ságok munkáját nem lehet nélkülözni, de nem
nagyon dolgoznak. A típusfüggõséggel is kell vala-
mit tenni.

Tájékoztatni fogom a minisztert, válaszolt a
kormányoldal elnöke.

A második napirend elõtti témánkat az MSZOSZ
képviselõje vezette elõ az önkéntes egészségpénztá-
rakkal kapcsolatban. Kifogásolta az önkéntes egész-
ségpénztárakról szóló kormányrendelet egyes tartal-
mi kérdéseit és hatálybalépésének idejét. Kérte a kor-
mányt, hogy az elmúlt év végén született rendeletet
gondolja át, mert túl rövid a határidõ, s helyenként,
például az üdülések finanszírozása tekintetében fe-
leslegesen korlátoz, ami problémát fog okozni.

A munkáltatóknak nem volt észrevételük, a
kormányoldal elnöke pedig kijelentette, hogy az
illetékes bizottságokhoz lehet módosító javaslato-
kat benyújtani. Nyújtsuk be a Szociális Bizottság-
hoz és ott tárgyaljuk meg biztatott.

Szervezkedés szabadon?

A harmadik témát oldalunk soros elnöke, a Liga
elnöke hozta föl. Egy akut problémáról, a magyar
munkavállalók szervezkedési szabadságáról és a
szakszervezeti tisztségviselõk védelmével kapcso-
latos problémákról beszélt. Több példát hozott
fel, hogy mikor és mely vállalatoknál (például
Rossmann Magyarország Kft, a Magyar Suzuki Sze-
mélygépkocsi Gyártó és Értékesítõ Rt., a Péti Nit-
rogénmûvek Rt., a Philips Rt.) történtek súlyos
jogsértések. Véleménye szerint errõl a problémá-
ról itt kell tárgyalnunk, mert e cégek a munkálta-
tói oldalon ülõ szervezetekhez tartoznak. Kéri a
tárgyalópartnereket: saját eszközeikkel hassanak
oda, hogy e problémák csökkenjenek.

A munkáltatói oldal elnöke nagyrészt egyetértett
a fölvezetéssel. Senkit sem lehet mentesíteni a
jogszabály megsértése alól, de azért mert vannak
ilyen konkrét esetek, ne vonjunk le belõle általá-
nosságokat, kérte. A konkrét ügyeket konkrétan
meg kell vizsgálni, akár úgy, hogy a két oldalon
ülõ két szervezet vezetõje konzultáljon.

Nem gyakorlat, hogy konkrét ügyeket tárgyalunk
az OÉT-en, vette át a szót a munkaügyi miniszter.
Magyarországon a szervezkedés szabadsága tör-
vényekben biztosított, mondta. Ezért a kormány
számára elfogadhatatlan, ha a törvényeket nem
tartják be. A kormány folyamatosan õrködik, hogy
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Az Akadémia 175. közgyûlésén
a megújulást szorgalmazta Vizi E. Szilvesz-

ter elnök: az Akadémiának is megújulására
van szüksége, mert mint mondta, jelenlegi
döntési rendszere lassú, bizottsági rendszere
pedig „elmossa a világos felelõsségeket”. A
miniszterelnök az akadémikusoknak írt leve-
lében többek között arra hívta fel a figyelmet,
hogy „a tudomány megújuló képessége példa-
ként, megújító képessége pedig hajtóerõként
szolgálhat az állami mûködés, a nemzetgazda-
ság vagy éppen a tágan értelmezett társadalom-
politika megújításában”. (A közgyûlésre legkö-
zelebb megjelenõ lapszámunkban visszatérünk”.)

�az EU-s normákat mindenki betartsa. Ha konkrét
eset jut a tudomására, azonnal utasítani fogja a
munkaügyi ellenõrzést a kivizsgálásra és szükség
esetén a szankcionálásra. Kéri mindhárom oldal
együttmûködését, hogy ilyen szituációk ne követ-
kezhessenek be.

Oldalelnökünk megköszönte a partnerek reak-
cióját. Nem állt szándékomban általánosítani, de
a példa jelzi, hogy nem egyedi esetrõl van szó.

Ezzel el is elfogytak a napirend elõtti témák, s
hozzákezdhettünk az elsõ kérdés, az országos
érdekegyeztetésrõl szóló törvénytervezet megtárgya-
lásához.

Hosszan nem kell az OÉT-rõl beszélni. 18-dik
évébe lépett, érettségi elõtt áll. Vizsgáztassuk le,
mondta el bevezetõjét a kormányoldal szóvivõje.

A korábbi tárgyalások során azt képviseltem, ha
meg tudjuk oldani, közösen elfogadhatóan a be-
jutás kritériumait, akkor tárgyalhatunk, mondta
az oldalunk szóvivõje.

Késésben vagyunk, reagált a munkáltatók szóvivõ-
je. Ez az a téma, amit nálunk jobban senki sem
ismer, érthetetlen, hogy miért nem tudtunk róla ko-
rábban megállapodni (szerintem éppen ezért). Ha meg
tudunk állapodni, tárgyaljunk, de kérdés, van-e még
esélye az elfogadásnak. Hogyan fordulhatott elõ, hogy
az ÁPB-krõl szóló törvényjavaslaton kívül, amelyben
egyetértettünk, a kormány az OÉT-törvényrõl is tár-
gyalt. Ez szokatlan eljárásmód. Azt viszont reméltük,
hogy a kérdéseinkre választ kapunk.

A jelenlegi érvényes szabályok szerint még há-
rom héten keresztül ülésezik a parlament, s a
házszabálytól való eltéréssel még lehetséges e tör-
vények elfogadtatása. A kormány egyébként nem
tárgyalta, mert nem nyújtotta be õket, mondta a
munkaügyi miniszter.

A kormányoldal szóvivõje megköszönte az írá-
sos javaslatokat, s elmondta, azért nem válaszol-
tak rá, mert itt a plenáris ülésen kívántak azokról
egyeztetni.

Szópárbaj éjszakába nyúlóan

Lezárva az általános köröket hozzákezdtünk a ter-
vezet részletes vitájához. Nem volt egyszerû, hiszen
több helyen pontonként vettük át a javaslatot és a
három oldal érdekei idõnként erõteljesen szembe men-
tek egymással. De többszöri hosszabb-rövidebb szü-
nettel végül is eljutottunk a végére. A legnagyobb
gondot az a javaslatunk jelentette, hogy az oldalak
reprezentativitását az Országos Választási Bizottság
állapítsa meg. Ehhez ugyanis egy kétharmados tör-
vényt kell módosítani, s ez nem mindig kecsegtet si-
kerrel, különösen így a választások közeledtével. De
lassan az is egyértelmûvé vált, hogy a parlament csak
felveszi e törvényeket a tárgyalandók listájára, érdem-
ben már nem fog vele foglakozni, a következõkben
pedig van az esély az érdemi tárgyalásra.

Komoly vita volt még az összeférhetetlenségrõl
is. Mi azt javasoltuk, hogy egy szervezet vagy az
OÉT-en, vagy az ÁPB-kben legyen jelen. Ez a szak-
szervezetek szervezõdésébõl (konföderációk, ága-
zati szakszervezetek) egyértelmûen levezethetõ. A
munkáltatóknak, akik kissé másként szervezõd-
nek, viszont ez a megoldás nem felelt meg.

Hosszabb szünet, majd egy több mint egy órás
vita után alakult ki elfogadható álláspont.

A második napirendi pont elõterjesztését a kor-
mányoldal részérõl a munkaügyi miniszter vezette
föl. Szinte a lelkünkhöz beszélt. Elmondta, hogy
hogyan jutottunk el idáig. Megjegyezte: akkor tud-
ja a kormány elé vinni a javaslatot, ha a szociális
partnerek és az ÁPB-k képviselõi is elfogadják.

Ezt követõen általános kör nélkül azonnal a
részletes tárgyalásba fogtunk bele. Mi és a mun-
káltatók elmondtuk a részletes észrevételeinket,
javaslatainkat, amelyek természetesen több pon-
ton nem egyeztek. A kormányoldalról a munka-
ügyi miniszter csak azt kérte: ott változtassunk
az ÁPB-kel kialakított javaslaton, ahol mindhár-
man egyetértünk. A kormányoldal szóvivõje ezt
követõen elmondta az õ részletes észrevételeiket
is. Az elmondottakat részletesen passzíroztuk,
majd szünetet tartottunk úgy 23.45-ig. Ekkor
futottunk egy rövid kört, majd 23.55-tõl 00.05-ig
újabb szünet következett. Elmondtuk az ott ki-
alakultakat, majd 00.15-kor a munkáltatók elnö-
ke arra kérte a kormányt: foglalja össze az el-
hangzottakat, majd nyilatkozzon, hogyan terjeszti
be a javaslatot. Azt követõen õk semmiben nem
vesznek részt. Részükrõl vége.

0.20 kor a mi oldalunk is igent mondott (a
Munkástanácsok bár különvéleményen voltak,
nem akadályozták meg a döntést).

A kormányoldal szóvivõje még mondott néhány
értelmezõ szót, majd lezártuk a vitát. A munka-
ügyi miniszter még megkérdezte: parlament elé
terjesztheti-e a javaslatot. A szociális partnerek
részérõl egyöntetû igen volt a válasz, de úgy, hogy
a két törvény nem válhat el egymástól.

Miután a levezetõ elnök ezt a napirendet is lezár-
ta, a munkaügyi miniszter még elmondta, hogy az
ülést megelõzõen a visegrádi négyek munkaügyi mi-
nisztereivel tárgyalt a munkaerõ szabad vándorlá-
sáról. Befolyásolni kívánják a bizottság közlemé-
nyét és ismertette, hogy miben állapodtak meg.

0.44-kor már be is fejeztük az OÉT ülését.
E hosszú ülés többünkben nosztalgikus élmé-

nyeket ébresztett föl. Valamikor a hõskorban
voltak ilyen éjszakába nyúló ülések, igaz, akkor
reggel 9-kor kezdtük a tárgyalást. A nosztalgiá-
hoz az is hozzájárult, hogy a szünetben virslit
kaptunk, mint az elsõ négy évben. Szerencsére
nem akkorról maradt meg.
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Légiirányító 762 221
Törvényhozó, miniszter,
politikai államtitkár 735 726
Légijármû-vezetõ,
hajózómérnök 642 691
Bíró 579 601
Ügyész 515 199
Adószakértõ, szaktanácsadó 415 507
Számítástechnikai
tudományos foglalkoztatottak 412 815
Pénz- és hitelgazdasági
szervezõ 408 509
Matematikus 401 889
Könyvvizsgáló,
könyvszakértõ 396 311
Bányamérnök 384 282
Üzletkötõ 371 364
Piackutató,reklám és mar-
ketingtevékenységet végzõ 356 708

Százezer alatt:
Fogászati  asszisztens 98 977
Fogtechnikus 73 771
Kirakatrendezõ, dekoratõr,
árubemutató 98 896
Cukrász 79 411
Felszolgáló, vendéglátó-
ipari eladó 75 448
Szakács 91 622
Fodrász, borbély 79 252
Kozmetikus 72 881
Szabó, varrónõ,
modellkészítõ 77 329
Vasbetonszerelõ 94 344
Tetõfedõ 66 184

gésttezgévialoksI ifréF
óh,õf/tF

õN
óh,õf/tF

)V(sonálatlÁ8 58867 57696

)K(sonálatlÁ8 37569 82508

)V(muizánmiG 626221 591511

)K(muizánmiG 273621 018901

)V(mukinhceT 819141 024431

)K(mukinhceT 322921 298821

)K(mukinhceT 322921 298821

)K(meteygE 718832 851312

aréfzsynesreV
nesezssö 464721 660411

sétevgéstlöK
nesezssö 675651 058921

Alapbér átlagok 2005-ben

Jogász, jogtanácsos 353 909
Számítástechnikai szervezõ 341 375
Gyengeáramú vill. mérnök 340 934
Kereskedelmi szervezõ 338 344
Humánpolitikai szervezõ 337 987
Közgazdász 334 362
Kohómérnök 334 650
Egyéb mérnökök 332 257
Pályaválasztási tanácsadó 328 162
Szoftverfejl., informatikus 323 346
Üzemgazdász, ügyvitelszerv. 310 044
Gépészmérnök 308 688
Szakgyógyszerész 307 329
Növényolajgyártó 303 370
Vegyészmérnök 302 958
Statisztikus 301 884
Erõsáramú villamosmérnök 297 641
Közlekedési mérnök 289 717
Revizor 273 955

A legjobban fizetõ szakmák
(havi bruttó jövedelem forintban)

Vannak azonban roszul fizetõ szakmák is: 150,
fõleg fizikai szakma képviselõjét említi a sta-
tisztika, amelyben a bruttó bér 100 ezer forint
alatti. Hogy csak néhányat említsünk: fogászati
asszisztens, fogtechnikus, kirakatrendezõ, cuk-
rász, felszolgáló, szakács, fodrász, kozmetikus,
varrónõ, vasbetonszerelõ, tetõfedõ. A bruttó 100
ezer forint alatti keresetet nyújtó szakmák
kevésbé preferáltak a munkaerõpiacon és több-
ségük betöltéséhez nem szükségesek speciális
képességek, elegendõ a szakmunkás végzett-
ség. A fogászati asszisztensek esetében a
meglepõ eredmény reális lehet, ha nem egy
magánrendelõben vállalnak munkát, hanem
például egy állami szervnél. Viszont ha ma-
gánrendelõben, akkor valószínûleg ennél jóval
magasabb összegû a bérük. A fogtechnikusok-
nál hasonló a helyzet.

Adler Judit hozzátette: a fizikai szakmák
zömét tekintve sem biztos, hogy a havi kereset
nem éri el még a bruttó 100 ezer forintot sem,

valószínûbb a „zsebbe fizetés”, vagyis hogy bérük
egy részét bevallják, a másikat pedig nem.

A fizetések nagyságáról Galasi Pétert, a
Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erõfor-
rás tanszékének tanárát is megkérdeztük. El-
mondta, a kereseti arányokat számos tényezõ
határozza meg egy adott idõpontban. Ebbõl a
legfontosabb három az iskolai végzettség, a
szakképzettség, és a munkafeltételek. A magas
iskolai végzettség jelzi, hogy az egyén képes
tanulni, tehát vélhetõleg termelékeny, illetve jó
képességekkel rendelkezik. Szintén több a
munkabér, ha a munkával járó felelõsség
magasabb, ha hosszabb a munkaidõ, illetve
ha hétvégenként is kell dolgozni.

Az adott idõpontban a munkaerõpiacon meg-
figyelhetõ szakképzettség szerinti bérkülönb-
ségek azt jelzik, hogy a munkaerõpiacon van-
e elegendõ ilyen vagy olyan szakképzettségû
személy.

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

JÓL ÉS RJÓL ÉS RJÓL ÉS RJÓL ÉS RJÓL ÉS ROSSZUL FIZETÕ SZOSSZUL FIZETÕ SZOSSZUL FIZETÕ SZOSSZUL FIZETÕ SZOSSZUL FIZETÕ SZAKMÁKAKMÁKAKMÁKAKMÁKAKMÁK
(Folytatás a 3. oldalról)
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Forrás: www.afsz.hu

Alapbér átlagok iskolai végzettség szerint
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A friss diplomások munkaerõ-piaci helyzetét mérte fel a Eurostat

Nálunk éri meg leginkább a tanulás
A friss diplomásoknak kevesebb mint fele talál munkát oklevele kézhezvételétõl számított egy
éven belül az Európai Unió legtöbb tagállamában. Magyarországon ez az arány alig tizenhá-
rom százalék az EU statisztikai hivatalának adatai szerint.

Az Eurostat 2004-es állapotokat tükrözõ –
Csehország kivételével – az összes EU-tagál-
lamra kiterjedõ felmérésének adatai szerint
Hollandia messze lehagyja a huszonnégyes me-
zõnyt a maga 73 százalékos értékével. Az él-
bolyba rajta kívül Dánia, Németország és Nagy-
Britannia sorolható 60 százalékot
némileg meghaladó eredménnyel. A
középmezõny élén Ausztria áll, itt
az egyetemekrõl és fõiskolákról ki-
kerülõ fiatalok 44 százaléka talál
állást egy éven belül. Ausztriától né-
mileg lemaradva Finnország (41 szá-
zalék) és Svédország (38 százalék)
következik a sorban. Az “újak” élén
Málta és a balti államok. A tíz új
EU-tagállam közül Máltán és a balti
országokban a legjobb a friss diplo-
mások munkaerõ-piaci helyzete: a
szigetországban minden harmadik
fiatal álláskeresõ talál munkát egy éven belül,
Litvániában 28 százalékuk, Észtországban 27
százalék, Lettországban valamivel több mint
23 százalék. Franciaország kevesebb mint 23
százalékkal tizennegyedik a rangsorban. Nem
sokkal marad el tõle Belgium (21 százalék),
Olaszország, Lengyelország és Spanyolország
(19-19 százalék), valamint Luxemburg (18 szá-
zalék). A rangsort Magyarország (12,7 száza-
lék) és Görögország (12,2 százalék) zárja.

A diplomás munkanélküliség mértéke az
Eurostat adatai szerint csak évek múltán kezd

kiegyenlítõdni az Európai Unió tagállamaiban,
és akkor is igen mérsékelt a közeledés. Négy
évvel az államvizsgák után 2004-ben még min-
dig csak nyolc tagállamban (Hollandián, Dá-
nián, Németországon és Nagy-Britannián kívül
Svédországban, Finnországban, Írországban és

Máltán) kúszott 50 százalék fölé az
állással rendelkezõ diplomások szá-
ma. Spanyolországban és Francia-
országban még ekkor is alig több
mint harmadukat foglalkoztatják,
Olaszországban és Lengyelországban
pedig még a negyedüket sem.

A diplomás
fiatalok fog-
lalkoztatásá-
nak aránya öt
évvel a felsõ-
fokú oklevél
megszerzése

után még mindig csak
13 tagállamban éri el a
foglalkoztatási ráta át-
lagos európai értékének
megfelelõ 60 százalék
fölötti szintet, és továb-
bi négy országban ha-
ladja meg az 50 száza-
lékot. Olaszországban
és Lengyelországban
még ekkor is 40 száza-
lék körüli az arány.

Idõpont: Június 10-e, szombat délután.

Beszállás: Délután 13.00 órakor a Szent
István parki hajóállomásnál, érkezés
ugyanoda 19.00 órára.

Szentendrén 3 órás séta, pihenés.

A részvétel a TUDOSZ tagoknak és
családtagjaiknak ingyenes.

Jelentkezés emailben:
(tudosz@interware.hu)

TUDOSZ-os
hajókirándulás
Szentendrére

Töltsünk együtt ismét
egy kellemes

délutánt!
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Dr. Dura László
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1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.
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