
Szakszervezetek az Interneten! 

wwww.konfoderaciok.hu  
Szeretettel várjuk a hat magyar szakszervezeti konföderáció közös honlapján! 
A szakszervezeteink a legnagyobb civil érdek-képviseleti szervezetek. Célunk a dolgozók, a 

munkavállalók, a munkások, az üzleti tulajdonnal nem rendelkező k érdekeinek védelme. Hon-
lapunkat is az ő  céljaik és érdekeik jobb szolgálatáért hoztuk létre. 

Ha már ismer minket, úgy belátása szerint szörföljön nálunk. Ha még nem, akkor kérjük, 
látogassa meg oldalainkat! 

Pro Vita 

relhívás 
A 10 éve alapított PRO VITA alapít-C\ 

vány kollégáink árván, félárván ma-
radt gyermekeit támogatja, érettségijü-
kig vagy.  18 éves korukig. Kérjük, adója 
1%-val Ön is támogassa ő ket. 

Adószám 19020714-1-01 

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években, amikor 
még nem volt lehetséges az 1%-os adófelajánlás, gyermeke-
inknek jótékonysági rendezvényének, illetve egyéb jótékony-
sági rendezvény bevételébő l tudtunk támogatást adni. Töb-
ben közülük már egyetemet, f ő iskolát végzett fiatalemberek-
ké váltak. Kérjük, segítsen, és mi továbbítjuk segítségét. 

• A központi illetményfejlesz-
tési keretet annak szétosztása 
után is csak illetményfejlesz-
tésre lehet használni. 

• Új kutatói illetményrendszer 
minden kutatóra vonatkozik, füg-
getlenül attól, hogy milyen forrás 
terhére van foglalkoztatva. 

A béremelésre elfogadott 
ajánlások: 

• A nem kutatói átlagkereset-
növelés 8,75% 

• Az igazgatók béremelése 
legalább 8,75% 

• A nagym ű szereknél nem-ku-
tatói státusban dolgozó mérnö-
kök bérkiegészítésére külön 
keret lett elkülönítve. Ebbő l 
bértábla szerinti bérük és a 
tud. munkatársi bér különbsé-
gének fele igényelhet ő . 

• A kutatói munkakörökbe fel-
soroltakra megsz ű nik a kor sze-
rinti elő menetel, a vezető i és ve-
szélyességi pótlékon kívül meg-
sz ű nnek a pótlékok. Az új bérük 
nem lehet kevesebb, mint: 

tudományos segédmunkatárs: 
92 000Ft 
tudományos munkatárs: 
115 000Ft 
tudományos f ő munkatárs: 
161 000Ft 
tudományos tanácsadó: 
230 000Ft 
Ha korábban többet kaptak, 

úgy a régi bérük marad, de az 
akadémiai kutatóhelyeken mini-
mum 5%-os emelést mindenki 
kell hogy kapjon! 

A szakszervezeti oldal az 
alábbiakat jelentette be az MTA 

2001. XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 
	

FEBRUÁR-MÁRCIUS 

SZÓSZÓLÓ 
Szükségünk van egymásra! 

A TUDOMANYOS ES INNOV Cl • S DOLGOZOK SZAKSZERVEZET NEK LAPJA 

www.tudosz.hu  

Akadémiai érdekegyeztetés 
a béremelésrő l 

Az évezred els ő  akadémiai érdekegyeztetésére került sor 2001. január 8-án. Az MTA tárgyaló-
csoport által kezdeményezett plenáris ülés napirendje „A 2001. január 1-jétő l hatályos új 
kutatói illetményrendszer bevezetésével, valamint a 2001. évi béremelések végrehajtásával 
kapcsolatos tennivalók" voltak. A béremelés elfogadott elvei: 

és az igazgatók képviselő inek: 
Továbbra is javasoljuk, hogy a 

fő munkatársi kinevezéshez a tör-
vény által elő írt (az intézeti Tu-
dományos Tanácsok által kidol-
gozandó) minő sítési feltételeket 
az MTA összehasonlítás céljából 
kérje be, az intézetek pedig hoz-
zák (belső ) nyilvánosságra. 

Az intézetekben folytatott alá-
írásgy ű jtő  akciónk eredménye a 
következ ő : 

• A kutatói bérrendszerben le 
gyen kor szerinti elő menetel: 
379 igen / 8 nem 

• a nem kutatók számára 
15%-os pótlék bevezetését ő l: 
524 helyeselné / 1 nem 

A szakszervezetek kérik a 
tárgyaló feleket, támogassák ez 
irányú kezdeményezéseiket. 

2001. évi bértábla 

Fízetési 
fokozatok Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
1. 23 200 26 000 30 100 28 700 32 800 39 600 43 700 46 500 51 900 57 300 
2. 24 100 27 300 31 600 30 100 34 400 42 000 46 300 49 300 55 000 60 700 

3. 25 100 28 600 30 000 31 600 36 100 44 400 48 900 52 100 58 100 64 200 
4. 26 000 29 900 31 400 33 000 37 700 46 700 51 600 54 900 61 200 67 600 
5. 26 900 31 500 33 000 34 700 39 700 49 100 54 200 57 700 64 400 71 100 
6. 27 800 33 000 34 700 36 400 41 700 51 500 56 800 60 500 67 500 74 500 
7. 28 800 34 600 36 300 38 200 43 600 53 900 59 400 63 200 70 600 77 900 

8. 29 700 36 100 37 900 39 900 45 600 56 200 62 100 66 000 73 700 81 400 

9. 30 600 37 700 39 600 41 600 47 600 58 600 64 700 68 800 76 800 84 800 
10. 31 600 39 300 41 200 43 300 49 500 61 000 67 300 71 600 79 900 88 200 
11. 32 500 40 800 42 900 45 100 51 500 63 400 69 900 74 400 83 000 91 700 
12. 33 400 42 400 48 500 46 800 53 500 65 700 72 500 77 200 86 200 95 100 
13. 34 300 43 900 46 100 48 500 55 400 68 500 75 600 80 400 89 800 99 100 
14. 35 300 45 500 47 800 50 200 57 400 71 300 78 700 83 700 93 400 103 100 

2001. évi bértábla 1,05-os szakmai szorzó figyelembevételével 

Fizetési 
fokozatok 

Fizetési osztályok 
A 8 C D E F G H I J 

1. 24 400 27 300 28 700 30 100 34 400 41 600 45 900 48 800 54 500 60 200 
2. 25 300 28 700 30 100 31 600 36 200 44 100 48 600 51 800 57 800 63 800 

3. 26 300 30 000 : 31 500 33 100 37 900  46 600 51 400 54 700 61 000 67 700 
4. 27 300 31 400 33 000 34 700 ' 	39 600 49 100 54 100 57 600 64 300 71 000 
5. 28 300 33 000 34 700 36 500 41 700 51 600 56 900 60 500 67 600 74 600 
6. 29 200 34 700 36 400 38 300 43 700 54 100 59 700 63 500 70 800 78 200 

7. 30 200 36 300 38 100  40 100 45 800 56 500 62 400 66 400 74 100 81 800 
8. 31 200 37 900 39 800 41 900 47 900 59 000 65 200 69 300 77 400 85 400 
9. 32 200 39 600 41 600 43 700 49 900 61 500 67 900 72 300 80 400 89 000 
10. 33 100 41 200 43 300 45 500 52 000 64 000 70 700 75 200 83 900 92 700 
11. 34 100 42 900 45 000 47 300 54 100 66 500 73 400 78 100 87 200 96 300 
12. 35 100 44 500 16 700 49 100 56 100 69 000 76 200 81 000 90 500 99 900 
13. 36 100 46 100 48 400 50 900 58 200 71 900 79 400 84 500 94 300 104 100 
14. 37 000 47 800 50 200 52 700 60 300 74 800 82 600 87 900 98 100 108 300 

Egy fő re jutó oktatói, kutatói átlagbérek 1999-ben 

Alapdietmény összes bér 
.kötelező  

bér 2001 

Egetemi tanár 94 669 223 256 230 000 

Kutatópn?jeszor és 

tudományos tanácsadó 
88 845 150 131 230 000 

Egyetemi docens 79 700 156 900 161 000 

Tudományos f ő munkatárs 73 092 117 026 161 000 

Egetemi adjunktus 68 585 89 589 115 000 

Tudományos munkat árs 57 851 80 180 115 000 

Egyetemi tan ársegéd 52 358 70 652 92 000 

iiidományos segédmunkatáiN 38 494 51 201 92 000 

Tisztelt TUDOSZ-tagok 
és tisztelt 

potenciális TUDOSZ-tagok! 
- Tudom, ma már meglehető sen késő  van újévi köszöntő t mon-

dani, de a lap hagyományai megkívánják az első  számban az el-
nöki bevezető t. Különösen akkor, ha nemcsak egy új évet, hanem 
egy új évezredet is megkezdtünk. Ami mellett mégsem lehet szó 
nélkül elmenni, még akkor sem, ha egyesek szerint már egy éve 
benne vagyunk az újban. Tiszteljük egymás véleményét, de tana-
lékoljuk érveinket, mert a következő  évezredfordulóig még tíz alka-
lommal lesz aktuális ez a vita a századfordulókon. S az már csak 
nagyképű  remény, hogy ez akkor lenne szép, ha a vita a Szószóló 
hasábjain (is) zajlana. 

- Akár most volt a forduló, akár nem, a 2001. év mindenképp újat 
hozott a kutatók életében. Ugyanis kimondatott az, amiért évek óta 
harcoltunk, a felső oktatás oktatóinak és a tudományos kutatás 
kutatóinak egyenlő sége, ami egyben egységes illetményrendszer-
hez való tartozást is jelent, méghozzá az eddiginél magasabb szin-
ten. Ső t ezt a nagy többség februárban már meg is kapta. De a 
törvény szava ellenére többen még nem. Nekik most felettébb fur-
csa gondolataik lehetnek illetékes feletteseikrő l, mert úgy vélik, nem 
tettek meg mindent a nagyobb bérük érdekében, ső t néhol még 
kutatói, kutatóintézeti létüket is kétségbe vonták. De reménykedje-
nek, mert mi nem hagytuk annyiban a dolgot. A TUDOSZ lépett, és 
ennek hatására megmozdultak a hivatali kerekek, az illetékes mi-
nisztériumok lázasan keresik a megoldást, hibájuk korrigálásnak a 
lehető ségét. Bízzunk benne, hogy hamarosan meg is találják, mert 
a végtelenségig nem lehetünk türelemmel. 

- Meg kell mondanom azonban azt is, bármennyire örülünk a 
kutatók megérdemelt anyagi elő relépésének, csak az egyik sze-
münk nevet. Ugyanis még a fels ő oktatói-kutatói illetményrendsze-
ren is van mit javítani, a nem kutatói állomány helyzete egyene-
sen aggasztó. Ok még nem tudtak kitörni az etióp szintrő l, ami 
tarthatatlan, hiszen részvételük nélkül a legtöbb területen nem 
lehet érdemi, eredményes munkát végezni. Márpedig, ha ezt várjuk 
tő lük, akkor ezt az elvárást a megfelelő  színvonalú és megfelelő -
en differenciált bérezéssel is ki kell fejezni. Márpedig mi azért is 
dolgozunk, hogy mindez mielő bb bekövetkezzen. 

- Az elmondottakból azt hiszem látható, hogy ez az esztendő  
sem marad feladatok nélkül, pedig még csak a bérezésrő l be-
széltem. Ha végiggondoljuk mi vár még ránk: beszámoló kül-
döttgy ű lés, üzemi-közalkalmazotti tanácsi választás, több alap-
szervezetnél tisztújítás stb., akkor nem mondhatjuk, hogy az új 
évezred eseménytelenül kezdő dik. És remélem azt sem fogjuk 
mondani, hogy eredménytelenül kezd ő dött. De ehhez mindnyá-
jan kellünk. Kell egy mindig a tagság érdekeit szem el ő tt tartó, 
azért mindent megtev ő  elnökség és egy odaadó, nagy munka-
bírású titkár, kell egy jól m ű köd ő  iroda, kellenek a tagságot, az 
alapszervezeteket képvisel ő  és összefogó alapszervezeti veze-
t ő k (titkárok, elnökök), és legfő képp kellenek önök, a Tagság, 
illetve a szimpatizánsok, bár remélem, ez utóbbiak mind többjét 
tagjaink sorába tudhatjuk (különösen remélem, hogy fiatal, pá-
lyakezdő  munkatársaink is fölismerik: szükségük van a szak-
szervezetre), s velük megerő södve még eredményesebben kép-
viselhetjük közös érdekeinket. 

Kuti László 

Forrás: Okta-
tási Miniszté-
rium (oktatá- 
si 	bérátla- 
gok) 
MTA 2000. 
májusi köz-
gy ű lés 3. sz. 
melléklete 
(MTA kutatói 
bérátlagok) 



Gyermekek után járó kedvezmények 
A 2001-re érvényes szja-törvény szerint 

Az egy eltartottról gondoskodók évi 400 000 Ft, két eltar-
tottról gondoskodók évi 642 857 Ft, míg a három eltartottról 
gondoskodók évi 1 350 000 Ft jövedelem után nem fizetnek 
adót. Háromnál több eltartott esetén eltartottanként további 
300 000 Ft után nem kell adót fizetni. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eltartott esetén a 
kedvezmény havonta 3000 Ft, két eltartottnál eltartottanként 
4000 Ft, három eltartottnál eltartottanként 10 000 Ft. A négy és 
további eltartott esetén eltartottanként ugyancsak 10 000 Ft a 
kedvezmény. 

Az egy eltartottra jutó kedvezmény megállapításánál azo-
kat a gyerekeket is tekintetbe kell venni, akikre családi pót-
lékot már nem folyósítanak ugyan, de a családi pótlék össze-
gének a megállapításánál figyelembe veszik. 

A kedvezményt a havi szja levonásánál a munkáltató figyelem-
be veszi. 

Forrás: APEH-tájékoztató 

Szolidaritás! 
A Tudományos és Innovációs 

Dolgozók 	Szakszervezete 
(TUDOSZ) — csatlakozva a 6 
konföderáció 2001. február 6-i 
felhívásához — támogatja a Re-
pülő gép M ű szakiak Független 
Szakszervezete (RMFSZ) és a 
Repülő gép-szerelő k Szakszerve-
zete (RFSZ) követeléseit. 

A TUDOSZ elnöksége 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(XIII., Victor Hugo u. 

18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

Together for the Social Europe 

Hungarian Trade Unions 

• 
TUDOSZ NEWS  * TUDOSZ VILÁG 
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A munkanélküliség továbbra 
is több millió európait sújt, leg-
inkább a fiatalok és a nő k kö-
zül szedve áldozatait. Európai 
dolgozók 9%-a munkanélküli. 
Európai lakosságnak 18%-a 
nyomorban él. A munkanélkü-
liség együttjár az állások bi-
zonytalanságával, a n ő k és 
férfiak közötti fizetési és mun-
kakörülményi egyenlő tlenség-
gel, a szociális támogatás el-
gyengülésével és a kitaszított-
ság növekedésével. 

dr. K ő szegi László, az ÉSZT 
és a TUDOSZ elnökség tagja 
2000. december 6-án az Er-
telmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés képviseletében tünte-
tett az európai munkavállalók 
közös érdekeiért. 

Az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége (ETUC) meg van 
róla gy ő ző dve, hogy Európában 
léteznek azok az elő feltételek, 
hogy a teljes foglalkoztatásra le-
hessen törekedni. A teljes fog-
lalkoztatás kell legyen a legfon-
tosabb Európában, amelyet alá-
támaszt a tartós és fenntartható 
növekedés, valamint a befekte-
tésre, az adózásra, az innováci-
óra, az egész életen át való ta-
nulásra, az esélyegyenlő ségre 
vonatkozó egyeztetett európai 
irányelvek. 

Életbevágóan fontos, hogy az 
Európai Uniót közelebb hozzuk 
a munkásaihoz és az állampol-
gáraihoz. Az Európai Unió egy 
szociális, állampolgár-orientált 
Európává kell váljon. Ez politikai 
és szociális jogokat tesz szük-
ségessé. A munkások jogait és 
legfő képpen a szakszervezeteik  

jogait teljes mértékben el kell is-
merni. A politikai jogok, a sze-
mélyi jogok, a szociális és a 
szakszervezeti jogok összetar-
toznak és elválaszthatatlanok. 

A szakszervezeteknek az a 
joga, hogy nemzethatárokat is 
átlépve m ű ködjön ugyanolyan 
természetes, mint ahogy az áruk 
is minden gond nélkül átlépik a 
határokat és a tő ke is szabadon 
vándorol. Egy piacunk van, köz-
gazdaságilag integráltak va-
gyunk, s egy pénznemünk van. 
Ebbő l tehát egyértelm ű en követ-
kezik és fontos, hogy európai 
szinten garantáljuk a kollektív 
szerz ő déshez való jogot, a 
szakszervezetek m ű ködési jo-
gát, a sztrájkhoz való jogot. 
Ennek szerepelnie kell az EU-
egyezményben. 

Az EU csúcstalálkozója Nizzá-
ban az alapvető  jogokat tartalma-
zó okiratról fog dönteni. Az okirat 
szövege egy lépés a jó irányba. 
De nem több, mint egy lépés, és 
lépésnek sem elég nagy. 

Európa munkásai olyan jogi 
okiratot szeretnének, ami tör-
vény szerint kötelező  és szere-
pel a az EU-egyezményben és 
nem csupán egy politikai kiált-
vány. Az Európai Szakszerve-
zetek Szövetsége felhívja a niz-
zai csúcstalálkozó figyelmét 
arra, hogy konkrét hivatkozás-
nak kell szerepelnie az egyez-
ményben az okirattal kapcsolat- 

ban, méghozzá arra vonatkozó-
lag, hogy konkrétan hogyan és 
mikor kerül majd a teljes felújí-
tott okirat szövege. az  egyez-
ménybe. 

Annak érdekében, hogy az Eu-
rópai Uniót közelebb vigyük a 
munkásaihoz és állampolgárai-
hoz, a határozatoknak egyértel-
m ű nek és hatásosnak kell lenni-
ük. Nélkülözhetetlen az unió szá-
mára, hogy megreformálja a dön-
téshozatali folyamatokat. A vétó-
jog akadályozó tényez ő vé vált, 
megakadályozva az uniót a szo-
ciális fejlő dés elő rehaladásában. 
Többségi döntéshozatal kellene 
legyen az általános szabály az 
európai döntésekben. 

Annak érdekében, hogy az ál-
lamfő k és kormányok megértsék 
ezt az üzenetet, s hogy szavakból 
tett legyen, az Európai Szakszer-
vezetek Szövetsége tüntetést szer-
vez Nizzában, December 6-án. 

Az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége felhívja a csúcsta-
lálkozó figyelmét arra, hogy fo-
gadja el a jöv ő be néző  szociális 
napirendi pontokat és lendítse 
elő re a szociális irányelvek fejlő -
dését az Európai Unióban az el-
következend ő  öt évben, hogy 
lépjenek életbe az alapelvek és 
a jogok, amelyek az okiratban 
szerepelnek, biztosítson több és 
jobb munkalehető séget, fellépjen 
a diszkrimináció, egyenlő tlenség 
és kitaszítás ellen. 

Definíciók 
Jó tudni, hogy nincsen tovább 
vita, mi számít alapkutatásnak, 
mi alkalmazott kutatásnak. Im-
máron törvényben van megfo-
galmazva, a személyi jövede-
lemadó törvényben. (Természe-
tesen ennél jóval többrő l van 
szó, a különböző  kutatásokat 
megillető  adókedvezményekrő l, 
illetve fizetendő  adónemekrő l.) 

Alapkutatás: olyan kísérleti és 
elméleti munka, amelynek első d-
leges célja új ismeretek szerzése 
a jelenségek alapvető  lényegérő l 
és a megfigyelhető  tényekrő l, bár-
miféle konkrét alkalmazási és fel-
használási célkit ű zés nélkül. 

Alkalmazott kutatás: új isme-
retek megszerzésére irányuló 
eredeti vizsgálat, amelyet els ő d-
legesen valamely konkrét gya-
korlati cél érdekében végeznek. 

Kísérleti fejlesztés: olyan kuta-
tásból és gyakorlati tapasztalatból 
nyert, már létező  tudásra támasz-
kodó rendszeres munka, amely-
nek célja új anyagok, termékek 
és szerkezet létrehozása, új eljá-
rások, rendszerek és szolgáltatá-
sok bevezetése vagy már létre-
hozottak vagy bevezetettek lénye-
ges javítása. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 

2000. december 13-i 
ülésének (AKT 8/2000.) 

állásfoglalásai 
AKT 8/1/2000. (XII. 13.) állásfoglalás: 
Az AKT elnöke tájékoztatót adott az akadémiai kutatóhelyek 

2001. évi költségvetésének helyzetérő l, majd ezután a testület 
döntött a 2001. évi gép-, m ű szerberuházási keret tudományte-
rületek közötti arányáról. 

Az AKT egyhangú szavazással a keret tudományterületi ará-
nyait az alábbiakban határozta meg: 

Élettudományok 	 30% 	133,3 M Ft 
Matematika és természettudományok 57% 	253,3 M Ft 
Társadalomtudományok 	 13% 	57,8 M Ft 
AKT 8/2/2000. (XII. 13.) állásfoglalás: 
A testület megtárgyalta az intézetek 2000. évi tevékenységérő l 

szóló beszámoltatásról készült írásos elő terjesztést. 
Az AKT a beszámoltatás el ő terjesztett rendjét, az észrevételek 

figyelembevételével jóváhagyta. 
AKT 8/3/2000. (XII. 13.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 

igazgatói posztjára beérkezett pályázatot. 
A testület egyhangú szavazással támogatta Katona Gyula igaz-

gatói kinevezését a kutatóintézet élére, 5 éves id ő tartamra. 
AKT 8/4/2000. (XII. 13.) állásfoglalás: 
Az „Egyebek" keretében a testület foglalkozott 
— a Magyar Akkreditációs Bizottságba történt akadémiai jelö-

léssel, és tudomásul vette Engel Pál, Rechnitzer János, Bedő  
Zoltán, Dudits Dénes, Makara Gábor, Hajós György, Kollár Já-
nos és Bokor József delegálását, 

— a Jogtudományi Intézet, a Politikai Tudományok Intézete és 
a Támogatott Kutatóhelyek Irodájának szervezeti és m ű ködési 
szabályzataival. 

Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a Jogtudományi 
Intézet, a Politikai Tudományok Intézete és a Támogatott Kuta-
tóhelyek Irodájának beterjesztett szervezeti és mű ködési sza-
bályzatát. 

— Lakatos Istvánnak, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai 
Intézetének igazgatója részér ő l benyújtott kérelemmel társult 
tagság elnyerésére vonatkozóan. Tekintettel a Hálózati Tanács 
és az MTA Földtudományok Osztályának támogató véleményé-
re is, 

az AKT e kérést egyhangúan támogatta. 
— a Hálózati Tanács javaslatával, hogy a Gáspárdy László 

vezette MTA-ME Magánjogi Harmonizációs Kutatócsoport — ne-
vezett nyugdíjazására, illetve arra tekintettel, hogy a csoport 
tagjai közül senki sem felel meg a kutatócsoport vezető i köve-
telménynek — 2000. november 1-jét ő l sz ű njön meg, idő arányos 
támogatásfelhasználással. 

Az AKT a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta. 
— a SZTAKI ingatlanelidegenítésre vonatkozó kérésével. 
Az AKT a kérést azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy az üdü-

l ő részt megvásárlásra elő ször az Akadémiához tartozó intéze-
teknek ajánlják fel. 

A 2001. január 22-i ülés 
(AKT 1/2001.) 
állásfoglalásai 

AKT 1/1/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
Az AKT megalakulása, az alapszabály és ügyrend áttekintése. 
Az AKT elfogadta, hogy továbbra is az eddigi alapszabály sze-

rint m ű ködik, az ügyrend esetleges módosításához az elnök kérte, 
hogy a tagok javaslataikat két héten belül írásban küldjék meg 
a tanács titkárainak. 

AKT 1/2/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
Az AKT tudományterületi szekcióinak kialakítása, szóviv ő inek 

megválasztása 
A testület elfogadta a tudományterületi szekciók összetételére 

tett javaslatot, és titkos szavazással megválasztotta azok szóvi-
v ő it az alábbiak szerint: 

Élettudományi szekció szóviv ő je: 	 Papp Gyula 
Matematika és természettudományok 
szekció szóviv ő je: 	 T. Sós Vera 
Társadalomtudományi szekció szóviv ő je: Hunyady György 
AKT 1/3/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
Az AKT újraválasztott két állandó bizottságot és elfogadta egy 

új állandó bizottság létesítését. 
Ezek összetétele: 
Költségvetési és gazdasági bizottság: Nagy Béla (elnök), 

Tuschák Róbert, Márta Ferenc, Halpern László, Sipos Péter 
Szervezeti és m ű ködési szabályzatokat vizsgáló bizottság: Dézsi 

István (elnök), Kovácsné Láng Edit, Hajós György, Standeisky 
Éva 

Adatbanki felügyel ő bizottság: Makara Gábor (elnök), Papp 
László, Dovényi Zoltán, Monostori László, Faigel Gyula, Engel 
Pál 

A témák és feladatok függvényében esetenként ad hoc bizott-
ságok létesülnek. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A 2000. december 6-i nizzai EU-csúcstalálkozó alkalmából 

Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség felhívása 

Európa túlságosan a piacról és a tő kérő l szól. Európa nem igazán foglalkozik a munkaerő vel, 
az emberekkel, a méltósággal és a szolidaritással. A változás feltétlenül szükséges. 



Talán emlékeznek rá Kedves 
Olvasóim a legutóbbi, novem-
ber 24-i plenáris ülésen, ami-
kor a minimálbér vitája folyt 
azon kérdésünkre, hogy „El 
kívánja-e kezdeni a kormány a 
tárgyalást a 2001. évi bérnö-
vekedésrő l (bérajánlás)?" a kö-
vetkez ő  választ kaptuk „Kezd-
jék meg a szociális partnerek a 
tárgyalást, tájékoztassák folya-
matosan a kormányt, az a meg-
állapodások állásától függő en 
majd bekapcsolódik." Ez sem a 
munkáltatókat, sem minket nem 
elégített ki, ugyanis a 2000. évi 
megállapodást sem fogadta el 
a kormány. A munkáltatói oldal 
szóvivő je meg is jegyezte: „a 
kormány egy tízéves tradíciót 
próbál megváltoztatni azzal, 
hogy a bérajánlásról szóló tár-
gyalást kétoldalúvá teszi." 

E baljós elő jelek ellenére bi-
zakodva vágtunk neki az új év-
ezrednek, s a munkáltatókkal 
egyetértésben január elején el-
kezdtük a kétoldalú tárgyalá-
sokat, melyeknek helyszínéül 
természetesen a „Spenót-há-
zat" választottuk, hogy legalább 
ebben h ű ek maradjunk az 
OMT szelleméhez. 

Mivel az idő  meglehet ő sen 
sürgetett minket — több helyen 
elkezdő dtek a bértárgyalások —
már január 4-én leültünk a 
munkáltatókkal a versenyszfé-
ra 2001. évi bérajánlásainak 
megbeszélésére. Az mindkét fél 
számára egyértelm ű  volt, hogy 
ez csak a kezdet, hiszen a ko-
rábbi évek tapasztalatai alap-
ján most is többfordulós tárgya-
lássorozatnak néztünk elébe, 
de mindketten hangsúlyoztuk, 
hogy a megegyezés szándéká-
val ültünk asztalhoz. Ső t ezt 
nemcsak hangsúlyoztuk, ha-
nem — harmadik partnerünktő l 

térő en — így is gondoltuk. 

Kompromisszum elnapolva 

A téma elő terjesztésére olda-
lunk vállalkozott, s bevezet ő  
ajánlatunk, a 14-16% ha nem is 
lepte meg partnerünket, osztat-
lan egyetértést sem vívott ki. 
Szóvivő jük jelezte is, hogy ez a 
mérték egy prognosztizált 6% 
körüli inflációnál (ha még van, 
aki elhiszi) elképzelhetetlen, és 
a kormányt sem valószín ű , hogy 
megnyerjük vele. Ezért — java-
solta — próbáljunk meg valami-
lyen kompromisszumos megol-
dás felé közeledni. Válasszunk 
olyan sávos megoldást, amelyet 
a versenyszféra munkáltatóinak 
egésze el tud fogadni, felelte erre 
a mi szóvivő nk. Ebben egyetér-
tés volt, és meg is kaptuk az el-
lenjavaslatot: 9-11%-ban. Ezt —
mind a javasolt alsó, mind a föl-
ső  értéket — viszont mi kevesell-
tük. Ezek után, még munkáltatói 
oldalról egy 8-12 százalékos ja-
vaslat is elhangzott, de ez egyik 
oldalon sem váltott ki elisme-
rést. Így végül is abban marad-
tunk, hogy mindkét fél vissza-
vonul átgondolni a helyzetet, az 
adatok ismeretében szabadabb 
mandátumot szerezni, és a le-
hető  legrövidebb idő n belül foly-
tatjuk, mert van esély a meg-
egyezésre. 

11 nap múlva, január 15-én 
aztán újból összeültünk — vál-
tozatlan helyszínnel — a tárgya-
lás folytatására. Ekkor termé-
szetesen már mindkét oldal túl 
volt a szükséges egyeztetése-
ken, s mindketten bíztunk ab-
ban, hogy a másik fél megfe-
lel ő en rugalmas mandátumot 
kapott. 

Szóviv ő nk a vita kezdetekor 
meg is kérdezte: hajlandók-e a 
munkáltatók felfelé elmozdulni a 
javasolt alsó és felső  értékükön, 
mert mi hajlandók vagyunk. 

Erre a munkáltatók azonnal 
szünetet kértek, majd öt perc 
után megemlítették: nem tud-
nak a kérdésre egyértelm ű en 
válaszolni, mert nem tudják 
milyen a sáv. 

Szóviv ő nk viszontválaszában 
megjegyezte: ha a munkáltatói 
oldal mindkét értékt ő l elmozdul 
felfelé, mi nem ragaszkodunk az 
arányos sávhoz. 

Lehet az is, hogy sem irányá-
ban sem arányában nem ugyan-
úgy változik a sáv, felelték a 
munkáltatók. Majd elhangzott 
részükrő l az aznapi első  konkrét 
javaslat: a centrum 10% legyen. 

Ezt viszont mi keveselltük, és 
12%-os centrumot javasoltunk. 

Sok, válaszolták a munkálta-
tók, de a 10 százaléknál azért 
feljebb tudnak lépni. 

Mennyivel?, hangzott a rá-
kérdezés tő lünk, mondjatok va-
lamit. 

10,5%-t még el tudunk kép-
zelni, válaszolta a munkáltatók 
szóviv ő je, miközben letette a 
nagyesküt, hogy ennél többet 
képtelenek elfogadni, hozzáté-
ve: ez sem m ű ködik minden 
sávban. 

Ekkor mi kértünk szünetet, 
mert úgy éreztük: közeledünk a 
végső  megoldáshoz. 

A megoldás 

A szünet után szóviv ő nk ki-
jelentette: hatalmas enged-
ményt adunk (az is volt, mert 
14-16%-ról indultunk), és az új 
javaslatunk 10-13%. Szóviv ő nk 
még azt is megjegyezte: nagyon 
közel vagyunk egymáshoz, pró-
báljuk meg áthidalni az ű rt. 

Megpróbáltuk egy újabb szü-
nettel, mely után a munkálta-
tóknál volt a válasz. Meg is 
kaptuk. 9,5-12% (a centrum 
10,75%). 

Most a mi ű rhidalásunk követ-
kezett, természetesen szünet-
tel, melynek eredményeként 
kialakult a „legvégs ő " javasla-
tunk: 10-12,5% (a centrum 
11,25%). 

Nem!, hangzott a kategorikus 
válasz, de a vita nem szakadt 
meg, csak ismét egy szünet 
következett. Ekkor az oldalak 
soros elnökei és szóvivő i vissza-
vonultak egy utolsó egyeztetés- 

re. Mint kiderült nem ered-
ménytelenül. A mindkét fél 
számára elfogadhatónak t ű n ő  
kompromisszumos javaslatuk 
9,75-12,5% (a centrum 
11,25%) volt, amely már majd-
nem megfelelt mindkét fél ke-
mény sarokpontjának. A mun-
káltatók nem mentek a mini-
mummal 10% fölé, mi nem 
mentünk a maximummal 12% 
alá, és a centrum is több lett, 
mint 11%. Ezek után már nem 
kellett mást csinálni, csak 
mindkét elnöknek meggy ő zni 
saját oldalának tagjait: fogadják 
el ezt az utolsó javaslatot. Ez 
alig kívánt sokkal több idő t, mint 
az elnökök és szóvivő k tárgya-
lása. Ugyanis mindkét oldalon 
voltak olyan képvisel ő k, akiknek 
a „bebetonozott" mandátuma 
eltért a kialakult javaslattól. De 
végül is sikerült ő ket meggyő z-
ni, hogy nincs tovább, vagy ez 
vagy semmi. E meggy ő ző  akció 
szerencsére mind nálunk, mind 
a munkáltatóknál sikerrel járt, és 
mindenki fel merte vállalni az en-
gedélyezett határértékekt ő l való 
eltérés lehető ségét (ami véle-
ményem szerint nem is kellett, 
hogy túl nehéz legyen, mert egy 
jó kompromisszumos megoldás 
született), és megszületett a 
megállapodás. 

Rövid OMT-ülés 

Ekkor még megállapodtunk 
abban, hogy minden különös 
cifrázás nélkül egy mondatban 
—amely a szükséges számokat 
tartalmazza — leírjuk a megálla-
podást, és felkérjük a kormányt, 
hogy hivatalos OMT-ülés kere-
tében csatlakozzon hozzá. 

Javaslatunkat a kormány elfo-
gadta, és január 24-re össze is 
hívták az OMT ez évi első  ple-
náris ülését egyetlen napirendi 
ponttal, mely az ez évi béraján-
lásokról történő  megállapodás 
volt. A 14 órakor kezdő dő  ple-
náris ülést ugyanabban a terem-
ben tartottuk meg, ahol a ko-
rábbi két megbeszélés lezajlott, 
ami nem éppen az OMT fölér-
tékelését jelentette, de legalább 
az az érzetünk lehetett, hogy itt 
már voltunk eredményesek. 

Az ülésen a vitát mi nyitottuk. 
Soros elnökünk gyönyör ű  szó- 

virágokkal ecsetelte a mega 
lapodás jelentő ségét, és an-
nak fontosságát, hogy az há-
romoldalú legyen. Beszéde 
végén kérte a kormányt: csat-
lakozzon! 

A munkáltatói oldal soros el-
nöke hasonló szépség ű  be-
szédben lényegében ugyanezt 
tette. 

Ezek után a kormányoldal so-
ros elnökéé volt a szó. Aki — a 
kormány nevében — üdvözölte 
a megállapodást, és különösen 
azt, hogy mögötte egy optimis-
ta helyzetértékelés búvik meg. 
Reményét fejezte ki, hogy ezek 
az optimista várakozások be-
épülnek a gazdaság fejl ő désé-
be. Majd arról beszélt: elő ször 
a munkáltatóknak és a munka-
vállalóknak kell megállapodni, 
s a kormány majd csatlakozik, 
ha ez a megállapodás meg-
egyezik a szándékával (ha 
nem, akkor az állami tulajdonú 
vállalatoknál azért gond lehet). 
Reményét fejezte ki, hogy ha-
marosan a Munka Törvény-
könyve módosításáról is meg-
egyezünk, majd bejelentette: a 
kormány csatlakozik a megál-
lapodáshoz. Ezt aláírásával 
meg is erő sítette, így háromol-
dalúvá vált a bérajánlás, mely-
nek hivatalos szövege a Ma-
gyar Közlönybe fog megjelen-
ni, de eredetiben elolvasható a 
www.konfoderaciok.hu  honla-
pon is. 

Ezek után még mind a mun-
kavállalói, mind a munkáltatói 
oldal képviselő i kifejezték örö-
müket a kormány pozitív hoz-
záállásával kapcsolatban, 
amely reményeik szerint a 
megállapodások sorát indíthat-
ja el (májd meglátjuk), majd a 
levezető  elnök berekesztette 
az érdekegyeztetés történeté-
nek legrövidebb, eredményes 
plenáris ülését. Mindösszesen 
25 percig tartott. 

A megegyezés örömét ő l füg-
getlenül azért mind bennem, 
mind a SZEF mellettem ülő  
képvisel ő jében elkezdett mo-
toszkálni egy gondolat: a 9,75 
százalékos minimum a kor-
mány fejében hogyan fér össze 
a közalkalmazotti bértábla 8,75 
százalékos emelésével. 

Q-ti 

Tudósítások 
Az érdekegyeztetés egy „újabb" hadszíntérr ő l 
Ő szintén bevallom Kedves Olvasóim, hogy a legmerészebb 
álmaimban sem mertem arra gondolni, hogy már januárban 
OMT (Országos Munkaügyi Tanács) plenáris ülésrő l tudósít-
hatom önöket. Pedig így történt. A tavalyi szemérmes kor-
mányzati távolmaradás, és az idei minimálbérrő l történő  
meg nem egyezés arra engedtek következtetni, hogy most is 
kettesben maradunk a munkáltatókkal. 

A közalkalmazotti törvény 
decemberi változása 

A költségvetési tv. 2000. de-
cemberében módosította a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vényt. 

Az alábbiakban tájékoztatunk 
a legfontosabbakról. 

Szabadság 
A szabadság megállapítása 

az eddigi megszokott módon 
történik, vagyis 21 munkanap 
alapszabadság jár mindenki-
nek, és ezen túl a közalkal-
mazottnak a fizetési fokozatá-
val egyenlő  számú munkanap 
pótszabadságként. 

Tehát az oktatókat, kutató-
kat TOVÁBBRA is be kell so-
rolni a „bértáblába", hogy a 
szabadságukat meg tudják 
határozni. Illetményük megál-
lapítására a bértábla csak ak-
kor használható,. ha Széche-
nyi Professzori Osztöndíjat fo-
lyósítanak nekik. A vezet ő knek, 
kutatóknak járó pótszabadság 
mértéke is változatlan: 

Pótlékok, besorolások 

A pótlékalap, amelynek ará-
nyában fizetend ő  a vezet ő i pót-
lék, a „veszélyességi" pótlék, 
valamint a nyelvpótlék (kutatók-
nak nem!) 2001-ben 15 900 Ft. 
A felső oktatási intézményekben 
oktatói, valamint a központi 
költségvetési szervnél tudomá-
nyos kutatói munkakört betöl-
t ő kre a (az elő z ő  oldalon) 9. 
sz. melléklet szerinti bérek vo-
natkoznak. A vonatkozó mel-
léklet a Közlöny 8586. oldalán 
18. sz mellékletként található 
meg. 

Azok a kutatók, oktatók, akik 
SZPÖ-ben részesülnek, az 
ösztöndíj lejártát követ ő  hó-
naptól kapják az új besorolás 
szerinti bérüket. 

Az oktatók, kutatók új beso-
rolását és illetményének meg-
állapítását 2001. január 31-ig 
el kell végezni. 

A kutató, oktató e törvény 
alapján megállapított új illet- 

ménye NEM LEHET KEVE-
SEBB, mint a 2000. december 
31-én érvényes illetményének, 
címpótlékának idegennyelv tu-
dási pótlékának, valamint ok-
tatási, illetve tudományos ku-
tatói pótlékának együttes 
összege. 

(A módosítás a Magyar köz-
löny 128. szám 8398. oldalán 
és a www.tudosz.hu  honlapon 
található.) 

Telefonszámaink: 

közvetlen + fax és 
üzenetrögzítő : 

3 4 9 - 0 7 9 3 

központi telefonszámok: 
350-0555, 350-0666 
350-0777, 350-0888 
(az 551 vagy az 552-es 

melléket kérve): 

tudosz@interware.hu  
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 

2000. december 13-i 
ülésének (AKT 8/2000.) 

állásfoglalásai 
(Folytatás a 2. oldalról) 
AKT 1/4/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
Az AKT elfogadta a kuratóriumi elnökök tájékoztatóját a 2001. 

évi beruházási keretek kutatóhelyek közötti felosztásáról. 
AKT 1/5/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
A jelenlegi összetétel ű  kuratóriumok mandátuma április végéig 

szól. Eddig az ideig meg kell történnie az új tagok kiválasztásának, 
tehát haladéktalanul meg kell kezdeni a jelöltek kiválasztását. A 
személyi javaslatot az AKT tudományterületi képviselő inek csoport-
ja és az AKVT tudományterületi képviselő je egyeztetetten alakítja 
ki, kikérve a tudományos osztályok, kutatócsoportoknál a Hálózati 
Tanács, valamint a Kutatói Fórum véleményét is. 

Az AKT tájékoztatásul elfogadta a kuratóriumok létrehozásával 
és m ű ködtetésével kapcsolatos állásfoglalásokról készített írásos 
összefoglalót. Megállapodás született, hogy szekciónként az AKT-
tagok megkapják az illetékes kuratóriumok eddigi tevékenységé-
r ő l és személyi összetételér ő l készített beszámolót. 

AKT 1/6/2001. (I. 22.) állásfoglalás: 
Egyebek keretében: 
— Az AKT elfogadta 2001. I. félévi munkatervét azzal, hogy a 

további javaslatokat két héten belül írásban eljuttatják a tagok a 
titkárokhoz. 

— Az ülésen felvet ő dött a kutatóintézetek 1996-2000. években 
végzett tevékenységének felmérése. Tájékoztatásul kapják meg 
a szekciótagok az ezzel kapcsolatos korábbi elképzeléseket. A 
következő  ülésen dönteni kell, hogy szükséges-e a felmérés, és 
milyen formában. 



Új TUDOSZ alapszervezet 
Szeretettel üdvözöljük a Mező gazdasági Biotechnológiai Ku-

tatóközpontban megalakult TUDOSZ alapszervezet tagjait! 
Következő  számunkban bemutatjuk a kutatóközpontot. 
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Néhány napja kétségbeesett 
asszony hívta szerkeszt ő ségün-
ket: a pesterzsébeti Tesco áru-
házban máris rengeteg embert 
elbocsátottak, további létszámle-
építés is várható. Az emberek fél-
nek, és még azok is elkesere-
dettek, akik maradhatnak: a 
munkaszerz ő désben ígért dél-
utáni és éjszakai pótlékot nem 
fogják megkapni. „A fő nökök arra 
hivatkoznak, nincs bevétel" —
mondta az áruház lapunknak 
nyilatkozó munkavállalója. 

Ennek kissé ellentmondani lát-
szik a Tesco január 22-én la-
punkhoz eljuttatott sajtóközlemé-
nye, e szerint a cég rekordel-
adással zárta az évezredet, a for-
galom ugrásszer ű  növekedését 
első sorban alacsony árainak és 
a széles választéknak köszönheti. 
A m ű szakpótlék pedig egyáltalán 
nem közömbös a dolgozóknak, 
hiszen az a Munka Törvényköny-
ve szerint délutános m ű szak 
esetén 15, éjszakai mű szaknál a 
bruttó alapfizetés 30 százaléka 
— abban az esetben, ha váltott 
m ű szakról van szó. A juttatás 
ugyanis éppen a dolgozó folyto-
nosan változó életritmusát hiva-
tott ellensúlyozni. (Ünnepnapi 
m ű szakok esetén, hiszen a 
Tesco 24 órán át, folyamatosan 
tart nyitva, még magasabb). 

Lapunk érdeklő désére Sáling 
József, a Kereskedelmi Alkalma- 

Az MTA Konszolidációs Bizott-
sága 1997 ő szén — a társada-
lomtudományi intézetek (Szoci-
ológiai, Világgazdasági, Politika-
tudományi) Várba költöztetésé-
nek következményeként — dön-
tést hozott arról, hogy a korábbi 
étterem helyén, az Országház 
utcai épület 3. emeletén a Jog-
tudományi Intézettel is közös, in-
tegrált társadalomtudományi 
könyvtárat-kell létrehozni. (A pin-
cében raktárat létesítettek a 
könyvállomány zöme számára.) 

Kihasználva a funkcióváltozás 
miatti teljes rekonstrukciót, az-
zal bízták meg a könyvtár ve-
zet ő jét és dolgozóit, hogy az új 
évezred (információs forrada-
lom) kihívásainak megfelel ő  
színvonalú könyvtárat alakítsa-
nak ki. 

Már akkor felvető dött, hogy 
m ű szakilag (statikailag) a har-
madik emelet nem szerencsés 
nagyobb mennyiség ű  könyv és  

zottak 	Szakszervezetének 
(KASZ) elnöke elmondta: tapasz-
talataik szerint a Tescóban a 
munkaügyi szakmai színvonal 
sok tekintetben kívánnivalót hagy 
maga után. .,Pénzzel győ zi a cég 
a növekedést, a humán oldalát 
kevésbé" — fogalmazott a szak-
szervezeti vezet ő . A szakszerve-
zet, nem könnyen ugyan, de ala-
kul a cégnél, egyelő re 10 száza-
lékos a szervezettség. Az új pest-
erzsébeti áruházban még nincs 
alapszervezetük. „A cég minden 
eszközzel ellenáll a szakszerve-
zetnek, azt mondogatják, majd 
vállalaton belül elintézik a mun-
kaügyi gondokat" — nyilatkozta 
Sáling. Hozzátette: két évbe telt, 
mire sikerült személyes találko-
zót szervezni — a külföldi társ-
szakszervezet segítségével — 
Paul Kennedyvel, a cég els ő  
számú vezető jével. A Tesco jo-
gásza viszont állítja, hogy ő  
maga járt közben a személyes 
találkozó ügyében. 

A cégnél jelenleg is folytat el-
lenő rzést a fő városi munkaügyi 
felügyelet, ennek eredményérő l a 
felügyelet egyelő re nem tud nyi-
latkozni. 

Érdekl ő désünkre — valóban 
gondok vannak-e a pótlék kifize-
tésével, mert kicsi a forgalom — 
Sally-Ann Hall Jones, a Tesco 
Global Rt. személyzeti igazgató-
ja elmondta: a cég nagyon elé- 

folyóirat elhelyezésére, de más 
lehető ség híján a tervezés ezt 
megoldotta, így 2000 január 1-
jére egy kellemes, esztétikus, 
tágas, jól használható könyvtár 
alakult ki, amelyet a kutatók 
azonnal magukénak éreztek. 

A folyóirat-állomány egysége-
sítése már megtörtént, a nyolc 
könyvtáros megfeszített szelle-
mi és fizikai munkával 900 fo-
lyóméter folyóiratot mozgatott 
meg. A könyvállomány egysége-
sítése a soron következő  feladat, 
hogy a duplikátumok kisz ű résé-
vel helyet csináljanak az új köny-
veknek. A négy könyvtár kataló-
gusait egységes számítógép-
rendszerbe, a ma ismert egyik 
legkorszer ű bbe (TINLIB) konver-
tálták, amely lehet ő vé teszi, 
hogy a mind interdiszciplinári-
sabb jelleg ű  kutatások számára 
egyszer ű bben, gyorsabban lehet 
feltárni a szakirodalmat. 

Az utóbbi hetekben a kutatók  

gedett két új áruházának forgal-
mával, rendszeresen tartják a 
kapcsolatot a munkaügyi felügye-
lettel. A pótlék ügyében a sze-
mélyzeti igazgató asszony kije-
lentette: minden lépésük megfe-
lel a Munka Törvénykönyvének, 
a munkatársakkal kapcsolatos in-
formációkat azonban bizalmasan 
kezelik, ahogyan a jogszabály 
megkívánja. Felvetésünkre — úgy 
tudjuk a dolgozóktól, az elmúlt 
két napban a pesterzsébeti áru-
ház vezet ő i megígérték: megkap-
ják a dolgozók a pótlékokat, aho-
gyan eddig is történt, Hall Jones 
asszony ismételten leszögezte: 
ő k mindenben a Munka Törvény-
könyve szerint járnak el. Hozzá-
tette: szerinte nagyon jó a kap-
csolatuk a szakszervezettel. A ve-
zetés több tagja fogadta a szak-
szervezeti elnököt, jelenleg is tár-
gyalnak a kollektív szerző désrő l. 
Sáling viszont úgy nyilatkozott er-
r ő l: bár voltak üzemi tanácsi vá-
lasztások a cégnél, ennek ered-
ményét a Tesco vitatja. „Ezt Sál-
ing úrral személyesen beszélem 
majd meg, az a célunk, hogy 
mindkettő nknek elő nyös megál-
lapodásra jussunk" — jelentette ki 
Hall Jones asszony. Hozzátette: 
a Tesconál rendszeresen szer-
veznek olyan fórumokat, ahol a 
munkatársak elmondhatják véle-
ményüket, s a vezető k megold-
ják a gondokat. 

döbbenten értesültek arról, hogy 
az Akadémia vezetése az integ-
rált könytár befejezésérő l lemon-
dott és visszatért a korábbi mű -
hely (munka)könyvtár koncepci-
ójához. A gyönyör ű , korszer ű  
könyvtárat alig egy évi m ű ködés 
után ismét átalakítják, és terüle-
tének nagy részét más akadé-
miai célokra kívánják hasznosí-
tani. A tervezett átalakítások to-
vábbi tízmilliókat emésztenek föl, 
a kutatók pedig elveszítik az ol-
vasói terek nagy részét. 

A könyvtárosok munkafeltételei 
és ezzel a könyvtár használha-
tósága drasztikusan romlana. A 
m ű szaki adottságok miatt ez a 
térsz ű kítés a szolgáltatás, az in-
formációhoz való hozzáférés 
színvonalát az intézetek költö-
zés elő tti állapotához képest is 
visszavetné, amely ellen a dol-
gozók és a TUDOSZ helyi szer-
vezete határozottan tiltakoznak. 

Tall Éva 

Harcmodor a Tescóban 
Megijedtek a pesterzsébeti Tesco áruházban a dolgozók, amikor azt hallották, nem kapják meg 
a nekik járó délutáni, illetve éjszakai pótlékot. A cég igazgatója állítja, az említett pótlékot 
kifizetik. A Népszavából átvett írásunkból kiderül, hogy az érdekvédelmi vezet ő  szerint nem 
könnyen, de mégis tízszázalékos szervezettséget értek el a cégnél. 

A törvény csak szép szó? 

A kutatók megbecsülése 
2000 októberétő l ismert, hogy a kormány elszánta magát arra, 

hogy az egyetemi- és fő iskolai oktatók, valamint a szintén köz-
alkalmazottként dolgozó kutatók bére közti jelentő s különbséget 
felszámolja. Ez a TUDOSZ régi és megalapozott követelése volt. 
A Magyar Geológiai Szolgálat keretében két tudományos kutató-
intézet m ű ködik, a Magyar Állami Földtani Intézet (MAFI) és a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI). E két 
intézet kutatói mind a mai napig nem kapták meg a professzori 
bérhez kapcsolt megemelt járandóságukat. Az elmúlt négy hó-
nap kevésnek bizonyult arra, hogy a Gazdasági Minisztérium az 
intézetek rendelkezésére bocsássa a béremelés fedezetét. 

Budapest, 2001. február 22. 
MÁFI TUDOSZ alapszervezet 
ELGI TUDOSZ ala szervezet 

Az akadémiai konszolidáció 
sokkoló fordulata 
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