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Tisztelt TUDOSZ tagok!
Kedves, magukat a szakszervezettõl távol
tartók!
Kedves Olvasóink!

Napok vannak hátra, s vége ennek az esztendõ-
nek. Kezdõdik az új év. Sajnos annak már ha-
gyománya van jónéhány intézetben, hogy ezt a
gyermekkorunk emlékét idézõ szénszünetnek
megfelelõen hosszabb rövidebb intézetbezárással
várjuk. Annak idején az iskolát azért zárták be,
mert hideg volt, de tüzelõ nem. Ma nincs igazán
hideg, de pénz most sincs a tüzelõre, s az inté-
zetek vezetõi abban reménykednek, hogy így sike-
rül néhány forintot megtakarítani megõrizve a
gazdálkodás egyensúlyát. A szünet egyébként nem
nagy tragédia, mert ránk fér egy kis pihenés, már
aki erre használja az ajándékba kapott idõt,
ugyanis kemény év áll mögöttünk, s van, ahol a
következõ napok is hozhatnak még kellemes vagy
kellemetlen meglepetéseket.

Az elmúlt évben megtanultuk, hogy mi, a
közszféra munkavállalói okozzuk az ország
gazdasági romlását azzal, hogy fizetést kapunk
a munkánkért, olyat, melyik közelíti a ver-
senyszféra hasonló képzettségû munkavállaló-
iét, s amelyik már majdnem utoléri a gazda-
gabb uniós országok szociális segélyét.

Az elmúlt évben megint összehangolt és
méltatlan támadásnak voltak kitéve munkahe-
lyeink, a kutatóintézetek, s voltunk mi kuta-
tók, kutatóintézeti munkavállalók. Jól fizetett
bértollnokok, kutatóintézeteket zsigerbõl gyû-
lölõk, vagy sértett emberek írásából kellett
ismételten megtudnunk, hogy munkahelyeink
nem alkalmasak a tudomány mûvelésére, csak
arra valók, hogy a fiatalok ne találkozzanak a
kutatás képviselõivel, s mi, akik ott dolgo-
zunk, képtelenek vagyunk eredményeket elérni.

Az elmúlt évben kormányzat által támogatott
hírforrásból kellett megtudnunk, hogy a köz-
szféra munkavállalóinak nem kell teljesíteni a
munkahelyükön, csak az idõ kkell múlását
várniuk, mert ettõl nõ a munkabérük.

Az igazság az, hogy még attól sem nõ, ha
eredményesen, idõt és fáradságot nem kímélve
dolgozunk, mert kiváló közgazdászok és poli-
tikusok úgy ítélik meg, hogy nekünk ez 2007-
ben nem szükséges.

Ezt természetesen nem hagyhatjuk és ma még
csak tárgyalásokkal kívánunk ezen változtatni,
egyre reménytelenebbül, de holnap már kemé-
nyebben kell föllépnünk. Ez viszont csak ak-
kor lehetséges, ha összefogunk, egységesen
lépünk föl magunk és már területek munka-
vállalói együtt.

Kérem Önöket gondolkozzanak el ezen! Ké-
rem, ha szükséges lépjünk együtt! A szakszer-
vezeti tagok azért, mert tagjai egy szervezetnek,
amelyik az érdekeiket védi, és tudják, hogy
csak összefogva lehetünk eredményesek. A
szakszervezeten kívüliek azért, mert nem tag-
jai egy szervezetnek, amelyik az érdekeiket védi,
de amelyik eredményességéhez az õ föllépésük
is szükséges.

Voltunk már nehéz helyzetben, és sikerült
megoldanunk, mert együtt léptünk. Határozott
fellépéssel és ezzel megnyert külsõ segítséggel
sikerült az érveinket elfogadtatni. Tegyünk most
is így, s akármilyen nehéznek ígérkezik is az
elkövetkezõ esztendõ eredményesen túl kell
lépni rajta! Eredményes munkánkkal kell bi-
zonyítanunk, hogy nincs igazuk a ránk rosszat
mondóknak, hogy szükség van és szükség lesz
ránk. Ehhez kívánok mindenkinek sok erõt,
kitartást és egészséget. Boldog, eredményes és
sikeres újévet!

Kuti László

Újévi köszöntõ

Távozik az NKTH elnöke
Hosszas egyeztetés után me-

nesztik a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnökét:
Boda Miklós a hivatal tegnapi
közleménye szerint közös meg-
egyezéssel távozik a gazdasági
tárca felügyelete alá tartozó
NKTH-tól. A 2004-ben kineve-
zett vezetõ tavaly óta szinte
folyamatosan a támadások ke-
reszttüzében állt, elsõsorban az
innovációs alap vitatható pénz-
osztási gyakorlata miatt.

Az évi 30-40 milliárdos támo-
gatási keretet kezelõ NKTH a
magyar államigazgatás egyik leg-
progresszívabb intézménye lehe-
tett volna, ám a hivatal az inno-
váció felpörgetése mellett – vagy
helyett – energiái egy részét fo-

lyamatosan a támadások elhárí-
tására fordította.

Az elnöki székbe a Svédország-
ból, az Ericsson cég kutatási igaz-
gatói posztjáról átült elnök a ha-
zai kutatásirányítás hagyománya-
itól és logikájától eltérõ támogatá-
si gyakorlatot vezetett be: az in-
novációs alap szétosztásánál jó-
szerével csak a pályázati kiírások
voltak nyilvánosak, de a nyilvá-
nosság ezután már csak a szûk-
szavú támogatási döntésekkel is-
merkedhetett meg, a döntnökök
személye és az elbírálás indoklá-
sa titokban maradt. Ilyen körül-
mények között rendre támadható
pályázati döntések születtek.

Bodát nemcsak a hazai kuta-
tói közösség bírálta rendszere-

sen, hanem az a nagyvállalati
vezetõi kör is, amelytõl az inno-
vációs alap befizetéseinek nagy
része érkezik. A vele szemben
megfogalmazott kifogások idõn-
ként személyes hangsúlyokat
kaptak, szóba került például,
hogy nem rendelkezik a posztja
betöltéséhez szükséges közigaz-
gatási szakvizsgával, illetve a
magyar jogszabályoknak megfe-
lelõ PhD tudományos fokozattal.
A december 31-tõl hatályos, kö-
zös megegyezéses válást a köz-
lemény nem indokolja, annyit le-
het tudni, hogy a hivatalt átme-
netileg Vass Ilona elnökhelyet-
tes vezeti majd.

(H. M.) www.nol.hu
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Nyugdíjváltozás – 2007
A nyugdíjtörvény változása érinti,
vagy megfontolásra készteti mindazo-
kat, akik még nem mentek nyugdíjba
vagy akik a nyugdíj mellett munkát
vállalnak. A változások különbözõ
idõpontokban lépnek életbe, ezekre tu-
dósítások nem mindig hívják fel a fi-
gyelmet.

A nyugdíj mellett munkát vállalók mindegyi-
kére vonatkozik, hogy 2007. március 1-jétõl
minden nyugdíj melletti munkából származó
jövedelem után 8,5 százalékos nyugdíjjárulé-
kot kell fizetni, cserébe egy év járulékfizetés
többletnyugdíjra jogosít. Ez a növekedés a havi
átlagkereset 0,4 százaléka. A nyugdíj mellett
munkát vállaló a jövõ év elsõ két hónapjában
még  választhat, hogy kíván-e nyugdíjjárulékot
fizetni.

1. Öregségi korhatárt számítására
vonatkozó változások

2008. január elsejétõl nyugdíjba menõk
nyugdíjának kiszámításához az utolsó három
év munkajövedelmét is figyelembe veszik, az
addig nyugdíjba menõknél az utolsó három
év munkajövedelmét nem „valorizálják”, va-
gyis nem veszik figyelembe az infláció miatti
értékcsökkenést. Jelenleg az 1988-tól a nyug-
díjazásig elért, adóval csökkentett keresetet
valorizálják, 2008-tól a járulékok után meg-
maradt keresetbõl számolják az összeget. Az
új valorizálás miatt a nyugdíjak nõnek, a
nettó számítás miatt viszont csökkenni fog-
nak, összességében a késõbb nyugdíjba vonu-
lók 6-8 százalékkal alacsonyabb nyugdíjra szá-
míthatnak. Ösztönözni kívánják a hosszabb
ideig munkában maradókat, a 40 évnél több
szolgálati idõvel rendelkezõknél 40 év után
évente nem 1,5, hanem 2 százalékkal nõ a
nyugdíj.

Itt jegyezzük meg, hogy a nyugdíj elõtt állók-
ra érvényes még a régebbi szabályozás, a fel-
sõoktatási nappali tagozaton eltöltött idõ szol-
gálati idõnek számít.

2. Korhatár elõtti
(vagy elõrehozott) nyugdíj

Jelenleg elõrehozott öregségi nyugdíjba me-
het a legalább 33 év szolgálati idõvel rendel-
kezõ nõ, ha elérte a 57 életévét, és férfi, ha
elérte a 60. életévét. Ha az illetõ már hosszú,
38 évi szolgálati idõvel rendelkezik, akkor teljes
nyugdíjra számíthat, ha ennél kevesebb a szol-
gálati idõ, akkor csökkentett nyugdíjra kell
számítania.

2008. január 1-tõl az elõbbi kedvezménnyel
az élhet, aki a korengedményes nyugdíja mel-

lett nem áll biztosítással járó jogviszonyban,
vagy a legfeljebb a minimálbért keresi meg.

2009–tõl legalább az elõrehozott nyugdíjhoz
37 év szolgálat idõ szükséges, és egységesen
60 éves korban lehet ezzel a kedvezménnyel
élni.  Nõk estében ezt elnyújtva kell bevezetni,
azaz 2009. januártól elõrehozott nyugdíjra
jogosult még az a nõ is, aki csak 2011. de-
cember 31-éig tölti be az 59. évét

2009-tõl kezdve a 40 év szolgálati idõvel
rendelkezõk kaphatnak teljes nyugdíjat, az
ennél kevesebbel rendelkezõk csökkentettet. A
kevesebb szolgálati idõvel rendelkezõk nyug-
díjcsökkenése elérheti a 6 százalékot.

Mindazok, akik 2009. elõtt már jogosultak
voltak elõrehozott nyugdíjra, bármikor igényel-
hetik azt, a 2009. elõtti feltételekkel.

Azok, akik közalkalmazotti jogviszonyuk
fenntartása mellett igényelték a korengedmé-
nyes nyugdíjat, és még nem érték el az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, 2008. január 1-ig vá-
laszthatnak, hogy nyugdíjba mennek, és ez-
zel megszüntetik a keresõtevékenységüket,
vagy a keresõ tevékenységüket tartják meg,
és kérik a nyugdíjuk folyósításának szüne-
teltetését.

A nyugdíj szüneteltetésének befejezésekor az
idõközben bekövetkezett emelésekkel növelt
nyugdíj jár. A nyugdíj szüneteltetése idején a
keresetbõl 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot
vonnak, minden teljes évi járulékfizetés a já-
rulékalap 0,4 százalékával növeli a nyugdíjat.

3. Korkedvezményes nyugdíjazás
Mindazok, kik az egészségre ártalmas mun-

kakörülmény miatt korkedvezményre jogo-
sultak, jogosultságukat megtartják – ebben
nem lesz változás. Az új szabályozás abból
indul ki, hogy a munkáltató feladata az egész-
séges munkakörülmények biztosítása, és ha
ezt nem tudja biztosítani, akkor biztosítsa õ
13 százalékos többletjárulék fizetésével, a
korkedvezmény forrását. Az új rendszerre
való átállás 5 év alatt több lépésben törté-
nik, 2007-ben még a teljes járulékot  a
költségvetés fizeti, 2008-ban 75, 2009-ben
50, 2010-ben pedig 25 százalékát biztosítja.
A korkedvezményre jogosító munkakörökrõl
2007. június végéig készítenek törvénymódo-
sító javaslatot, addig a jelenlegi rendszer
változatlanul él. Mégegyszer hangsúlyozzuk:
az eddig megszerzett korkedvezmény miatt
beszámítandó évek a nyugdíj kiszámításánál
megmaradnak, bármikor megy nyugdíjba az
illetõ!

A Szószóló következõ számában próbaszá-
mításokat mutatunk be korengedményes nyug-
díjazást igénybevevõ, és 2010-ben öregségi
nyugdíjra jogosulttá váló esetére.

http://www.onyf.h/
index.php?lang=HU&Menu_id=6
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2006. november 6. hétfõ, 10 óra
Az október 27-i megállapodás szerint

november 6-án hétfõn folytattuk a tárgya-
lásokat a Szociális és Munkaügyi Miniszté-

rium (SzMM) Akadémia utcai épületének Tükörter-
mében. Lassan már e helyszín, valamint az állandó-
an változó tárgyalási nap is kezd megszokottá válni,
és ilyenkor az is, hogy a tárgyalás napirendjén több
tárgyalási téma jelenik meg. A november 6-i ülésre 6
napirendi pontot vettünk föl, egyiküket közülük két,
a másikukat négy alponttal:

1. a) Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsról szóló törvényjavaslatról.

 b) Elõterjesztés az ágazati párbeszédbizottság és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szó-
ló törvényjavaslatról.

2. Elõterjesztés egyes munkaügyi tárgyú és más
kapcsolódó jogszabályok módosításáról.

3. Elõterjesztés egyes szociális törvények módosítá-
sáról.

4. Elõterjesztés az ÁPV Zrt. 2005. évi tevékenységé-
rõl, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt va-
gyon alakulásáról, hasznosításának eredményérõl.

5. a) Törvényjavaslat (T/1093.) egyes, az egészség-
ügyet érintõ törvényeknek az egészségügyi reformmal
kapcsolatos módosításáról.

b) Törvényjavaslat (T/ 1036.) az egészségügyben
mûködõ szakmai kamarákról.

c) Törvényjavaslat (T/1035.) az egészségbiztosítás
körében végzett tevékenység felügyeletérõl.

d) Törvényjavaslat (T/1037.) a biztonságos és gaz-
daságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellá-
tásról, valamint a gyógyszerforgalmazás általános sza-
bályairól.

6. Elõterjesztés a korkedvezményes nyugdíjrend-
szer és a szakmai nyugdíjrendszerek átalakításáról.

Mind a hat témának a kormányoldal volt az elõter-
jesztõje.

Otromba politikai nyilatkozat
A kezdéssel csak annyi gond volt, hogy kérnünk

kellet: a második napirendi pontot csak azután tár-
gyaljuk, hogy oldalunk szóvivõje, az MSZOSZ alelnö-
ke megérkezett, mert a plenáris üléssel egyidõben
éppen a miniszterelnökkel tárgyalt, a korábban kö-
tött megállapodásuk jelenérõl és jövõjérõl. Kérésün-
ket partnereink méltányolták, s már el is kezdhettük
volna a tárgyalást, de elõtte meghallgattuk a napi-
rend elõtti hozzászólásokat. Most a munkáltatóknak
volt kettõ.

Oldalelnökük bejelentette, hogy a VOSZ gazdasági
tanácsadója november 4-én fiatalon (57) elhunyt. Egy-
perces néma felállással tisztelegtünk emlékének.

Ezt követõen a munkáltatói oldalelnök felolvasta
az oldal nyolc tagjának közös közleményét, melyben
elhatárolódtak az Agrármunkáltatók Szövetségének
elnökétõl, aki korábban otromba politikai nyilatko-
zatot hozott nyilvánosságra. Kérték az Agrármunkál-
tatókat, hogy hívják vissza kompromittálódott elnö-
küket.

Ezt mind a kormányzati, mind a szakszervezeti ol-
dal tudomásul vette.

Ezt követõen az Agrármunkáltatók Szövetségének
képviselõje elmondta, hogy elnökük 2006. június 1-
el megszüntetett minden kapcsolatot a Szövetséggel,

majd elmondta az AMSZ elnökségének véleményét
és intézkedéseit. Az elnökség testületileg lemondott, s
ezzel kikényszerítette a szükséges változást.

A bejelentést mindhárom oldal megnyugvással tu-
domásul vette.

Mindezek után oldalelnökünk javasolta, hogy a kö-
vetkezõ, november 13-i ülés napirendjére vegyük föl
a bértárgyalást. Ez ellen a másik két oldalnak nem
volt kifogása, s már hozzá is láthattunk a napirend
tárgyalásához.

Nem kell kiegészítést tennem – vezette föl az 1/a
témát a kormányoldal szóvivõje, a munkaügyi szak-
államtitkár – azt ugyanis már többször tárgyaltuk.

Az OÉT törvénytervezetében átvezették az álta-
lunk megtett és támogatott javaslatok, de kér-
dés, hogy a törvény kiiktatja-e a pályázati köte-
lezettséggel kapcsolatos procedúrát – mondta ol-
dalelnökünk.

A munkáltatók elnöke csatlakozott hozzá, majd még
tett e témához egy kiegészítõ javaslatot. A megnyug-
tató kormányzati válasz után mindkét oldal elfogad-
ta a tervezetet, és tudomásul vette, hogy az bekerül
a szerdai kormányülésre.

A kormányoldal szóvivõje az 1/ témánál sem tett
kiegészítést.

Megtörtént az ágazatok képviselõinak a megállapo-
dása (ez korábbi feltételünk volt) így elfogadjuk –
jelentette be oldalelnökünk. Ezt követõen a Munkás-
tanácsok képviselõje még különvéleményben ismer-
tette szövetségük különvéleményét, fenntartását, és
jelezte, hogy megteszik azokat a törvényes lépéseket,
amelyeket szükségesnek látnak.

A munkáltatói oldal tudomásul vette a megállapo-
dást.

A kormányoldal szóvivõje még reagált a Munkásta-
nácsok hozzászólására, majd a munkaügyi államtit-
kár megköszönte az oldalak együttmûködését. Több
éves egyeztetés eredménye a törvénytervezett szövege,
jegyezte meg.

Miután az MSZOSZ alelnöke még nem érkezett meg
a 3. napirendi pont tárgyalásával folytattuk az ülést.

A kormányoldal nem élt a kiegészítés lehetõségével,
így oldalelnökünk kezdte a tárgyalást. Tudomásul
vesszük a Szociális bizottság javaslatát, mert egyetér-
tünk vele. Nem kívánunk további megjegyzéseket ten-
ni.

A Szociális bizottság megtárgyalta a javaslatot és
egyetértettek – jelentette ki a munkáltatók szóvivõje,
majd tett egy-két kisebb megjegyzést, s végül kijelen-
tette: egyetértenek a szöveggel.

A munkaügyi államtitkár megköszönte, hogy az ol-
dalak elõterjesztés nélkül is támogatták a javaslatot,
de azért kérte, hogy hallgassuk meg az elõterjesztõt,
a minisztérium illetékes fõosztályvezetõjét, aki csak
ezért jött ide. Meghallgattuk megköszöntük, majd is-
mételten elfogadtuk az elõterjesztést, és már folytat-
tuk is a 4. napirendi ponttal.

Miután mindenki olvasta az elõterjesztést, a kor-
mányoldal szóvivõje csak néhány dolgot emelt ki.

A munkavállalói oldal tudomásul veszi az elõter-
jesztést – jelentette ki oldalelnökünk. Ezt a Munkás-
tanácsok képviselõje még röviden kiegészítette.

A munkáltatók soros elnöke köszönettel vette a tá-
jékoztatót, majd megkérdezte: hogyan folytatódik to-
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vább a megmaradó állami vagyon kezelése. Vélemé-
nyét meglehetõsen hosszan fejtette ki.

Dolgozunk a vagyonkezelési elképzelésen – vála-
szolt a kormányoldal szóvivõje – de még nem alakult
ki minden. Egységes vagyonkezelésben gondolkoz-
nak – jelentette ki.

„Nem leszünk nagyvonalúak”
Az 5. napirendi pontnál megegyeztünk, hogy a négy

alpontot, a négy törvényjavaslatot egyben tárgyaljuk.
Nem ideális idõszakban került sor az egyeztetésre

(mind a négy törvényjavaslat a parlament elõtt van),
de szükséges itt is tárgyalni róla – vezette föl a témát
a kormányoldal szóvivõje, majd röviden beszélt a ter-
vezetek szükségességérõl, várható elõnyeirõl, hasz-
náról.

E témánál nem leszünk olyan nagyvonalúak,
mint az elõzõeknél – jegyezte meg ol-
dalelnökünk, de az oldal álláspontja
inkább a neuralgikus ügyekre terjed
ki. Ugyanakkor ez az eszmecsere nem
helyettesíti az ágazati fórumokat. Na-
gyon jelentõs rendszerátalakítás van
napirenden, ami az egész társadalmat
érinti. Az egészségügyi rendszer re-
formja több elembõl áll, és egyéb in-
tézkedések is csatlakoznak hozzá. Na-
gyon szeretnénk, ha mielõbb egy
komplex áttekintést kapnánk a reform
céljáról, koncepciójáról, idõrendjérõl,
végkifejletérõl és társadalmi hasznáról. Figyelve
az eddigi intézkedéseket van olyan aggályunk,
hogy az egészségügyi politika nagyobb mérték-
ben áll a költségvetési politika befolyása alatt,
mint ahogy az elfogadható. Még az ország anya-
gi helyzetének ismeretében is. Az egészségügyi
miniszter kijelentette: „Az egészségügyben is
véget ért a szocializmus ...”. Ez azt is jelenti,
hogy társadalomnak és az egyéneknek újabb ter-
heket kell vállalni az egészségügy finanszírozá-
sa érdekében. Ez az egyének teherbíró- és tûrõ-
képességét teszi kockára. Felerõsödik az anyagi
megosztottság (gazdagok–szegények) és az esély-
egyenlõtlenség. Szerencsésebb lett volna, ha a
törvényjavaslatokat korábban kapjuk meg. A biz-
tosítási alapú megközelítés helyes és támogat-
ható, de nem látjuk, hogy a „potyautasok” mi-
lyen körbõl kerülnek ki. Nem látjuk, hogy mi-
lyen mértékben vannak jelen azok, akik képte-
lenek fizetni. Nincs egységes álláspont az alap-
csomagról, pl. járványügy, mentés stb. állami kö-
telezettségek. A biztosítás alapú csomagnál pe-
dig nehezíti a véleményünket, hogy egy sor kér-
dés például vizsgálati protokoll, terápia proto-
koll nincs kidolgozva. E csomagra csak ezek ki-
dolgozása után lehet válaszolni. Az extra cso-
magnak van létjogosultsága. A vizitdíj, kórházi
napidíj mellett szóló érvek nagy része hipoteti-
kus. Nem lehet a valóságtartalmukat biztonság-
gal megítélni. Valóban csökkenti-e az orvos-be-
teg találkozások számát, és akkor csökkenti-e
amikor kell. A „visszaszorul a hálapénz!” véle-
kedés az ideák világába tartozik. Mi történik
azzal a beteggel, aki azt mondja: nem tud fizet-
ni. Kiteszik a kórházból azt, aki nem fizet? Mi
lesz a befolyt összeg felhasználásával. A jelenle-
gi elképzelés egyenlõtlenségeket szülhet. Szabá-
lyozni kell az összeg felhasználását. Nem támo-
gatjuk, a vizitdíj bevezetését. Támogatjuk viszont

az adatbázis és a nyilvántartó rendszer kiépíté-
sét. Nem vagyunk reformellenesek. Az ésszerû
ügyekben lépni kell.

A kamarákkal kapcsolatban csak egy rövid szak-
mai módosító, pontosabban pontosító javaslatunk
volt. Majd ezt követõen oldalelnökünk a felügyelettel
kapcsolatos véleményünkre tért át. Az egészségügyi
ellenõrzõ testület megszüntetésével akkor tudunk
egyetérteni, ha a járulékfizetõket (munkáltatók és
munkavállalók) képviselõ testületek helyet kapnak
az új ellenõrzõ rendszerben. A járulékfizetõk nem ki-
hagyhatók.

Az oldal számára szimpatikus a gyógyszervásárlás
felszabadítása, a patikán kívüli árusítás – fejezte be
hozzászólását.

Szerencsésebb lett volna korábban beszélni a té-
máról – kezdte a munkáltatók szóvivõje, de még most

is van rá lehetõség. Tudomásul vesszük
a vizitdíjat, a kórházi alapdíjat – folytat-
ta. Támogatjuk a várólistát, egyetértünk
a biztosítási alapú ellátások bevezetésé-
vel.  Nem olvasható ki, hogy a foglakoz-
tatás-egészségügyi orvos beutalhat-e
szakellátásra vagy sem. Szeretnénk látni
a reform koncepciót – jegyezte meg.

A kamráknak a köztestületi és érdek-
védelmi feladatokat is el kell látni – foly-
tatta, de õk úgy látják, hogy a köztestü-
leti feladatok irányába kell elmenni. El-

lenzik az ellenõrzõ testület megszüntetését és itt egyet-
értenek oldalunk javaslatával.

A gyógyszer-liberalizáció a versenyhelyzet kiszélesí-
tését jelenti, ezért üdvözlik. Véleményük szerint ko-
moly árcsökkentõ hatása lehet.

A múlt héten megvolt az ágazati egyeztetés – tájé-
koztatott minket a kormányoldal szóvivõje – és foly-
tatják. A megszorítás nem reform – ismerte el –, de
a vizitdíj a reform része – jelentette ki, majd hossza-
san érvelt az igazuk mellett. Aki képes, de nem fizet
fizetnie kell. Aki nem képes, fizet helyette az állam.

A kamarák tagságuk akaratából alakuljanak, és
jogos felvetés a szakmai és az érdekképviseleti fel-
adatok elkülönítése.

A felügyelet a státusz által lehetõ legszélesebb körû
legyen.

Mennyit kell fizetni?
Üdvözöljük, hogy komolyan veszik az egészségügyi

ágazati érdekegyeztetést – vette vissza a szót oldalel-
nökünk. A munkáltatók más aspektusból nézik a
vizitdíjat, mint mi. A hálapénz megszüntetése komp-
lex megoldást igényel. A vizitdíj körül hatalmas admi-
nisztráció látszik kialakulni.  Ezért sem támogatjuk.
Az NFT lényeges komponens, de nem reform.

Az átláthatóság nem kifogásolható. A kamaráknak
olyan típusú funkciót nem szabad adni, amelyek le-
fedik a szakszervezeti funkciókat.

Mi van azokkal, akik kiesnek a biztosításból? –
kérdezte a Munkástanácsok képviselõje. Nem látjuk
a hátterét. El kell különíteni, hogy mik az állami funk-
ciók, és mik a biztosítási funkciók – jegyezte meg
végül.

Ezt követõen a munkáltatói oldal egyik képviselõje
beszélt hosszan a biztosításról, a reformról és arról,
hogy mennyit kell fizetni. Utána a kormány oldal szó-
vivõje megköszönte a hozzászólásokat, megjegyezte:
kb. 3-4 millió ember esik be a kedvezményes vizitdíj
keretbe, majd hosszan válaszolt a felvetett kérdések-
re, s ezzel le is zártuk e napirend tárgyalását.
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� Eközben megérkezett oldalunk szóvivõje is, így hoz-
zákezdhettünk a végére halasztott 2. napirendi pont
tárgyalásához.

Az OÉT-en kívül is van élet
Alapvetõ cél a munkavállalók jogbiztonságának

erõsítése – vezette fel a témát a Munkaügyi Minisz-
térium szakállamtitkára, majd tovább is adta a szót.

Ez egy összetett törvényjavaslat, amely több tör-
vényt is érint – kezdte a hozzászólását a szóvi-
võnk. Azt javasoljuk, hogy ma csak a bérgaran-
ciáról szóló törvényt tárgyaljuk, a Munka Tör-
vénykönyvét és a munkaügyi ellenõrzést csúsz-
tassuk tovább, mert azokkal kapcsolatban lenne
további javaslatunk. Részint a szakszervezeti
tisztségviselõk védelmével kapcsolatban, részint
a munkaügyi ellenõrzés feladatainak bõvítésével
kapcsolatban. Így nem kellene kétszer tárgyal-
nunk a nevezett törvénytervezeteket.

Pozitív visszajelzés, hogy a törvénytervezetbe több
korábbi javaslatunkat is bevették – kezdte hozzá-
szólását a bérgarancia alappal kapcsolatban. Mit
fedezzen az alap? Természetesen a teljes járandó-
ságot! Nincs felsõ határ, járandóság van! A fizetés-
képtelenség nem a munkavállalók miatt jön létre.
A bérgarancia-alapnak biztosításszerûnek kell len-
nie. Mint például a kötelezõ biztosításnak. Fejlesz-
teni kell az alapot, hogy a munkavállalók ne kerül-
jenek hátrányba. Jelenleg kerülnek. Szigorú sza-
bály kell: ha egy munkáltató nem fizeti ki a mun-
kavállalók bérét és járandóságait, automatikus el-
járás induljon ellene. Végül támogatjuk, hogy a
csõdeljárásban is lehessen a bérgarancia alaphoz
fordulni – fejezte be a hozzászólását.

 A munkáltatók szóvivõje is csak azokkal a kérdé-
sekkel kívánt foglalkozni, amelyek összefüggésben
vannak a bérgaranciával. Csak a bérgaranciához kap-
csolódó javaslatokat véleményezik. A jogbiztonságon
fölül az is fontos, hogy a követeléseket kifizessék.
Megjegyezte, hogy a bérgaranciával kapcsolatban
csak a felszámolásról hajlandók tárgyalni. Vélemé-
nyük szerint nem a minimálbér, hanem az átlagke-
reset vehetõ figyelembe. Munkaügyi bírság, rendbír-
ság, hogy kerülhet ide — csodálkozott, a kettõ nem
járhat együtt.

Ezt követõen aprólékosan végigment a törvényter-
vezeten

Ha valami változtatás jó, ne vessük el azért, mert
nem a bérgarancia törvényhez tartozik – válaszolt a
kormány oldal szóvivõje. A munkaerõ-kölcsönzés sza-
bályai inkább eljárási szabályok.

Ezt követõen rövid nézeteltérés alakult ki oldalunk
és a munkáltatók szóvivõje között, hogy a munka
törvénykönyvével kapcsolatos szöveget tárgyaljuk vagy
sem. A vitát a munkaügyi szakállamtitkár zárta le:
az OÉT-en kívül is van élet. Konferenciákon is felve-
tõdhetnek problémák. További vitára utalják a ter-
vezetet, s beépítik a szövegbe oldalunk azon javasla-
tait, amit elküldünk.

Számos vita lesz még
A 6. napirendi pont tárgyalásának megkezdése elõtt

elnökcserét hajtottunk végre, ugyanis soros elnö-
künknek el kellett mennie, az Autonómok elnöke
(mint a következõ soros elnök) ugrott be helyette. A
téma egyébként különleges jelentõséggel bírt, ugyanis
oldalunk már évek óta tette szóvá ismétlõdõen a
változtatás szükségességét e területen, s amennyi-
ben ebben az évben nem születik törvénymódosítás

a jogosultságok elvesznek. E téma fõ gondozója
egyébként beugró soros elnökünk volt, akinek a kon-
föderációjához tartoznak a legnagyobb tömegben
olyan munkavállalók, akiket a módosítás érint.

Az írásban megkapott tervezethez a kormányoldal
szóvivõje, a Munkaügyi Minisztérium fõosztályveze-
tõje rövid kiegészítést tett. A törvény megõrzi a kor-
kedvezmény intézményét – mondta. Új elemként je-
lenik meg az érintett munkáltatók felelõssége. Kérik
a szociális partnerek segítségét az új jegyzék kidolgo-
zásához. Az új jegyzék átgondolásáig a 2007. év lesz
az ármeneti idõ, fejezte be a hozzászólását.

Azért nem kérünk szót napirend elõtt – kezdte so-
ros elnökünk, egyben szóvivõnk, mert napirenden
van e téma. 1997 óta tart e nem túl élénk tárgyalási
szakasz. Oldalunk úgy látja, hogy a helyzetet nem
lehet letudni a mai tárgyalással, de erre a kormány
is utalt. Számos vitánk lesz még. A megszerzett idõ-
ket nem lehet elvenni. A jogintézmény nem szûnik
meg, de a kormány változtatni akar a finanszírozá-
son. 14 ágazatban 800 munkakör van.  A törvény-
tervezetben a fontos részek benne vannak, így az
idõben hatályból nem csúszik ki  a rendszer. Vita
késõbb lesz.

Ne legyen olyan megközelítés a szövegben, ami úgy
szól, hogy a korkedvezmény alapja a járulékfizetés –
egészítette ki az MSZOSZ képviselõje. A korkedvez-
ménynek a munkakör az alapja.

Nem értünk egyet ebben a formában a tervezet-
tel –  vette át a szót a munkáltatók szóvivõje.
Már 1997-ben is kifogásaink voltak az érintett
területekkel kapcsolatban. A javaslat elfogadás
esetén milliárdos többletterheket jelentene a vál-
lalkozóknak. Javasolja, hogy hosszabb (10 év)
legyen az átmeneti idõ. Egy jelentõs összeg (25
százalék) maradjon a közös költségvetésbõl tör-
ténõ támogatásra, mert sok olyan munkahely
van, amelynek problémát okozhat a rendszer.

A bizottságban már végigtárgyaltuk a tervezetet –
mondta a kormány szóvivõje, de újra végig lehet te-
kinteni, objektíven és együttmûködve. Elfogadott egy
törlési javaslatot, majd megjegyezte, hogy a korhatár
szabály az elõrehozott nyugdíjhoz képest nem válto-
zik. Arról viszont nincs nyilvántartás, hogy jelenleg
hányan dolgoznak korkedvezményes munkakörök-
ben.  A lényeg, hogy új szemléletû jogszabály szüles-
sen.

Ekkor a kormányoldal elnöke, a Munkaügyi Mi-
nisztérium államtitkára is bekapcsolódott a vitába:

1. Senki nem akarja a munkavállalók egészségét
rongálni. Mind a munkavállalóknak, mind a mun-
káltatóknak van felelõségük a munkavállalók egész-
ségének megõrzése érdekében.

2.  Közös a felelõségünk az államháztartás egyen-
súlya és a TB alapok egyensúlya ügyében.

3. A nyugdíj járulékfizetéssel megszerzett jog.
A kormány kilépett a korábbi gondolkodásmódjá-

ból, és kéri, hogy tegyük meg mi is.
Nem a járulék miatt van korkedvezmény, a kor-

kedvezmény miatt van járulék, vette át a szót a szó-
vivõnk. A neheze ezután jön. A jogintézmény megma-
rad, de módosul. Ma ne haladjuk meg önmagunkat,
ami ma elhangzott összefoglalhatjuk.

A munkáltatók szóvivõje is egyetértett a javasoltak-
kal és ezt jó hosszú beszédben fejezte ki.

Õt követõen a munkaügyi államtitkár még tisztá-
zott két kommunikációs problémát, majd véget ve-
tettünk az ülésnek.
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Az elmúlt idõszakban történt
FÖVÉT, november 6., december 6.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Érdekegyeztetõ Tanácsának költségvetési intézménye-
ivel foglalkozó szekciójában két lépésben történt a
költségvetési egyeztetés, a novemberi megbeszélésen
az intézetek átszervezésével kapcsolatos alternatívák
kerültek elõ, a decemberi ülésen már a konkrét szá-
mokról, tennivalókról szólt a vita. Mindkét esetben
igen részletes tájékoztatást kaptak a szakszervezeti
képviselõk a tervezett költségvetési csökkentésekrõl,
az elõírt létszámcsökkentésrõl, annak lehetséges meg-
valósításáról, a következményekrõl. A tájékoztatást
mindkét esetben hosszas vita követte.

FÉT, november 8.
A 2007. évi költségvetés felsõoktatást érintõ része-

inek véleményezésére hívta össze a tanácskozást
Arató Gergely államtitkár. A szakszervezetek írásbeli
tájékoztatót kaptak a 2007. évi költségvetés száma-
iról, az egyes tételek változásáról, a változások in-
doklásáról, várt hatásairól.

AÉT, október 24.
A szakszervezetek kérésére összeült az Akadémiai

Érdekegyeztetõ Tanács, amelyen az érdekvédelmi
szervezetek megtárgyalandó témának jelölték az aka-
démiai reform-tervezet közgyûlés elõtti megvitatását,
valamint tájékoztatást a következõ évi költségvetés
tervezés folyamatáról. Az akadémiai reform során fi-
gyelembeveendõ elvekrõl a Szószóló elõzõ számában
tudósítottunk. A költségvetési tervezésrõl a keretszá-
mok ismerete hiányában nem kaphattunk tájékoz-
tatást, de megnyugtató volt hallani, hogy nem tartják
indokoltak a lobbizást az akadémiai tételek érdeké-
ben.

Index-beli hír és cáfolata, november
Többen érdeklõdtek a TUDOSZ-ban emailne, az

Index-ben november 1-jén megjelet cikk tartalma
miatt: ”A költségvetési törvényjavaslat csökkenti a
Köztársasági Elnöki Hivatal, az Alkotmánybíróság, a
KSH és az MTA fizetésre fordítható forrásait, elõbbi
kettõét kevesebb, mint 1, a statisztikai hivatalét 3,6,
míg az akadémiáét csaknem 12 százalékkal.”

Tájékoztatást kértünk az MTA Pénzügyi Fõosztá-
lyán, a választ ismételjük, bár a TUDOSZ-titkárok
megkapták: Az MTA Pénzügyi Osztályának vezetõjé-
nek, Kerkai Dórának reagálása:

“A cikkbõl nem derül ki pontosan, hogy mire gon-
dol a cikk írója, de a mi számaink nem tükrözik az
illetménycsökkenést.

Az intézetek 2006. évi eredeti rendszeres személyi
juttatási elõirányzata 14 982,9 millió, míg a 2007.
évi 15 797,9 millió forint lesz.

A különbözet természetesen tartalmazza a 2006.
április 1-jei illetményemelést.

Ezekbõl a számokból a 12 százalékos csökkenés
nem látható.”

Megj.: Az alább látható táblázat azt mutatja, hogy
az intézeteknek nyújtott költségvetési támogatás
lnövekedése lényegesen alacsonyabb, mint a bérre,
bérjellegû kiadásokra (személyi juttatásokra) terve-
zett keret növekedése. 

Akadémia-SZDSZ-TUDOSZ megbeszélés,
november 20.

A TUDOSZ szervezésében sor került a második
parlamenti frakcióval is a tudományról szóló megbe-
szélésre, a Parlament SZDSZ frakciótárgyalójában.
Az SZDSZ frakció tagjai közül Kóka János Gazdasá-
gi és Közlekedési Miniszter, Petõ Iván, és Sándor
Klára, a Parlament Oktatási és Tudományos Bizott-
ságának alelnöke vett részt. Kuti László bevezetõje
után Pléh Csaba fõtitkárhelyettes beszélt a tervezett
akadémiai reformról, Makara Gábor OTKA elnök az
OTKA szerepérõl, tevékenységérõl, kívánatos jövõbeli
feladatairól. Élénk eszmecsere alakult ki Kóka Já-
nossal a kutatóintézetek állami megrendeléseirõl, az
NKTH – kutatóintézetek – felsõoktatási intézmények
együttmûködésérõl. TUDOSZ-ként szóvá tettük, hogy
a vállalatok szolidaritási adójából kizárólag a ma-
gyarországi kutatási ráfordítás legyen leírható, erre
ígéretet kaptunk.  

Munkabizottság, december 13.
Az Akadémia elnökének, Vizi E. szilveszternek fel-

kérésére megalakult a “Tudóstámogatás, kutatói
bérezés, kutatói életpálya-modell” c. munkabizottság,
Hámori József MTA alelnök vezetésével. A munkabi-
zottság tagjai: Balogh Margit, Csermely Péter, Nusser
Zoltán, Kuti László (TUDOSZ elnök), Tamás Gábor.
Feladatuk az akadémiai reformmal foglalkozó rend-
kívüli közgyûlés határozatainak végrehajtásában való
közremûködés.

 Hogyan változik
az MTA költségvetési elõirányzata
2007-ben 2006-hoz viszonyítva?

Forrás: Költségvetési törvény
Megj.: Az összegek millió forintban értendõk. A

személyi juttatások elõirányzata a járulékokat is
tartalmazza

iletéveb
tazynáriõre
sázotláv

sátagomát
sázotláv

iylémezs
sátattuj
sázotláv

séakitametaM
.tnI.tukiynámoduttezsémret 5,4401 1,921 4,159

ketezétniótatukiynámoduttelÉ 1,917 5,121 5,995

iynámodutmoladasráT
ketezétniótatuk 65- 1,101 3,232

kotroposcótatukttotagomáT 6,05- 3,12 8,86-

sezssöATM 1,0323 5,3121-
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Az Év Honlapjai között a www.mindentudas.hu

    

A Mindentudás Egyeteme tudományos isme-
retterjesztõ program internetes portálja a
nonprofit honlapok kategóriájában elnyerte
az Év Honlapja 2006. címet.

Az Internet Marketing Klub (IMK) és a Ma-
gyar Marketing Szövetség által az idén ötö-
dik alkalommal közösen meghirdetett „Év Hon-
lapja 2006” pályázatra 186 érvényes nevezés
érkezett. A szakmai zsûri 10 kategóriában ítélt
oda díjakat, négy honlapot pedig különdíjjal
jutalmazott. A www.mindentudas.hu a
nonprofit honlapok kategóriájában érdemelte
ki az elismerést. Az elbírálásban döntõ szem-
pont volt a honlap felépítettsége, az informá-
ció minõsége és frissessége, a tartalom aktu-
alitása, az interaktivitás mértéke, a szolgál-
tatások fejlettsége valamint a kitûzött válla-
lati cél tartalmi és képi megvalósulása. A
siker természetesen az MTA sikere is: a 150.
elõadásához közelítõ tudománykommuniká-
ciós vállalkozás népszerûsége mindenekelõtt
a magyar tudósok, akadémikusok felkészült-
ségének, elõadói kvalitásainak köszönhetõ.
A Mindentudás Egyeteme elõadásai, melyek
a honlapon írott és videó formában is meg-
tekinthetõk, valamint az elõadásokhoz kap-

csolódóan megjelenõ továb-
bi cikkek, interjúk hétrõl-
hétre színvonalas, új kíná-
latot biztosítanak a portál
látogatói számára. Ehhez a
sikerhez hozzájárult az
MTA honlapja is: a két
portál közötti több éves
szoros szakmai együttmû-
ködés és információcsere révén az akadémi-
ai hírek a Mindentudás Egyeteme csatorná-
in keresztül is eljutnak az érdeklõdõ kö-
zönséghez. „A 186 nevezés között voltak
nagyon jó és nagyon gyenge honlapok is. A
jók közül is el kellett döntenünk, hogy
melyiket választjuk elsõnek. Ez nem von le
semmit a többiek értékébõl. Sajnos minden
verseny azzal jár, hogy csak egy nyertes
van.Nem ígértük és kapacitás hiányában nem
is tudjuk vállalni, hogy egyénenként minden
honlapot külön – külön egyedileg is értékel-
jünk. Ez már egy külön szakma, több vál-
lalkozás foglalkozik online marketing ta-
nácsadással, honlapok elemzésével és újra-
tervezésével”– közölte Eszes István, a zsûri
elnöke.

2006. 12. 08. www.orientpress.hu

Újra olvasható magyarul
Neumann János utolsó munkája

A NetAcademia
gondozásában
újra megjelent
Neumann János
utolsó, hatalmas
vitát kiváltó
mûve, a Számító-
gép és az agy,
amely a „mester-
séges” és „termé-

szetes” intelligencia mûködését hasonlít-
ja össze.

1955. elején az Egyesült Államok egyik leg-
régebbi és legkiválóbb akadémiai elõadásso-
rozata, a Yale Egyetem védnöksége alatt mûkö-
dõ Silliman Lectures képviselõi a magyar ma-
tematikust is felkérték egy kéthetes szimpózi-
um megtartására. Mivel Eisenhower elnök
éppen akkor nevezte ki õt az Atomenergia Bi-
zottság egyik tagjává, Neumann János kérésé-
re a tervezett elõadássorozatot egyetlen hétre
rövidítették.

A tudós több hónapon keresztül készült az
elõadássorozatra, azonban betegsége és halála
miatt végül sosem tudta megtartani, a kézira-

tokat a Yale Egyetem azonban nyomda alá
rendezte, majd saját védnöksége alatt publi-
kálta. A mû a 60-as és 70-es években korlá-
tozott példányszámban már megjelent magya-
rul, a kiadás jogát a NetAcademia most köz-
vetlenül a Yale Egyetemtõl kapta meg. A könyv
hamarosan kapható lesz a könyvesboltokban,
illetve megrendelhetõ a NetAcademia
weboldalán.

„Neumann János nem csak a számítógép aty-
ja, de a XX. század egyik
legnagyobb gondolkodó-
ja is volt. Az emberi
elme számításokkal
kapcsolatos mûködését
a modern számításelmé-
lettel, az adott korszak
számítógépes ismeretei-
vel, valamint a tapasz-
talati agykutatás eredmé-
nyeivel összehasonlító
mûve ma is aktuális
kérdéseket feszeget” —
emelte ki Fóti Marcell,
a könyvet kiadó
NetAcademia Oktatóköz-
pont vezetõje.

www.hwsw.hu
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