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SZOSZOLO 
A kormány jóváhagyta az akadémiai törvény-

módosítás szövegtervezetét, s várhatóan a febru-
ári parlamenti szavazás és az esetleges módosí-
tások után március közepén hatályba is lép. 

De vajon ez a jogszabályi változtatás milyen új-
donságot jelent az MTA-s kutatóintézetek mű ködé-
sében? - kérdeztük Molnár Károlyt (képünkön), ku-
tatás-fejlesztésért felelő s tárca nélküli minisztert. 

- Az intézetek jövő je biztosított, a mű ködésüket e 
módosítás nem fogja érinteni. Az irányítási rendszer 
változik úgy, hogy az igazgatótanács mellett lesz egy 
vezető  testület, amelynek a döntését az akadémia 
elnöke fogja jóváhagyni. 

- Miniszter úr, mit gondol, milyen szerepnek, 
feladatnak kell eleget tennie egy XXL századi 
kutatóintézetnek? 

- Ma az alapkutatással foglalkozó intézeteknek 
már alkalmazott kutatást is végezniük kell, s olyan 
eredményeket szolgáltatniuk, amelyek javítják az 
ország gazdasági versenyképességét. A kutatóinté-
zeteknek egyre nagyobb lesz a feladata és a jelentő -
sége, ezt forrásoldalról mi is igyekszünk megtámo-
gatni. 

- Ez mit jelent pontosan? 
- A jövő ben első sorban nem intézeteket, hanem 

projekteket kívánunk támogatni, ehhez arra van 
szükség, hogy szakértő k, kutatóintézeti csoportok 
összefogjanak. Tudásközpontokat hozunk létre, 
konzorciumi pályázatokat írunk ki, a húzóágaza-
tok irányába igyekszünk koncentrálni az erő ket. Azt 
szeretnék elérni, hogy egy intézet vagy kutató ne 
egyénileg próbáljon pályázati pénzt elnyerni, hanem 
egy nagy projekt részesévé váljon. 

Magyarország ma 250-270 milliárd forintot költ 
kutatás-fejlesztésre, ennek a fele állami, illetve EU-
s forrás, a másik része vállalati K+F hozzájárulás. 
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Ez az arány korábban 70-
30 százalékos volt, s a cél 
ennek a megfordítása, 
azaz a ráfordítások há-
romnegyede származzon a 
vállalati szektorból, hason-
lóan a nyugat-európai gya-
korlathoz. 

A vállalatokat ebben a folyamatban a meghirdetett 
projektekkel érdekeltté kell tennünk. Örömteli, hogy 
a nemrégiben lezajlott NKTH-s pályázathirdetésen 
az elnyerhető  26 milliárd forint 57 százalékát kis-
és középvállalatok kapták. 

- Mely kutatási területek a legsikeresebbek? Mi-
lyen témáknak van most első dlegesen prioritásuk? 

- Nagyon sikeres a hazai gyógyszeripar, a jármű -
ipar beszállítói ága, a biotechnológia, s jók vagyunk 
az orvosi mű szerek, vizsgálati módszerek fejleszté-
sében is. Fontos az agrárium, illetve a megújuló 
energetikai bizonyos területei. 

A legújabb prioritása az öregedő  társadalommal 
kapcsolatos technológiai fejlesztéseknek van. 
- Pálinkás elnök úr nyilatkozta a múltkori lap-

számunkban, hogy elképzelhető nek tart egy kisebb 
kutatóhálózatot, illetve intézeti összevonásokat is. 
Mi errő l a véleménye? 

- Az kétségtelen, hogy egy néhány fő vel mű ködő  
tanszék vagy egy kislétszámú intézet nem feltétlenül 
életképes. En is azt gondolom, hogy a nagyobb hal-
mazok sokkal eredményesebbek, azok, ahol egy 
adott problémának több szakértő je van, s nem né-
hány specialista keresi a megoldást. Támogatom 
elnök úr azon törekvését, hogy a kutatóhálózatot 
megvizsgálva egy átalakulási folyamat kezdő djön, 
ahol a koncentráción lesz a hangsúly. 

- Mindez létszámcsökkentést is jelent? 
- Ez nincs szándékunkban. Magyarországon a 

kutatói létszám messze az Európai Uniós átlag alatt 
van. A humánerő forrás pótlása szerintem legalább 
olyan súlyú kérdés, mint a forráshiány. 

- Ön szerint hogyan lehetne ezt orvosolni? 
- Első sorban vonzóvá kell tenni a kutatói pályát, 

s ezt már a közép-, ső t az általános iskolákban el 
kellene kezdeni. 

Persze fontos szempont az erkölcsi, anyagi meg-
becsülés, az infrastruktúra kérdése is, de úgy vé-
lem, a közvélemény nem látja tisztán, milyen na-
gyon nagy szükség van a kutatók munkájára, hi-
szen ez a jövő nk záloga. Az elkövetkező kben na-
gyobb médiapublicitást is szeretnénk szentelni a 
kutatásnak. 

(Folytatás a második oldalon) 

Szükségünk van egymásra 

„Koncentrációra van szükség" 
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„Koncentrációra van szükség" 
(Folytatás a címlapról) 

- Nekem úgy tű nik, jók vagyunk egy-egy innová-
ció kitalálásában, de az ötletek valahogy mégsem 
tudnak megvalósulni. 

- Ez így van. Ennek érdekében elhatároztuk, hogy 
gyorsítani fogjuk a szabadalmaztatási eljárást: egy 
éven belül minden bejelentést elbírálunk, és meg-
próbálunk segítséget adni a szabadalmak fenntar-
tásához is. Szeretnénk azt a gyakorlatot is oldani, 
hogy a csapatmunkák eredményeként született újí-
tás ne kizárólag a megbízó cég tulajdona legyen, 
hanem az érintett kutatóké is. 
- Ugyancsak Pálinkás elnök úr említette tervei 

között, hogy az akadémiai kutatóhálózatban lét-
rehoz néhány kiemelt kutatói státuszhelyet, ahol 
nyugati fizetésekért és munkakörülmények között 
dolgozhatnak elismert szakemberek. 

- Jó ötletnek tartom, hogy a legkiválóbb 5-10 hazai 
kutatót ilyen módon „jutalmazzuk", és a magasabb 
megbecsülés is vonzóvá teszi ezt a pályát, de a 
megvalósítása nehéz vezető i döntés lesz. 

Biztos, hogy feszültségeket is generál majd, de 
ennek a lépésnek az elő remutató része fontosabb. 

- A TUDOSZ évek óta szorgalmazza a költségve-
tési kutatóintézetekben dolgozók számára a ha-
sonló kutatási feltételek biztosítását. Kívánnak-e 
ezzel a közeljövő ben foglalkozni? 

- Én nem hiszem, hogy olyan nagy lenne az elté-
rés. A bértáblában jelentő s különbség nincsen, s 
az infrastrukturális feltételek is hasonlóak. Azt min-
denesetre lényegesnek tartom, hogy ez a két intéz-
ményhálózat közeledjen egymáshoz, együttmű köd- 

jön: a kutatók is bekapcsolódjanak az oktatásba, 
a doktoranduszképzésbe, s az egyetemi oktatók is 
vállaljanak szerepet a kutatóintézetekben. 

- Véleménye szerint van-e annak realitása, hogy 
a különböző  tárcáknál lévő  intézetek egy „gazdá-
hoz" kerüljenek? 

- A tárcák vezető i azt mondják, hogy ezen intéze-
teknél erő sebb a specifikum, mint a kutatás, ezért 
vannak egyelő re különböző  minisztériumokhoz ren-
delve. Hosszú távon bizonyára megtörténik a a kö-
zeledés, szerintem 5-10 éven belül már egy szoro-
sabb halmazról beszélhetünk. 

- Az Európai Kutatói Charta a kutatóhelyeken 
dolgozók számára a határozatlan idej ű  munkaszer-
ző dést ajánlja, ami összhangban van más Európai 
Uniósfoglalkoztatási irányelvvel is. A TUDOSZ egyik 
célja, hogy a kutatók következő  évi alkalmazása 
ne a költségvetési támogatástól függjön, hanem a 
kutató teljesítményétő l. Errő l mit gondol? 

- Mind a két intézethálózatnál csak részben fedezi 
a költségvetési támogatás a kutatóintézetek kiadása-
it, így mindkét hálózat feladata, hogy a mű ködési 
költségek egy részét maga termelje meg. Ezzel a gya-
korlattal teljes mértékben egyetértek: az intézetek alap 
és alkalmazott kutatásként konkrét feladatokat old-
janak meg, amelyek a társadalom, az ipar számára 
haszonnal járnak. Az viszont kétségtelen, hogy ahol 
az alapkutatás nagyobb arányú, ott nagyobb mérté-
kű  állami támogatást kell biztosítani. 2009-re az 
OTKA nem tudta a 10 százalékos növekményt bizto-
sítani, ezért a kormány az innovációs alapból 2 mil-
liárd forinttal hozzájárul az Akadémia költségvetés- 
éhez. 	 Kovács Melitta 

Elfogadták az Európai Kutatási Térség jövő képét 
Brüsszelben üléseztek december elején a kutatás-fej-
lesztésért felelő s miniszterek. A magyar delegációt dr. 
Molnár Károly kutatás- fejlesztésért felelő s tárca nél-
küli miniszter vezette. A Versenyképességi Tanácsülés 
kutatási napjának fő  témái az Európai Kutatási Térség 
jövő képének elfogadása, a jövő ben létrehozandó kuta-
tási infrastruktúrák jogi keretének kialakítása és a kö-
zös programozás voltak. 

Az Európai Kutatási Térség 2020-as jövő képét a 
szlovén elnökség alatt elindított ljubljanai folyamat első  
lépéseként fogadták el. 

Ehhez illeszkedik Európa tudományos és technológi-
ai bázisának erő sítése, a kutatói humánerő forrás fej-
lesztése, a kutatási, innovációs és oktatási rendszer 
modernizálása, a kutatói karrierfejlesztés, a tagállam-
ok közötti intenzívebb együttmű ködés és a tudás sza-
bad áramlásának megvalósulása. 

Európa egyre több olyan társadalmi kihívással talál-
ja szemben magát, melyet egyedül az országok vagy 
régiók nem tudnak megoldani. Ezért olyan területe-
ken, mint a klímaváltozas, az öregedéssel kapcsolatos 
betegségek, a megújuló energia, ritka betegségek stb. a 
tagállamok összefogására van szükség. 

A kutatások összehangolását sürgeti például az a 
tény, hogy Európában 65 éves korára minden 20 
emberból 1 szenved dementiatól. Az Európában  

dementiától szenvedő  betegek mintegy 50-70 százalé-
ka szenved Alzheimer kórban, mely körülbelül 5,5 
millió beteget jelent. Ez a szám 2040-re a becslések 
szerint 10,4 millióra fog nő ni. Európában a dementia 
gyógyításának költségei 80 milliárd euróra rúgnak 
evente. 

Az Alzheimer kórt sem megelő zni, sem gyógyítani 
nem lehet a mai ismeretek szerint. Ma a kifejezetten 
Alzheimer-kutatásra fordított összegek Európában je-
lentő sen elmaradnak az USA-hoz képest. Az erő for-
rások szét vannak szórva az egyes tagállamokban, 
mindez pedig pazarló duplikációhoz vezethet a 27 tag-
államban. 

Ezért Magyarország is bekapcsolódik abba a közös 
munkába, amelyet Franciaország kezdeményezésére 
kezdtek el a neurodegeneratív betegségek területén, 
kiemelt hangsúlyt fektetve az Alzheimer kórra. 

A Tanácsülésen megtörtént az első  lépés azon rende-
lettervezet elfogadása érdekében, melynek célja a jövő -
ben megépítendő  európai kutatási infrastruktúrák jogi 
keretének kialakítása. 

Az emberi tevékenységek következtében jelentő sen 
romlott a tengerek minosége, ezért úgynevezett Taná-
csi következtetést fogadtak el a tengerkutatás európai 
stratégiájáról, továbbá a nemzetközi együttmű ködés 
európai stratégiai keretérő l. 
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Haditudósítás 
2008. október 9. csütörtök 14 óra 

Ha ő sz, akkor bértárgyalás, s lévén október, 
meglehető sen késő n kezdtük el, ugyanis voltak 

évek, mikor már augusztus végén belevágtunk. De 
legalább elkezdtük, és igazából úgysem a kezdés, ha-

nem a sikeres, még jó idő ben meghozott döntés az érde-
kes. Ez nemcsak a versenyszféra, hanem a közszféra 
szempontjából is fontos, ugyanis az OÉT-en hozott dön-
tések kihatnak a közszféra tárgyalásaira is. 

Átrajzolódott pénzpiac 
A délután kezdő dő  tárgyalások elő tt tartottuk az oldal-

ülést, s ez azért is fontos volt, mert az elő zetes megál-
lapodás szerint 13 órakor adtuk át egymásnak a bértár-
gyalás alapjául szolgáló javaslatokat. Mi a minimálbér-
re, a kormányoldal meg a bérajánlásra vonatkozót. Erre 
pedig föl kellett készülni, ami természetesen megtörtént. 

A 14 órakor kezdő dő  ülést a KHEM Akadémia utcai 
épületének II. emeleti klubtermében tartottuk, a követ-
kező  napirenddel: 

1. A 2009. évi bértárgyalások megkezdése. Elő terjesz-
tő  a kormányzati és a munkavállalói oldal. 

2. Elő terjesztés a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetésérő l szóló törvényjavaslatról 

3. Elő terjesztés az egyes szociális és foglalkoztatási 
tárgyú törvényeknek az „Ut a munkához" programhoz 
kapcsolódó módosításáról. 

4. Elő terjesztés a szakképzési hozzájárulásról • és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény módosításának tervezetérő l. 

E három pont elő terjesztő je a kormányzati oldal volt. 
5. Konzultáció a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

(Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit érintő ) törvény-
javaslathoz az Országgyű lés Foglakoztatási és Munka-
ügyi Bizottsága által benyújtott módosító javaslatról. 

Napirend elő tti kérdés nem volt, s így egybő l az első  
napirendi ponttal kezdhettünk. A kormányoldalt elnök-
lő  MEH államtitkár vezette föl a kérdést a hagyományok-
ra hivatkozva, s ismertetve a 2008. évi helyzetet. E sze-
rint a 2008. évi ajánlás megfontolt és jól kalkulálható 
volt, jó irányba befolyásolta a helyi ajánlásokat. Megál-
lapította azt is, hogy a konvergenciaprogram jobb ered-
ményekkel halad a tervezetnél, s ez jó feltétele a megál-
lapodásnak. Gondot csak a világgazdaság problémái okoz-
nak, ugyanis némiképp átrajzolódott a világ pénzpiaca. 
Ezt a problémát viszont a javaslat még nem tartalmazza, 
ezért újra kell gondolni mindent. Többek közt a kor-
mánynak át kell dolgozni a benyújtott költségvetést. Ezért 
hozzájárulásunkat kérte, hogy rövid idő n belül egy kor-
rigáló javaslatot tehessenek, majd ismertette a bernöve-
kedés elveit: 

1..2009-ben a keresetek reálértéke növekedni fog. Ezzel 
számoltak, jegyezte meg. 

2. A keresetek növekedés-mértékének beállításakor szá-
mítani kell arra, hogy a foglalkoztatás bő vítéséhez is kell 
keret. 

3. A hároméves bértárgyalást külön kell értékelni, de 
a hozzá fű zött várakozásokat - a kiszámíthatóságot és 
egyértelmű séget, valamint a szakképesítés elismerését -
hozta. 

4. Technikai korlátot jelent, hogy az országgyű lés no-
vember 14-én szavaz az adó- és jaruléktörvényrő l. 

5. A kormány a megállapodás szándékával ült az asz-
talhoz és bármikor képes tárgyalni. 

A hároméves megállapodás nagyon fontos szolgálatot 
tett az évközi bértárgyalásoknak, vette át a szót oldalel-
nökünk, s remélte, hogy az október 17-ei OET-ülésre a  

kormány a mostani javaslat korrekciós javaslatát is el 
tudja készíteni. 

A kormány tesz javaslatot a keresetnövekedés, s mi a 
minimálbér-növekedés mértékére, mondta oldalunk szó-
vivő je. Célunk, hogy fenntartsuk a többelemes minimál-
bér-rendszert, mert e rendszer jól mű ködik. Elveink: 

1. Milyen viszonyban van a minimálbér nettó tartalma 
a létminimummal? 	 • 

2. Milyen viszonyban van a nettó tartalom az átlagke-
reset nettó tartalmával? 
• Egyébként mindkét viszonyítással baj van. Ha azt akar-
juk, hogy munkabérrel meg lehessen keresni a létmini-
mumot, akkor a minimálbernek 91 100 forintnak kel-
lene lennie. E törekvésünkrő l nem tudunk lemondani, 
de figyelembe vesszük a minimálbér emelésének hatását 
a rendszerre és keresetnövelési céljainkra. Ezért javas-
latunk: a minimálbér 80 000 forint legyen, a legkisebb 
szakmunkáskereset ennek 120, a legkisebb felső fokú 
kereset ennek 125 százaléka. Ezen túlmenő en egy há-
roméves megállapodásra törekszünk. Fontosnak tartjuk 
a tárgyalásokat és mielő bb szeretnénk megállapodni. Az 
adótörvények módosítása csak a munkavallalók egy ré-
szénél hoz javulást - jegyezte meg a végén. 

Egyeztettünk, de kevés idő nk volt felkészülni, kezdte 
hozzászólását a munkáltatók szóvivő je. Ezért ma nem is 
mondunk számokat. Végül megjegyezte, hogy az oldal 
döntő  többsége sem három-, sem kétéves mezállapodást 
nem akar kötni. 

A minimálbér-javaslatunkra a kormányoldal elnöke óva-
tosan reagált, majd az adótörvények hatásáról szólt 
néhány szót, és közölte, hogy 17-ére hozzák az újabb 
javaslatukat. 

Forráskeresés 
Ezzel le is zártuk a napirendet és áttértünk a költség-

vetés tárgyalására. A témát a pénzügyminiszter ismer-
tette. Lényegében elmondta, hogy mit kellett, és min nem 
kívánnak v£toztatni, de számokat nem ismertetett, mert 
még dolgoznak rajtuk. Azokat csak 17-e elő tt adják át. 

Megnéztük a költségvetést és csak néhány kérdésre 
koncentráltunk, mondta oldalunk szóvivő je, megjegyez-
ve, hogy ilyen gyors változások nem voltak eddig: 

- hiányzik a gazdaság másik lába a teljesítmény-olda-
lon; 

- versenyképességhez honnan teremtő dik a forrás; 
- mitő l nő  a foglalkoztatás; 
- milyen keresetnövekedéssel számol a költségvetés? 
Az állami alkalmazásban lévő knél több csoport van, 

ahol nincs megoldva a túlmunka díjazása. ennek a for-
rását meg kell találni. 

Nem lelkesítő  egy olyan elő terjesztésrő l véleményt 
mondani, amelynek a realitásában már a készítő je is 
bizonytalan - kezdte mondókáját a munkáltatók szóvi-
vő je. Elkeserítő  a költségvetés bevételi oldala. Azt várták 
tő le, hogy a versenyképesség szempontja felerő södik. 

A hozzászólásokra a pénzügyminiszter hosszan és nem 
túl meggyő ző en reagált, majd lezártuk e napirendi pon-
tot is, hogy egy rövid szünet a következő vel folytassuk. 

Nem első  alkalommal tárgyaljuk a témát - kezdte a 
kormányoldal új elnöke, a munkaügyi államtitkár. Ugyan-
is közben csere történt a kormányoldalon, az eddig el-
nöklő  MEH államtitkár elment, s ő t váltotta a munka-
ügyi államtitkár (elő fordult már az is, hogy mindketten 
itt voltak, de ekkor felosztották a terepet). Célunk minél 
több embert visszatéríteni a foglalkoztatásba. 

Ő t követő en a kormányoldal szóvivő je, az SZMM ille- c> 
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=> tékes szakállamtitkára ismertette a korábban már rög-

zített és számunkra elküldött leírtakat. 
Magyarország egyik legnagyobb problémája, hogy rend-

kívül alacsony a foglalkoztatási szint, vette át a szót 
oldalunk szóvivő je. Mi minden olyan megoldást támoga-
tunk, ami ezen változtat és javítja a foglalkoztatást. Végül 
még tett jó néhány konkrét észrevételt is meglehető sen 
hosszasan. 

A kormányoldal szóvivő je lényegesen tömörebben szólt. 
Bejelentette, hogy támogatják az elő terjesztést, mert a 
koncepcióval is egyetértenek. 

Ezt követő en még lezajlott egy újabb szóváltás olda-
lunk és a kormányoldal szóvivő je között, majd áttértünk 
a következő  napirendi pontra. 

A témának volt bizottsági elő készítése, 
jelentette be a kormányoldal szóvivő je az 
elő bbi témánál is e szerepet betöltő  szak-
államtitkár. 

E bejelentést követő en mind oldalunk, 
mind a munkáltatói oldal szóvivő je rövi-
den reagált, majd lezártuk a témát. 

Az utolsó napirendi pont tárgyalásának 
bevezetéseként a kormányoldal szóvivő je, 
az SZMM egy másik szakállamtitkára 
ismertette az elő zményeket, miszerint az 
Országgyű lés Foglalkoztatási Bizottsága 
két olyan módosító indítványt fogadott el, 
amely érinti az OÉT-et. 

Az egyik esetben nem tiltakozunk a 
javaslat ellen, a másik javaslatot pedig nem támogatjuk 
— jelentette ki oldalelnökünk. 

A munkáltatók viszont egyértelmű en támogatták a 
módosítást. 

Még elvitatkozgattunk a témán és azon, hogy M kezde-
ményezte az elő terjesztést, majd lezártuk e tema tárgya-
lását is. Még megállapodtunk abban, hogy nagy valószí-
nű séggel 13-án es 31-én tartunk OÉT-et, s lezártuk a 
napot. 

2008. október 17. péntek 9 óra 
Most normál idő ben és normál helyen, az Alkotmány 

utcában folytattuk a megkezdett bértárgyalásokat, majd 
második napirendi pontként az OÉT II. félévi munka-
programjával foglalkoztunk. 

Kezdetnek napirend elő tti elő terjesztésként a pénzügy-
'miniszter ismertette a költségvetés módosítására tett 
javaslatot, s azokat az intézkedéseket, melyeket a pénz-
ügyi rendszer stabilizálása érdekében tettek. Elmondta 
azt is, hogy december 15-én lesz a zárószavazás. 

Költségvetés kell 
Oldalunk az elő ző  ülésen már ismertette álláspontját 

e témával kapcsolatban — mondta oldalelnökünk. Költ-
ségvetés kell, már csak a stabilizáció miatt is. 

A munkáltatók szóvivő je megköszönte az elő terjesztést, 
és az évközi felülvizsgálat lehető ségét. 

Rengeteg körülmény figyelembevételével jutottunk el ide, 
jegyezte meg következő  körben a a pénzügyminiszter. Ilyen 
rövid idő  alatt ilyen rövid változás nem volt a világban, 
ezért rá is kell tekinteni év közben, de belenyúlni csak 
akkor szabad, ha muszáj. A szociális gondoskodás ke-
retét be fogják tartani, de mást nem ígérhet, mondta a 
végén. 

Ezt követő en hosszas párbeszéd alakult ki a munkál-
tatói és a kormányoldal képviselő i között. Kérdések, 
hozzászólások, válaszok röpködtek, s idő nként az olda-
lunkról is elhngzott egy-egy közbeszólás. 

A következo kormányoldali napirend elő tti elő terjesz-
tést a kormányoldal elnöke, a MEH államtitkára is-
mér-tette. Bejelentette: az Alkotmánybíróság döntött az 
OÉT törvényrő l. A bejelentést nem kommentálta, vi-
szont ismertette a kormány várható lépéseit. E szerint  

a döntés a kormány viszonyát az OÉT-hez nem változ-
tatja meg. Célszerű  lenne, ha a három oldal közös 
javaslatotot adna, s az elő készítést a Munkajogi Bizott-
ság készítse elő . 

Oldalelnökünk egyetértett e javaslattal. 1988 óta mű -
ködik a háromoldalú érdekegyeztetés, s ezen nem változ-
tat az AB döntése — tette hozzá. Tárgyaljunk a munka-
jogi bizottságban. 

A munkáltatók egyetértettek velünk. Az, hogy a kilenc 
bíró közül négynek különvéleménye volt minosíti a dön-
tést. Ok is egyetértettek a bizottság felkérésével. 

Még vagy két körön keresztül elpolemizáltunk a kér-
désrol, mielő tt lezártuk a témát, hogy végre hozzákezd-

hessünk a napirend tárgyalásához. De 
1V azelő tt a munkáltatók oldalelnöke még 

15 perc szünetet kért. Megkapta. 
*, 	A szünetet követő en kezdtünk hozzá 

az első  napirendi pont tárgyalásához. 
A kormányoldal elnöke kezdte: a kor-
mány indító javaslatát újra kell gon-
dolni, a döntés csak délután fog meg-
születni, s holnap adják át az írásos 
javaslatot. Szóban annyit tett hozzá, 
hogy a keresetek reálértékének a meg-
ő rzesét tartják vállalható célkitű zésnek 
január 1-jétő l. Ehhez bruttó 4-5 szá-
zalékos növekedésre van szükség. Ez 
az induló javaslatuk, de szélesebb 
sávot is el tudnak képzelni. Hozzátet-

te: e javaslat 2009. január 1-jétő l lépjen életbe, de 
2009 közepén vissza kívánnak térni értékelésre és 
esetleges korrekcióra. Azt viszont természetesnek tart-
ják, ha a szakszervezetek a minimálbérre új javasla-
tot tesznek, de a minimálbért és a garantált minimu-
mot megő rzendő nek tartják. 

Ezt követő en a munkáltatók kérésére újabb, körülbe-
lül 25 perces szünetet tartottunk, majd átpasszolták 
nekünk a szót, hogy ismertessük a minimálbérre tett 
javaslatunkat. 

Megtettük. Oldalelnökünk hosszas felvezetés után, 
melyben méltatta a hároméves megállapodást és a ga-
rantált bérek rendszerét, bejelentette, hogy 2009. január 
1-tő l 80 000 forintot javasolunk minimálbérnek. A kor-
mány ajánlott keresetnövekedésre tett 4-5 százalékos 
javaslatát viszont nem fogadjuk el, tette még hozzá. 

A munkáltatók szóvivő je hossza és körülményes felve-
zetés után bejelentette: az oldal tagjai a minimálbér 
szinten tartását egyhangúlag támogatják és nem javasol-
nak kereset emelest. Jelentos többségük nem támogatja 
a garantált bérminimum fenntartásat. 

Ezt követő en még több kört futottunk, amihez egyre 
többen csatlakoztak, leginkább fölöslegesen, de eredmény 
nélkül. Végül abban maradtunk, hogy a költségvetés új 
számainak ismeretében folytatjuk. 

A második napirendi pont tárgyalásának bevezető je-
ként az OÉT titkárság kormányoldali szóvivő je ismertet-
te a 2. félév programját, melyet mindhárom oldal elfoga-
dott, s ezzel le~k az ülést, megjegyezve, hogy október 
31-én folytatjuk. 

2008. október 31. péntek 11 óra 
Folytattuk. Most is a KHEM épületének klubtermé-

ben. A napirenden két téma szerepelt, az egyik elméleti-
leg megosztva: 

1/a Elő terjesztés a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetésérő l szóló törvényjavaslatról. 

1/b Elő terjesztés a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetését megalapozó egyes törvények módosításgól 
szóló törvényjavaslatról. 

E két téma elő terjesztő je a kormányzati oldal volt. 
2. A 2009. évi bértárgyalások folytatása. Elő terjesztő  

a kormányzati és a munkavállalói oldal. 
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Négyszázmilliárdos csökkenés 
Napirend elő tt a kormányzati oldal elnökének, a MEH 

államtitkárának volt hozzászólása, elnézést kérve a múlt-
kori feledékenységéért, ugyanis 20 évvel ezelő tt azon a 
napon alakult meg az OET. Ez alkalomból mondott egy 
rövid megemlékezést, amelyhez oldalunk és a munkal-
tatói oldal szóvivő je is csatlakozott. Mindhárom oldal 
meger ő sítette, hogy kész tárgyalni. 

Az első  napirendi pontnál a munkáltatók javaslatára 
együtt tárgyaltuk az a) és b) pontot. A témát a pénzügy-
miniszter vezette föl. Elmondta, hogy a pénzügyi válság 
a költségvetés átdolgozására kényszerítette ő ket, majd 
az átdolgozott variációt is átdolgozták, s ezt fogják a 
képviselók a tárgyalást követő en még most pénteken meg-
kapni. A tárgyalás hétfő n kezdő dik meg. Az elénk ter-
jesztett tájékoztató a változásokat tartalmazza — mond-
ta. Megtudtuk, hogy Magyarország megállapodást kötött 
az EU-val, az IMF-el és a Világbankkal, hogy kimásszunk 
a slamasztikából. Jövő  héten kerül aláírásra a megálla-
podás. Megtudtuk, hogy a munkahelyek lehetséges meg-
ő rzése érdekében új intézkedéseket kellett hozni, olyano-
kat is, melyek korábban nem voltak. A fogyasztási hite-
lek nagysága nem látszik emelkedő nek. A most hozott 
intézkedések 400 milliárdos csökkenést hoznak. 

Oldalelnökünk válaszában elő ször felhívta a figyelmet 
arra, hogy az elmondottak ütköznek a mai meghívóval: 
„hasonlo jellegű  intézkedéseket csinál a kormány". Mi 
tárgyalni jöttünk. Tavaly komoly reálbércsökkenés volt. 
Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon csökkenje-
nek a keresetek. Mit tervez a kormány a bankok és a 
pénzintézetek feltételeinek szigorítására? 

Szóvivő nk is bekapcsolódott és kijelentette, hogy rend-
szerszerű  lépéseknek kell következniük. Úgy tű nik, hogy 
csak egyetlen „szent tehén" vágható le, s ez a bérekbő l 
és keresetekbő l élő k jövedelme. 1997-ben indítottunk 
egy kettő s nyugdíjrendszert, már annak is látszanak a 
hátrányal. Nem mehetünk el szó nélkül a 13. havi 
nyugdíj mellett: ha nyugdíj, mi köze hozzá a kormány-
nak, ha nem az, mit keres a biztosítási ágban? Még két 
rövid hozzászólás hangzott el az oldalról, majd átkerült 
a szó a munkáltatókhoz. 

A PRO VITA Alapítvány ezúton 
köszöni a 2007-ben kapott 

e százalékos felajánlásokat, 
2 3 389 forintot, amelyeket 

a kutatóintézeti dolgozók félárván, 
árván maradt gyerekeinek 

támogatásra fordított 
a kuratórium. 

A fő nök tényleg szívbajt okozhat 
A basáskodó, beosztottjait semmibe vevő  

fő nökök rizikófaktorként lépnek fel, növelve 
alkalmazottaiknál a szívbetegségek kockázatát 
-  derült ki 3000 svéd férfi vizsgálata után. 

Abban a kollektívában, amelytő l gyenge 
osztályzatot kaptak a vezető k, 25 szazalék-
kal magasabb volt valamilyen komolyabb 
szívprobléma kialakulásának valószínű sé-
ge. Azoknál a munkavállalóknál pedig, akik 
sok évig dolgoztak rossz fő nök irányítása 
alatt, a kockazat 64 százalékkal magasabb. 

Meiropol 

Ismét tárgyaljuk az újabb költségvetést, kezdte szóvi-
vő jük. Majd kifejtette, hogy oldaluk egyetért a kormány 
intézkedéseivel. 

A pénzügyminiszter válaszából kiderült, hogy két hé-
ten belül a kormány újabb javaslatot terjeszt a parla-
ment elé, ami a feltételrendszert is rögzíti. Ezt követő en 
meglehető sen hosszasan reagált a felvetett kérdésekre, 
ami újabb kérdéseket indított el oldalunk tagjaiból. De 
ezekre is hosszú választ kaptunk, majd lezartuk a té-
mát, s áttértünk a következő re. 

A témát a MEH államtitkára vezette föl, megjegyezve, 
hogy már a harmadik tárgyalási fordulónál tartunk 
(ketség nem merült fel senkiben, hogy lesz több is). 
Bejelentette, hogy elő ző  nap küldtek egy tervezetet. 

Rendszerben kell gondolkodni. erre jó a kormány 
javaslata — kezdte szóvivő nk. Január elsejével kell 
bevezetni az új minimálbért és a bérajánlást is, 
mondta. Megemlítette, hogy a hároméves rendszert 
értéknek tartjuk, amely hasznot hozott, és amelyet 
fenn kívánunk tartani. Amirő l vitát kell folytatni az 
a minimálbér összege. Megjegyezte még, hogy nem lehet 
azt mondani nincs teljesítmény, igenis mérhető  telje-
sítmény van. 

A munkáltatók szóvivő je meglepő dött a hallottakon. 
A kormány szóvivő je pedig bejelentett: a kormány 

átrendezi az „Uj Magyarország Foglakoztatási Tervet". 
A foglakoztatás biztonságát szeretnék erő síteni, mond-
ta. 

Szóvivő nk megköszönte a kiegészítéseket. Nem vicce-
lünk, mondta, a keretekben akkor is meg kell állapod-
ni, ha akarunk abban tárgyalni, s akkor is ha nem. 
Ez nem mérték kérdése. Fennmarad-e a rendszer, fenn-
maradnak-e az arányok? 

Beljebb vagyunk, ismerte el a munkáltatók szóvivő je, 
majd hosszasan beszélt, de bejelentette, hogy oldaluk 
nulla százalékos növekedést akar. 

Ez kissé ellentétes a kormány és a mi javaslatunkkal. 
Ezért még vagy két körön keresztül vitáztunk, de nem 
jutottunk elő re, ezért befejeztük azzal, hogy „jövő  héten 
folytatjuk". Ezzel mindenki egyetértett. 

Most én is így teszek, s a következő  tudósításban foly-
tatom. 

A teljes munkaidő ben foglalkoztatottak 
rendszeres és nem rendszeres 

havi bruttó keresete a költségvetésben 
2008. január-augusztus 

Ág, ágazat 
Megnevezése 

összes átlagkereset 
Bruttó 

Ftfő  t)5 i 
az elő ző  év azonos 

idő szaka =100 

Költségvetés 
összesen: 

215 892 105,7 

E bbő l 
kutatás, fejlesztés 

286 648 105,6 

E bbő l társadalmi 
közszolgáltatás 

281 431 104,6 

E bbő l oktatás -205 047 104,6 

Ebbő l fels ő oktatás 252 559 104,4 

(kivonat) 
Forrás: KSH 
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PETÍCIÓ 
A Magyar Köztársaság 

kormányához 
I. 

1. Mi, a közszolgálat dolgozói súlyos hibának tart-
juk, hogy a kormány elő zetes egyeztetés nélkül, ön-
kényesen és egyoldalúan felrúgta az Egységes Köz-
szolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. február 19-én 
kötött MEGÁLLAPODÁS-t. A MEGÁLLAPODÁS-t jó-
hiszemű en elfogadó szakszervezetek annak a kor-
mányzati kötelezettség-vállalásnak a fejében vették 
tudomásul a közszolgálati reálbérek 2007. évi csök-
kenését, majd a csökkent értékű  bérek 2008. évi 
szinten tartását, hogy 2009-ben már érzékelhető  mér-
tékben emelkedik a munkavállalók reálkeresete. 
Megtévesztő  a kormánynak az a magyarázata, 
hogy nem felmondani, hanem módosítani akarja 
a MEGÁLLAPODÁS-t. 

2. Elfogadhatatlan, hogy elvegyék a 13. havi 
illetményünket, amely nem jutalom, nem prémi-
um, hanem a törvények rendelkezései szerint a 
közszolgálati bérrendszerek, a munkavállalók 
éves keresetének szerves része. 

3. Tű rhetetlen, hogy a kormány újra a közszférát 
sarcolja meg, amelytő l elbocsátásokkal és bércsök-
kentésekkel egyszer már elvette a konvergencia prog-
ram fedezetét. Hamis az a hivatkozás, hogy - a több-
szöri kíméletlen megszorítás, a sorozatos létszám-
csökkentések, kiszervezések, bérbefagyasztások után 
- még mindig túlméretezett és túlfizetett a közszféra. 

4. Ma már lehetetlen, hogy újabb elbocsátások 
legyenek a közszférában, mert az elmúlt két évben 
80 ezret meghaladó számú munkavállalót bocsátot-
tak el közülünk, és több mint 120 ezer álláshely 
szű nt meg. A maradók helyzete is aggasztó, mert a 
sokasodó feladatok mellett egyre nehezebb a napi 
munka. Naponta hallani túlterhelt egészségügyi dol-
gozókról, pedagógusokról, vámosokról, fáradt men-
tő sökrő l, ellehetetlenülő  polgári védelemrő l, okta-
tási, kutatási, kulturális és mű vészeti intézmé-
nyekrő l, kilátástalan helyzetben lévő  szociális dol-
gozókról, börtönő rökrő l, ellentételezés nélküli túl-
munkára kötelezett tű zoltókról, ingyen túlórázó köz-
tisztviselő krő l, az egyre nagyobb méreteket öltő  
orvos-, rendő r-, katona-, bölcső dei szakdolgozó-
hiányról, megszű nő  óvodai férő helyekrő l... 

Mindeközben senki nem beszél az okokról, ame-
lyek ezeket a jelenségeket elő idézték. Senki nem beszél 
arról, hogy az állam, a közszolgálat feladatai az 
utóbbi idő ben nem csökkentek, hanem az Európai 
Unióhoi történő  csatlakozással még növekedtek is. 
Ehhez azonban sem a létszám, sem a mű ködési fel-
tételrendszer nem igazodott. Senki nem beszél arról, 
hogy a parlamenti és az önkormányzati jogalkotás  
áttekinthetetlensége, alacsony színvonala milyen hely-
zetbe hozza a jogalkalmazókat és a jogkövető  állam-
polgárokat. Senki nem beszél arról, hogy a hatékony-
ság és az „olcsó állam" demagóg jelszava mögé bújva 
hányszor szervezik át, rosszabb esetben hányszor 
szervezik ki drágábban dolgozó magáncégekbe a köz-
szolgálati feladatellátást, elbocsátva képzett közszol- 

gálati dolgozókat. Továbbá senki nem beszél arról, 
hogy a közbeszerzés magyarországi gyakorlata mi-
lyen mértékben növeli a korrupciót. 

5. Tarthatatlan, hogy a közszférában tovább foly-
tatódjanak a kiszervezések. Ezek következtében a 
dolgozók elvesztik a közszolgálati jogálláshoz tartozó 
garanciákat, és azokat a bérelemeket, amelyek nél-
kül tovább fog folytatódni, és felgyorsulhat az ország 
jövő je szempontjából fontos ágazatokból: az egész-
ségügybő l, az oktatásból, a tudomány, a kultúra 
valamint a fegyveres és rendvédelem területérő l a fi-
atal munkavállalók elvándorlása, külföldi munkavál-
lalása. 

6. Az államnak teljesítenie kell alapfeladatait! 
Nem privatizálhatja tovább a közszolgálati ágazato-
kat, szektorokat! Nem nézhetjük tétlenül a közszfé-
rában, pl. az egészségügyben tapasztalható privati-
zációs folyamatokat. Tiltakozunk az ellen, hogy „a 
profitot privatizálják, a veszteséget államosít-jr".  

7. Megengedhetetlen, hogy a politikai és a gaz-
dasági közélet szereplő i - gyakran kormányzati meg-
erő sítéssel - a társadalmat megtévesztve, a statiszti-
kai adatok hamis értelmezésével azt sulykolják, hogy 
a közszféra alkalmazottainak létszáma és munkabé-
re az állami túlköltekezés okozója. A valóság az, hogy 
közszolgálati munkavállalóként 20-30 évi tisztessé-
ges munka után jutunk annyi nettó jövedelemhez, 
mint az adómentes minimálbéren bejelentett több 
százezer - részben foglalkoztatónak is tekintett -
vállalkozó. Mi közalkalmazottak, köztisztviselő k 
és szolgálati jogviszonyban állók igen nagy részt 
vállalunk az általános közteherviselésbő l, mert mi 
ténylegesen adózó állampolgárok vagyunk. 

II. 
1. A közszolgálatok munkavállalóiként tisztában 

vagyunk azzal, hogy a drámaian megváltozott világ-
gazdasági viszonyok, a pénzügyi válság és az ezzel 
összefüggő en kibontakozó és tartósnak ígérkező  gaz-
dasági recesszió - sok más országhoz hasonlóan -
Magyarországon is rendkívüli intézkedéseket köve-
tel. A közszféra valamennyi ága és munkavállalója 
érdekelt abban, hogy a politikai, a társadalmi, és a 
gazdasági erő k összefogásával, egy irányba ható cse-
lekvésével mérsékelhető  legyen a válság bennünket 
is elérő  hatásának mélysége és terjedelme. Azt is 
tudjuk, hogy ez átmeneti áldozatokat követel az élet 
minden területén, köztük a közszférától és az abban 
foglalkoztatottaktól is. 

2. Nem közömbös azonban, hogy az elkerülhetet-
len áldozatvállalásból mennyit rak a kormány a tár-
sadalom, a gazdaság különböző  szereplő ire, és ezzel 
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összefüggésben mennyire arányos és igazságos a 
közös terhek viselése. Az általunk ismert kormány-
zati intézkedés tervezetek szerinti teherviselés arány-
talan és igazságtalan, ezért azt meg kell változ-
tatni! 

3. Mi, a 2008. november 29-ei Országos Köz-
szolgálati Demonstráció résztvevő i határozottan 
tiltakozunk a közszolgálatban dolgozók életmi-
nő ségét rontó, megélhetési feltételeit veszélyez-
tető  állami-kormányzati intézkedés tervezetek 
ellen. 

- Követeljük az aláírt hatályos MEGÁLLAPODÁS 
maradéktalan betartását, a közszféra munkavállaló-
inak erkölcsi és anyagi megbecsülését! 

- Követeljük a 13. havi illetmény és a teljes össze-
gű  13. havi nyugdíj intézményének fenntartását, to-
vábbá az önhibájukon kívül kiszervezett, közszolgá-
lati feladatokat ellátó munkavállalók számára a 13. 
havi bér biztosítását! 

- Követeljük az igazságos közteherviselést! Az el-
következő  hónapok, évek elkerülhetetlen megszorí-
tásainak egyenletesebb elosztását! A tő kére is terhel-
jenek, ne csak a munkára! 

- Követelünk olyan jogi környezet megteremtését, 
amellyel a kormány gátat vet az elbocsátásoknak, és 
megteremti a társadalom számára nélkülözhetetlen 
közszolgáltatások átlátható és biztonságos feltételeit! 

- Követeljük a közszolgálati intézmények privati- 

zációinak leállítását és az eddigiek felülvizsgálatát, 
valamint visszaszervezését! 

- Követeljük, hogy közfeladatot csak közintéz-
ményben, közszolgálati jogviszony keretében foglal-
koztatott munkavállalókkal lehessen ellátni, mert ez 
szolgálja az igénybevevő  állampolgárok és a feladatot 
ellátók jogbiztonságát, mert ez kerül kevesebbe az 
adófizető knek, ettő l lesz magas színvonalú a szolgál-
tatás, és így válik ellenő rizhető vé a mű ködés, a költ-
ségvetési kiadások felhasználása! 

1. Mi, a közszolgálat munkavállalói egy velünk 
együtt létrehozott, igazságosan mű ködő  társadalom-
ban akarjuk ellátni az ország mű ködő képessége 
szempontjából fontos feladatainkat. 

2. Elvárjuk a Kormánytól, hogy felelő s döntéseket 
hozva, fejezze be a közszféra intézményeiben alkal-
mazott megszorításokat, mert hibás politikájának kö-
vetkezményeit az egész magyar társadalom viselni fogja. 

3. Az Országos Közszolgálati Demonstráció részt-
vevő i, és az általunk képviseltek eltökéltek vagyunk 
abban, hogy jogos követeléseink teljesítése érdeké-
ben 2009. január 12-én sztrájkolunk, ha ezt a kor-
mány kikényszeríti. 

A közszolgálatban dolgozók nevében: 

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot 
alkotó szakszervezetek 

Hibás politika 
A fels ő oktatásban és a kutatásban érintett szakszervezetek petíciója, 

melyet az Oktatási és kutatási minisztérimban adtak át 2008. november 29-én 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Dr. Hitler István Miniszter Úrnak 

Tisztelt Miniszter Úr! 
Az Agrároktatási és Kutatási dolgozók Szak-

szervezete, a Felső oktatási Dolgozók Szakszer-
vezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szö-
vetsége és a Tudományos és Innovációs Dol-
gozók Szakszervezete dolgozói az alábbi petí-
ciót terjesztik fel Miniszter Úrnak. 

Mi, a felsorolt érdekképviseletek dolgozói 
súlyos hibának tartjuk, hogy a kormány elő -
zetes egyeztetés nélkül felrúgta az Egységes 
Közszolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. febru-
ár 19-én kötött megállapodast. 

A felső oktatásban és kutatásban érintett 
szakszervezetek elutasítják azt a kormányzati 
magatartást, amely újra a közszféra dolgozóit 
sarcolja meg, akiktő l elbocsátásokkal és bér-
csökkenésekkel egyszer már elvette a konver-
gencia-program fedezetét. 

A felső oktatásban és a kutatásban érintett 
szakszervezetek munkavállalói tisztában van-
nak azzal, hogy a drámaian megváltozott világ-
gazdasági viszonyok, a pénzügyi válság - sok 
más országhoz hasonlóan - Magyarországon 
is rendkívüli intézkedéseket iényel. Nem kö-
zömbös azonban számunkra, hogy az elkerül-
hetetlen áldozatvállalásból mennyit rak a 
Kormány a gazdaság különböző  szereplő ire,  

és ezzel összefüggésben mennyire igazságos a 
közös terhek viselése. 

A felső oktatásban és kutatásban dolgozók 
tiltakoznak a dolgozóink életminő ségét rontó, 
megélhetési feltételeiket veszélyeztető  állami-
kormányzati intézkedések ellen. 

A felső oktatásban és kutatásban dolgozók -
a megnövekedett hallgató létszám miatt - már 
teljesitő képességük határára értek, a tervezett 
nominálbér csökkenések családok megélheté-
si körülményeit veszélyeztetik. 

A felső oktatásban és kutatásban dolgozók 
tudják, és erre már többször fel is hívták a 
figyelmet, hogy gazdasági bajok idején a szel-
lemi tő képbe, az oktatasba, a kutatásba kell 
invesztálni, mert az egyetlen kivezető  út csák 
erre vezet, de eredmenyt elérni csak a napi 
megélhetés gondjaitól mentes munkavállalók-
kal lehet. 

A felső oktatásban és kutatásban dolgozók 
elvárják a kormánytól, hogy felelő s dönteseket 
hozva hagyjon fel a közszféra intézményeiben 
alkalmazott megszorításokkal, mert hibás po-
litikájának következményeit az egész társada-
lom viselni fogja. 

Budapest, 2008. november 29. 
dr. Vígh László, az AOKDSZ elnöke, 

dr. Kis Papp László az FDSZ elnöke, 
dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke, 
dr. Berki Zoltán, az OSZSZ elnöke 



Tudományos egyesület a nő kért 
A kutatás-fejlesztés különböző  szektorait és 

szakterületeit képviselő  20 nő  2008. szeptembe-
rében létrehozta a Nő k a Tudományban Egyesü-
letet, melynek első dleges célja a kutatónő k hely-
zetének javítása, esélyegyenlő ségük biztosítása. 

Az egyesület tagjai alapvető  fontosságúnak 
tartják, hogy a nók megfelelő  tudásra tehesse-
nek és tegyenek szert, amellyel képessé válnak 
a tudományos munkára, valamint hogy olyan 
társadalmi közeg alakuljon ki, amelyben mind 
a nő k, mind az egész társadalom számára 
elfogadottá válik, hogy a nő k tudásuk alapján 
alkalmasak kutatómunkára, szerepvállalásuk 
ezen a téren - egyéb területekhez hasonlóan - 

megalapozott, szükséges és támogatandó, to-
vábbá hogy mind a nók, mind az egész társa-
dalom tenni kíván azért, hogy a megfelelő  tu-
dással rendelkező  nő k részt vegyenek a tudo-
mányos kutatásban és a tudományos közélet-
ben. 

Mindezek érdekében az egyesület céljai közé 
tartozik a nő i kutatók esélyegyenlő sége hátteré-
nek és feltételeinek tudományos vizsgálata, köz-
vélemény- és szemléletformálás, valamint a nő k 
szerepének növelése a tudományos kutatásban 

Az egyesületrő l bő vebben, illetve a szervezet-
hez való csatlakozás lehető ségér ő l a 
zachirchello.hu címen kérhető  tájékoztatás. 
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SZAVAZOTT AZ EURÓPAI PARLAMENT A MAGASAN KÉPZETT MUNKAVÁLLALÓK 
KÉKKÁRTYÁJÁRÓL 	Népszerű bb EU-t! 

Az EU „kormányának", az Európai Bizottság-
nak a javaslatától több pontban eltérő  feltéte-
lek mellett juttatna munkavállalásra jogosító 
kékkártyát az Európai Parlament (EP) az uni-
ón kívüli országok magasan képzett munkavál-
lalóinak 

Az Európai Unió a magasan képzett külföldi 
szakemberek körében nem tartozik a legnépsze-
rű bb célpontok közé. Európai parlamenti adatok 
szerint Ausztráliába ötször, Kanadába három és 
félszer, az Egyesült Államokba másfélszer annyi 
magasan képzett migráns törekszik, mint az 
Európai Unióba. Ezen a helyzeten kíván változ-
tatni a kékkártya-javaslat. 

A kérdésben konzultációra felkért EP csütörtö-
kön Strasbourgban megszavazta azt az elő ter-
jesztést, miszerint csak az kaphatna kékkártyát, 
aki már elnyert egy állást valamely uniós tagál-
lamban, és felső fokú végzettséggel, vagy - az 
Európai Bizottság által javasolt három évvel 
szemben - legalább ötéves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, ebbő l két évet töltve vezető  pozíció-
ban. A kékkártyára olyanok is jogosultak lenné-
nek, akik legálisan már az EU területén tartóz-
kodnak, kivéve a menedékjogkérő ket és a szezo-
nális munkásokat. 

A magasan képzett bevándorolt munkaerő  szá-
mára a bizottság az adott tagállamban érvényes 
bruttó havi minimálbér háromszorosát írná elő  
minimális jövedelemként, az EP viszont a bruttó 
átlagbér 1,7-szeresét, és az összegnek nem sza-
bad alacsonyabbnak lennie annál a bérnél, amit 
más hasonló munkavállalók kapnak az adott 
pozícióban. 

A kékkártyának a képviselő k szerint - a bizott-
ság véleményével ellentétben - nem kettő , hanem 
három évig kellene érvényesnek lennie, és további 
két évre lehetne meghosszabbítani. Az EP szerint 
ha egy munkavállaló ennél rövidebb idejű  szer-
ző dést kap, akkor a szerző dés idejére és további 
- nem az Európai Bizottság által javasolt három, 
hanem - hat hónapig kell, hogy jogosult legyen  

a kártyára. Ha pedig valaki elveszíti az állását, 
akkor szintén nem csupán három, hanem hat 
hónap alatt kellene új állást találnia ahhoz, hogy 
kékkártyáját megtarthassa - javasolják a képvi-
selő k. 

Az Európai Parlament szerint fontos, hogy a 
tagállamok maguk dönthessék el, évente hány 
kékkártyát kívánnak kibocsátani. A tagállamok 
így visszautasíthatnák a külföldi munkavállalót, 
ha egy hazai, illetve uniós állampolgár - vagy az 
unióban már törvényesen ott tartózkodó külföldi 
állampolgár - is be tudja tölteni a pozíciót. 

A képviselő k szerint figyelembe kell venni azt 
is, hogy az új EU-tagállamok polgárait, akiknek 
a szabad mozgása a csatlakozás utáni átmeneti 
idő szakban korlátozott, nem érheti hátrány a 
harmadik országokból származó, magasan kép-
zett munkavállalókkal szemben. Az EP ennek 
értelmében el is fogadott egy módosítást, amely 
szerint a tagállamok elutasítják a kékkártya-
kérelmet a munkaerő piac azon ágazataiban, ame-
lyekben más EU-tagállamok munkavállalóinak 
hozzáférését az EU-csat-
lakozási okmányok át-
meneti intézkedései alap-
ján korlátozták. 

Gál Kinga EP-képvise-
lő , aki a néppárti frak-
ció vezérszónoka volt, a 
fenti módosítás elfogadá-
sa elő tt a plenáris vitá-
ban kijelentette: „Magyar 
állampolgárként, de akár 
valamennyi új tagállam-
beli polgár nevében elfo-
gadhatatlannak tartom, 
hogy ne legyen egyértel-
múen rögzítve, hogy a 
tagállam munkavállalója 
elónyt élvez az unión 
kívüli, harmadik állam 
munkavállalói elő tt".MTI 


