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A TUDOSZ HATÁROZOTTAN ELLENZI
A SZERZÕDÉSEK MÓDOSÍTÁSI TERVÉT

Az MTA aktuális reformelképzeléseirõl az
utóbbi idõben a TUDOSZ elnöksége sajtónyi-
latkozatokból tájékozódott. A tájékoztatásnak
ezt a formáját eddig nem szorgalmaztuk, de
alkalmazkodunk, ezért a TUDOSZ elnöksége
az alábbi sajtónyilatkozatban teszi közzé ál-
lásfoglalását az akadémia legújabb „reform-
döntéseirõl”, melynek részeként „az MTA a
határozatlan idõre szóló kinevezések gyakor-
latának megszüntetését tervezi”.

Az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács 2006.
októberi ülésén  az MTA, az igazgatók és a
szakszervezetek képviselõi megállapodtak azon
elvekben, melyeket figyelembe kell venni az
Akadémiai reform megvalósítása során, így:

– a Kutatók Európai Kartájához való csatla-
kozás elõsegítése,

– a kutatóintézetekre vonatkozó jogszabályok
felsõoktatási törvénnyel való összhangjára való
törekvés.

Mindezeket az elveket nem öncélúan kérjük
számon, hanem azért, hogy a hazai költségve-
tési kutatóintézetek és az ott dolgozók ne ke-
rüljenek hátrányos helyzetbe, a magyar kutatók
ne kényszerüljenek intézetüket vagy akár hazá-
jukat elhagyni egzisztenciájuk bizonytalansága
miatt, és a hazatérõknek is legyen biztos meg-
élhetésük. Végsõ soron azért, hogy a magyar
kutatás, a kutatóintézeti hálózat fennmaradjon!

Az MTA elnöksége által publikált reformdön-
tések példátlan módon szembemennek azzal az

európai trenddel, amely fiatalok számára von-
zóvá kívánja tenni a kutatói életpályát. Ennek
része lenne a tervezhetõ életpálya, a világos
követelményrendszer, és a teljesítmények rend-
szeres értékelése. Nem része viszont a kiszol-
gáltatottság és a létbizonytalanság.

Ezzel az európai trenddel ellentétes az az MTA
javaslat, amely a határozatlan idõre szóló ki-
nevezés gyakorlatának megszüntetését tervezi,
elsõsorban a legalacsonyabb jövedelmû kutató-
kat, tudományos segédmunkatársakat és mun-
katársakat sújtva a határozott idejû alkalma-
zással.

Van olyan nem publikus indoklás, miszerint
csak a létbizonytalanság a kutatók teljesítmény-
ösztönzõje, ezt a feltételezést azonban határo-
zottan visszautasítjuk.

A másik – szintén nem publikus – munka-
adói érv, hogy a határozott idejû szerzõdés
megszüntetésekor nem kell végkielégítést fizet-
ni. Ez a megfontolás azonban a Legfelsõbb
Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfogla-
lása szerint, a munkavállaló jogos érdekeivel
ellentétes, s ezért törvénytelen. Azokat a kolle-
gákat, akik kutatómunkára nem alkalmasak,
ugyanolyan feltételekkel lehet (és kell) elkülde-
ni, mint a kutatóintézet bármely dolgozóját, ha
a munkaköri leírásukban szereplõ feladatukat
nem végzik el a tõlük elvárható gondossággal.

Budapest, 2007. március 1.
A TUDOSZ elnöksége

Sajtóközlemény az akadémiai kutatóhálózat
teljesítményelvû fejlesztése érdekében meg-
hozott MTA elnökségi reformdöntésekrõl.

Az MTA 2006. õszi Közgyûlésének döntései
alapján folyó reformban az MTA Vezetõi Kol-
légiuma és Elnöksége vita után elfogadta a
Közgyûlés elé terjesztendõ konkrét és határo-
zott átalakítási lépéseket. Alapelvük, hogy az
akadémiai intézethálózat feleljen meg az ország
versenyképességét szolgáló társadalmi-gazdasá-
gi igényeknek, az EU 7. keretprogram támasz-
totta elvárásoknak valamint a nemzetközi tudo-
mányos élet minõségi kívánalmainak.

 Az Akadémia saját szervezeti mûködésében
folytatja a hatékonyságelvû átalakításokat:

a. Az akadémiai kutatóhálózat számára rög-
zítjük a költségvetési finanszírozásért teljesí-
tendõ közfeladatokat, az ehhez szükséges fel-

MEGSZÛNNEK A HATÁROZATLAN IDEJÛ SZERZÕDÉSEK?
tételrendszert valamint a számonkérés formáit

b. A már mûködõ akadémiai példák alapján,
döntõen hálózatos együttmûködések formájá-
ban intézetcentrumok, központok, nemzeti
laboratóriumok jönnek létre azok között a
kutatóhelyek között, melyek ma még nem érik
el  a méret- vagy a mûködési optimumot.

c. Az Akadémia kialakítja a vagyongazdálko-
dás professzionális rendszerét, beleértve az egyre
fontosabb szellemi vagyon kezelését. A kutató-
helyek részére korlátozásoktól mentes rendel-
kezési jogot kezdeményezünk az általuk létre-
hozott vagy megszerzett szellemi tulajdon felett.

d. Az akadémiai kutatóhálózat irányításában,
menedzselésében és minõségbiztosításában
olyan szervezeti megoldásokat alkalmazunk,

(Folytatás a 8. oldalon)
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. december 11-i ülésének (AKT 8/2006.) állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetésrõl.
2. A kutatóintézetek 2006. évi tevékenységé-

rõl szóló beszámoló szempontjai.
3. Egyebek:
a. Állásfoglalás igazgatói megbízások ügyé-

ben (Bayer József – Politikai Tudományok In-
tézete,

Tamás Pál – Szociológiai Kutatóintézet és
Závodszky Péter – SzBK Enzimológiai Intézet)

b. Javaslat Alapító okiratok módosítására.
c. Javaslat az AKT 2007. I. félévi munka-

programjára.

AKT 1/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Meskó Attila ismertette az Akadémia 2007.

évi költségvetési elõirányzatainak adatait. A
tárgyalásoknál alapvetõ szempont volt, hogy
biztosítva legyen a tudományos kutatómunka
folytatása és hogy bõvüljön a pályázati részvé-
tel lehetõsége. Úgy tûnik, hogy az elvonások-
kal és módosításokkal együtt az elõzõ évi
tényszámokkal azonos támogatás áll majd ren-
delkezésre. Ez az állami költségvetési össze-
vonások tükrében igen méltányos.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 2/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Az AKT tagjai szóbeli tájékoztatást kaptak a

kutatóintézetek 2006. évi tevékenységérõl szó-
ló beszámolók elkészítésérõl. Az intézeti igaz-
gatóknak szóló levél már postán van, bekül-
dési határidõ 2007. február 28. Az elõzõ évek-
hez hasonló összefoglaló kiadványok fognak
megjelenni. A tevékenységet a kuratóriumok
értékelik.

Az AKT a tájékoztatást elfogadta azzal, hogy
a kuratóriumok által összeállított intézetérté-
kelési szempontok megtárgyalása kerüljön be
az AKT 2007. elsõ félévi munkatervébe.

AKT 3/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Az AKT titkos szavazással állást foglalt 3

igazgatói megbízásról.
Az AKT 24 igen szavazattal, egyhangúlag ja-

vasolja Bayer József igazgatói megbízását a
Politikai Tudományok Intézetébe, 20 igen 4
nem szavazattal Tamás Pál megbízását a Szo-
ciológiai Kutatóintézetbe és 22 igen 2 nem
szavazattal Závodszky Péter megbízását az
SzBK Enzimológiai Intézetbe. A javasolt meg-
bízás Závodszky Péter esetében 70. életévének
betöltéséig, a két társadalomtudományi igaz-
gató esetében az MTA elnöke és fõtitkára által
meghatározott idõpontig szóljon.

AKT 4/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Az AKT megvitatta a Társadalomkutató Köz-

pont és az SzBK Enzimológiai Intézet alapító

okiratának módosítására tett elõterjesztése-
ket.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a Társadalom-
kutató Központ és az SzBK Enzimológiai In-
tézet alapító okiratának módosítását. Felha-
talmazta a fõtitkárt és az MTA Igazgatási és
Jogi Fõosztályát, hogy az Enzimológiai Inté-
zetnél a vitatott ingatlan bérbeadási kérdés
tisztázása után kerüljön sor az okirat jóváha-
gyására.

AKT 5/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Az AKT áttekintette következõ félévi munka-

tervét.
Az AKT egyetértett azzal, hogy az intézetek

értékelési szempontjai kerüljenek a januári vagy
márciusi ülés elé. A további javaslatokat írás-
ban megküldik az AKT elnökének.

AKT 6/8/2006. (XII.11.) állásfoglalás
Egyebek:
– Felvetõdött az intézeti tanácsok megalakí-

tásának kérdése.
Meskó Attila válaszában elmondta, hogy az

október 30-i reformközgyûlés határozata alap-
ján bizottság foglalkozik az elvek kialakításá-
val és egy késõbbi idõpontban az AKT elé fog
kerülni.

– Pritz Pál, az AKT társadalomtudományi
titkára bejelentette, hogy december 31–i idõ-
ponttal lemondott fõosztályvezetõi beosztásá-
ról.

Az AKT köszönetét fejezi ki Pritz Pálnak, a
Társadalomtudományi Fõosztály vezetõjének,
az AKT titkárának a hosszú idõn keresztül
végzett áldozatos munkájáért.

Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk 1%-ával

a PRO VITA alapítványt,
ezen keresztül kollégáink
gyermekeit támogatták.

A beérkezett 357 102 forint
felét elhunyt kollégáink gyermekeinek
utaltuk át december elején, a második
részt pedig ez év júniusában fogjuk.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadó-

juk 1%-ával idén is támogassák
alapítványunkat!

ADÓSZÁM: 19020714-1-41

Az alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátorai
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A közszférában a foglalkoztatási biztonság megõr-

zése, a jogállási törvényekben garantált munkaválla-
lói jogok, juttatások csorbítására irányuló szándé-
kok megakadályozása, valamint a közszféra munka-
vállalói béreinek 2007-ben reálértéken történõ meg-
õrzése érdekében 2006. november 16-án az OKÉT
munkavállalói oldalán ülõ szakszervezeti konföderá-
ciók megalakították az Egységes Közszolgálati Sztrájk-
bizottságot.

2006. 11.16.
Mellékelten küldöm a november 28-i nagygyûlés meg-

hívóját. Kérem, hogy az oldalon megegyezett létszám-
nak megfelelõen sokszorosítsátok, és juttassátok el az
ágazati képviselõknek.

2006. 11. 23.
Az érdekegyeztetések során a jövõ évi bértárgyalások

augusztus 28-án, a konvergenciaprogram tárgyalásával
kezdõdtek. ... a tervezett két éves bérbefagyasztást el-
utasítjuk, mert az évente legalább 8-10 százalékos re-
álbércsökkenést eredményezne.

2006. 12. 01.
A tervezett napirendi pontok a következõk:
1. A 2006. december 06-i, az Egységes Közszolgálati

Sztrájkbizottság és a kormány ülésének napirendjével
kapcsolatos konzultáció, a tárgyalódelegáció mandátu-
mának meghatározása. Az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottság és a Kormány megbeszélésének meghí-
vóját csatoljuk.

2006. 12. 07.
Az OKÉT Munkavállalói Oldalát alkotó szakszerveze-

ti konföderációk tagszervezeti képviselõinek nagygyûlé-
se megengedhetetlennek tartja mindazt a már közel
féléve zajló méltatlan kommunikációs, politikai és jog-
alkotási hadjáratot, amely a közszférával szemben fo-
lyik.

A magyar társadalom normális mûködésének alapja
a megfelelõen finanszírozott, jól mûködõ közszféra, mely
az ott dolgozó felkészült munkavállalók számára belát-
ható, biztos életpályát nyújt.

Elvárjuk a Magyar Köztársaság Kormányától, hogy
folytasson tárgyalásokat a sztrájkbizottsággal a köve-
telésekrõl. A munkabéke helyreállítása érdekében fel-
tétlenül szükséges, hogy a 2007. évi költségvetési tör-
vény elfogadásáig olyan érdemi változás történjen, ami
elõsegíti a közszférában dolgozók munkahelyének és
bérük reálértékének megõrzését 2007-ben.

2007. 01. 24.
A hétfõi sztrájkbizottsági találkozón az derült ki szá-

momra, hogy a közszolgálati szakszervezetek február
21-én kétórás sztrájkot hirdetnek. Nyilván nem ma-
radhatunk ki belõle, ha már jól felfogott érdekünk miatt
ragaszkodunk a közalkalmazotti léthez és bértáblához.

2007. 01. 25.
Kedves Kolléga! Decemberben megalakult az EGY-

SÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG,
amelynek feladata, hogy tárgyaljon a kormány képvi-
selõivel a közszolgálatban dolgozó (közalkalmazottak,
köztisztviselõk, szolgálati jogviszonyban állók) 2007.
évi béremelésérõl. A kormány legutóbbi ajánlata sem
elfogadható, ezért az érintett szakszervezetek febru-
árra sztrájkot kívánnak hirdetni. Az eddigi tapaszta-

latok azt mutatják, hogy a kutatóintézetekben dolgo-
zóknak ragaszkodniuk kell a közalkalmazotti léthez,
ez adhat védelmet a létbizonytalansággal, a teljes ki-
szolgáltatottsággal szemben. A bértábla kikényszerít-
hetõ, kikényszerítendõ karbantartása adhat garanci-
át a bérek karbantartására. Emiatt – nemcsak szo-
lidaritásból – meg kell fontolnunk egy esetleges egy-
séges közalkalmazotti sztrájkban való részvételünket,
annak módját, lebonyolítását. Nagyon régen, 1992
nyarán alakult ki a mostanihoz hasonló helyzet,
amikor nélkülözhetetlen valamennyi titkár véleményé-
nek ismerete egy döntés meghozatalában.

*****
Ti is tudjátok, hogy ez sajnos lehetetlen. Nem va-

gyunk Franciaországban. Mindenki félt valamit: állá-
sát, karrierjét, vagy éppen a vélt, vagy valódi különal-
kujának látszatbiztonságát. Egy olyan országban, ahol
a jogbiztonság és a jogalkotás szakszerûsége ilyen nagy-
mértékben esetleges, az emberek nem bíznak a közös
fellépésben sem, mert a fellépés ugyan közös, de a
következmények az egyéneket sújthatják. Nézzük a té-
nyeket. Tételezzük fel, hogy egy munkahelyen a szak-
szervezeti titkár meg akarja szervezni a sztrájkot. Nem
sikerül neki, mert az emberek többsége a legkülönbö-
zõbb kifogásokkal ki fogja magát húzni – de az igazi
és be nem vallott ok a fõnökségtõl való félelem: mit
szól ehhez az igazgató?

Ezért a titkár jobban teszi, ha mindjárt az igazgató-
nál kezd egyetértést keresni. És ezzel egyes érdekcso-
portjaik elért eredményeit.

Szeretném hangsúlyozni alapvetõ tételemet: egy füg-
gelmi rendszerbe szervezett ágazatban csak akkor lehet
nagy létszámú sztrájkot szervezni, ha a vezetõk is tá-
mogatják. Ez nem tehetség, vagy tehetetlenség kérdése,
egyszerûen ilyen az érdekeltségi rendszer.

2007. 01. 29.
Tegnap levelet küldtünk a kutatóintézeti igazgatók-

nak, ígéretem szerint tájékoztatásul Nektek is küldöm
a levelet. Mellékletben megkapták a sztrájkfelhívást is.

2007. 01. 31.
A ma, január 31-én, szerdán, 15 órakor kezdõdõ

sztrájkbizottsági tárgyalásra csatoltan küldöm a kor-
mányzati oldal átdolgozott megállapodás-tervezetét a
közszféra kereseteinek 2007. évi növelésérõl. Kérem
szíves részvételét a tárgyaláson.

2007. 02. 01.
A TUDOSZ Titkárainak Tanácsa 2006. január 30-ai

ülésén egyhangúan úgy döntött, hogy a követelésekkel
egyetért, és amennyiben a sztrájkbizottság és a kor-
mány január 31-ei megbeszélésén nem születik megál-
lapodás, támogatja a sztrájkban való részvételt.

2007. 02. 02.
Nem sikerült megállapodni az egységes közszolgálati

sztrájkbizottságnak az idei béremelésrõl. Emiatt feb-
ruár 21-én akár nyolcszázezer ember is beszüntetheti
a munkát. Általános közszolgálati kétórás
figyelmeztetõsztrájkot hirdetett február 21-ére az egy-
séges közszolgálati sztrájkbizottság. A sztrájkfelhívás
nem jelenti a tárgyalások befejezését: azokat pénteken
folytatják szakértõi szinten, majd a jövõ héten szer-
dán a sztrájkbizottság tovább egyeztet a kormányzat
képviselõivel. Február 15-én nagygyûlést tartanak, hogy
‘motiválják’ a dolgozókat a sztrájkra. A sztrájk akkor
marad el, ha február 20-án délig sikerül megállapod-
ni.
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Az Országos Közszolgálati Sztrájk honlapjának címe:

www.kozsztrajk.org.hu
*****

Sztrájkhangulat van a közszférában. Mivel a kor-
mány nem teljesíti követeléseiket, február 21-én két-
órás sztrájkot tartanak a közalkalmazottak és köz-
tisztviselõk – tudta meg a Világgazdaság. Olyan bérin-
tézkedéseket követel az Egységes Közszolgálati Sztrájk-
bizottság (az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanács munkavállalói oldala) a kormánytól, amelyek
2007 végéig 6,75 százalékos keresetemelkedést tesz-
nek lehetõvé az ott dolgozóknak.

2006. 02. 07.
Tisztelt Igazgató Úr!!
A közszolgálatban dolgozókat (közalkalmazottakat,

köztisztviselõket, szolgálati jogviszonyban lévõket) kép-
viselõ szakszervezetek az elmúlt év végén sztrájkbizott-
ságot alakítottak, mert a kormány 2007-re semmilyen
garantált béremelést nem tervezett és tervez számukra
annak ellenére, hogy a nettó bérük 3,5%-kal csökken a
járuléknövekedés miatt, és emellett az infláció növekedé-
se is várható. Miután a tárgyalások eddig nem vezettek
eredményre, a sztrájkbizottság 2007. február 21-re 2
órás sztrájkot hirdetett meg, a követeléseik érdekében.

(A felhívást mellékletben küldöm)
Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutatóintézetben dol-

gozók a munkájukat a munkájuk iránti szeretettõl, a
kutatási kíváncsiságtól hajtva végzik, sokuk kötetlen
munkaidõben, vagy otthon, könyvtárban. Mindezeket
tudva kérjük, támogassa a sztrájkfelhívást, az intézet-
ben dolgozók sztrájkhoz való csatlakozását, az intézeti
sajátosságok figyelembevételével.

2007. 02. 07.
A szakértõi tárgyaláson nem született megállapodás,

a szakszervezetek továbbra is kitartanak amellett, hogy
az áthúzódó hatás maximum 2%.

A Kormány azon korábbi álláspontját, hogy a 2008.
évi 13. havi illetmény 50%-át 2008. január helyett 2007.
decemberében fizessék ki, a sztrájkbizottság nem fo-
gadja el. (A kormány szerint ez éves szinten 3,5%-os
keresetnövekedést jelentene!)

A kormány nem érti a szakértõi tárgyalás kapcsán
tanúsított szakszervezeti magatartást.

A szakszervezeti oldal garanciát biztosító bérnöveke-
dést (bértáblába beépítve) tud tárgyalási alapnak te-
kinteni.

2007. 02. 07.
A február 21-re meghirdetett sztrájk elõkészítésére

febr. 13-án 14 órakor megbeszélést tartunk a V. Hugo
u. 18-22. alagsori termében. Kérem szépen, hogy – el-
sõsorban a budapestiek – számítsanak rá, hogy 15-én
csütörtökön 14 órakor a Csörsz utcában a MOM mû-
velõdési házban nagygyûlést szervezünk. Mindenkit
szeretettel várok!

2007. 02. 12.
Gyerekek, segítsetek! Mit csináljunk azokkal az inté-

zetekkel, ahol nincsen szakszervezet?
*****

Kérem szépen, hogy a budapesti , vagy éppen Buda-
pesten tartózkodó titkárok legyenek szívesek beírni a
naptárukba, hogy február 15-én nagyon számítunk rá-
juk a MOM-béli nagygyûlésen! Ha rajtuk kívül van ér-
deklõdõ, vagy küldenek valakit maguk helyett, annak is
örülni fogunk. Holnap titkárok tanácsa, ugye nem felej-
titek?

2007. 02. 13.
Meghívó. Kérem szépen, tegyétek ki a hírdetõtáblára,

vagy köröztessétek a szokásos módon. Köszönöm.
2007. 02. 14.

NEM!
2007. 02. 16.

1. Mi a forrása a 2007. évben elõrehozott 13. havi
kifizetésének. Merthogy ami pénz van januárban, az
sajnos nincsen augusztus elsején az intézeti kasszá-
ban, még az egyhatoda se.

2. Hasonlóan a 2008-ra. Ha a 13. havit beépítik a
bértáblába, annak a fedezete honnan lesz meg, hiszen
a 2009. januárjában meglévõ pénznek kellene rendelke-
zésre állnia egytizenkettedenként havonta.

3. Ha azt vélelmezzük, hogy a 2009. januárjában járó
13. havit kapják meg bértáblába építve az emberek,
akkor ez azt jelenti, hogy MINDENKI megkapja havonta
az alapilletmény egytizenkettedével emelt bért, vagy csak
annyit, ami az új bértábla beálláshoz kell?

*****
Elfogadhatatlan! (A kormány álláspontja minden lé-

nyeges kérdésben változatlan, így az enyém is.)
2007. 02. 18.

Egyetértünk a szakszervezeti szövetségek és az ágaza-
ti szakszervezetek összefogásával az egészségügyben, az
oktatásban, a fegyveres erõknél és testületeknél, a mi-
nisztériumokban, az államapparátusban, az önkormány-
zatoknál, a vasútnál dolgozók követeléseinek kielégíté-
séért. Üdvözöljük, hogy azokért is kiállnak, akik nem
szakszervezeti tagok.

2007. 02. 19.
Vasárnap késõ estig nem sikerült megállapodni az

Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságnak a kor-
mánnyal a 2007. évi keresetemelkedés forrásáról. A
tárgyalások ma (hétfõn) reggel folytatódnak. Ma délig
eldõl, hogy lesz-e sztrájk szerdán reggel.

*****
Hölgyem, és Uraim, tegnap délutáni sztrájkbizottsági

megbeszélésen konszenzussal, tehát az öt konföderáció
egyetértésével a mellékletben küldött javaslat készült a
kormány számára.

Mint tudjátok, tegnap nem született megállapodás,
most ültek le újra tárgyalni.

1. Amennyiben ma délig nem állapodnak meg, akkor
szerdán reggel sztrájk. A Szószólót holnap reggel futár
viszi szét a kék szalagokkal együtt (azoknak, akik nem
vitték el, vagy nem nálunk szakszervezetisek)

2. Ha megállapodás születik, akkor az elnökségnek el
kell döntenie, hogy tudomásul veszi-e a megállapodást.

a) Tudomásul veszi, ez esetben az újság postán megy,
és a laphoz mellékeljük a megállapodás szövegét.

b) A másik lehetõség, hogy a TUDOSZ nem fogadja
el a megállapodást, és szerdán reggelre saját nevében
sztrájkol.

*****
Nem értem! Ez a kormány javaslata csupán, némi

kiegészítéssel. Nem értem a kiegészítéseket! Most úgy
csinálunk, hogy a nominális fizetésünk magasabb le-
gyen 2007-ben az elõrehozott 13. havival, s aztán majd
a 2008-as évben a kormánynak emelnie kelljen? De
akkor ugyanezt a játékot majd a kormány játssza el a
2009-es 13. havi fizetéssel és akkor mehetünk a só-
hivatalba! Nem jó szerintem a trükk. Ha viszont meg-
egyeznek ezek a hülyék, akkor szerintem vegyük tudo-
másul. A tudományos dolgozók szerintem önmaguk-
ban nem tudnak sztrájkolni.
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� *****
http://origo.hu/itthon/20070219megszuletett.html

*****
Megállapodás született az Egységes Közszolgálati

sztrájkbizottság és a kormány között a keresetek 2007.
évi növelését szolgáló központi intézkedésekrõl a köz-
szférában.

A megállapodás eredményeként:
– 2007. július 1-tõl év végéig 8,3%-os illetménykiegé-

szítésre kerül sor a   2007. évi 13. havi illetmény 50%-
a  terhére. A másik 50%-ot 2008. januárjában egy
összegben kifizetik, illetõleg a 2007-ben kifizetett illet-
ménykiegészítést 2008. elsõ félévében ugyancsak vissza-
pótolják központi költségvetési forrásból.

– A kifizetésekre a kormány garanciát vállal, és a
forrás biztosítása nem eredményezhet létszámleépítést.

– 2008-ban január 1-tõl újból 8,3%-os kereset kiegé-
szítésre kerül sor december 31-ig, illetõleg 2007. au-
gusztusában tárgyalások keretében meghatározzák a
tárgyalófelek, hogy milyen mértékû táblaemelés kell
ahhoz, hogy a közszférában a reálkeresetek 2008-ban
nem csökkenhetnek. Erre azért csak 2007. augusztus-
ban kerülhet sor, mert a 2008. évi inflációt akkor is-
merhetjük meg.

– A 13. havi illetmény továbbra is megmarad, minden
év decemberében fizetik ki a tárgyévre vonatkozóan.

Kérem, hogy a sztrájkkészültséget oldjuk fel. A sztrájk-
bizottság  – egyébként –  tevékenységét felfüggeszti és
nem megszünteti.

*****
Én így ismeretlenül szeretném megköszönni, amit ki-

harcolt, mert én gyermekeimet egyedül nevelõ, albérlet-
ben lakó szülõként nem tudom, mit csinálnék, bár így
is nehézkes, hiszen az év eleji kormányakcióknak kö-
szönhetõen kerek 10 ezer forinttal lett kevesebb, az
amúgy is bruttó 76 ezer forintos fizetésem.  Szóval
nagyon szépen köszönöm, és szerintem mindenki más
is nagyon köszöni Önnek, hogy harcolt értünk és célja-
inkért.

  *****
Tehát úgy látom, hogy egy kumma fizetésemelést nem

értünk el ahhoz képest, ami nekünk eddig megvolt és
jár. Az egyetlen eredmény, hogy a féceszt sikerült úgy
paszírozni, hogy mosolygósra festették egymást a felek,
senki nem szenvedett el nyilvános presztízsveszteséget.

Személyes véleményem, hogy a körülmények ismereté-
ben nem vártam el többet a tárgyalódelegációtól (nem
miattuk, hanem a lehetõségek miatt), nem kérem szá-
mon a rózsaszín reményeink teljesítését. De azt szá-
mon kérhetjük önmagunktól is, hogy az eredményeket
és a helyzetet reálisan értékeljük, és azt mondjuk meg
a tagságnak is.

2007. 02. 20.
Szerintem a TUDOSZ Elnökség nyilatkozatban hatá-

rolódjon el a sztrájkbizottság megállapodásától! Ezt a
nyilatkozatot tegyük közzé a sajtóban, adjuk át az MTI-
nek, propagáljuk olyan széles körûen amilyen széles
körben lehet.

*****
Az emelés 3 év alatt 6.46%  Ez évente átlagosan (az

1.03897 köbgyökét kell venni) 1.0128 vagyis évente
1.3% (és jóindulatú voltam)! S erre vagyunk büszkék!
S mit harsog valamennyi szakszervezeti vezetõ? Évente
6.65%-ot.

****
Bocs mindíg elírom! Tehát az emelés 3 év alatt nem

6.46, hanem 3.9%.

S mit harsog valamennyi szakszervezeti vezetõ? Éven-
te 6.65%-ot.

Ne hülyítsük egymást!
*****

OK lehet júliustól júliusig, és decembertõl decembe-
rig is. Az APEH-et, a költségvetést elfogadó parlamentet
és a naptárkészítõket pedig csókoltatom.

*****
Nézzük a dolgot magát.
1. A 2007. évi keresetek növekedésérõl írtunk alá

megállapodást a kormánnyal. (Irtunk: Mi, a szakszer-
vezetek. Bennünket Kis Papp László képviselt a sztrájk-
bizottságban)

E szerint július 1-tõl éves hatását tekintve 4,15%-os
keresetnövekedésre számíthatunk. A kormány által vé-
lelmezett átlagosan 2,5%-os (szerintünk, a mi terüle-
tünkön 1-2% közé esõ) egyéb növekedés mellett ez azt
jelenti, hogy idén reálkeresetünk legalább 4-5%-kal csök-
ken. Ez nem örömteli dolog, és nem is örvendezünk.
Kis Papp László nem mosolygott a tévé képernyõjén,
mint némely más szakszervezeti vezetõ. Tehát ami tény,
a háromhónapos tárgyalássorozat végén, országos
sztrájkfenyegetés mellett +4,15%-ot értünk el. (Értünk
el: Mi, a szakszervezetek). Ennek a 4,15%-os emelés-
nek a formája a „13. havi illetményelõleg” névre keresz-
telt borzadály. Azért ez a forma, mert ez illeszthetõ a
konvergenciaprogramhoz. De most nem a formát néz-
zük, hanem a dolgot magát.

2. A 2008. évi keresetemelésrõl majd augusztusban
tárgyalunk. (Tárgyalunk: Mi, a szakszervezetek). „... azzal
a céllal, hogy a reálkeresetek 2008-ban ne csökkenje-
nek”. Tehát 2008-ban reálkeresetünk nem fog csökke-
ni, vélhetõleg növekedni sem. Ez sem túl lelkesítõ. A
megállapodásban kitûzött cél megvalósításának egyik
eszközeként a kormány ismét a „13. havi illetményelõ-
leg” formát javasolja.

3. Illetménytábla növelése legkorábban 2009-ben. Er-
rõl majd 2008-ban tárgyalunk. (Tárgyalunk: Mi, a szak-
szervezetek)

Hát ez van. Egy megállapodás 2007-re és tervek a
következõ két évre. Én úgy látom, ennél sokkal többet
nem érhettünk el. Ennek megfelelõen a sztrájkbizottsá-
got elitélõ nyilatkozattal nem értek egyet, tagjaink és az
érintett munkavállalók tárgyszerû tájékoztatását támo-
gatom.

*****
A sztrájkbizottságot nem ítélem el, de egy nyilatkozat

kiadását a tagjaink felé szükségesnek tartok. A magam
részérõl én a munkahelyünk dolgozói részére közzé is
tettem a magyarázatomat. Ezt csatolom, hogy ne kelles-
sen itt sokat írnom.

Ahhoz, hogy emelt fõvel járhassunk a tagjaink között,
és még tagokat is toborozhassunk, el kellene ismer-
nünk, hogy semmit nem kaptunk, ami eddig nem lett
volna a miénk, csupán azt a kedvezményt, hogy egy
csipetnyi elõleget kapunk a sajátunkból. A többi merõ
számmisztika. Ez nem egy rossz szerzõdés, hanem ilyen
erõtlen a szakszervezet (amellett, hogy üres a kassza),
és ha akarsz ezen változtatni, akkor erõsítsd a szak-
szervezetet, lépj be, tegyél érte, hogy erõsebbek legyünk.

*****
Gratulálok, ügyesek voltatok. Sajnos, a ... ebben a

küzdelemben sehogy sem vett részt. Ezért ha a fizetés-
illetményemelés differenciált lenne, akkor jogosnak tar-
tanám, hogy mi egy fillért se kapjunk.

*****
Hozzám is eljutott február 19-en jegyzett levele, mely-

ben a kormánnyal történt megállapodást fordulópont-
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ként, a maximálisan elérhetõként és mindkét fel szá-
mára megfelelõként minõsíti. ... Nehezen tudom elkép-
zelni, hogy tõlünk nyugatabbra egy szakszervezet meg-
kísérelne egy ilyen megállapodást sikerkent elõvezetni.

2007. 02. 21.
Bátorkodom ismét felhívni figyelmeteket a megállapo-

dás 5. pontjára, miszerint a 2008. évi keresetemelésrõl
ez év augusztusában kezdõdnek a tárgyalások, tehát
bármilyen számolgatás csak feltételezéseken, találgatá-
son alapulhat, amiben nem kívánok részt venni. Amit
a jövõ évrõl most tudni lehet, az az, hogy a majdani
tárgyalások kormánnyal közösen vállalt célkitûzése
szerint  reálkeresetünk nem csökken.

*****
Hogyan vélekedik a TUDOSZ a sztrájkbizottság által

kötött megállapodásról? Nekem nem jut eszembe jobb
szó a megállapodás jellemzésére, mint az ÁRULÁS. A
szakszervezeti vezetõk megint belementek valami olyas-
mibe, amibõl gyakorlatilag semmi hasznunk.... Gyalá-
zatos, hogy a szakszervezetek erre rábólintottak

*****
Törjetek ki a táblázatok bûvkörébõl. A megállapodás

rövid tárgyszerû összefoglalása szerintem a következõ:
2007-ben legalább 4-5% reálkereset-csökkenés. Meg-

állapodás nélkül ez 4,15%-kal nagyobb lenne.
2008-as cél, hogy ne legyen reálkereset-csökkenés,

tárgyalások a részletekrõl augusztustól. Két technikai
elem is szerepel a megállapodásban, amit beraktatok a
táblázatba, de hogy ez elegendõ-e a cél eléréséhez még
nem tudjuk. A megállapodás nélküli adat értelmezhe-
tetlen, nincs mit összehasonlítani!

2009-ben illetménytábla-növekedés. Megállapodás nél-
kül mint fent. A megállapodás eredménye: 2007-ben
éves szinten +4,15% keresetnövekedés.

2007. 02. 23.
Nem volna jó, ha szó nélkül napirendre térne a

TUDOSZ a dolgok jelenlegi állása felett. Nekem vála-
szolnom kell az emberek ténylegesen feltett kérdéseire.
Minálunk 40 ember a lehetséges maximum 120-ból név
szerint, e-mailes üzenettel valóban csatlakozott a
sztrájkhoz és ez azért nem semmi. Voltak köztük szak-
szervezeti tagok és nem-tagok, idõsek és fiatalok, mun-
kások és diplomások, egy igazgatóhelyettes és egy fõ-
osztályvezetõ is.

*****
Az ECHO TV-ben kutyázták a kormányt a megállapo-

dás miatt, merthogy 70 milliárddal fellazítja a
konvergenciaprogramot. Most értettem meg, hogy a ti-
zenharmadik havi terhére elõrehozott ezévi két hét 35
milliárd, és ugyanez lesz jövõre is. Legalább tiszta az
illetményelõlegek forrása (eddig egyetlen intézetrõl tu-
dok, akinek nem jelentett volna gondot a költségvetés
módosítása nélkül a kifizetés júliustól).

*****
A megállapodás kiharcolásáért a sztrájkbizottság-

ban résztvevõ konföderációkhoz, szakszervezetekhez
nemcsak elismerõ nyilatkozatok, hanem aggodalma-
kat, kritikai megjegyzéseket tartalmazó indulatos vé-
lemények is érkeztek. Senki nem állítja – legkevésbé
a sztrájkbizottság –, hogy a közel három hónapos,
feszültségekkel teli tárgyalás után minden igényt ki-
elégítõ egyezség született. Ugyanakkor meggyõzõdés-
sel állítjuk: a megállapodás nyertesei a közszolgálat
dolgozói. A sztrájkbizottság alapvetõ célnak a 2007.
évi helyzet, a „nulla” keresetnövekedés megváltoztatá-
sát tekintette. Ez a cél teljesült. A megállapodás vég-
leges intézkedéseket 2007-re vonatkozóan tartalmaz.

A közszolgálati dolgozók 2008-2009. évi kereseti
helyzetét befolyásoló célkitûzéseket, teendõket megje-
löl, garanciákat tartalmaz, de nem tekinthetõ e két év
végleges bérmegállapodásának.

2007. 02. 25.

Lehet ezt a megállapodást kutyázni, semmibõl se áll.
Azt is látni kell, hogy a mi területünkön mindenkinek
kellemes perceket okozott az az ötlet, hogy a kutatók
sztrájkolnak.

A megállapodástól való elhatárolódással nem értek
egyet. Ez az én logikám szerint azt jelenti, hogy elhatá-
rozzuk, mi ezzel nem értünk egyet, mi sztrájkolunk.
Ezen túl, a mi tagjaink nagy része nem kutató, bár
legyünk õszinték, a kutatókért többet és látványosab-
ban ügyködünk. Nekem az az sejtésem, ha megkérdez-
zük ezeket az embereket, akkor nekik jobb, ha minden
évben havonta többet kapnak, és bizony az is számít
nekik, hogy a 2009. évi 13. havit karácsony elõtt kap-
ják meg. Annak ellenére, hogy teljesen egyértelmû, hogy
itt trükközés következtében jön elõbb a pénz. Sokan
vannak, akik nem bánják, ha hamarabb kapják, „ná-
luk romlik a pénz”.

*****
Részben megszólíttattam, ezért megszólalok. Nem ta-

lán, hanem egyértelmûen javasoltam, hogy nem elhatá-
rolódni kellene a sztrájkbizottság megállapodásától, ha-
nem az erényeit és hibáit tömören elemezve nyilatkozat-
ban kifejezni az elnökség véleményét. Ehhez a saját vé-
leményemet egyértelmûen kinyilvánítottam, azzal együtt,
hogy szerintem is ezzel az elnökségi állásfoglalással már
késésben vagyunk, és ez nem dicséri a testületünket.

2007. 03. 08.

A TUDOSZ Elnöksége áttekintette az Egységes Köz-
szolgálati Sztrájkbizottság és a kormány megállapodá-
sának pontjait, és

– megköszöni az alapszervezetek, a dolgozók és mun-
kahelyi vezetõk aktív támogató hozzáállását, mely segí-
tett a kompromisszum kimunkálásában

– pozitívumként könyveli el, hogy – a kormány koráb-
ban bejelentett szándékával szemben – megmarad, és
2009-tõl ismét decemberben kerül kifizetésre a 13. havi
bér

– megállapítja, hogy jelen állapotban a 13 havi bér
havi bontása nem más, mint elõleg

– tudomásul veszi, hogy – az elmúlt évek gyakorlatá-
tól eltérõen – rögzítésre került a bértárgyalások kezdõ
idõpontja, sõt 2008-ban fix az alkufolyamat induló ér-
téke is ( 4%, szemben a korábbi nullával)

– mindent megtesz annak érdekében, hogy a feltéte-
lektõl függõ kifizetések realizálódjanak, ezáltal 2007-
2009 években mérséklõdjék, vagy – a sikeres bértárgya-
lások eredményeképpen – kompenzálható legyen a köz-
szféra reálbércsökkenése.

Megértjük azokat, akik többet: tényleges fizetéseme-
lést vártak ezektõl a tárgyalásoktól, és most elégedetle-
nek. A tárgyaló delegációnak viszont el kellett fogadnia
az államháztartási hiány csökkentésének kényszere által
szabott korlátokat, és azt is, hogy a dolgozók szerve-
zettsége nem ad nagyobb kényszerítõ erõt a jogos köve-
teléseinkhez.  Ez arra is rámutat, hogy tagságunk lét-
számát, tagjaink aktivitását növelnünk kell. A minden-
napi munka mellett ehhez is kérjük tagjaink és a teljes
munkavállalói kör eddiginél nagyobb támogatását.

A fentieket a hozzá beérkezett e-mailek alapján
állította össze

Kuti László
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Tisztelt Elnök Úr!
Megkaptam január 25-én írott levelét. Az abban fog-

laltak kapcsán két ügyben szeretném tájékoztatni.
December 11-én elektronikus úton, majd 19-én papí-

ron is megkaptuk a Pénzügyminisztériumnak a 4/1995.
(L20) Korm. rendelet módosítására irányuló tervezetét.
Az elektronikus változat alapján azonnal kialakítottuk
álláspontunkat, melyet miniszterünk december 14-i
dátummal küldött meg a pénzügyminiszter úrnak. Az
egyszerûség kedvéért idézek e levélbõl:

„ ...álláspontunk tömören így foglalható össze:
1. : Az akadémiai tiszteletdíjak rendszere – az adó-

fizetõk, tehát az állami költségvetés terhére – távlato-
san nem tartható fenn (ehhez majd az MTA-ról szóló
1994. évi XL törvényt módosítani szükséges).

2. Amennyiben az MTA ezeket fenn kívánja tartani,
ezt gazdálkodási eredményébõl, törzsvagyona hozamá-
ból finanszírozhatja.

3. Az átmenetet úgy és olyan távon kell végrehajtani,
hogy az a jelenleg ilyen tiszteletdíjban és járadékban
részesülõk érdekeit ne sértse.

4. Párhuzamosan a tudományos-kutatói teljesítmény
elismerésének olyan rendszerét kell kialakítani, amely
szorosabban kötõdik a teljesítmény értékéhez és létre-
jöttének idejéhez.

Ez azt is jelenti, hogy a „nagydoktorok” számának
csökkentése vagy szinten tartása és anyagi elismeré-
sük csökkentése ellentétes az ország érdekeivel, tudo-
mánypolitikai elveinkkel.

Az a javaslat tehát; amely a „nagydoktorok” tisztelet-
díjának összegét 101,1 ezer forintról 90 ezer forintra

Módosították az akadémikusi és doktori tisz-
teletdíjakról szóló kormányrendeletet – ol-
vasható az Akadémia ezévi elsõ hírlevelében.

A Kormányrendelet  Akadémia Doktora cím-
mel járó tiszteletdíjat az eddigi 101 100 fo-
rintról 2007. januárjától havonta 90 000 fo-
rintra csökkentette. A módosítás az Akadémia
rendes és levelezõ tagjainak tiszteletdíját vál-
tozatlanul hagyta. Az elmúlt évek gyakorlata az
volt, hogy a Költségvetési törvényben határoz-
ták meg a tiszteletdíjak mértékét:

Akadémia Akadémia
rendes tagja levelezõ tagja

2004: 429 300 Ft 333 900 Ft
2005: 455 000 Ft 353 900 Ft
2006: 455 000 Ft 353 900 Ft
2007: 455 000 Ft 353 900 Ft

Tudományok doktora

2004:     95 400 Ft (Költségv. tv.)
2005:    101 100 Ft (Költségv. tv.)
2006:    101 100 Ft (Költségv. tv.)
2007:  90 000 Ft (Korm. r.)

A Kormányrendelet módosítása elõtti egyez-
tetésbe a szakszervezeteket nem vonták be,
emiatt a TUDOSZ levélben tiltakozott az OKM
államtitkáránál. Az alábbiakban olvashatják
Manherz Károly államtitkár úr válaszlevelét,
amelybõl az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um állásfoglalása is kitûnik.

módosítaná, nem fogadható el, mert ellentmond a 3-
as és 4-es pontoknak.

Javaslatom:
Elfogadható a 2006. évi tiszteletdíjak összegének vál-

tozatlanul hagyása a következõ megszorításokkal:
A Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel

rendelkezõk közül tiszteletdíjra csak azok jogosultak,
akik

a) egy munkáltatóval állnak (teljes, vagy részmunka-
idõs munkavégzésre irányuló) munkaviszonyban, vagy

b) nyugdíjasok.
(A felsõoktatási intézményben óraadóként tanítók

nem állnak munkaviszonyban az intézménnyel.)
Az ily módon jogosultsággal rendelkezõk számának

megállapítása természetesen bizonyos idõt vesz igény-
be. Ennek megtörténte után kiderülhet, hogy az elõ-
irányzat összege továbbra sem elégséges. Erre az
esettre meg kell állapítani az elõirányzat terhére az
MTA által folyósítható tiszteletdíj tényleges értékét,
majd fel kell kérni a jogosult „nagydoktorokat” fog-
lalkoztató munkáltatókat, hogy az MTA által folyósí-
tott havi tiszteletdíjakat 100,1 ezer forintra egészít-
sék ki.

Indoklás:
A „nagydoktori“ tiszteletdíjak funkciója az, hagy a

tudományosan már bizonyított kutatók, akiknek fõ te-
vékenységük (álfásuk, jövedelmük) nem biztosít meg-
felelõ lehetõséget eredményességük kibontakoztatásá-
ra, ehhez állami segítséget kapjanak. Ezt a segítséget
tehát nélkülözni tudják azok, akik második és továb-
bi munkaviszonyukkal ennek fedezetét megteremteni
képesek, vagy munkaviszonyuk ilyen tevékenységük
folytatása érdekében jött létre. Álláspontom szerint a
jövõben ennek az elvnek kell érvényesülnie az akadé-
mikusi tiszteletdíjak tekintetében is.

Javaslatomat az MTA vezetõi szóbeli egyeztetésével
fogalmaztam meg.

Indítványunkat a Pénzügyminisztérium mint azt a
Kormány döntése tükrözi nem akceptálta, viszont a
Kormány ez év elsõ félévi munkatervében szerepel a
kérdés felülvizsgálata.

A bemutatott határidõkbõl látszik, hogy a december
11, illetve 19 és a december 23 közötti idõszak nem
tette lehetõvé a TUDOSZ-szal történõ egyeztetést.

Tekintettel arra, hogy a kérdés ismét napirendre
kerül, továbbá arra, hogy minden erõmmel az eddig
kialakult jó viszony fenntartására törekszem, kérem,
hogy a miniszteri levélbõl idézettekkel kapcsolatos
álláspontjukat megküldeni szíveskedjenek.

Bp., 2007. február 5.
Üdvözlettel: Dr. Manherz Károly

MTA doktori tiszteletdíjak
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A legfontosabb orvosi áttörés 1840-óta
A British Medical Journal

címû orvosi szaklap nemzet-
közi szavazásán megválasztot-
ták az 1840 utáni idõszak
legfontosabb orvosi áttörése-
it. Az eredmény sokakat meg-
lepett.

A londoni eredményhirdeté-
sen kiderült, hogy a szavazók
többsége a csatornarendszer és
a tiszta vizet adó vízszolgálta-
tás kiépítését tartotta a leg-
fontosabb eredménynek. Eze-
ket – a vízöblítéses mosdók
és vécék kiépítésével együtt – a
közhigiénia fogalma alá sûrí-
tették.

A British Medical Journey
szavazásán 15 felfedezésre,
újításra lehetett szavazni, pél-

MEGSZÛNNEK A HATÁROZATLAN IDEJÛ SZERZÕDÉSEK

amelyekben egyfelõl az egyszemélyi felelõsség
és jogkörök szabályozzák a irányítást, másfe-
lõl a testületek, hangsúlyosan a társadalmi–
gazdasági környezet és nemzetközi tudomá-
nyosság képviselõit is bevonó tevékenysége
biztosítja az ellenõrzést és értékelést.

e. A tudományos munkakörben foglalkozta-
tott közalkalmazottak kinevezési rendszerét a
kutatói munka sajátosságainak megfelelõen –
a határozatlan idõre szóló kinevezés általános
gyakorlatának megszüntetésével – egyértelmû
követelményeket tartalmazó elõmenetel alap-
ján szabályozzuk. Az akadémiai intézetek ku-
tatóinak csak egy fõállása lehet. 

Az Akadémia kezdeményezi a döntéshozóknál
az Akadémiai Törvény és a kapcsolódó gazda-
sági illetve innovációs törvények módosítását,
ami terjedjen ki elsõsorban a következõkre:

a. A jelenlegi törvényi szintû túlszabályozott-
ság felváltása egy életszerû és hatékony, a
személyi felelõsségeket és jogköröket egyértel-
mûen rögzítõ szervezeti mûködéssel.

b. Az akadémiai vagyongazdálkodás szabályo-
zása, külön is hangsúlyozva a szellemi vagyon
státuszát, legyen alkalmas az akadémiai intézeti
kutatások mind gyorsabb és közvetlenebb hasz-
nosulásának elõsegítésére illetve az innovatív
intézményvezetés feltételeinek kialakítására.

Budapest, 2007. február 20.

(Folytatás a címlapról)

Nyilvános adatbázisNyilvános adatbázisNyilvános adatbázisNyilvános adatbázisNyilvános adatbázis
a bérekrõla bérekrõla bérekrõla bérekrõla bérekrõl

Következõ
lapszámunkban

interjút olvashatnak
Gergely GyörggyelGergely GyörggyelGergely GyörggyelGergely GyörggyelGergely Györggyel,

a nyolcvannégy évesen
is aktívan dolgozó

fizikai tudományok
doktorával.

dául az antibiotikumokra, az
érzéstelenítésre és a DNS fel-
fedezésére.

A 11 ezer szavazó legnagyobb
része a közhigiéniára szavazott
– noha az orvosokat és a la-
ikus szavazókat külön vizsgál-
va egyik csoportban sem nyert.
Az orvosok az érzéstelenítést,
a „civilek” az antibiotikumo-
kat preferálták.

Nem is orvosi terület?
A londoni rendezvény több

résztvevõje is kiemelte, hogy
az ivóvízszolgáltatás és a csa-
tornarendszer milyen fontos
szerepet játszott az olyan jár-
ványok leküzdésében, mint pél-
dául a kolera, a tuberkulózis,

a diftéria, a kanyaró, a himlõ
és a tífusz.

Mások szerint ugyanakkor ez
sokkal inkább mérnöki, mint-
sem orvosi terület. John Burn,
a Newcastle Egyetem pro-
fesszora szerint 50 év múlva
butaságnak tartják majd a
mostani szavazást.

A genetikai területen dolgozó
szakember szerint a DNS fel-
fedezése volt a vizsgált idõszak
legfontosabb áttörése, mert az
egészen új terápiák létrehozá-
sát tette lehetõvé.

John Burn úgy látja: az
õssejtkutatás és az emberi
genom vizsgálata hamarosan
minden korábbi eredményt
elhomályosít majd. InfoRádió

Nyilvános adatbázist hozott létre az Európai
Unió és a költségvetés támogatásával az Értel-
miségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége, egy szak-
szervezeti kutatóintézet, valamint a Nõk a Hol-
napért Alapítvány. Az adatbázist bárki hasz-
nálhatja a www.berbarometer.hu címen –
közölték a szakszervezeti szövetségek vezetõi.

Az Európai Unió Equal programja keretében
több mint 100 millió forintos költségvetéssel
2005-ben kezdték az elõkészítõ munkát, majd
a múlt évben a kérdezõbiztosok 10 ezer sze-
mélyt kerestek fel, részletes kérdõívet töltöttek
ki kereseti helyzetükrõl, munkakörülményeik-
rõl. Az adatok feldolgozását folyamatosan
végzik. A kérdõívet kitölthetik azok is, akik
bejelentkeznek a www.berbarometer.hu címre.
Az adatbázis már további 5 ezer ilyen módon

kitöltött kérdõív adataival is rendelkezik. Sok
olyan információ hasznosítható így, amelyek-
kel a hivatalos statisztika nem foglalkozik.

Az adatbázisból a bejelentkezõ munkaválla-
lók tájékozódhatnak ar-
ról, hogy keresetük mi-
ként viszonyul az adott
régióban, térségben,
szakmában fizetett bér-
minimumhoz, átlaghoz.

HVG


