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SZÓSZÓLÓ
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

(NKTH), az OTKA Bizottság és a Kutatás-fejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) pá-
lyázatot hirdetett a Kutatási és Technológiai Inno-
vációs Alap (Alap) stratégiai céljaival összhangban,
az NKTH és az OTKA Bizottság közös stratégia és
finanszírozás alapján, újabb források bevonásával,
olyan alapkutatási projektek megvalósításának tá-
mogatására, amelyek gazdasági hasznosításra al-
kalmas célkitû zéseket fogalmaznak meg és ered-
ményei várhatóan megalapozzák a felhasználás
orientált kutatás-fejlesztést, valamint innovációt.

A pályázaton az OTKA Bizottság által 2006. május
5-i beadási határidõvel meghirdetett Alapkutatások
támogatása pályázatán résztvevõk indulhatnak.

A kiírás szerint a pályamûvek elbírálása várha-
tóan 2007. május végéig megtörténik, döntés júni-
usban várható.

– Miért maradt el a 2006. májusi határidõvel
meghirdetett pályázatok elbírálása?

– Az Országgyûlés által megszavazott egymilliárd
forintról – és annak a 2006-ban meghirdetett pá-
lyázatokhoz való viszonyáról az OTKA honlapján
adtunk szûkszavú és pontos tájékoztatást: http://
www.otka.hu/index.php?akt_menu=3449.

Ennek a döntésnek végrehajtása számos akadály
leküzdését igényelte, ami három hó-
nappal tovább tartott, mint azt janu-
árban gondoltuk. Ha a két forrást nem
összevontan kezeltük volna, akkor a
teljes fordulóra körülbelül 600 millió
forint OTKA forrás jutott volna, ami
gyors, de kevesebb, mint 15 százalé-
kos támogatási arányt jelentett volna.
A közös döntés ennek több mint a kétszeresét tette
lehetõvé (összességében körülbelül 40 százalék).
Másképpen is dönthettünk volna, de csak rosszabb
lehetõségek között választhattunk. Például mint-
egy 1000 pályázónak újból be kellett volna adnia
pályázatát a forrás második részére, és ebben az
esetben a már elkészült szakmai értékelések he-
lyett újakat kellett volna készíteni (6-9 hónap a
teljes folyamat), ami talán decemberre vezetett
volna újabb döntésre. Az NKTH-val közösen kiala-
kított eljárás volt még az, ami - közös véleményünk
szerint – az adott helyzetben a lehetséges legjobb
eljárás volt. Megjegyzem, hogy erre az 1 milliárdos
forrásra még egy OTKA-NKTH humánerõforrás
(posztdoktor) pályázat is várhatóan hamarosan
megjelenik, még ebben az évben elkezdhetõ pro-
jektekkel.

– Mi tette lehetõvé, hogy a tavalyi pályázatokat
az idén újra pályáztassák?

– Erre az Országgyûlés döntése és több más ténye-
zõ együttes meggondolása miatt volt szükség. Ennél
csak rosszabb megoldások közül választhattunk
volna. A megoldás a tavalyi pályázatok megerõsíté-
se, és néhány újabb adat megkérése volt. Nem volt
szükség új pályázat írására, csak megerõsítésre.

– Ki, vagy kik, milyen testület bírálta el a 2006-
ban már beadott pályázatokat 2007-ben?

– Az OTKA szokásos eljárása zajlott minden eset-
ben, 2-3 szakértõ véleménye, bírálata, OTKA zsûri
és kollégiumok szoros rangsorából kerültek ki a tá-
mogatottak. Ezt követte a célzott alapkutatásnak mi-
nõsített és belátható idõ alatt esetleg hasznosítható
kutatások kiválasztása közösen (NKTH – OTKA meg-
egyezéssel, a költségvetési törvény adott bekezdésé-
nek megfelelõ eljárással). A többi – a tiszta alapku-
tatási pályázatok – az OTKA forrásaiból kaptak
OTKA döntés alapján. A két forrás felhasználási
szabályait sikerült úgy összhangba hozni, hogy a
végeredmény minden esetben az OTKA által felállí-
tott szakmai rangsor szigorú betartásával készült el,
nem sérült szakmai értékrendünk, és teljesültek a
hasznosíthatóság szempontjai is a célzott alapkuta-
tásoknál. Nem volt könnyû a feladatunk.

– Mikorra várható az eredmények
közzététele?

A jövõ héten biztosan lesz „ered-
ményhirdetés”. A listák, levelek készen
vannak. A listáknak arra a részére vá-
runk (130 projekt), amelyet – egyetér-
tésünkkel – az NKTH továbbított az
gazdasági miniszterhez aláírásra. Amint

az aláírás megtörténik, az összes eredmény nyilvá-
nos lesz, és az összes levelet gyorsan kiküldjük.

– Mikorra várható a szerzõdések aláírása?
– A szerzõdések aláírása július 1-tõl augusztus

30-ig lehetséges, az elszámolásokban július 1., vagy
késõbbi számlák lesznek majd elszámolhatók. A
pályázott eredeti futamidõ megmarad, de fél évvel
késõbb kezdõdnek, és végzõdnek a projektek.

– A 2007-ben nyertes pályázók kivel kötnek
szerzõdést?

– 130 támogatott pályázó az NKTH-val közösen
kialakított szerzõdésszöveggel,  a többiek az OTKA
Irodával.

– Igaz-e az a hír, hogy „OTKA Iroda is betago-
zódik az NKTH alá”?

– Nem. R. M.
(Kelt: 2007. június 22-án)

Lehetõségek
Makara Gábort, az OTKA elnökét kérdeztük az NKTH-OTKA közös pályázatról

„...Ennél csak
rosszabb megol-
dások közül vá-
laszthattunk vol-
na...”
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Napirend:
1. Javaslat a fiatal kutatói álláshelyek el-

osztására.
2. Javaslat igazgatói megbízásra.
3. Az AKT 2007. II. félévi munkaprogram-

ja.
4. Egyebek.

AKT 1/5/2007. (VI. 11.)
Az AKT elõször ügyrendjének kiegészítésérõl

szóló, írásban bejelentett elõterjesztést tár-
gyalta meg.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy ügyrend-
je 9. pontja a következõre változzon:

 „9. Az AKT az egyes napirendi pontok tár-
gyalása után megfogalmazott véleményérõl vagy
határozatáról szavazással foglal állást. AKT
tag javaslatára a napirendhez tartozó kér-
désben – amennyiben a jelenlevõk többsége
egyetért – szavazást kell elrendelni. Az ál-
lásfoglalást a szavazati arány feltüntetésével
az emlékeztetõ rögzíti. Kérésre az emlékezte-
tõbe a különvélemény is bekerülhet.”

AKT 2/5/2007. (VI. 11.)
A 2007. évi fiatal kutatói létszámkeret 80

fõ, kevesebb az elõzõ éveknél. Az MTA elnöke
kérte, hogy 10 fõs elkülönített kerettel rendel-
kezhessen tudománypolitikai projektek alap-
ján történõ korrekciók érvényesítésére. Így az
AKT 70 fõ fiatal kutatói létszámkeret tudo-
mányterületek szerinti felosztásáról dönthe-
tett.

A testület 18 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta, hogy 2007. évben a matematika és
természettudományok területe 29, az élettudo-

mányok 24 és a társadalomtudományok 17
fiatal kutatói álláshelyet kapjanak. Az AKT
javasolja, hogy az elkülönített keret a kurató-
riumok döntése után kerüljön szétosztásra és
arról kapjon utólag tájékoztatást.

AKT 3/5/2007. (VI. 11.)
Az AKT megtárgyalta az igazgatói pályázatok

véleményezésének eredményét.
Az AKT titkos szavazás után javasolja
– 16 igen, 2 nem szavazattal a Kémiai

Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis
Intézetébe Dr. Kálmán Erika igazgatói
megbízását 3 évre,

– 18 igen szavazattal a Mûszaki Fizi-
kai és Anyagtudományi Kutatóintézetbe Dr.
Bársony István igazgatói megbízását 5
évre,

– 18 igen szavazattal az Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézetbe Dr. Török Kata-
lin igazgatói megbízását 3 évre,

– 18 igen szavazattal az SzBK Biokémi-
ai Intézetébe Dr. Pósfai György igazgatói
megbízását 5 évre és

– 18 igen szavazattal a Zenetudományi
Intézetbe Dr. Tallián Tibor igazgatói meg-
bízását 5 évre.

AKT 4/5/2007. (VI. 11.)
A testület megtárgyalta következõ félévi elõ-

zetes munkaprogramját. A terv szerint AKT
ülés lesz szeptember 24-én, október 29-én és
december 3-án.

Az AKT egyhangúlag elfogadta az elõzetes II.
félévi munkatervet azzal, hogy szükség esetén
az idõpontok és témák változhatnak.

AZ AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK TANÁCSA
2007. JÚNIUS 11-I ÜLÉSÉNEK (AKT 5/2007.) ÁLLÁSFOGLALÁSAI

Ha a kutató szabad kezet kap
Magyarországnak is észre kellene vennie,
hogy a világ vezetõ hatalmai ma már nem
az alkalmazott, hanem az alapkutatások je-
lentõségét hangsúlyozzák, és ebbe fektetik
a legtöbb pénzt – mondta az InfoRádióban
az Európai Kutatási Tanács tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke.

Hogy mi az alapkutatás? Az, ha nem mond-
ják meg a kutatónak, hogy mely problémát
kell megoldania, hanem azt kutatja, amit õ
fontosnak tart – mondta az InfoRádióban
Kroó Norbert.

A világ vezetõ hatalmai már belátták, hogy
ha az alapkutatás nem hoz eredményt, akkor
nincs mit alkalmazni, nincs mit átültetni a
gyakorlatba.

A fizikus hozzátette: a magyar kutatók jó
partnerek a vezetõ európai országok számá-
ra az alapötletek kidolgozásában is, de a
szabadalmi szemléletnek még sokat kell vál-
toznia.

Példaként említette az extrém rövid impul-
zusú lézer ügyét, amelyet a Központi Fizikai
Kutatóintézet akart a világon elsõként szaba-
dalmaztatni, a magyar szabadalmi hivatal-
ban azonban szamárságnak tartották az öt-
letet. Ma viszont ettõl a találmánytól hangos
a világ.

Elmondta azt is, hogy az Európai Unió
létrehozott egy 7,5 milliárd eurós pénzalapot
az alapkutatások támogatására, amelybõl pá-
lyázat útján nyerhetnek a tudósok.

    (inforadio.hu)
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AZ ÜDÜLÉSI CSEKK
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA)

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint hat
szakszervezeti konföderáció által 1992-ben lét-
rehozott közhasznú tevékenységet ellátó civil
szervezet, az üdülési csekk kibocsátója.

Az üdülési csekkrendszer célja, hogy mind töb-
ben hazai szolgáltatók segítségével pihenjenek,
kapcsolódjanak ki, üdüljenek, sportoljanak, egész-
ségüket megõrizzék, a betegségeket megelõzzék.

Az üdülési csekk révén egyre több személy tud
támogatott módon üdülni, pihenni, rekreálódni, ki-
kapcsolódni, felfrissülni, azaz teljesebb emberi életet
élni.

Az üdülési csekk természetbeni juttatásként
nyújtható támogatás. Üdülési csekket adó- és járu-
lékkedvezménnyel kap-
hat: munkavállaló, szövet-
kezeti tag, szakszervezeti
tag, nyugdíjas, gazdasági
társaság személyes közre-
mûködõ tagja és mindezen
személyek közeli hozzátar-
tozói, szakképzõ iskolai
tanuló, Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány pályá-
zatai alapján szociálisan
rászoruló.

 Az üdülési csekket – az
adóév elsõ napján érvé-
nyes havi minimálbér
összegéig – adó- és járu-
lékmentesen adhat mun-
káltató, szövetkezet,
szakszervezet, Magyar
Nemzeti Üdülési Alapít-
vány, gazdasági társaság
(a személyesen közremû-
ködõ tagjának). Annak a
magánszemélynek – vagy
törvényes képviselõjének –
, aki üdülési csekket ellenérték nélkül kap vagy en-
gedménnyel vásárol, a csekket átadó kifizetõ szá-
mára nyilatkozatot kell adnia.

Ha a magánszemély az adóévben több kifizetõtõl is
átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési
csekket (csekkeket), akkor részletezve kell feltüntet-
nie az egyes kifizetõktõl átvett tételeket. Amennyiben
nem kapott ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdü-
lési csekket, akkor errõl nyilatkoznia kell.

A kifizetõnek – a másolati példányon – cégsze-
rû aláírással kell igazolnia a fenti nyilatkozat át-
vételét; a magánszemélynek ezt a másolatot az
elévülési idõ lejártáig meg kell õriznie.

A kifizetõnek az ellenérték nélkül vagy enged-
ménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csek-
kek értékérõl, az engedmény mértékérõl és a
megfizetett adóról magánszemélyenként, az adó-
azonosító jel feltüntetésével adatot kell szolgál-
tatnia az adóhatóság számára.

Az üdülési csekk ingyenes juttatása adózási
szempontból természetbeni juttatásnak minõsül.
A mindenkori minimálbért meghaladó rész (kor-
látozás nélkül) adóköteles, amelynek közterheit a
juttató viseli.

Az üdülési csekk olyan utalvány, amelyet név-
értéken váltanak be az elfogadóhelyek.

AZ ÜDÜLÉSI CSEKK
FELHASZNÁLÁSA

– Szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgálta-
tások igénybevételére

– Utazási szolgáltatásokra – közel 400 utazási
irodánál belföldi programra

– Vonatutakra – kijelölt vasúti pénztáraknál
– Buszutakra – távolsági utazásokra
– Hajóutakra – belföldi utazásokra, kirándulá-

sokra
– Horgászengedélyekre
– Fürdõ és uszodai szolgáltatásokra
– Egészségmegõrzésre, betegségmegelõzésre,

– Sport és szabadidõ szolgáltatásokra
– Állat- és Növénykert belépõjegyek

megvásárlására
– Étkezésre (szálláshelyhez kapcsoló-

dó éttermekben, szállás igénybevétele
nélkül is.)

– Hungaroring belépõjegyek megvásár-
lására

– Hungexpo belépõjegyek megvásárlá-
sára,

– Kulturális szolgáltatásokra
Az elfogadóhelyeket a helyszínen

matrica jelzi: „Üdülési Csekk ELFOGA-
DÓHELY”.

Az üdülési csekk elfogadóhelyek cím-
listája megtalálható a
www.udulesicsekk.hu címû honlapon.

Az üdülési csekk névre szóló, készpénzt
kímélõ fizetõeszköz, de a csekk tulajdo-
nosa a társaságában lévõ személyek által
igénybe vett szolgáltatásokat is kifizetheti.
Az üdülési csekk más személyre át nem
ruházható, készpénzre nem váltható.

Amennyiben a szolgáltatások ellenérté-
ke meghaladja a felhasználó rendelkezé-

sére álló üdülési csekkek értékét, a különbözetet
a felhasználónak ki kell egyenlítenie. Ha a szolgál-
tatások ellenértéke nem éri el a felhasználó részére
rendelkezésre álló üdülési csekkek értékét, az el-
fogadóhely nem jogosult készpénzben visszaad-
ni a felhasználó részére a különbözetet.

Az üdülési csekkek felhasználására az üdülési
csekken feltüntetett érvényességi idõn belül van
lehetõség, de a különbözõ címleteket más-más idõ-
pontban, eltérõ helyeken is elkölthetjük. A lejárt
üdülési csekk fizetõeszközként nem fogadható el,
cseréjére vagy a névérték pénzben történõ megté-
rítésére nincs lehetõség.

Fontos tudni, hogy amennyiben a felhasználat-
lan üdülési csekk – bármilyen okból – kikerült az
igénylõ birtokából, az üdülési csekk letiltása kér-
hetõ a 06-1-248-21-50 telefonszámon. A telefo-
non történt letiltást a bejelentõnek írásban is meg
kell erõsíteni ajánlott postai küldeményként, vagy
telefax útján. Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaz-
nia kell az elveszett üdülési csekkek darabszá-
mát, értékét, sorszámát, a telefonon történt beje-
lentés idõpontját, a letiltás hivatkozási számát,
valamint a felhasználó nevét és lakcímét
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2006. november 22. 10 óra
A változatosság kedvéért szerdán ül-

tünk össze a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium (SzMM) Akadémia utcai épületének
Tükörtermében (lassan ez lesz az OÉT plenáris
ülésének új helye), hogy a következõ négy fontos
témát megtárgyaljuk.

1. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésérõl szóló T/1145. számú törvényja-
vaslatról.

2. Elõterjesztés a 2007. évi költségvetést meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló T/
1296. számú törvényjavaslatról

3. Elõterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú törvé-
nyek módosításáról szóló T/1297. számú törvény-
javaslatról

Mindhárom témának a kormányoldal volt az
elõterjesztõje

4. Az október 27-i ülésen megkezdett 2007. évi
bértárgyalások folytatása. Ez hagyományosan
szakszervezeti téma

Napirend elõtti hozzászólás most nem volt,
egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy az elsõ há-
rom témát egybe tárgyaljuk.

E témákat elõzetesen már tárgyalta az OÉT, ve-
zette fel a kormányoldali elõterjesztést a pénz-
ügyminisztérium szakállamtitkára, onnan folytat-
va a témát, ahol korábban abbahagytuk. Megje-
gyezte, hogy a költségvetés a parlamentben már
túl van az általános vitán, s ismételte kiemelte,
hogy a konvergenciaprogramra épült. Azzal össz-
hangban a cél a költségvetési hiány 6,8%-ra csök-
kentése (ebbe szoktunk belegebedni). A cél el-
éréséhez a bevételi intézkedések vannak az elõ-
térben, s õket követik a kiadási intézkedések. E
rövid bevezetõ után néhány tartalmi elemet is-
mertetett:

1. Elõször készült 1+3 évre költségvetés, ko-
rábban ilyen mélységû számítások nem voltak.
Ennek ellenére a költségvetés továbbra is csak
egyéves lesz.

2. Hat év után e terv tartalmazza elõször az
összes kormányzati kiadást (például autópálya,
MÁV).

3. A korábbi évekhez képest óvatosabb, na-
gyobb tartalékkal számol, és eljárási szabályok
is megjelennek benne. A bevételi és kiadási szá-
mok reálisabbak.

4. Új, hogy más törvénymódosítást nem tartal-
maz.

Elmondta azt is, hogy e költségvetés a nyáron
elfogadott adótörvényre épül. A kiadási oldalon
tartalmazza a közszolgálati rendszer átalakulásá-
val kapcsolatos már elindult folyamatok költsége-
it. Például a közigazgatás átalakítása, közoktatá-
si rendszer átalakítása, stb., és tartalmazza az új,
7 évre szóló Nemzeti Fejlesztési terv (NFT II.) költ-
ségvetési hatásait is. Vannak olyan területek, ahol
a kiadások csökkennek, például központi igazga-
tás, a kizárólag hazai fejlesztési programok elõi-

rányzatai. Vannak olyanok, ahol nõnek a kiadá-
sok, például nyugdíj, családi pótlék, szociális és
kulturális kiadások, és olyanok területek, ahol
szinten maradnak. Például közoktatás, közszféra
bérkiadásai.

Oldalunk nem fogadta el a konvergenciaprogram
azon részeit, melyek aránytalanul nagy terhet
jelentenek a munkavállalóknak. Mivel e költség-
vetés követi a konvergencia programot, így a
költségvetésben sem fogadjuk el azokat a tétele-
ket. Azok a megszorítások, amelyek a közszféra
intézményrendszerére, és különösen a foglalkoz-
tatottakra vonatkoznak elfogadhatatlanok, elle-
nezzük. A megszorítások veszélyeztetik az intéz-
mények mûködését. Az, hogy nem tartalmaz bér-
emelést igazságtalan és elfogadhatatlan. Nem lát-
juk, hogy a változtatásokkal kapcsolatos progra-
mok meglapozottak-e. Több e témával összefüg-
gõ alkotmánybírósági beadvány van A házipénz-
tár ügyet az AB már hatályon kívül helyezte.
Ennek következménye a bevétel növekedésének
a csökkenése. ennek pótlására nem lehet a mun-
kavállalókat sújtó intézkedéseket hozni. A
munkaerõpiaci alappal kapcsolatban megkérdez-
te: a járulék emelésébõl keletkezõ többlet megje-
lenik-e többletforrásként. Az oktatás forrásai
szerintünk csökkennek – jegyezte meg.

Együtt olvasva a törvényeket felfedezhetjük, hogy
a szolidaritási elv lassan fölmorzsolódik – vette
át a szót másik szóvivõnk (a költségvetési téma
tárgyalásánál hagyományosan két szóvivõnk van).
Helyette megjelenik az öngondoskodás. Ez nem
jó megoldás akkor, amikor az emberek jelentõs
részének csökken a jövedelme. Vannak olyan ele-
mek, amelyekkel komoly problémánk van:

1. A passzív táppénz 45 napra csökkentése nem
tisztességes eljárás. Már a 90 napra csökkentés
ellen is tiltakoztunk.

2. A hozzátartozói járulék a másik problémánk.
Kidolgozatlannak tartjuk. Nem az általános fize-
téssel van problémánk. Sokkal cizelláltabban
kellene kidolgozni, és pontosabban meghatároz-
ni a célcsoportokat. Jobb rendszer kell.

Át kell gondolni az önkéntes kisegítõpénztár
ügyét. Nem szabad a kedvezményeket csökken-
teni. Ezek után még tett néhány konkrét javasla-
tot, pl. az önkéntes biztosító pénztárakkal, az
üdüléssel, a felnõttképzéssel, az adómentesen
adható juttatásokkal kapcsolatban, ahol javítani
lehetne a helyzetet.

A munkáltatók szóvivõje is konstatálta a tényt,
hogy a költségvetési terv messzemenõen összhang-
ban van a konvergenciaprogrammal. Ezzel egyet-
értenek, több intézkedéssel viszont nem. Nem-
csak a konkrét számokat, hanem a hatásvizsgá-
latokat is szerették volna látni. Ha kormány szük-
ségesnek tartja a vállalkozások terheit növelni,
akkor a bürokráciát csökkentse. Konkrét javas-
latai között megemlítette, hogy a házipénztáradó
megszüntetése jó, és szerintük az elvárt adó is
hasonló sorsra fog jutni. Vannak a vállalatokat
igazságtalanul sújtó intézkedések. Gondjuk van
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� az adatszolgáltatási mulasztási bírság megfogal-
mazott formájával és a környezetvédelmi termék-
díjjal.

Tett még néhány konkrét észrevételt a költség-
vetéssel kapcsolatban, majd megjegyezte: konzer-
vatív a költségvetés, reálisnak tartják.

A közszolgáltatást az ország polgárai finanszí-
rozzák – vette vissza a szót a kormányoldal szó-
vivõje, de kérdés, hogy melyik generáció fizes-
sen? Mikor fizessünk? A kérdést követõen rea-
gált az elhangzottakra, megjegyezve, hogy több
kérdésnél – például a járulékok áttekintése –
nyitottak.

Ezt követõen még futottunk egy rö-
vid kört. Mindenki megismételte, vagy
újrahangsúlyozta, hogy mivel nem ért
egyet esetleg mivel ért egyet, majd meg-
állapodtunk, hogy mely kérdésekben
van még lehetõség további tárgyalások-
ra. Ezt követõen hosszú ebédszünetet
tartottunk, amit arra használtunk föl,
hogy a munkáltatókkal tárgyaltunk a
bérekrõl.

Súlyossá vált a helyzet
A szünet és a kétoldalú tárgyalás után

vágtunk bele az újabb tárgyalásba a bérekrõl.
Két kérdés volt vezette föl a témát a szóvivõnk:

a három éves megállapodás, és a bérajánlás. Mi
kizárólag a bérajánlásról akarunk tárgyalni. A há-
roméves bérmegállapodás tartalmaz eltérési le-
hetõségeket, ezért azokról itt nem kell tárgyalni.
A bértárgyalásnál az a célunk, hogy ne legyen
reálbér csökkenés. Várjuk a munkáltatók aján-
latát és egységes álláspontjukat.

Nemcsak a szakszervezetek, hanem a munkál-
tatók is várják a megállapodást – hangzott még
el az oldalunkról.

A tavalyi megállapodás differenciálta a minimál-
bért – mondta a munkáltatók szóvivõje. Itt nem
tehettek semmit, mert a munkáltatói oldal kény-
szerhelyzetben volt. Ennek következtében bizo-
nyos területeken nagyon súlyossá vált a munkál-
tatók helyzete, s ez a munkavállalóknak sem jó.
Jelen pillanatban azt látnák megnyugtatónak, ha
2007 december végéig rögzítenénk a jelenlegi
garantált szakmunkásminimumot. A bérajánlás-
sal kapcsolatban megjegyezte: a szakszervezeti
javaslat messze elrugaszkodott a jelenlegi gazda-
sági realitásoktól. Szélesebb sávban lenne érde-
mes gondolkozni. Ennek lent kellene kezdõdnie,
és az infláció környékén lenne a felsõ határ. Ki-
mondta a számot is: 3,5-6,0 százalék.

A 2006. évi megállapodás teljesült, változó fel-
tételek közepette – mondta a munkaügyi állam-
titkár. A kormány a megegyezés szándékával ül
az asztalnál – folytatta. Álláspontjuk nem merev.
Az induló szám megfelel a konvergencia program-
ban megfogalmazott kritérium rendszernek. A bér-
minimummal kapcsolatban megjegyezte: nincs ok
kezdeményezni a kormányrendelet módosítását.
égül kijelentette: a sáv lehet széles.

Valóban megváltoztak a feltételek, vette vissza
a szót oldalunk szóvivõje. A hároméves megálla-
podás egyik félnek sem azt hozta, amire számí-

tott. A minimálbér kezelhetõ, és ne is vitatassuk
tovább a problémát. Ágazatokon belül kell tár-
gyalni és megállapodni. Volt teljesítmény tavaly
is. Úgy tûnik, hogy a 2006. év túlmegy azon, amit
feltételeztünk.

Tényleg nincs több tartalék a mai napban, de
folytatjuk a tárgyalásokat – hangzott el még az
oldalunkról.

A munkáltatók szóvivõje egyetértett a gyors be-
zárással, és azzal, hogy a garantált bérminimum-
ról ne tárgyaljunk. A 3,5-6,0 százalék a gazdasá-
gi realitásokkal összhangban van – ismételte meg
– sõt a konvergenciaprogrammal is.

A kormányoldal szóvivõje is egyet-
értett, hogy itt fejezzük be a tárgyalá-
sokat, de értékelte a közeledére irá-
nyuló erõfeszítést.

Ezzel lezártuk a témát, egyeztettük
az következõ tárgyalások témáját és
idõpontját, majd az elnök lezárta az
ülést.

2006. november 27. 9 óra
Erre a plenáris ülésre hétfõ reggel

került sor az SzMM Akadémia utcai
épületének klubtermében. Ez ugyan-

olyan, mint a Tükör terem, csak egy emelettel
följebb van, s egyszerûbbek a székek. A napiren-
den csak egy téma szerepelt, az „Elõterjesztés az
aktualizált konvergenciaprogramról” a kormány-
oldal elõterjesztésében.

Most volt napirend elõtti téma. Kettõ is, s mind-
kettõt e munkáltatói oldal vezette elõ. Elõször
oldalelnökük gratulált az oldal nevében az
MSZOSZ újonnan megválasztott elnökének, majd
bemutatta az Agrármunkaadói Szövetség új el-
nökét. Neki oldalelnökünk gratulált az oldalunk
nevében, majd a kormányoldal elnöke gratulált
mindkettõjüknek a kormányoldal nevében.

Megmaradtak a nézeteltérések
Az elsõ és egyetlen napirendi témát a Pénzügy-

minisztérium szakállamtitkára vezette föl, mint
a kormányoldal szóvivõje. Minden ország egy
programban mutatja be a célját, mondta. A kon-
vergencia program a költségvetés stabilizálása,
a Lisszaboni program a versenyképesség javítá-
sát szolgálja, a Nemzeti Fejlesztési program,
pedig a fejlesztését. A konvergenciaprogramra
határozott elõírások vannak, oldalszámra és
témára is. A mai szakasz egy elõkészítõ szaka-
szon belül van. Ezt szolgálták a korábbi bizott-
sági tárgyalások is. Az elõzetes egyeztetés során
felvetõdött annak a vizsgálata, mely jobban fi-
gyelembe veszi az Európai Uniós forrásokat. Ez
esetleg a 2009, 2010 vagy 2011-es évek száma-
it fogja érinteni.

Az elõzõt már tárgyaltuk – mondta a szóvivõi
szerepet is betöltõ oldalelnökünk. A jelen válto-
zatban új csak annyi van, ami az elõzõbõl ere-
deztethetõ jogszabályi rendezés. Egyéb elemeiben
nem találtunk változást, így az õsszel elmondott
véleményünk nem változik. Fönnállnak az akko-
ri nézeteltérések.

Mi a biztosíték arra, hogy két év múlva kedve-
zõbb lesz a helyzet? Nincs garancia.

�
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Célja az, hogy az államháztartás, a költségvetés
egyensúlyát helyrehozza, a gazdaságot egyensúly-
ba állítsa, de a munkavállalókra hárított terhek
nagyobbak az elviselhetõnél. Ez összefügg a felvá-
zolt sötét képpel (az infláció nõ, a reálkereset csök-
ken). Ezek a bérbõl és fizetésbõl élõket, a szociális
helyzetüknél fogva kritikus szinten állókat sújtja.
A szociális dimenzióval többet kellene foglakozni,
úgyszintén a társadalmi feszültségekkel is. Bár a
tervezet a nyugdíjakat és a szociális ellátást kieme-
li, ez nem elégséges. A reálkereset csökkenésén belül
– amit a közszférára elõrevetít a javaslat különö-
sen méltánytalan és elfogadhatatlan.

A reformtémák sok olyan elemet tartalmaznak,
amelyek társadalmilag komoly feszültséget jelen-
tenek. Kérdés, nem megy-e túl a hatalom azon a
ponton, amit a társadalmi tûrõképesség még el-
visel.

Igényeljük, hogy idõnként kapjunk korrekt tá-
jékoztatást az eredményekrõl.

Mivel a program részei nem változtak, így az
oldal álláspontja sem változott: nem fogadjuk el,
fejezte be a hozzászólását.

A célhoz több út is vezet
A munkáltatók is keresni kell az elõzõ és a mos-

tani változat közti különbségeket – kezdte hoz-
zászólását a munkáltatói oldal szóvivõje. A mos-
tani már a 2007. évi költségvetésre épült. Teljes
mértékben egyetértenek a helyzetértékeléssel és
a feladatmeghatározással, miszerint az 1157
milliárd forint államháztartási hiány nem tartha-
tó. A célhoz több út vezet, és nem biztos, hogy a
kiválasztott a legjobb. Õk a gazdaság és a piac
visszafejlesztését látják. A reform elkerülhetetlen,
támogatják is, de sokkal több tényt szerettek vol-
na látni. Például kevés a felsõfokú intézmények
centralizációja1. Reformintézkedéseket csak a tár-
sadalom támogatásával lehet gond és probléma
nélkül végrehajtani.

Hiányoznak a konvergenciaprogramból a
Lisszaboni stratégia céljai.

Érdekeltek e program teljesülésében, és abban,
hogy minél hamarabb kerüljön jó pályára a gaz-
daság, nõjön a foglalkoztatás és teljesüljenek a
reformok – különösen a nyugdíj. Õk is igénylik a
folyamatos ellenõrzést: az OÉT készítsen részér-
tékelést. Rendszeres tájékoztatást igényelnek a
gazdasági folyamatokról, a pozitív és negatív ha-
tásokról – fejezte be hozzászólását.

A kormányoldal szóvivõje elõször megköszönte
a munkáltatói oldal támogatását, majd megjegyez-
te: ha jól érti a munkavállalói oldal nem a célt,
hanem a célhoz vezetõ utat utasítja el. A növeke-
désre a biztosíték a nemzetközi tapasztalatok
alapján látszik. Talán nálunk is be fog következ-
ni2. A biztosíték az itt most nem tárgyalt progra-
mokban (NFT, Lisszaboni stratégia stb.) van.
Nagyon konzervatív becslést alkalmaztak. Való-
színû, hogy nagyobb foglalkoztatási növekedés is
lehetséges lesz.

Az évenkénti felülvizsgálat célja a folyamat fi-
gyelése és az eltérések kezelése.

A programot legalább félévente tárgyalnánk, és
ez az OÉT-en is lehetséges. Itt kell áttekinteni a
változások hatásait.

A terhek elosztása kérdésében, hogy a kormány
jól választott-e vagy sem, vita van a munkaválla-
lók és a munkáltatók között.

Ezek után két újabb kör következett (egészen
pontosan másfél, mert a másodikban a munkál-
tatók már passzoltak), amikor már nemcsak a
szóvivõk szóltak, hanem mindenki, aki fontos-
nak tartotta.

Munkavállalói oldal:
– Nem értünk mindenben egyet.
– A maastrichti kritériumok teljesítése kivételé-

vel mindennel baj van.
– Magunkat nem kellene etetni.
– Lépésrõl lépésre alakult ki, hogy a munkavál-

lalók terhei stabilak, kemények és havonta lát-
szanak a fizetésnél. A munkáltatóknál más a hely-
zet.

– Azok a kérdések érdekesek, amit 2008-tól
akarunk bevezetni.

– A súlyos társadalmi problémákat is kezelni
kell, tehát társadalmi konvergenciáról is beszélni
kell. Távolodunk az EU-tól

– Az államháztartási hiány keletkezésérõl, ala-
kulásáról kapjunk tételes és részletes tájékozta-
tást.

– A kormányzati indoklás nem korrekt. A hi-
ány keletkezésében a legnagyobb faktor az adós-
ságtörlesztés és jelentõsen kisebb a foglakozta-
tás, a bér, amit a kormány túldimenzionál. Ha
nem a 2002-2006 közötti idõszakot nézzük,
hanem az 1990-2006 közöttit kiderül a bérek
hátránya.

– A program nem nyújt garanciát a bérfelzár-
kóztatásra. Egyik legkritikusabb pontja a reál-
bérek csökkenésének a terhe.

– Mi nem vagyunk reformellenesek, de ezek a
reformok társadalmilag nincsenek megvitatva. Túl
erõteljesek a neoliberális beütések.

– A végrehajtott reformjellegû lépések egy része
anomáliákat mutat.

Munkáltatói oldal:
– Nem kérdés, hogy kell a program, csak

rosszak a körülmények, mert nagy a költségveté-
si hiány.

– Az tény, hogy az egyensúlyi helyzetet nekünk
kell megfizetni. Mindenki súlyt.

– Az már nem e hit világa, hogy rosszabb!
– A pénz ami hiányzik itt van a gazdaságban,

csak nem azoknál akiknek fizetnie kellene, és
nem azok fizetik, akiknek ezt kellene tenniük.

– Fehérítsük már ki a gazdaságot!
– Itt valami nagyon el lett rontva, amikor az

egyenlõ teherviselés rendszerét bevezettük, meg
a behajtás eszközrendszerét. Ezzel kellene fogla-
kozni.

– Egy hiányt bevételekbõl és kiadáscsökkenté-
sekbõl lehet pótolni.

– Szükség van a bevételek növelésére, de a fe-
ketegazdaság kifehérítésével!

– A bevétel ne rontsa a versenyképességet.
– A magyar gazdaság duális jellege tovább nö-

vekszik. Nõ a szakadék a két oldal között.
– A költségek csökkentésénél nagy a megtaka-

rítási lehetõség.
– Törekedjünk minél nagyobb eredményre.

�

�
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Kormányoldal:
– Örülök, hogy egyetértünk a hiány csökkenté-

sével.
– Egyetértünk a program megvalósulásának fi-

gyelésével.
– A reformok nem hoznak újabb megtakarítást3.
– A kifehérítés eszközeit még senki sem látja.
– Az világos, hogy az útban és az eszközökben

vita van.
– Javasoljuk, hogy a gazdasági bizottságban le-

gyen az áttekintés, és ha szükséges kövesse ple-
náris ülés.

Munkavállalói oldal:
– Az elõzõt nem támogattuk, és a mostanit sem.
– ne csökkenjenek, hanem emelkedjenek a re-

álbérek.
– Mi van a feketemunka mögött?
– Évente lehet tárgyalni.
– Ha a kormánynak van világos jövõképe, és

ehhez vannak garanciák, lehet tárgyalni. Mennyi
ideig tartana, hol végzõdnek a megszorítások.

– Nem érdemes visszamenni a vita elejére, ha
valamit közösen eltoltunk, el van tolva.

– Ezt a vitát nyáron kellett volna lefolytatni.
Voltak ötletek. Nem kellett.

– A jövõrõl érdemes beszélni, de nem ez a mai
napirend.

– Fölösleges azon görcsölni, hogy ki mit mond
a programról, a kormány már bevállalta.

– A létjogosultságot nem vitatjuk.
– A célok jók, de a program ezt nem fogja elérni.
Munkáltatói oldal:
– „passz”
Kormányoldal:
– Egyetértünk, hogy a jövõrõl beszéljünk. Ez az

elõterjesztés a jövõ. van még két másik, de azok-
ról már tárgyaltunk.

– A garanciákat nem tudom értelmezni.
– A terhek újrarendezésérõl lehet tárgyalni.
– Az elõterjesztés tartalmi kérdéseit és a kom-

munikációját válaszuk külön.
Ezzel viszonylag korán, 10 óra 47-kor véget ért

az ülés, és a megszorító intézkedések hatására
kialakult újabb gyakorlatnak megfelelõen most
is elmaradtak az ebédpótló szendvicsek. No de
ez legyen a legnagyobb baj.

1 Fõleg úgy. hogy az integráció következtében
nõtt a számuk (Q-ti).

2 ???
3 Ez való igaz. A reform az induláskor mindig

pénzbe kerül, és csak késõbb hoz a kasszába. A
megszorító intézkedések soha sem reformok, s
nem is szabad azokat annak nevezni, mert ké-
sõbb a tényleges és szükséges reformokat a szük-
ségesnél jobban fogja ellenezni a társadalom, a
reform szóból a terhei növekedésére asszociálva.
Jussunk el végre oda, hogy nevén merjük nevez-
ni a dolgokat.

Három évvel ezelõtt bérelt elõször hajót a
TUDOSZ, hogy családostól eltöltsünk együtt né-
hány órát – kiszállás nélkül. Az elsõ évben „csak”
hajókáztunk a Dunán fel, s alá. Megnéztük mi-
lyen a Duna-part hajóról.

Tavaly merészebbek voltunk, Szentendrén meg-
álltunk, majd háromórás pihenõ után indultunk
haza. Senki sem maradt le a hajóról, sõt: az elõt-
tünk induló menetrend szerinti hajót lekésõ gye-
rekcsoportot is hazahoztuk.

A tavalyi hajókirándulósok azt kérték, hogy az
idén Visegrádra menjünk. A Nemzeti Üdülési
Alapítvány támogatásával szervezett kirándu-

Hajókirándulás
Visegrádra

lás tervezett idõpontja elõtt három héttel elküld-
tük a TUDOSZ-titkároknak a felhívást és két hét
alatt megtelt a 150 fõs hajó. Öröm, hogy sokan
jelentkeztek, sajnáljuk, hogy voltak családok, aki-
ket már nem tudtunk elvinni. Az égiek egyelõre
jóindulatúak velünk, esõ még sohasem zavarta
meg a kirándulásunkat. Visegrád nagyon szép, a
királyi palota figyelemre méltó, a kisgyerekes ki-
rándulók még a Visegrádi önkormányzat családi
napján is résztvehettek – Tóth Lili rajzával mind-
járt díjat is nyert. A gyerekeknek vetítéssel pró-
báltuk megkönnyíteni a hajóút fáradalmait, de
akinek kedve volt hozzá, színezhetett is. Az út
szép volt, az idõ kedvezõ, a hangulat barátságos.
Ennél többet nem is kívánhatnak a szervezõk.

�



8 SZÓSZÓLÓ 2007. JÚNIUS2007. JÚNIUS2007. JÚNIUS2007. JÚNIUS2007. JÚNIUS

Az Alkotmánybíróság 74/2006. /XII.15./AB szá-
mú határozata 2007. március 31-i hatállyal meg-
semmisítette a Munka Törvénykönyvének azt a
rendelkezését, mely lehetõvé tette, hogy a mun-
káltató kivételesen fontos gazdasági érdek esetén

A változatos természeti kör-
nyezetben lévõ üdülõfalu, a
Bükk hegység nyugati lábánál,
a Pétervásári-dombságon,
Egertõl Sirokon át 27km-re,
Bükkszenttetõn át 20 km-re
északnyugatra, a Tarna-völgyé-
nek peremén fekszik.Gyógyító
hatású vizét Salvus néven pa-
lackozzák. A gyógyvíz mind
fürdõ, mind ivókúra formá-
jában alkalmas különbözõ be-
tegségek gyógyítására. 39-
40°C-os hévizével 2500-3000
fõ egyidejû fogadására alkal-
mas strandfürdõ üzemel.

A SALVUS gyógyfürdõtõl pár
méterre a fürdésre, tiszta le-
vegõre és nyugalomra vágyók
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Alkotmánybírósági határozat
a szabadságok kiadásáról

részére panorámás kilátású öt
férõhelyes apartmanokat vásá-
rolt az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés. 7 nap, 6 éj-
szakára egy apartman bérleti
díja 40 000 forint.

A szobához fürdõszoba, és
mellékhelyiség tartozik. A ké-
nyelmes nappaliban egyszerû
ételek elkészítésére kényelmes
minikonyha, mikrosütõ, hû-
tõszekrény áll vendégeink ren-
delkezésére.

Részletek a www.eszt.hu
honlapon. Érdeklõdni, apart-
mant foglalni Cserjés Viktóri-
ánál a 470-14-29 es telefonon,
vagy a cserjes@eszt.hu címen
lehet.

Üdülési lehetõség Bükkszéken

a szabadságot legkésõbb a tárgyévet követõ év
június hó 30-ig adja ki.

Az Országgyûlés a 2007. április 1-jén hatályba
lépett 2007. évi XIX. törvénnyel szabályozza a sza-
badságok kiadásának új rendjét.

Legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét le-
het legkésõbb az esedékesség évét követõ év már-
cius 31-ig kiadni kivételesen fontos gazdasági
érdek, illetve a munkáltató mûködési körét köz-
vetlenül és súlyosan érintõ ok esetén. Az alapsza-
badságot ebben az esetben is a tárgyévben kell
kiadni.

Az új szabályok a 2007. évre járó rendes sza-
badságok kiadására  vonatkoznak.

A 2006. évi ki nem adott szabadságot a törvény
átmeneti rendelkezése szerint 2007. szeptember
30-ig kell kiadni.

Dr. Komjáthy Miklós
(TUDOSZ jogsegélyszolgá-
lat) kiegészítése:

A fenti rendelkezések
nem jelentik azt, hogy az
esedékesség évében igény-
be nem vett /illetve a mun-
káltató által kiadni elmu-
lasztott szabadság iránti
igény elveszne, sõt, az új
szabály azt mondja, hogy
a szabadság kiadására vo-
natkozó igény a munkavi-
szony fennállása alatt nem
évül el, a szabadság meg-
váltására vonatkozó igény
elévülése pedig a munka-
viszony megszûnésekor
kezdõdik.

A kormány 74,7 milliárd forint átcsoportosítá-
sáról döntött annak érdekében, hogy megteremt-
se a költségvetési fedezetét a közszolgálati dol-
gozók idei 13. havi illetménye felének havi rész-
letekben történõ ez évi kifizetéséhez. A kormány
február 19-én állapodott meg errõl az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottsággal. Ennek eredmé-
nyeként júliustól 8,3 százalékkal magasabb fi-
zetést kap minden közszolgálati dolgozó. Ezzel a
megoldással úgy emelkedhet a közszférában
dolgozók fizetése, hogy a konver-
genciaprogramban megfogalmazott követelmé-
nyek sem sérülnek. A 74,7 milliárd forintból 36,3
milliárd biztosítja a központi költségvetési szer-
veknél dolgozók fizetésemelését, 38,4 milliárd
pedig a helyi önkormányzatoknak biztosít for-
rást a magasabb bérek kifizetéséhez.

Költségvetési átcsoportosítás
a 13. havi elõrehozott kifizetése miatt

Új TUDOSZ alapszervezet
Július közepén megalakul az Oktatáskutató

és Fejlesztõ Intézet TUDOSZ alapszervezete.
Jó munkát kívánunk, és sikeres érdekvédel-
met!


