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Idén Dobogókõn tar-
tottuk meg a TUDOSZ-
titkárok õszi képzését.

Lux Judit a szakszer-
vezetek múltjáról, Pléh
Csaba az akadémiai
törvényrõl, Kuti Lász-
ló pedig az érdekegyez-
tetési folyamatokról
beszélt az összegyûl-
teknek.

A munka mellett a
tájban való gyönyörkö-
désre is jutott egy kis
idõ. Tudósításunkat a
3. oldalon olvashatják.

Fontos
kormánydöntések

Kutatóintézetek munkakörei
Megjelent a kutatóintézetekre vonatko-

zó kormányrendelet módosítása. A mó-
dosítást a Közalkalmazottakra vonat-
kozó törvény módosítása tette szüksé-
gessé, a kormányrendelet rendelkezik
többek között arról, hogy mely mun-
kaköröket kell pályázat útján betölte-
ni a kutatóintézetekben, a gyakornoki
rendszer szabályozásáról, a kutatói
munkakörök betöltésének feltételeirõl.
243/2007. (IX.25.) kormányrendelet –
Magyar Közlöny 2007/126. 9402. ol-
dal.

TTI intézkedési terv
A Kormány határozatot fogadott el a Kor-

mány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-,
technológia- és innováció-politikai (TTI) in-
tézkedési tervérõl. Ajánljuk mindenkinek a

figyelmébe, hiszen a kormányhatározat sze-
rint ezév végéig be kell nyújtani az új aka-
démiai törvényt, a K+F+I területén át kell
alakítani a közalkalmazotti foglalkozta-

tási, illetmény-, és juttatási rendszer
teljesítményelvûvé, 2008-tól az MTA re-
form keretében a kiválósági szempon-

tokat érvényesíteni kell a kutatóin-
tézetek finanszírozásában. A fel-
adatsort érdemes végigtekinteni.
1066/2007. (VIII.29.) kormányha-

tározat – Magyar Közlöny 2007/
113. 8576. oldal.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

2007. június 11-i ülésének (AKT 5/2007.) állásfoglalásai
Napirend:
1. Javaslat a fiatal kutatói álláshelyek elosz-

tására.
2. Javaslat igazgatói megbízásra.
3. Az AKT 2007. II. félévi munkaprogramja.
4. Egyebek.

AKT 1/5/2007.
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 kérdés-
ben – amennyiben a jelenlevõk többsége egyet-
ért – szavazást kell elrendelni. Az állásfogla-
lást a szavazati arány feltüntetésével az emlé-
keztetõ rögzíti. Kérésre az emlékeztetõbe a
különvélemény is bekerülhet.”

AKT 2/5/2007.
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.
Az AKT megtárgyalta az igazgatói pályázatok

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

tóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézeté-
be Dr. Kálmán Erika igazgatói megbízását 3
évre,

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

– 18 igen szavazattal az Ökológiai és Bota-
nikai Kutatóintézetbe Dr. Török Katalin igaz-
gatói megbízását 3 évre,

– 18 igen szavazattal az SzBK Biokémiai
Intézetébe Dr. Pósfai György igazgatói megbí-
zását 5 évre és

– 18 igen szavazattal a Zenetudományi Inté-
zetbe Dr. Tallián Tibor igazgatói megbízását 5
évre.

AKT 4/5/2007.
A testület megtárgyalta következõ félévi elõze-

tes munkaprogramját. A terv szerint AKT ülés
lesz szeptember 24-én, október 29-én és de-
cember 3-án.

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

Magyar tudományos
tévécsatorna indul

Új tévécsatorna indul a közeljövõben Tudás
TV címen. Fábri György a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kommunikációs titkárságának
igazgatója beszélt a kezdeményezésrõl.

– Az elõzetes felmérések szerint igen sok
nézõ igényét elégíti majd ki a tervezett mû-
sor. Még vannak nyitott kérdések a Tudás TV
körül. Annyit már elmondhatok, hogy az új
csatornán napi 18 órás adásban több tudo-
mányos típusú, változatos, színes mûsort lát-
hatnak majd a nézõk.

AZ MTA-n nem tartanak attól, hogy az új
csatorna ne tudná „fogyasztható” formában
bemutatni a tudományos kérdéseket. Fábri
szerint a Mindentudás Egyeteme már régóta

bizonyítja, hogy van érdeklõdés, sokan kí-
váncsiak a tudomány, technika eredményei-
re, a folyamatban levõ kutatásokra. A tervek
szerint fõként magyar tudósok, kutatók mun-
kásságát, eredményeit mutatják be a napi
tudományos híradótól kezdve a technikai ve-
télkedõkön át a játékos és komoly hangvéte-
lû elõadásokig. Így elérhetõ lesz, hogy a
magyar, méltán híres kutatók, feltalálók,
tudományos munkatársak eredményeit elõbb
ismerje meg itthon a hazai közönség, mint
a külföldi.

A különféle akadémiai intézetek körébõl ke-
rülnek ki a tulajdonosok és a pénzügyi befek-
tetõk is. Tárgyalnak a különbözõ kábeltévék
tulajdonosaival, hogy milyen módon, kínál-
ják majd a Tudás TV mûsorait.

A kommunikációs igazgató véleménye sze-
rint õsszel, novemberben már eljutnak a né-
zõkhöz a Tudás TV adásai.
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A TUDOSZ-titkárok szokásos õszi képzését idén
is szeptember elsõ hétvégéjén tartottuk, újítás-
ként Dobogókõn, a Pilis szálló- és oktatási köz-
pontban. A bevezetõ, bemelegítõ elõadást Lux
Judit tartotta, akinek idõnként munkája, de
mindig kedves témája a szakszervezetek történe-
te. Élvezet volt hallani a kezdetekrõl, az 1800-as
évekrõl, arról, hogy a magyarországi elsõ kollek-
tív szerzõdés megfogalmazásánál Jókai Mór, Tán-

csics Mihály bábáskodott. A történelmi esemé-
nyeket hallgatva eljutottunk máig, jót vitatkoz-
tunk a szakszervezetek mai lehetõségein, termé-
szetesen a sztrájkfelhívásokon, a sztrájk eszkö-
zének alkalmazásán is.  Az elõadás és beszélge-
tés végén elhangzott felkérés alapján Lux Judit
vállalta, hogy a Szószóló számára összefoglaló
sorozatot készít a hazai szakszervezeti moz-
galom történetérõl.

Ebéd után lazításképpen elmentünk a kö-
zeli kilátókhoz, és a térképeken megnéz-
tük, mit látnánk, ha nem lenne köd. Az
erdõ azonban gyönyörûséges, mindenki él-
vezte a csendet, az avar zaját.

Délután Pléh Csaba fõtitkárhelyettes úr
volt a vendégünk. Beszélt az akadémiai
reformról, az akadémiai törvény készítésé-
rõl. A Kormány 2007-2010-re vonatkozó
tudomány-, technológia- és
innovációpolitikai intézkedési terve 2007.
december végét jelöli ki új akadémiai tör-
vény benyújtására. Az idõ nem sok, a tör-
vénytervezetet az  OKM miniszter jogosult
a kormánynak benyújtani, ezt az MTA-val
való folyamatos egyeztetés fogja megelõz-
ni. A határidõ logikus oka a jövõ évi aka-
démiai tisztújítás.

Este szokásunk szerint sorra vettük, milyen
feladatok, problémák állnak az intézeti szakszer-
vezetek elõtt.  Kiderült, hogy van olyan minisz-
térium, amelyhez tartozó kutatóintézet vezetõje a
többiektõl eltérõen értelmezi és szabályozza a
kutatók munkaidejét, a PhD-sek tanulmányi sza-
badságát. Általános volt az aggodalom amiatt,

hogy az EU-s, illetve NFT-s pályázatok lejárnak,
az újak pedig a jövõ évben még nem indulnak.
Szinte mindenhonnan azt hallottuk, hogy létszám-
csökkentésrõl beszélnek az intézeti vezetõk,
enélkül nem tudják átvészelni a jövõ évet.

Igen érdekes áttekintést hallottunk az új alap-
szervezetünk titkárától, aki az Oktatáskutató In-
tézetben elindított csoportos létszámcsökkentés-
rõl beszélt, ebben a Kt. és a szakszervezet sze-

repérõl, tárgyalásokról, erõfeszítésekrõl.
Másnap Kuti László tájékoztatta a je-

lenlévõket az elmúlt idõszak érdekegyez-
tetéseirõl. Közösen áttekintettük a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény
változásait (amelyrõl lapunk 7. oldalán
olvashatnak), a titkárok megkapták az
aktuális törvényt. A kiadványban magya-
rázó szöveggel is el van látva mindaz a
rész, amit az országgyûlés a nyári szü-
net elõtt fogadott el.

A másik igen hasznos kiadványt az MTA-
tól F. Tóth Tibor fõtanácsostól kaptunk,
aki ismét aktualizálta  az MTA „zöld köny-
vét”. Ezt azért tartjuk hasznosnak a titká-
rok számára, mert tartalmazza a Munka
törvénykönyvének közalkalmazottakra vonat-
kozó részeit, a kutatóintézetekre vonatkozó

kormányrendeletet, és igen hasznos formanyom-
tatványokat tartalmaz.

Csupán arra volt idõnk, hogy felhívjuk a figyel-
met azokra a változásokra, amelyek az alkalma-
zásokra vonatkoznak, és azokra, amelyekhez
minden valószínûség szerint a kormányrendele-
tünk módosítása fog kapcsolódni. Ugyancsak

számbavettük mindazokat a tervbe vett intézkedé-
seket, amelyeket a tudomány-, technológia- és
innovációpolitikai intézkedési terv a közeljövõre
elõír. Nem könnyû idõszak elé nézünk, de opti-
misták vagyunk. Éppen ezért zárásként még egy-
szer elmentünk a kilátókhoz, és szótlanul gyö-
nyörködtünk az elõttünk lévõ szépségben. Min-
denkinek ajánlom figyelmébe.

TUDOSZ-titkárok Dobogókõn
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Meglehetõsen hosszú szünet után
szeptember 14-én ismét összeült az

Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT)
plenáris ülése a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium (SzMM) Akadémia utcai épületé-
nek tükörtermében, hogy több nagyon fontos
kérdésrõl tárgyaljunk:

1. Tájékoztató az EU 2007. második féléves
portugál elnökségi programjáról, az ehhez kap-
csolódó magyar prioritásokról (elõterjesztõ:
kormányzati oldal).

2. Elõterjesztés a korkedvezmény–biztosítási
járulék megfizetése alóli mentesítésrõl szóló
törvényjavaslatról (elõterjesztõ: kormányzati ol-
dal).

3. Elõterjesztés a 2008. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendrõl (elõterjesztõ: kor-
mányzati oldal).

4. Javaslat az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács 2007. második féléves munkaprogramjá-
ra (elõterjesztõ: OÉT Titkársága)

Az idõpont azért volt szokatlan, mert a ko-
rábbi években általában már augusztus vége
felé leültünk tárgyalni, a témák pedig azért,
mert korábban ilyenkor már elkezdtünk a költ-
ségvetéssel, az adókkal és illetékekkel fogla-
kozni valamint a bértárgyalások is ilyenkor
kezdõdtek el.

A témák sorrendjét a kormányoldal kérésére
megváltoztattuk, ugyanis a kormányt képviselõ
munkaügyi államtitkárnak 12 órakor el kellett
mennie, s a program megbeszélésénél minden-
féleképp szeretett volna jelen lenni.

Az OÉT titkársága által elõkészített progra-
mon, melyet elõzetesen már többször átnéz-
tünk, és korrigáltunk, nem sok vita volt. A
gondot csak az jelentette, hogy oldalunk kezde-
ményezett egy, a munkavállalói szabadsággal
kapcsolatos témát tárgyalásra, s ezt december-
re kívánták tenni. Mi ezt fontosabbnak és sür-
gõsebbnek találtuk és kifogásoltuk a halasz-
tást. A munkaügyi államtitkár viszont kezde-
ményezte, hogy újítsuk föl azt az ad hoc bizott-
ságot, melyet elõzõ évben hoztunk léte, hogy
gazdasági stratégiai kérdésekkel foglalkozzon,
s melynek mûködése leült. Végül megállapod-
tunk és elfogadtuk a második féléves munka-
programot.

Elfogadhatatlan módszerek
Ezt követõen került sor – egy kissé szokatlan

helyen – oldalunk napirend elõtti hozzászólá-
sára, melyet az oldal nevében a témát kezdemé-
nyezõ Munkástanácsok elnöke ismertetett. El-
mondta, hogy oldalunk fontosnak tartja, hogy
a munkavállalói szabadságjogok kérdésérõl be-
széljünk. Ennek apropóját a BKV sztrájkhely-
zet adta – fizetett hirdetésben kerestek sztrájk-
törõket, és találtak –, de máshol, például a
Suzukinál, a Hankoknál is komolyan sérültek
a munkavállalók jogai – mindkét helyen akadá-

lyozták, tiltották a szakszervezet alapítását, illetve
mûködését –, mert a munkáltatók olyan eszkö-
zökkel léptek föl a munkavállalók ellen, ami
elfogadhatatlan. Sajnáljuk, hogy amikor kezde-
ményeztük, a probléma idején nem tudtunk
tárgyalni, de a téma késõbb is aktuális. A
munkavállalói jogok védelmében beavatkozást
igényel a probléma. Számunkra elfogadhatat-
lan, hogy a munkavállalók kiszolgáltatottak a
munkahelyeken, s közben mi úgy ülünk itt az
OÉT-en, mintha semmi sem történne. Javasol-
juk, hogy tekintsük át a lehetséges biztosítéko-
kat. Különösen azért, mert van egy olyan jelen-
ség, mely szerint munkavállalói jogokat sérteni
bocsánatos bûn. Emellett nem mehetünk el szó
nélkül, és örülünk, hogy z OÉT napirendjére is
vette a témát.

– A téma ismert – mondta a munkáltatók
oldalelnöke, a BKV-bérvita óta többször szóba
került. Szilárd meggyõzõdésük, hogy konkrét
sztrájkesettel kapcsolatban az OÉT-nek nincs
szerepe, de a problémával foglakozzunk. Ter-
mészetesen olyan szinten, amilyenen az OÉT-
nek szerepe van. Õk partnerek abban, hogy
közösen tegyünk javaslatot a törvénymódosí-
tásra.

– A kormány tartja magát az OÉT írásba fog-
lalt mûködési rendjéhez – mondta a kormány-
zati oldal elnöke. Egy konkrét cég sztrájkhelyze-
tével kapcsoltban nincs feladatunk. A munkavál-
lalói oldal kérte a rendkívüli ülés összehívását.
A soros elnöki értekezlet egyhangúlag úgy minõ-
sítette, hogy nincs szükség rendkívüli OÉT-re,
de az OÉT tárgyalási kezdeményezést elfogad-
ják. Kerüljön be a programba, tárgyalják meg az
illetékes bizottságok, és bizottsági elõkészítés
után kerüljön plenáris ülés elé.

– Mi nem a BKV konfliktusába szándékoz-
tunk beavatkozni, hanem annak általános vo-
natkozásaival kívántunk volna foglalkozni, pél-
dául azzal, hogy egy munkáltató nyíltan meg-
hirdeti a sztrájktörésre a felhívást – mondta a
Munkástanácsok elnöke.

Ezt követõen kivételes pillanat következett. Az
Autonómok elnöke egyetértett a munkaügyi ál-
lamtitkárral, és ezt ki is jelentette.

– A konfliktusok nem az OÉT elé kerülõ ese-
mények – mondta. Nem kezdeményezzük a
sztrájktörvény módosítását. Számunkra a törvé-
nyek betartása és betartatása a fontos. Mi a
kilenc munkáltatói szövetségnek a véleménye
ezekrõl az eseményekrõl? – tette fel a kérdést.

– Kicsit túlbeszéltük a témát – vette át a szót
a munkáltatói oldal elnöke, majd elmondta,
hogy a STRATOSZ (az érintett munkáltatói
szervezet) igen aktívan részt vett a BKV prob-
léma megoldásában.

– A kormány nem tekint általános gyakorlat-
nak egyetlen konkrét megnyilvánulást sem –
mondta a kormányoldal elnöke. Magyarorszá-
gon a jogérvényesítés és a konfliktuskezelés
módszereit, menetét konkrét jogszabályokban



2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER SZÓSZÓLÓ 5

� rögzítettek. Ha igény van ezek módosítására,
akkor kérik a javaslatot. Ha nincs, akkor az
OÉT-nek nincs szerepe.

Ezzel le is zártuk e kérdés tárgyalását, ami
könnyen ment, mert a három oldal egyetértésé-
vel már bekerült a második félévi munkaprog-
ramunkba, és áttértünk az elsõ napirendi pont
megbeszélésére.

Profi megoldás kell
A kormányoldal szóvivõje itt a Külügyminisz-

térium e témával foglalkozó fõosztályvezetõ he-
lyettese volt. Mielõtt azonban a portugál elnök-
ség programjáról beszélt volna, rövi-
den értékelte a megelõzõ német el-
nökség munkáját. Kiemelte a legfon-
tosabb eredményeket, többek között
az energetikai programot, a kedvezõ
megállapodást az egységes rooming
díjakról, és azt, hogy megkezdõdött
az egységes schengeni rendszer kiépí-
tése, amelynek január elsejétõl mi is
haszonélvezõi leszünk.

Ezt követõen ismertette a portugál
elnökség prioritásait, melyek négy
nagy kérdéskörre terjednek ki: az
Európai Unió jövõje (kormányközi konferen-
cia); a lisszaboni stratégia; a Szabadság, Biz-
tonság és Jog térségének megerõsítése; külkap-
csolatok (Európa és a világ). Részletes beszá-
molója után biztatott minket: kérdezzenek csak
bátran.

– Nem kérdeznénk, csak elmondjuk a véle-
ményünket – kezdte oldalelnökünk, a Liga al-
elnöke. Mi is úgy látjuk, hogy a Lisszaboni
stratégia a legfontosabb prioritás. Mi a ma-
gyar elnökség kérdéseihez szeretnénk hozzá-
szólni Amikor egy EU-s anyagot tárgyalunk
már késõ, mert elfogadott elõterjesztésrõl van
szó. Amikor a magyar elnökség kerül sorra,
ami még messze van, elõre kellene az elnök-
ségi programról tárgyalni az OÉT-en. Javasol-
juk, hogy a korábban jól mûködõ, de a csat-
lakozáskor megszüntetett Európai Integrációs
Bizottság helyett legyen egy olyan fórum, ahol
e kérdéseket meg lehet tárgyalni. Beszélt még
arról is, hogy nem elég az úgynevezett társa-
dalmi vitához megadott írásbeli hozzászólás
lehetõsége egy honlapon, mi nagyon fontosnak
tartjuk az OÉT vitát. Kezdeményezzük, hogy ez
a jövõben legalább bizottsági szinten történjék
meg, mindig a véglegesítés elõtt.

A munkáltatók oldalelnöke egyetértett ezzel,
majd kifejtette: õszintén remélik, hogy a por-
tugál elnökség sikeres lesz a Lisszaboni stra-
tégia területén. Dicsérte a magyar kormány köz-
remûködését a portai liberalizáció területén.
Nincs olyan messze a magyar elnökség ideje,
ezért javasolja, hogy a kormány vonja be a
szociális partnereket az elõkészítésbe.

Még egy hozzászólás elhangzott az oldalról,
amely a Külügyminisztérium által mûködtetett
Európai integrációs bizottság fontosságára hív-
ta fel a figyelmet, s megerõsítette, hogy valami
hasonlót ki kellene találni.

A kormányoldal elnöke megígérte, hogy azok-
ban a kérdésekben, amelyek az SzMM-re tartoz-
nak továbbra is kikérik a szociális partnerek
véleményét, és azt is, hogy ezt javasolni fogja
a többi tárcának. Nagyon is közel van 2011.
elsõ fele, a magyar elnökség ideje különösen
ahhoz, hogy profi módon készítsük elõ. Ezért
õ is egyetértett az Integrációs bizottság valami-
lyen felújításával.

Nem fogadjuk el…
A bizottság megszûnésének indoka a felvétel

volt – tette hozzá a kormányoldal szóvivõje,
majd megjegyezte: a külügy nyitott a
konzultációra az elnökségi felkészü-
lés tekintetében is.

A munkaügyi államtitkár, mint
ahogy ezt elõre bejelentette, elment,
mi pedig hozzákezdtünk a második
– munkavállalói szempontból nagyon
fontos – napirendi pont tárgyalásá-
hoz. A kormányoldal elnöki tisztét
az SzMM egyik szakállamtitkára vet-
te át, aki egyben szóvivõje is volt e
témának.

– A korkedvezmény–biztosítási já-
rulék megfizetése alóli mentesítésrõl szóló tör-
vényjavaslatról szóló elõterjesztéssel régóta fog-
lakozunk – kezdte, majd ismertette a helyzetet,
a korábbi döntéseket, melyek következménye e
jogszabály. A téma kétirányú, vannak, akik be
szeretnének kerülni e rendszerbe, de e javaslat
most a kikerülésrõl szól. A bekerülésrõl szóló
jogszabályt decemberig kell elkészíteni. Végül
tudomásunkra hozta, hogy a tervezetet a kor-
mány a héten megtárgyalta és elfogadta.

– Sajnálom, hogy az államtitkár úr elment, s
így a szakállamtitkár asszonynak kell meghallgat-
ni, amit neki szántam – kezdte hozzászólását
oldalunk szóvivõje. – Az a tény, hogy a tervezet
csak a kikerüléssel foglalkozik, és a bekerüléssel
nem önmagában elegendõ, hogy elutasítsuk mind-
két jogszabályt (a törvényt és a kormányrendele-
tet is). 1997 óta foglakozunk e témával – mondta
és idézett az 1997. áprilisi megállapodásból. Az
akkor vállalt munka azóta sem lett elvégezve. A
kormány eredeti szándéka az volt, hogy megszûn-
jön e jogintézmény. Ez a tárgyalások során meg-
változott. Megmaradt a korkedvezmény, de azt a
munkáltatóknak kell fizetni. Nem készült el a
munkakörök felülvizsgálata. Nincs átfogó helyzet-
kép. Ha a kikerülés szabályait megfordítjuk, akkor
a bekerülésé is megoldódik – tanácsolta. Gond
az is, hogy több problémát, például a típusfüg-
gõség nem old meg a javaslat. Gond az is, hogy
a mellékletben közölt táblázat egyik rovata a
munkavállalói érdekképviselet véleményének
összefoglalását kéri. A véleményt nem szabad
összefoglalni, azt teljes egészében csatolni kell,
és egyértelmûen nevesíteni kell a szakszervezete-
ket, mint véleményalkotókat. Nem értünk egyet
azzal sem, hogy egyfokozatú a rendszer, nincsen
fellebbezési lehetõség. Oldalunk nem fogadja el a
kormány álláspontját, és nem ért egyet a javas-
lattal – fejezte be hozzászólását.

�
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Furcsa magyarázat
Annak örülünk, hogy a kormányzat figyelembe

vette az elhangzott javaslatainkat – kezdte hoz-
zászólását a munkáltatók szóvivõje, majd õ is
visszautalt a múltba. Az 1997. április 30-i ÉT
megállapodásban az is szerepel, hogy oldaluk
csak akkor támogatja az intézmény fönnmara-
dását, ha az nem jár számukra többletköltsé-
gekkel. Jelenleg viszont munkáltatói többletmeg-
terhelés jelenik meg. Õk sem értenek egyet az-
zal, hogy egyfokozatú a rendszer, egyébként tá-
mogatják a javaslatot, de csak akkor, ha a
jogorvoslat bekerülhet.

A kormányoldal szóvivõje sajnálkozását fejez-
te ki, hogy oldalunk nem fogadja el a javaslatot.
Ezt követõen elismerte, hogy valóban nem tud-
ják hányan vannak az érdekeltek. Megjegyezte: a
kikerülésrõl országgyûlési határozat van, a be-
kerülésrõl viszont nincs. Végül azt is megjegyez-
te, hogy a jelenlegi kockázatbecslésben és koc-
kázatértékelésben is gondot lát.

Az államtitkár asszonyt követõen hozzászólt a
témához a kormányoldal részérõl az elõterjesz-
tést elkövetõ jogi szakértõ is. Elmondta: van
fellebbezési lehetõség, a bíróságnál. Majd hossza-
san magyarázta a javaslatukat. Tudomásunkra
hozta azt is, hogy a szakszervezet nevesítését az
Igazságügyi Minisztérium töröltette a szövegbõl.
Ez még érthetõ volt, de a magyarázat már fur-
csa: egy ügyfél nem adhat véleményt egy másik
ügyfélrõl.

A kijelentés élénk kacajt és jogos felháboro-
dást váltott ki az oldalunkon. Ugyanis a – vél-
hetõen szándékosan rosszul értelmezett helyzet
– a szakszervezetek teljes leírásához vezethet. Ez
mindenesetre furcsa egy szociáldemokrata több-
ségû kormánytól.

Az ügyfélstátuszt nem kértük, és nem kérjük –
jelentette ki szóvivõnk, különösen azért mert a
Munka Törvénykönyve és más jogszabályok egy-
értelmûen helyzetbe hozzák a szakszervezeteket.
A bírósági felülvizsgáltban, mint jogintézmény-
ben nem bízunk, különösen az idõmúlás miatt.
Elképesztõ idõk vannak. Az, hogy az országgyû-
lés csak a kikerülésrõl döntött egy dolog. Volt
már rá példa, hogy a többség rossz döntést
hozott. Egy nyilvánvalóan munkavállaló-ellenes
törvényt nem tudunk elfogadni. Nem mûködik
úgy a dolog, hogy a kormány csak a kikerülést
szorgalmazza, és nem veszi tudomásul, hogy két
oldala van az ügynek. Például régóta töreksze-
nek a korkedvezménybe a mûszakos dogozók az
életviteli problémák miatt. Kérjük a kormányt,
hogy változtasson az elõterjesztésen.

– Az, hogy a szakszervezet ilyen helyzetben
ügyfélként jelenjen meg elfogadhatatlan – hangzott
el e következõ hozzászólás az oldalunkról. Alap-
vetõ szociális ügyrõl van szó. A kormány szeret-
ne valamilyen költségtõl megszabadulni, de ilyen
áron? A körülmények, amik indokolttá teszik a
korkedvezményes nyugdíjat, nem változtak meg.
Nem kliens a szakszervezet. Ha ezt elfogadják,
bármit megtehetnek, mert precedenst jelent.

A munkáltatók szóvivõje megköszönte a kor-
mányoldal válaszát.

Életszerû, hogy vannak olyan munkakörök, ahol
nem lehet a körülményeket megváltoztatni –
ismerte el a kormányoldal szóvivõje, majd össze-
foglalta a helyzetet: a munkavállalói oldal nem
fogadja el a javaslatot, a munkáltatói oldal vi-
szont igen.

– A munkavállalói oldal tiltakozik ellene és
elutasítja – pontosított oldalelnökünk.

Mindenki egyetért
Ezzel e napirendi pont tárgyalását is lezártuk,

majd hozzákezdtünk a harmadikhoz, de elõtte
még némi átrendezõdés volt a kormányoldalon.
Az államtitkár asszony és jogász segítõi elmen-
tek, helyüket egy csinos fiatal hölgy foglalta el,
akirõl megtudtuk, hogy az SzMM jogi fõosztá-
lyának munkatársa. E személycserék folyama-
tát követve fölmerült bennem: hova jutnánk, ha
még lenne két tárgyalandó napirendi pont.

A kormányoldal képviselõje rövid hozzászó-
lásában kedvesen ismertette a javaslatot. Meg-
tudtuk, hogy jövõre is lesznek ünnepek, s azok
úgy esnek, hogy némi munkanap átmozgatást
kívánnak. Megtudtuk tõle azt is, hogy a kor-
mány egyetértett a javaslattal, amelyik a követ-
kezõ:

a) április 26., szombat munkanap,
május 2., péntek pihenõnap,

b) október 18., szombat munkanap,
október 24., péntek pihenõnap,

c) december 20., szombat munkanap,
december 24., szerda pihenõnap

Oldalelnökünk kijelentette: egyetértünk.
Egyetértünk – jelentette ki a munkáltatói oldal

elnöke.
E rövid körrel nemcsak e napirendi pont

tárgyalása, hanem a plenáris ülés is véget ért.
Ebédidõ révén még ettünk a szomszéd terem-
be kikészített szendvicsekbõl, majd elmen-
tünk haza.

�

Bolyai-díj negyedszer
Szeptember 30-án, immár negyedik alka-

lommal adják át a magyar tudományos élet
legrangosabb civil kezdeményezésû elismeré-
sét, az 50 ezer euróval járó Bolyai-díjat.

Mint azt Karsai Béla, a Bolyai-díj Alapít-
vány egyik létrehozója elmondta, a díj leg-
fõbb üzenete a hazai tudósok társadalmi el-
ismertségének növelése. Karsai Béla szerint
tudásalapú társadalmat kell építenünk, s a
felfedezések hasznosítása érdekében az ipar
és a szellemi mûhelyek között nagyon erõs
kapcsolatot kell kialakítani és fenntartani.
Az esemény sajtótájékoztatóján jelen volt a
Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetõ-he-
lyettese, Bicskei Botond is, aki hangsúlyoz-
ta, a Bolyai-díj odaítélésében kiemelt szem-
pont, hogy a kitüntetett Magyarországon tevé-
kenykedõ, aktív kutató legyen, aki az okta-
tásban, a példamutatásban is jeleskedik.



2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER2007. SZEPTEMBER SZÓSZÓLÓ 7

 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Az Országgyûlés június 25-i ülésnapján elfo-
gadta a Kjt. módosítását, ami a Magyar Köz-
löny 91. számának 6897. oldalán olvasható.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb
változásokat – indoklás, megjegyzés nélkül.

Áthelyezés, kirendelés
Kibõvül a kirendelést, áthelyezést indítványo-

zók köre a munkáltató fenntartójával, alapító-
jával. Ez azt jelenti, hogy például az MTA
egyik intézetébõl a másikba is áthelyezheti,
vagy munkára kirendelheti közalkalmazottjait.

Pályáztatás
Ez év szeptember 1-jétõl közalkalmazotti jog-

viszony pályázat alapján létesíthetõ, kivéve a
kivételeket. A cél az, hogy a munkahely alap-
tevékenységét meghatározó munkaköröket csak
pályázati úton lehessen betölteni, várhatóan a
többi lesz a kivétel.  A pályázat tartalmát, a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató
határozza meg. A kivételekrõl miniszter ren-
delkezhet, a kutatóintézetekre vonatkozóan a
49-es kormányrendelet szabályozhatja ezt. A
kormányrendelet minden bizonnyal azt fogja
tartalmazni, hogy a kutatóintézetekben csak a
tudományos kutatói munkaköröket kell pá-
lyázat útján betölteni.

Próbaidõ
Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor meg-

határozott munkakörökben minimum három,
maximum négy hónap próbaidõ megállapítása
kötelezõ – kivéve, ha gyakornoki idõt kell ki-

kötni, ha áthelyezéssel, vagy határozott idejû
szerzõdéssel alkalmazzák a közalkalmazottat.
A miniszter munkakörönként megállapíthatja
azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte
esetén nem lehet próbaidõt megállapítani. A
kormányrendeletünk állapíthatja meg, milyen
esetekben nem szükséges próbaidõt kikötni.

Gyakornoki idõ
A munkáltató alaptevékenységébe tartozó

munkakörökben kötelezõ gyakornoki idõ és
gyakornoki vizsga  elõírása – szól az indok-
lás. A törvény szerint az E-H fizetési osztály-
ba soroltak, vagyis a diplomások alkalmazá-
sakor – áthelyezés esetén is – gyakornoki idõ
kikötése kötelezõ, ha nem rendelkezik három
évet meghaladó szakmai gyakorlattal. (Ez nem
vonatkozik a I-J osztályba besoroltakra, va-
lamint az oktatói-kutatói besorolásúkra.)

Felsõfokú, nem fõiskolai, vagy egyetemi vég-
zettség esetén kettõ, fõiskolai, egyetemi vég-
zettség esetén három év a gyakornoki idõ.

A miniszter (nálunk kormányrendelet) álla-
píthatja meg a munkáltató alaptevékenységé-
nek ellátásával összefüggõ munkakört, és
munkakörönként azt az iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szakképesítést, amely szak-
mai gyakorlatnak minõsül.

A miniszter által meghatározott követelmé-
nyek alapján (a kutatóintézetekben kormány-
rendelet) a munkáltató állapítja meg a gyakor-
noki idõvel kapcsolatos szakmai kötelezettsé-
geket, a számonkérés feltételeit, a minõsítés
szabályait, a szakmai vezetõ feladatait. A gya-
kornoki idõ lejártának hónapjában a közal-
kalmazottat minõsíteni kell, ha „nem megfe-
lelt” a minõsítés, akkor az illetõ közalkalma-
zotti jogviszonya megszûnik.

Vezetõi megbízatás
Az indoklás szerint vannak olyan vezetõi

munkakörök, például kórházigazgató, egy
egyetem gazdasági vezetõje, akikkel szemben
az elvárások hasonlóak a vállalkozói szférá-
éhoz. Ezért ezekben a munkakörökben fog-
lalkoztatottakra az Mt. paragrafusai vonat-
koznak. Ezeket a munkaköröket, a kinevezés
és a megbízás feltételeit a miniszter állapítja
meg (kormányrendelet).  A Kjt. lehetõvé te-
szi, hogy magasabb vezetõi megbízás akár
határozott, akár határozatlan idõre szóljon.
Megszüntethetõ lemondással, a határozott idõ
elteltével, vagy a megbízás visszavonásával.
A megszûnés után a közalkalmazottat kine-
vezése szerinti munkakörében kell tovább-
foglalkoztatni.

Változások a közalkalmazotti törvényben

A Bolyai-díjat eddig hárman kapták meg:
dr. Freund Tamás akadémikus, agykutató,
a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
igazgatója. Neki és munkatársainak nagy sze-
repük van a szorongásgátlók és az
antiepileptikumok fejlesztésében. Dr. Freund
Tamás idén elnyerte a tudományos újság-
írók által odaítélt „Az év ismeretterjesztõ
tudósa” címet is. A Bolyai-díj 2002-es nyer-
tese dr. Roska Tamás akadémikus, elektro-
nikai mérnök-kutató volt, akinek figyelme a
processzoros celluláris számítógépek, illet-
ve a nano-bio-info-medicinális technológiák
új iparágat is formáló területén egy új egye-
temi alapképzési szak megalapítása felé irá-
nyul. A Bolyai-díj legutóbbi elismertje dr.
Bor Zsolt akadémikus, lézerfizikus a szem-
sebészet területén folytatja kutatásait. Cél-
ja, hogy a látás élessége a természet adta
korlátoknál is tökéletesebbé válhasson egy
egyszerû mûtét segítségével.    K. M.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány aláírta
a nyolcezredik elfogadóhelyi megállapodást az
üdülési csekk felhasználhatóságának kibõvíté-
se érdekében.

 A megállapodás lehetõvé teszi, hogy a Ma-
gyar Állami Operaházban 2007. szeptember 1-
tõl fizetõeszközként használhassák üdülési
csekkjeiket az azzal rendelkezõ honfitársaink.

Az alapítvány célja, hogy az adókedvezménnyel
preferált üdülési csekk-rendszer segítségével
egyre több munkavállaló és hozzátartozója szá-
mára legyen elérhetõ a pihenés, üdülés, kikap-
csolódás.

2007. július végéig
9800 gazdálkodó, össze-
sen 1,2 millió jelenlegi
és korábbi alkalmazott-
jának, valamint ezen sze-
mélyek közeli hozzátar-
tozójának 21 milliárd
forint értékben biztosí-
tott kedvezményes üdü-
lési csekket.

Budapesti
eredmények

2007. év elsõ hat hó-
napjában mind az üdü-
lési csekk iránti vásár-
lási kedv, mind a bevál-
tás területén jelentõs nö-
vekedést tapasztaltak.

Az eredmények tükrében
érzékelhetõ, hogy az ala-
pítvány célkitûzése, a széleskörû társadalmi
összefogás megvalósulni látszik, hiszen az üdü-
lési csekk révén egyre több magyar állampolgár
tud piheni, üdülni, kikapcsolódni. Budapesten
9.683.029.000 forint értékben – az elõzõ év
hasonló idõszakában 8.380.604.000 forintért –
vásároltak a gazdálkodók kedvezményes üdülési
csekket 533.531 fõ részére. Az elõzõ év hasonló
idõszakában ez 284.230 fõ volt.

Az üdülési csekkek tulajdonosai 1.967.705.000
forint értékû szolgáltatást vettek igénybe – az
elõzõ év hasonló idõszakában ez az összeg
488.562.000 forint volt. A fõvárosban 450
üdülési csekk elfogadóhely található.

Üdülési csekkért
belföldi utasbiztosítás

Az üdülési csekkeket kibocsátó Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány és az Allianz Hungária
együttmûködési szerzõdést kötött, melynek
értelmében július 5-étõl belföldi utasbiztosí-
tást lehet vásárolni a biztosító fiókjaikban,
üdülési csekkért is.

A két szervezet 2007. július 5-én megállapo-
dásban rögzíti ezt az együttmûködést, az üdü-
lési csekk elfogadásának részletes szabályait,
és az új biztosítás bevezetését.

  Az együttmûködést és az üdülési csekk
felhasználhatóságának ilyen módon is történõ
kibõvítését támogatja  Dr. Ujhelyi István, az
Önkormányzati- és Területfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára is.

Az Allianz Hungária által az üdülési csekk-
hez kínált új termék egy belföldi utasbiztosí-
tás, amely minimum egy-, maximumöthetes
tartamú lehet, díja pedig egy fõ részére egy
hétre 1000 forint. A díjat az új megállapodás
alapján üdülési csekkel is ki lehet fizetni.
Mivel üdülési csekk értékébõl visszaadni nem

lehet, a biztosítás díja bi-
zonyos esetekben részben
készpénzben is fizethetõ.
Az üdülési csekkel az
ügyfél családtagjai, bará-
tai részére is megvásá-
rolhatja a biztosítást.

A biztosítás egy baleset-
biztosítási és egy poggyász-
biztosítási elembõl áll. A
baleset-biztosítás a bizto-
sított kockázatviselési ide-
je alatt bekövetkezõ bal-
esetbõl eredõ halála ese-
tén ötmillió forintot fizet
a biztosított örököseinek,
teljes vagy részleges egész-
ségkárosodása esetén a
biztosítási összeg – 2,5
millió forint – egészségká-
rosodás mértékével ará-
nyos részét fizeti ki társa-

ságunk a biztosítottnak.  Nyolc napon túli kór-
házi kezelése esetén 10 000 forint napi térítést
fizet társaságunk a biztosítottnak a kórházi ke-
zelés teljes idõtartamára, de legfeljebb 90 napra.

A poggyászbiztosítás alapján a biztosított
poggyászának ellopása, elrablása, vagy baleset
miatti sérülése esetén társaságunk kifizeti az
ellopott vagy sérült vagyontárgy árát, de össze-
sen legfeljebb 150 000
forintot. A biztosított
személyes iratainak az
ellopása, elrablása ese-
tén az iratok újra beszer-
zésének a költségét té-
rítjük maximum 10 000
forintig. A biztosítás ki-
zárólag a Magyarország
területére érvényes.

További információval
várják az ügyfeleket a 06-
40-421-421-es, helyi ta-
rifával hívható  kék szá-
mon, illetve az Allianz fi-
ókjaiban és kirendeltsé-
geiben, valamint a
www.allianz.hu honla-
pon.

   Üdülési csekk-
elfogadóhelyek száma

Szálláshely 4 736
Közösségi közlekedés
(22 szerzõdõ partnernél
közel 300 szolgáltatási hely) 22
Utazási Iroda 353
Étterem 2 287
Egészségmegõrzés,
betegségmegelõzés 216
Sportszolgáltatás 233
Fürdõ, aquapark,
strandszolgáltatás 102
Kulturális szolgáltatás (Operaház) 36
Állat- és növénykert 7
Horgászengedély 5
Hungaroring 1
Hungexpo 1
Belföldi utasbiztosítás 1
ÖSSZESEN 8000

MÁR  NYOLCEZER ELFOGADÓHELY


