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SZÓSZÓLÓ
A „jóléti rendszert” érintõ  változások – azaz mennyivel csökken

a bérünk, és mennyivel nõ a kiadásunk szeptemberõl?

Megszorítások sora

Miután a köztársasági elnök
aláírta az adóügyi intézkedé-
sekkel kapcsolatos törvénye-
ket, érdemes tudni, mikortól
milyen változások lépnek élet-
be, hiszen ezek a pénztárcán-
kat érintik. Egyrészt bérként
kevesebbet utal a munkahely,
másrészt emelkednek az árak.
A változások egy része már
szeptembertõl érezteti hatását,
mások 2007. január 1-vel lép-
nek életbe. Most a szeptemebri
változásokat nézzük.

A kedvezményes  áfakulcs
15-rõl 20 százalékra nõ, ami
az árak emelkedését fogja
jelenteni, ezt mindenki tapasz-
talni fogja. Bevezetik a 
húzszázalékos kamat- és ár-
folyamnyereség-adót. A mun-
kavállalói egészségbiztosítási
járulék  négy helyett hat szá-
zalék lesz: ennyivel csökken
a bérünk. További csökken-
tést jelent a munkavállalói já-
rulék 0.5 százalékos növelé-
se, ez a járulék a munkanél-

küli ellátásokat finanszírozó
alapba kerül. Új adóköteles
természetbeni juttatás lesz a
cégtelefon használata, ha azt
magáncélra is használják. Ha
nem különítik el tételesen a
magáncélú és a  céges hasz-
nálatot, akkor a telefonszol-
gáltatással összefüggésben fel-
merült bruttó kiadások 20
százaléka után adót kell fi-
zetnie a magánszemélynek. Ez
elkerülhetõ lenne az egyedi
nyilvántartással.

Teljes munkaidõben foglalkoztatottak bérátlagai

vÉ %óicálfnI rébláminiM sogázsrO ttozamlaklazöK ATM

0002 8,9 00052 54678 01268 213311

1002 2,9 00004 885301 31249 047631

2002 3,5 00005 284221 488631 282851

3002 7,4 00035 391731 348061 027122

4002 8,6 00035 025541 845161 043812

5002 6,3 00075 513851 271281 025252

6002 6 00526 ?026262

Bérátlagok változása az 1989-es évhez viszonyítva

100 százaléknak az 1989-es átlagot tekintjük

Uniós direktíva
a munkahelyi stressz ellen

Másfélszeresére nõtt a magyar tár-
sadalomban az úgynevezett ellen-
ségességi mutató 2002 és 2005
között – mondta az InfoRádió Aré-
na címû mûsorában Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi In-
tézetének igazgatója.

Kopp Mária közölte: ez azt jelenti, hogy
az emberek egyre ellenségesebbnek ér-
zik az õket körülvevõ világot. Az „ember
embernek farkasa” lelkiállapot a férfiak-
nál gyakrabban fordul elõ – tette hozzá.
A kutató emlékeztetett arra, hogy hason-
lóan rossz eredményeket mértek 1989
és 1995 között is, majd átmenetileg ja-
vult a helyzet. A rossz mutatók hátteré-

ben elsõsorban a munka-
hellyel kapcsolatos stressz
áll, ami azokat jellemzi, akik-
nek nincs munkájuk, illetve
azokat, akik félnek állásuk
elvesztésétõl – mondta. Kopp
Mária közölte: az Európai
Unió pontosan kimutatta,
hogy mekkora veszteséget
okoznak a munkahelyi
stressz által kiváltott kiesé-
sek, betegségek. Emiatt az EU
direktívát fogadott el, amely
szerint a vezetõknek gondos-
kodniuk kell arról, hogy az
általuk irányított munkahe-
lyen ne legyen rossz a légkör
– tette hozzá.      InfoRádió
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. április 10-i ülésének (AKT 3/2006.) állásfoglalásai

Napirend:
1. A kormánytájékoztató kutatóintézeteket

érintõ részének megvitatása.
2. A 2006-ban felvételre kerülõ fiatal kuta-

tókkal kapcsolatos eljárási rend.
3. Egyebek: Javaslat igazgatói megbízásra.

AKT 1/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás
Az AKT megtárgyalta a kormánytájékoztató

kutatóintézeteket érintõ részét.
Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy az

április 28-ig beérkezõ észrevételek és az új
szempontok alapján átdolgozott kormányje-
lentés kerüljön az AKT júniusi ülése elé.

AKT 2/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás
Az AKT tájékoztatást kapott a fiatal kutatói

álláshelyek elosztásrendjének megindított mó-
dosítási eljárásáról. Az új eljárásrend a me-
nedzser szemléletet erõsíti, de nem nélkülözi
majd a testületi kontrolt sem.

Az AKT tudomásul vette a fiatal kutatói ál-
láshelyek elosztásrendjének módosításáról
szóló tájékoztatást, de egyben kérte, hogy az
új rendszer tartalmi hátterét és részleteit be-
mutató írásos anyag alapján megvitathassa azt
bevezetése elõtt.

AKT 3/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás
Egyebek:
– A testület megtárgyalta Hoppál Mihálynak, a

néprajztudomány kandidátusának pályázatát az
MTA Néprajzi Kutatóintézet igazgatói állására.

Az AKT titkos szavazással 23 igennel (21
igen 5 év, 2 igen 3 év) javasolja Hoppál Mihály
igazgatói megbízását 5 évre az MTA Néprajzi
Intézetbe.

– Fõtitkár úr ismertette, hogy az Alapító
okiratok módosításával kapcsolatban általá-
nos kérdést kíván a közgyûlés elé terjeszteni,
és ehhez kéri az AKT hozzájárulását. A haté-
konyabb mûködés érdekében az alaptevékeny-
séget nem érintõ vállalkozási tevékenységre
vonatkozó módosítási javaslatokkal ne kelljen
egy évet várni a következõ közgyûlésre.

Az AKT 1 tartózkodással úgy foglalt állást a
fõtitkárhelyettes úr módosító javaslatát elfo-
gadva, hogy kerüljön a közgyûlés elé az az
elõterjesztés, mely szerint „az intézeteknek az
alapkutatási tevékenységnek nem ellentmondó
vállalkozási célú alapító okirat módosító ja-
vaslatait az AKT állásfoglalása alapján a fõtit-
kár jóváhagyhassa.”

– A 2007. évi költségvetés elõkészítése a
Kormány részérõl még nem kezdõdött el így az
Akadémia költségvetésének jóváhagyására –
hasonlóan a korábbi idõszakokhoz – a májusi
Közgyûlésen még nem kerülhet sor, de annak
állásfoglalása az Akadémia benyújtásra kerülõ
igényei tekintetében elengedhetetlen. Az Akadé-
mia a 2007. évi költségvetési koncepciójának
összeállításánál változatlanul az elmúlt évek-
ben megfogalmazódott legfontosabb feladatok
megvalósítását tudja elérendõ célként kitûzni.

A koncepciót az AKT tagjai írásban megkap-
ják az ülést követõen. Megtárgyalására az AKT
júniusi ülésén kerül sor.

A tavalyi jól sikerült hajókirándulás után az
idén távolabb merészkedtünk. Szentendrére
szerveztük a programot, amelyet kisebb-na-
gyobb aggodalmak kísértek, de végül a szép
idõ, és a derûs társaság emléke maradt meg
a résztvevõk emlékezetében.

Szentendrei kirándulás

Apró kalandjaink is voltak, például hogy
lezárják-e a Dunát a körgyûrû építése miatt,
kiderül-e az ég délutánra vagy marad a zuhé,
de délután csodajó idõnk volt. Visszafelé hoztuk
magunkkal a menetrendszerinti járatot lekésõ
angolokat, meg egy csapat budai „mustárma-
gost” is. Szentendre még mindig szép, bár-
meddig lehet benne kószálni, nézelõdni. A
gyerekek és a felnõttek is azt ígérték, jövõre
megismételhetjük a kirándulást.
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Az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport
tiltakozása az MTA pályázati eljárása ellen

Az MTA pályázati kiírása szerint július 22-én kel-
lett volna közölni a pályázókkal és a nyilvánossággal
a kutatócsoportok pályázatának eredményét. Meskó
Attila fõtitkár azonban csak augusztus elsején kelt
levelében tájékoztatta Hunyady Györgyöt, a Kommuni-
kációelméleti Kutatócsoport vezetõjét a csoportnak
megajánlott támogatásról. Hunyady, aki szabadságon
volt, 3-án vette át a fõtitkár levelét, és 5-én a titkár-
nõje közvetítésével e-mailben értesítette csoportunk tag-
jait az MTA döntésérõl.

A fõtitkár szerint pályázatunk nagyon jó értékelést
kapott. Ehhez képest az MTA a pályázott 40 millió
forint helyett mindössze évi 20 milliót ajánlott, ami
még az eddigi támogatásunkhoz (30 millió) képest is
33 százalékos csökkenés. A költségvetésünknek ez a
drasztikus lefaragása, amely nemcsak a kutatási ter-
veink megvalósítását, hanem az országban egyedülálló
kommunikációs könyvtárunknak, a hetvenes évek ele-
jéig visszanyúló adatbázisainknak és a Jel-Kép címû
folyóiratunknak a mûködését is lehetetlenné teszi, egy-
értelmûen azt jelzi, hogy az Akadémia döntésében a
sokszor hangoztatott teljesítményelv és értékközpon-
túság nem sok szerepet játszott. A legkevésbé sem
vígasz – erre teljesen felesleges is hivatkozni –, hogy
más társadalomtudományi csoport sem kapott na-
gyobb támogatást.

A kutatócsoportok jövõjérõl a Népszabadságban
megjelent fõtitkári tájékoztatásban (A kutatócsoportok
több mint fele megszûnik. Népszabadság, 2006. au-
gusztus 10. 11. p.) azt olvashattuk, hogy „a korábbi
171 kutatócsoport helyett 79 alkotja majd 2007. janu-
árjától a hálózatot, össztámogatásuk a korábbi idõ-
szakhoz hasonlóan évi 1,75 milliárd forint”. Az összeg
kutatócsoportonként átlagosan 22,15 milliós támoga-
tást jelent. Megmagyarázhatatlan ellentmondás, hogy
kutatócsoportunk a magas értékelés ellenére még ennél
az átlagos támogatásnál is kevesebbet kapott. Ez
méginkább megerõsíti azt a benyomást, hogy az MTA
döntése nem a pályázat kiírásban megfogalmazódott
teljesítményelvû értékelési szempontokat követte.

A pályázati kiírás és a Népszabadságban megjelent
fõtitkári nyilatkozat szerint „a kívánatos létszám 5-10
fõ között van”. Ehhez képest az általunk elnyert támo-
gatás a csoport tevékenysége szempontjából meghatá-
rozó három minõsített fõmunkatárs bérére is alig ele-
gendõ. Ez a tény a pályázati kiírásnak azon pontjával
is nyilvánvaló ellentmondásban áll, hogy „a tervezhetõ
minimális alkalmazotti létszám  (a teljes foglakozta-
tásra számolva) 4 fõ, a maximális létszám 10 fõ”.
Talán csak nem az az elgondolás motiválta az MTA
döntését, hogy a csoportnak meg kellene válnia a tu-
dományos teljesítményéhez döntõen hozzájáruló mi-
nõsített fõmunkatársaktól, hogy aztán helyükre nem
minõsített, kezdõ és éppen ezért alacsony bérû új
munkatársakat lehessen felvenni? Az jelentené az
akadémiai reformot és megújulást, hogy a fiatalok, a
frissen jelentkezõ tehetségek alkalmazásának lehetõ-
ségét a kevésbé értékesnek aligha mondható idõsebb
kutatók kirúgásával kell megteremteni?

Az MTA a meghatározatlan idejû szerzõdéssel dol-
gozó kutatók szerzõdését számukra sok vonatkozás-

ban hátrányos meghatározott idejû szerzõdéssé kíván-
ja átalakítani, ami az érintett munkatársak számára
nyilvánvalóan sérelmes, és munkajogilag is erõsen
vitatható. Ennél azonban sokkal lényegesebb az a meg-
magyarázhatatlan és elfogadhatatlan ellentmondás,
hogy miközben a csoport három évre kapott támoga-
tást, az MTA, illetve a Támogatott Kutatóhelyek Iro-
dája csak egy évre köt szerzõdést a munkatársakkal.
Ez élesen ütközik a pályázati kiírással is, abban ugyan-
is az olvasható, hogy „támogatás 5 éves idõtartamra –
2007. január 1-tõl 2011. december 31-ig terjedõ idõ-
szakra – igényelhetõ. Ugyanakkor a közalkalmazotti
szerzõdéseket a nyertes pályázatok munkatársaival
2007. január 1-tõl csak az elsõ 3 évre köti meg az
MTA.”

Kutatócsoportunk megdöbbenéssel olvasta a már
idézett Népszabadság cikkben a fõtitkári nyilatkozat-
nak azt a jelzését, hogy „a kutatócsoportok tagjai egye-
temi státusba kerülnek, erõsítve a felsõoktatási okta-
tógárdát”. Errõl az akadémiai szándékról mindeddig
egyetlen szót sem hallottunk, olvastunk. Ha ezt az
eddig mélyen elhallgatott tervet összekapcsoljuk az
erõsen csökkentett támogatással és a kutatóknak ki-
látásba helyezett egy éves szerzõdéssel, nem gondolha-
tunk másra, csak arra, hogy az MTA gyorsan és ol-
csón meg akar szabadulni az egyetemeken mûködõ
kutatócsoportjaitól. Ez jelentené a Népszabadságban
is népszerûsített „akadémiai reform újabb fontos lé-
pését”?

Végezetül az Akadémia eljárásának módjáról. Hunyady
György titkárnõje kutatócsoportunk három minõsített
munkatársát, akiknek határozatlan idõre szóló szerzõ-
désük van, augusztus 7-én délben arról értesítette e-
mailben majd telefonon, hogy sürgõsen, még ugyanazon
a napon írásban nyilatkozniuk kell, elfogadnak-e 2007.
január elsejétõl egyéves határozott idejû szerzõdést,
ellenkezõ esetben – mint ezt F. Tóth Tibor igazgatónak
a kutatócsoportok vezetõihez augusztus elsejei kelte-
zéssel küldött és másolatban az érintett kutatókhoz is
eljuttatott levele kilátásba helyezi – a Támogatott Ku-
tatóhelyek Irodája  megteszi a szükséges lépéseket a
határozatlan idejû munkaviszonyuk megszüntetésére,
azaz elbocsátásukra. Az MTA-nak, illetve az irodának
ez a fenyegetõ, erõszakos lépése, amely egy komoly eg-
zisztenciális ügyben alig hagy idõt a tájékozódásra és
mérlegelésre, teljességgel elfogadhatatlan. Arról nem is
beszélve, hogy a három érintett kutatóból kettõ sza-
badságon volt, és aznap csak estefelé sikerült telefonon
elérni õket, így ha akarták volna, sem tudták volna
határidõre elküldeni F. Tóth Tibornak a kívánt írásos
nyilatkozatot. (Harmadik társuk a csoport vezetõjével
és a kollégáival, valamint a szakszervezettel való kon-
zultáció nélkül nem is kívánt semmilyen nyilatkozatot
aláírni.)

Most vajon mi következik az akadémiai reform je-
gyében? Készül az érintett kutatók felmondása? Ettõl
lesz jobb, értékesebb, teljesítõképesebb a magyar tu-
domány?

2006. augusztus
Terestyéni Tamás, PhD tudományos fõmunkatárs
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport

Kollégáink kérték a kutatócsoport levelének közlését, amelyet elõzetesen az Akadé-
mia vezetésének is elküldtek
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Haditudósítás

�

2006. június 10. szombat, 10 óra
Alighogy megalakult az új kormány ér-

dekegyeztetõ tárgyalásra hívta a szociális
partnereket, méghozzá a parlamentbe. Az

érdekegyeztetõ tanácsnak nevezett ülésnek egyetlen
napirendi pontja volt: a kormány új egyensúly prog-
ramjának megismerése.

Fontos emberek
A parlament Delegációs termében megrendezett ülés

szokatlanul nagy felhajtással kezdõdött. Egyenként
jöttek be a „fontos emberek”, és fogtak kezet min-
denkivel, lehetõleg a tévékamerák elõtt. Az érdekegyez-
tetés történetében példátlan módon a miniszterelnök
és az érintett három miniszter (pénzügy, munkaügy,
oktatásügyi) mellett megjelent a kormányzati oldalon
a kisebbik kormányzó párt elnöke is. A reprezentatív
megjelenés természetesen a szociális partnereknél sem
maradt el, mert õket is az elsõ számú vezetõk kép-
viselték.

Újraindul az érdekegyeztetés egy nagyon intenzív
szakasszal – indította a tárgyalást az új munkaügyi
miniszter. Az természetes, hogy a parlamenti mun-
kával párhuzamosan itt is tárgyalunk és a kormány-
oldal kész egy ütemes, rendszerszerû tárgyalássoro-
zatra – folytatta, majd átadta a szót a miniszterel-
nöknek.

Hivatalban lévõ kormány még nem kezdte elsõ mun-
kanapját az OÉT-en (Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács), de õk ezt nagyon fontosnak tartják. Fontos a
széleskörû társadalmi egyeztetés, mert az országot
csak így lehet élhetõvé tenni – kezdte a mondandó-
ját, majd arról beszélt, hogy új egyensúlyra van szük-
ség, fordulatokra és reformokra mind a gazdaságpo-
litikában, mind a társadalompolitikában. Ezért amit
csinálnak nem egyszerûen költségvetési kérdés. El-
képzeléseit hosszan és részletesen ecsetelte. A jó egy
óra hosszat tartó beszédében többek között szólt a
gazdaság helyzetérõl, a közigazgatási, egészségügyi és
nyugdíjreform szükségességérõl, az államreformról, a
példamutató csökkentésekrõl, amely természetesen
a mi (a közszféra munkavállalói) bõrünkre megy, az
adóelképzelésekrõl, melyek úgy csökkennek, hogy
többet fogunk fizetni, a foglakoztatás növekedésének
fontosságáról, az inflációról, az Európai Unióról és az
euró bevezetésérõl.

Az elhangzottakat követõen oldalunk képviselõi ju-
tottak szóhoz, és ezt a lehetõséget ki is használták.
Mindenki mondott valamit a hallottakra reagálva.
Elõzetes tárgyalási dokumentumokat nem kaptunk,
így érdemi érdekegyeztetésrõl szó sem lehetett. Ehe-
lyett az asztalnál ülõk saját szemszögükbõl nézve el-
mondták, mivel tudnak egyetérteni s mivel nem, mit
tartanak szükségesnek és mit nem. A SZEF és az
ÉSZT képviselõi természetesen kiemelték, hogy a
közszféra „megtakarítás szemléletû” faragása, a tény-
leges feladatokhoz való igazítás helyett értelmetlen,
elfogadhatatlan és több kárt okoz, mint ami hasznot
remélnek tõle. Természetesen beszélhettek, mert aki
fejébe vesz valamit, annak nem számítanak a józan
érvek.

A munkáltatói oldal e napon visszafogottabb volt.
Csak három képviselõjük szólalt meg, s nem is túl
hosszan. Kiemelték, hogy õk is érdekeltek a folyama-

tos tárgyalásokban, berzenkedtek az adóemelési
szándék ellen, és a vállalkozók terheinek növekedést
prognosztizálták, természetesen nem elfogadva e
szándékot.

A miniszterelnök röviden reagált az elhangzottak-
ra, majd elmondta, hogy rendkívül rövid idõ, körül-
belül hat hét  áll a rendelkezésükre cselekedni, de
ezalatt folyamatos érdekegyeztetést képzel el, amin
személyesen is részt óhajt venni.

Ezek után az elnök lezárta az ülést, és már mehet-
tünk is haza.

2006. június 15. csütörtök 10 óra.
Következõ héten csütörtökön már a megszokott he-

lyünkön, a képviselõi irodaház (Fehér Ház) folytat-
tuk a konzultációt az Új egyensúly programjáról, de
most már konkrétabb témákról:

1/a Törvényjavaslat az egyes pénzügyi tárgyú törvé-
nyek módosításáról.

1/b Törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát
javító különadóról és a költségvetési forrásból szár-
mazó kamattámogatások után fizetendõ járadékok-
ról.

1/c Törvényjavaslat a házipénztár adóról.
2/a Elõterjesztés az államháztartásról szóló 1992.

évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról.

2/b Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény mó-
dosításáról.

Mindkét témának a kormányzati oldal volt az elõ-
terjesztõje.

A körülmények az elõzõ alkalomhoz hasonlóak vol-
tak. E napon is nagyon sokan – érdeklõdõk, a sajtó
képviselõi, szakszervezeti vezetõk – jelentek meg a
tárgyaláson, de most egy kisebb teremben ültünk A
munkavállalói és munkáltatói oldal több szervezetét
most is az elsõ számú vezetõk képviselték. Azt hi-
szem azt már a megjelent tömegbõl és az egyes részt-
vevõk jelentõs súlyából kitalálták Kedves Olvasóim,
hogy a kormányoldal vezetõje e tárgyaláson is a mi-
niszterelnök úr volt személyesen.

Bevezetõül a kormányoldal nevében szóló munka-
ügyi miniszter a napirendi program módosítását ja-
vasolta. Eszerint folytassuk a szombaton megkezdett
konzultációt, a kiküldött törvénytervezetek pedig
kerüljenek bizottság elé és csak azt követõen folytas-
sunk róluk vitát a plenáris ülésen. E javaslattal a
munkáltatók és mi is egyetértettünk.

Ezek után, mintegy igazolva, hogy visszatértünk a
megszokott munkarendhez, napirend elõtti kérdé-
sek jöttek. Legalábbis egy, ami a mi oldalunkról
hangzott el. A Liga elnöke jelentette be, hogy meg-
nyugvással vették tudomásul a Legfelsõ Bíróság íté-
letét a készenléti idõ munkaidõnek elismerése tár-
gyában. Ugyanakkor elfogadhatatlan számukra az
ítéletet követõ elsõ reakció. Felkérte a kormányt:
fizessék ki az elszámolható munkaidõt, és kezdõd-
jenek tárgyalások az OKÉT-ben, kerüljük el a perek
tömegét.

Megismertük az álláspontot – reagált azonnal a
munkaügyi miniszter – és a következõ idõszakban
közösen fogjuk elemezni a szükséges lépéseket, mert
lesz feladatunk a részletek kidolgozásában az érdek-
egyeztetés keretében.
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� Ezek után minden hátráltató akadály elhárulván a
miniszterelnök hozzákezdett napi beszédéhez, mely-
ben három pontban foglalta össze azokat a kérdése-
ket, melyekrõl úgy látta, hogy egyetértés van, vagy
nem váltanak ki érdemi szakmai vitát.

1. Az állam pénzügyi mûködésének mainál nagyobb
egyensúlyát megteremteni közös érdek, közös feladat.

2. Az államháztartás egyensúlyának megteremtése
sürgetõ feladat, ezért helyes az irány, hogy jelentõs
elõrehaladást érjünk el a maastrichti kö-
vetelmények teljesítésében.

3. Ismerve az egyensúlyi kihívásokat, a
csökkentés nagysága az idén 350 milli-
árd forint, 2007-ben és 2008-ban 1000
milliárd forintot meghaladó.

Úgy gondolom, hogy a célállapotban
szakmai konszenzus van – állapította
meg, majd hozzátette: az egésznek kere-
tet adó negyedik feltétel az, hogy az egész
programnak bele kell ágyazódnia egy át-
fogó állammûködési, államreform folya-
matba és egy gazdasági szerkezetváltás-
ba.

Ezek azok, amelyekben szerinte mindenkinek részt
kell venni. A kérdés az, hogy hogyan strukturáljuk
ezeket, milyen eszközök kellenek a tehercsökkentés-
hez, a kiadáscsökkentéshez és a bevételnöveléshez.

Természetesen nemcsak föltette, hanem meg is vá-
laszolta a kérdéseket. Nem volt benne köszönet. Meg-
tudtuk, hogy hol várhatók csökkentések, változá-
sok, megszorítások, hol remélnek bevétel növeke-
dést. Cáfolta azt a vélekedést, hogy a jelentõs adó
vagy járulékcsökkenés jelentõs bevétel növekedést
eredményezne. Európai példák bizonyítják – mond-
ta – hogy rövid távon bevételnövelés, hosszú távon
strukturális átalakítás kell. Ezért teszik azt, amit
tesznek. Magyarország nemcsak készen áll a prog-
ram befogadására, hanem a környezet a fenntart-
ható fejlõdés követelményeinek is megfelel. Azt is
elmondta, hogy az OÉT és tagjai akkor tudnak se-
gíteni az országnak, ha konkrét javaslatokat tesz-
nek, és ez irányban a kormány nyitott, várja a ja-
vaslatokat.

A megszorító intézkedések elutasítása
Ezt követõen, ahogy a kialakult szabályok elõírják

oldalunk következett szólásra, s miután külön szóvi-
võt nem választottunk, oldalunkról mindenki hozzá-
szólt felsorolva a problémákat, és lényegében eluta-
sítva a megszorító intézkedéseket. Különösen kemé-
nyen szólt a SZEF elnöke többek között megemlítve,
hogy nem mûködnek a közszféra érdekegyeztetõ fó-
rumai. Itt az ideje, hogy konkrét egyezségek történje-
nek – fejezte be a beszédét. Jómagam a közszféra
szükségességérõl és finanszírozásának szükségessé-
gérõl beszéltem.

Ragaszkodunk az eddigi eredményeinkhez. A kény-
szerintézkedések legyenek átmenetiek, a kompenzá-
ciós rendszert minél gyorsabban dolgozzák ki –
mondta az MSZOSZ elnöke. Fontos az is, hogy a
munkavállalók kiszolgáltatottsága csökkenjen.

Mi készültünk – mondta a munkáltatók szóvivõje
– de a tervek mellõl hiányzik a hatástanulmány. Azzal,
hogy minden oldalnak javaslatokat kell tennie, egyet-
értenek, élnek is a lehetõséggel. Nemcsak gazdasági,
hanem társadalmi reform is van, fejezte be mondan-
dóját.

Biztos-e az, hogy ezeket az intézkedéseket ilyen
rövid idõ alatt kell végrehajtani – hangzott el az ol-
dalról. Tárgyalni kell róla. Tárgyalnunk és megálla-
podnunk kell, de mit ér a megállapodás, ha nem
tartjuk be? Ezek a javaslatok a múlt novemberi
megállapodás felrúgásáról szólnak. Annak a megál-
lapodásnak a lényeg az EHO csökkentése volt. Megint
azok fognak fizetni, akik eddig is fizettek, és akik
eddig sem, azok továbbra sem fognak. Az új egyen-

súly programja, amelyet az új létszámcsök-
kentések programjának is hívhatnánk, a
versenyszférán is végig fog menni. Kérdés:
meddig fog fájni?

Jó lenne, ha minél elõbb megkapnánk
az államigazgatási reformmal kapcsolatos
elképzeléseket is, mert enélkül az adókról
is nehéz tárgyalni – mondta az egyik legna-
gyobb munkáltatói szervezet elnöke. Idõ
kell. Inkább hagyjunk ki egy hetet, s köz-
ben a szakértõk dolgozzanak.

Az a tét, hogy a társadalomban nagy
ugrás lesz-e, vagy folytatódik ez ami van –

mondta egy másik képviselõ.
Ha szeptemberben Brüsszel újból nem fogadja el a

magyar csomagot, tõkekiáramlás lesz és Magyaror-
szág nagyon nehéz helyzetbe kerül, vette át a szót egy
másik nagy. Amivel törõdni kell az a fizikai munkás
– folytatta (igaz ezt a bértárgyalásokkor kevésbé tart-
ja fontosnak hangsúlyozni). Európának fizikai mun-
kásokra van szüksége. Alulról építkezõ adóreform
kell. Meg kell szûnnie a Budapest önálló fejedelemség-
nek. A közigazgatási, önkormányzati reform terén
gyorsabb lépések kellenek. Nagyon magasan kvalifi-
kált, jól fizetett emberekre van szükség.

A gügyögés politikája
A „sunyi adók” rendszerét meg kell szüntetni.
Szükség van az államreformra és az elosztó rend-

szerek reformjára. E a program támogatható, de a
bizalomhoz az is kell, hogy tudjuk, miért vagyunk
ilyen helyzetben. Nem csak a feketegazdaság szank-
cionálásával, hanem a fehér ösztönzésével is kell fog-
lalkozni.

Közösen kell megbirkózni a problémákkal, hang-
zott még el a munkáltatói oldalnál ülõk szájából.

A kör bezárulván ismét a miniszterelnökhöz került
a szó, aki válaszolt az elhangzottakra. „Be kell fejezni
a gügyögés politikáját„ – mondta többek között. Hoz-
zászólásában meglehetõsen ingerült kitöréssel rea-
gált az egyik legnagyobb munkáltatói szövetség elnö-
kének a véleményére, miszerint, „ha jelentõsen meg-
emelkednek az adók félni kell, hogy a vállalkozók
egy része áttelepíti a cégét Szlovákiába”.

E miniszterelnöki hozzászólással véget is ért ez a
plenáris ülés.

A megszorító csomag alkalmazása egyébként a gya-
korlatban is megkezdõdött. Bár délidõben ért véget
az ülés elmaradtak az ebédet helyettesítõ szendvi-
csek. Félõ, hogy ebben a kormányzati ciklusban ez
rendszerszerû lesz. No de sebaj. Kibírjuk.

2006. június 22. csütörtök, 10 óra
A képviselõi irodaházban folytattuk az elõzõ OÉT

napirendi pontjaival, csak most már kevésbé illuszt-
ris kormányzati és ebbõl következõen kevésbé illuszt-
ris munkáltatói és munkavállalói képviselettel.

Napirend elõtti hozzászólás ezen az ülésen nem volt,
így egybõl bele lehetett vágni a fõ témába, melyet a
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kormányzati oldal nevében a pénzügyminiszter veze-
tett föl. Hozzászólása elején mindjárt azt kérte, hogy
csak olyan javaslatot tegyünk törlésre, amelyre ellen-
javaslatot tudunk adni. Majd kijelentette: amit eddig
javasoltunk, nem áll módjukban elfogadni. Egyéb-
ként sem tudnak elfogadni semmit, de talán a mér-
tékekrõl hajlandók vitázni. Majd hosszasan felsorol-
ta, hogy mit nem tudnak elfogadni. A kormány kö-
vetkezetesen kitart a saját számításai és számai
mellett.

Az derül ki az elõterjesztésbõl – kezdte hozzászólá-
sát oldalunk szóvivõje – hogy a két elõzõ tárgyaláson
javasolt elõterjesztéseinket nem vette figyelembe a kor-
mány, de még a mai tárgyalást is ellehetetleníti. Mi
világosan kifejtettük, hogy látszategyeztetésben nem
vagyunk hajlandók részt venni. Ne tõlünk várják az
ellentételezõ javaslatokat, nem a mi dolgunk. Szinte
semmit nem tudunk a reform irányáról. Számítása-
ink szerint 7 százalék reálérték-veszteség lesz. Hogy
fognak alakulni a bérek? – kérdezte, majd kijelentet-
te: a munkavállalói oldal a csomagot nem fogadja el,
vannak olyan részei, ami ellen tiltakozunk, és köve-
teljük, hogy a kormány vonja vissza. Ezek után még
hosszasan és részletesen sorolta észrevételeinket,
kérdéseinket, melyek között komoly súllyal szerepelt,
hogy ne kerüljön sor az ÁFA kulcsok megváltoztatá-
sára.

Az intézkedéseket átmenetinek tekintik
Úgy jöttünk, hogy megállapodás közelébe jutunk –

vette át a szót a munkáltatók szóvivõje, de a mi-
niszter és a munkavállalói oldal szerint megállapo-
dás nem lesz, csak konzultáció. Tisztában vagyunk
azzal a felelõséggel, amely mindannyiunk közös fe-
lelõsége, folytatta. Azzal, hogy a jelenlegi államház-
tartási helyzetet tisztába kell tenni. Az is igaz, hogy
a teher egy részét mindhárom oldalnak fel kell vál-
lalnia. Majd elmondta, hogy a kormány javaslatából
egy-két kérdést az oldaluk tudomásul tud venni.
Föl is sorolta õket, majd megjegyezte: az intézkedé-
seket átmenetinek tekintik és kérik a kormányt,
hogy nyilatkozzon a határidõrõl. Ezek után azt is
elmondta, hogy mivel nem értenek egyet. Végül arról
beszélt, hogy a tavalyi OÉT megállapodást (a bérek-
rõl) felül kell vizsgálni, mert megváltoztak azok a
körülmények, megváltozott az a közgazdasági hely-
zet, amivel a megállapodást kötöttük. Ezért a kor-
mány függessze föl a többelemes minimálbér máso-
dik és harmadik elemét, mert ezt õk nem tudják
tovább vállalni. Egyébként is e megállapodás érvé-
nyét vesztette.

A kormányzati oldal nevében a pénzügyi államtit-
kár válaszolt – egy kis sértõdés után – meglehetõsen
hosszan a szociális partnerek hozzászólásaira. Elõ-
ször azonban elnézést kért, hogy a miniszterének köz-
ben el kellett mennie. Az államtitkár a hozzászólásá-
ban ugyan néhány helyen a megegyezés lehetõségét
is fölvillantotta, de lényegében kitartott a kormány
elhatározása mellett.

Õt követve a munkaügyi államtitkár még kijelentet-
te, hogy a kormány a megkötött bérmegállapodáso-
kat magára nézve kötelezõnek tekinti, de ha az olda-
lak kívánnak lényeges változtatást, akkor újragon-
dolják az álláspontjukat.

Az elhangzottakhoz oldalunkról még többen hoz-
zászóltak, kiemelve, hogy kérdéseinkre nem kaptunk
választ, javaslatainkat nem akceptálták, és megje-

gyeztük, hogy a közszférában komoly problémák
várhatók.

A munkáltatói oldal képviselõi sem fukarkodtak a
szavakkal, többek közt megjegyezve, hogy a helyzet
elõállításában a kormánynak szerepe van.

Ezek után még futottunk egy eredménytelen kört,
majd e napot is lezártuk.

2006. június 27. kedd, 9 óra
A téma változatlan, a helyszín változott. Most a Szo-

ciális és Munkaügyi Minisztérium Akadémia utcai
épületének Tükör termében tárgyaltunk. Napirend
elõtti hozzászólás most sem volt, és a kormányzati
oldal reprezentációja tovább csökkent. Már csak ál-
lamtitkárok voltak jelen, ami viszont néha jobban
szolgálja a megegyezés lehetõségét, mert a protokol-
láris hozzászólások helyett egyre inkább a munka
kerül elõtérbe.

Befejezett adóváltoztatások
A pénzügyi államtitkár beszámolt a bizottsági tár-

gyalásokról. Elmondta, hogy nem voltak eredmény-
telenek, mert fölvetõdtek szövegpontosító javaslatok,
amiket hosszasan föl is sorolt. Ennek egyik leglénye-
gesebb eleme volt, hogy az áfakulcs változtatásnál
egy 17-23 százalékos megoldást el tudnának fogad-
ni a csak a gazdagoknak kedvezõ egységes 20 he-
lyett (nem hivatalosan azt is megtudtuk, hogy e va-
riáció jelentõsen többet hoz a konyhára, mint az
egységes 20 százalékos kulcs, de a legtöbbet az hoz-
ná, ha változatlan maradna a rendszer 15 és 20-al.
Mi ezt képviseltük.). Majd egy kérdésre válaszolva
elmondta, hogy a kormány ezzel a csomaggal a 2007.
évi adóváltoztatásokat befejezettnek tekinti.

Ezt oldalunk és a munkáltatói oldal is erõsen kifo-
gásolta, mert az adótárgyalás szorosan kötõdik a bér-
tárgyalásokhoz.

Természetesen, ha õsszel fölmerül olyan kérdés,
amirõl lehet tárgyalni, a kormány nem fog elzárkózni
– nyugtatta meg a kedélyeket az államtitkár.

Ezek után mind mi, mind a munkáltatók képvise-
lõi hosszasan beszéltek, fölidézve, hogy eddig mire
nem kaptunk választ, illetve mit javaslunk. Erre a
pénzügyi államtitkár válaszolt. Õ is meglehetõsen
hosszasan. Így futottunk néhány kört, majd a kor-
mányzati oldal elégedetten, mi kevésbé elégedetten
lezártuk az ülést.

Ekkor a 17-23 százalékos áfakulcsok még futot-
tak, de nem sokáig. Jóformán véget sem ért az ülés
szegény államtitkárt már meg is rótták, hogy hogy
mer megállapodás közeli állapotba kerülni egy olyan
helyen, ahol ez a fõ cél, és ahova azért küldték, hogy
próbáljon megállapodni, amibe lehet. A valóságban
semmiben sem lehetett.

Mi nem lehettünk és nem is voltunk elégedettek,
ezért még egy kis utótárgyalásra összeült oldalunk
egy külön teremben értékelve a helyzetet. Végül is
arra jutottunk, hogy látványosabban is ki kell fejezni
elégedetlenségünket és ezért a hat konföderáció ab-
szolút egybehangzóan, bár hossza vita után úgy dön-
tött, hogy július 8-ra, a parlament döntését megelõ-
zõen egy tömeggyûlésre hívja tagságát, a megszorító
csomag munkavállaló ellenes elemei elleni tiltakozá-
sul.

Ez meg is történt, csak az érintettek nem vették
elégé komolyan, s meglehetõsen kevesen vettünk rész
e gyûlésen.

Ennek meg is lett az eredménye ...

�
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A kutatók Európába mennek?
Szekér Krisztina élelmiszermikrobiológus, a Központi Élelmi-
szer-tudományi Kutatóintézet munkatársaként töltött 10 hóna-
pot Marie Curie ösztöndíjjal az Egyesült Királyságban a
Nottingham-i Egyetemen. Maga számol be tapasztalatairól.

Kíváncsi
voltam…

…milyen lehet egy
nemzetközi hírû,
nagyon jól felszerelt
laborban dolgozni
illetve, hogy én mire

vagyok képes ilyen körülmények között! Min-
dig fontosnak tartottam, hogy egy kutató figye-
lemmel kísérje a nemzetközi tudományos élet
eredményeit, személyesen ismerjen külföldi ku-
tatókat és legyen betekintése abba, hogyan
folyik a labormunka más országokban.

Az „egyszerûség kedvéért”…
…a fogadóintézmény – a Nottingham-i Egye-

tem – már elnyert pályázatába kapcsolódtam
be, mivel a PhD témám jól illeszkedett az ott
folyó kutatásokba, így nem kellett pályázatot
írnom. Csupán egy önéletrajzot és egy kutatá-
si tervet kellett elküldenem.

A felkészülés…
…körülbelül fél évig tartott az elhatározástól

a kiutazásig, ennyi idõ minimálisan szükséges
ahhoz, hogy mindent alaposan elõ lehessen
készíteni. A szükséges információkat részben
a fogadóintézmény kapcsolattartójától, rész-
ben a Tempus Közalapítvány munkatársától egy
mobilitási információs napon szereztem be.

A 10 hónap „kiesés”…
…nem okozott gondot, mivel a Központi

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet fõigazga-
tója támogatja PhD hallgatók külföldi ösztön-
díjas útjait. A doktori tárgyaim teljesítésére
egy év halasztást kértem.

A beilleszkedés…
…számomra kicsit lassan ment. Egyrészt a

labormunka szabályai sokban eltértek az ittho-
ni körülményektõl, másrészt rajtam kívül nem
volt magyar diák a kampuszon, s bár az ango-
lok szakmai szempontból nagyon segítõkész-
nek bizonyultak, a személyes kapcsolatokban
megmutatkozó távolságtartó magatartásuk ne-
kem nehézséget okozott. Szabadidõmet így el-
sõsorban más külföldi diákokkal töltöttem.

Az ügyes-bajos dolgok…
…megoldásában a fogadóintézet kapcsolat-

tartója segített az elsõ pár hétben. Megérkezé-
sem után tájékoztattak arról, hol van az or-
vosi rendelõ és megkaptam a megfelelõ papí-
rokat, amelyekkel orvosi ellátásban részesül-
hettem. Idõvel a banki ügyintézéshez kapott
két kártyával is boldogultam.

A labormunkában gyakorlatilag valamennyi
kollégámra számíthattam, így körülbelül egy-
másfél hónap elteltével már mindenütt ottho-
nosan mozogtam. Ha szakmai problémák me-
rültek fel, témavezetõmet illetve más vezetõ
kutatókat mindig megkereshettem.

Az epifluoreszcens mikroszkópiával…
…valamint a fluoreszcens festékekkel kap-

csolatban rengeteg tapasztalatot gyûjtöttem. Az
elért eredmények bemutatásra kerültek egy hazai
és egy külföldi konferencián illetve olvashatóak
lesznek a doktori disszertációmban is.

Mivel munkám során nagyon sok módszer-
tani problémát sikerült megoldanom, úgy ér-
zem, elsõsorban ezen a területen fejlõdtem.

Nagyon sokat…
…fáztam, mert az angolok valahogy nem

fûtenek rendesen.

Ha újra vállalkoznék egy útra…
…sokkal bátrabb és magabiztosabb lennék a

kapcsolat-építésben és addig maradnék, amíg
össze nem gyûjtöttem egy cikkre való eredményt.

Õszintén megvallva…
…nehéz volt visszaállnom az itthoni

kerékvágásba. Ennek oka részben az volt, hogy
az angliai laborok felszereltsége jóval
kedvezõbb, ami hatékonyabbá teszi a munkát .
Emellett idõt vett igénybe, újra megszokni a
hazai körülményeket és szabályokat, illetve,
hogy az itthoni munkám több kötöttséggel jár.

Megérte…
…mert szakmai szempontból rengeteg új

ismeretre és ismeretségre tettem szert és a
doktori munkámban is nagyot léptem elõre.
Kitartó munkával sikerült keresztüljutnom a
felmerülõ problémák erdején, ez sikerélményt
és önbizalmat adott. Sokat fejlõdött a nyelv-
tudásom is, ami különösen hasznos, hiszen a
tudomány nyelve az angol. A magánéletben
sokkal magabiztosabbá tett a külföldön eltöl-
tött idõ és sokat tágult a látóköröm is azáltal,
hogy – egyetemi kutatóhely lévén – számos
különbözõ kultúrából származó embert ismer-
tem meg. Sok, a mai napig tartó barátságot is
kötöttem. Úgy érzem, hogy jobban kitágult
számomra a világ és ebben magamat és saját
hazámat is jobban el tudom helyezni.
Nagyon örülök tehát, hogy lehetõségem volt
néhány hónapot külföldön tölteni. Úgy gondo-
lom, minden fiatal kutatónak érdemes volna
megpályázni egy-egy külföldi ösztöndíjat.

Tempus hírlevél: K+F hírlevél (2006. 6.)
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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.)
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bejelentkezés alapján: 279-6071
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Mi történt a nyáron?
Tüntetés

Július 8-án szolidaritási tüntetést szervezett
a hat konföderáció, a munkavállalók helyzetét
rontó törvénymódosítások ellen. A Parlament
a kifogásolt tervezetet elfogadta, január 1-tõl
költségvetési elvonásra hivatkozva is lehet köz-
alkalmazotti jogviszonyt megszüntetni. Részle-
tek a www.tudosz.hu-n

Megbeszélés
Július 10-én ismerkedõ megbeszélést tartott

Manherz Károly felsõoktatásért és kutatásért
felelõs OM-szakállamtitkár a szakszervezetek
számára.

Itt hangzott el, hogy a költségvetési kutató-
intézetek az általa felügyelt államtitkársághoz
tartoznak, az eddig egyetlen tárcához sem tar-
tozó Tudomány és Technológiapolitikai Kollé-
gium az államtitkársághoz fog kerülni. A fel-

sõoktatási intézményekben készülni kell arra,
hogy 2008-tól csak határozatlan idejû szerzõ-
dések lehetnek az intézményekben.

Tájékoztatás
Július 12-én került sor az elsõ, parlamenti

képviselõknek tartott  tájékoztatóra, a képvi-
selõi irodaházban, melyet a TUDOSZ szerve-
zett. A tavasz folyamán Makara Gábor javas-
latára a TUDOSZ felajánlotta, hogy tájékozta-
tót szervez a parlamenti frakciók számára a
kutatóintézetekrõl, az OTKA-ról. Megkerestük
valamennyi frakció vezetõjét, akik örömmel
fogadták a kezdeményezést. Elsõként az MSZP
frakció érdeklõdõ tagjaival sikerült idõpontot
egyeztetni. A két órás vita bevezetõjeként Kuti
László beszélt a költségvetési kutatóintézetek
rendszerérõl, Makara Gábor az OTKA szere-
pérõl, feladatáról, finanszírozásáról, Pléh Csa-
ba az MTA tervezett reformjáról, Báger Gusz-
táv az ÁSZ vizsgálatról

Mesterházi Attila frakcióvezetõ, és Szabó
Zoltán biz. elnök (Okt. és tud. biz) hozzászó-
lását a TUDOSZ honlapján olvashatják. Az
õsz folyamán kerül sor a többi frakció tájé-
koztatására.

Látogatás
Július utolsó hetében ellátogatott a TUDOSZ

irodába Csepeli György  a  gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium közpolitikai igazgatója,
aki a  miniszter megbízásából a tudomány és
innováció témakörével foglalkozik.

„A világ legintelligensebb embere”
Madridban a nemzetközi matematikai kongresszus nyitónapján át-
adták a Fields-medált. A matematika Nobel-díjának is tekintett elis-
merést a négy díjazott egyike nem vette át.

Az 1936-ban alapított, négyévente legfeljebb
négy, 40 évesnél fiatalabb matematikusnak
odaítélhetõ díjat az idén a francia Wendelin
Werner, az ausztrál Terence Tao, az orosz
Andrej Okunov mellett a szintén orosz Grigorij
Perelmannak ítélték oda.

Grigorij Perelman – mint ahogy korábban
már más elismerések és pénzdíjak esetében is
– nem fogadta el az elismerést, és nem vesz
részt a kongresszuson sem.

A Szentpéterváron élõ, és a világtól elvonul-
tan alkotó matematikust kollégái a világ leg-
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aintelligensebb emberé-
nek tartják. Eredménye-
it neves szaklapok he-
lyett az interneten teszi
közzé, és a világhálón
publikálta a Poincaré-
sejtésnek nevezett, egy
évszázada megoldatlan
matematikai problémá-
ra kidolgozott bizonyí-
tást is.
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