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Köszönet 
a Pro Vita alapítvány 

nevében 
Az elő ző  évi személyi jövedelemadó 1%-
os felajánlásából 222 060 forintot utalt át 

az APEH a Pro Vita számlaszámára. 
Alapítványunk kuratóriuma kö-

szöni minden kollégánknak, 
hogy a sok-sok támogatásra 
érdemes alapítvány között a 
kollégák félárván maradt gyer-

-, mekeit tartották a fontosabb-
nak. 

SZÓSZÓLÓ 
:".zükségünk van egymásra! 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

www.tudosz.hu  

2002. XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 

Tisztelt TUDOSZ tagok! 

Belépvén az id ő számításunk 
kezdete utáni harmadik évezred 
második évében, már egyáltalán 
nem az a fontos, hogy új évszá-
zadban illetve új évezredben va-
gyunk (már csak azért sem, mert 
jócskán benne vagyunk az új 
esztend ő ben is, annak második 
hónapját koptatva). Hanem az, 
hogy tudunk-e eredményesen si-
keresen dolgozni ebben az esz-
tend ő ben, hogy munkakörülmé-
nyeink javulnak-e, vagy romlanak, 
hogy megfelel ő en elismerik-e 
munkánkat, s tudunk-e megélni, 
élni munkabéreinkbő l, hogy nem 
az Uniós átlagbérek fognak rom-
lani a csatlakozásunkkal, hanem 
még a csatlakozás el ő tt jelent ő -
sen megközelítjük az Uniós bére-
ket, hogy er ő södik-e a szakszer-
vezetek, az érdekegyeztetés po-
zíciója, vagy megkísérelnek 
visszakényszeríteni minket abba 
a cseppet sem kívánt közelmúlt-
ba, mikor a magyar szakszerve-
zetek a viccbéli három fölösleges 
dolog (a másik kett ő  a férfiak 
eml ő je, a pápa pápaságát bizo-
nyító szerve) egyike voltak. 

Most van a nagy beszámolások 
ideje azon kollegáink számára aki 
oly szerencsések voltak s nyer-
tek egy NKF Pályázatot. Azt, 
melyet két menetben kellett pá- 

lyázni, s melynek pályázati doku-
mentációja már valóban EU-s 
színvonalú volt, s nemcsak azért 
mert angol nyelven is el kellett 
készíteni (mit nekünk a nemzet 
nyelve), hanem azért is, mert a 
beküldendő  papír mind mennyi-
ségében, mind fölöslegességében 
elérte a brüsszeli szintet (egy át- 
lagos pályázati csomag súlya 6-8 
kg között mozgott). Azt, amelyik 
szerz ő désének aláírásához több 
mint fél év kellett, s amelynek 
el ő legér ő l úgy kell elszámolni, 
hogy még egy fillért sem utaltak 
át. Azt, amelyik megoldást nem, 
de talán reményt ad a következ ő  
évekhez. 

Most van a nagy ígérgetések 
és a nagy várakozások ideje, 
mert közelednek a választások, 
s kicsit mindenki szorong, ho-
gyan lesz tovább? Betartód-
nak-e az ígéretek, vagy sem, 
s mi igen és mi nem. Mit ka-
punk a jöv ő t ő l, illetve mit sike-
rül adni magunknak (mert még-
is csak mi szavazunk). Nekünk 
TUDOSZ-nak mindenesetre föl 
kell készülnünk, hiszen akármi 
lesz tagjaink érdekeit tovább 
kell védenünk, mint ahogy ed-
dig is tettük, csak legyenek to-
vábbra is tagjaink. Ez viszont 
egy kicsit önökön is múlik. De 
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bízunk benne, hogy segítenek, 
talán kicsit többet is mint ed-
dig. 

Most van az akadémiai tisztújí-
tás éve, s nekünk cseppet sem 
mindegy, hogy olyan vezetése 
lesz-e az Akadémiának, akivel 
továbbra is jó kapcsolatot tudunk 
tartani, vagy olyan, akivel még 
jobbat. Mi mindenesetre ez utób-
bin leszünk, mert ezt kívánja ér-
dekünk, ezt kívánja az Önök ér-
deke. De ehhez továbbra is meg-
határozó szakszervezetnek kell 
maradnunk, ami csak úgy megy, 
ha továbbra is van tagságunk, s ő t 
er ő södik. Ebben viszont csak 
Önök segíthetnek, s reméljük meg 
is teszik. 

Mindezek ellenére úgy vélem, 
hogy ez az év sem lesz külön-
legesebb, mint az eddigiek. Hi-
szen továbbra is dolgoznunk 
kell, még egyre nehezebbé 
váló körülmények között is. 
Ehhez kívánok mindenkinek 
sok sikert, kívánom, hogy ez 
évük is sikeres, kiegyensúlyo-
zott, eredményes és boldog 
legyen. Mindehhez a magam 
részér ő l csak azt ígérhetem, 
hogy a TUDOSZ vezetése min-
dent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a munkafeltételeik ne 
nehezedjenek tovább, munká-
juk elismerése viszont jelent ő -
sen javuljon. 

Kuti László 

Biztosítás 
minden TUDOSZ-tagnak 

Néhány évvel ezelő tt, a KSZSZ tagjaként a TUDOSZ-alap-
szervezetek is igényelhettek csoportos baleset-biztosítást 
a Generali — Providencia biztosítónál. Összesen három alap-
szervezet élt ezzel a lehető séggel, és a náluk maradó tagdíj-
ból biztosítják tagjaikat. 

Az elnökség és a Titkárok Tanács a tavasszal úgy dön-
tött, hogy ez év novemberét ő l MINDEN aktív TUDOSZ-
tagra kiterjeszti ezt a biztosítást a központba befolyó 
tagdíjból. Tudjuk, hogy kollégáink rendelkeznek lakás, 
vagy egyéb biztosítási formákkal, mégis úgy gondoljuk, 
a bajban ez a segítség is számít. 

Az általunk elérhet ő  valamennyi biztosítótól kértünk össze-
hasonlító ajánlatot, ezek után döntöttünk a Generali — Provi-
dencia ajánlata mellett. Sajnos már tapasztalatból tudják kol-
légáink, hogy gyorsan mű köd ő  biztosítóról van szó. 

Biztosítási szolgáltatások 
Baleseti halál: 
Baleseti rokkantság (100%) 
Csonttörés: 
Balesetb ő l eredő  kórházi napi térítés: 
Összesen: 

50 000 forint 
100 000 forint 

2 000 forint 
400 forint 

15 Ft/hó/f ő  

A biztosítást azokra tudjuk megkötni, akiknek a kért adatait 
az alapszervezeti titkár elküldi a TUDOSZ-irodába. 

Béremelés 2002. 
A minimálbér-emelés: 

25% (50 000) 
A minimálbér 2002-ben az elő z ő  évi 

40 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra nő tt. 
A 2002-ben fizetend ő  személyi jöve-

delemadó: 
0-600 000 forintig 	 20% 
600 001-1200000 forintig 	30% 
1 200001 forintig 	 40% 

(A minimálbéren lév ő  közalkalmazottak 
a jutalmuk és egyéb jövedelmük után a 
30%-os sávban adóznak.) 

A közalkalmazotti bértábla 
emelése: 7,25% 

A kormány úgy döntött, hogy a közal-
kalmazotti bértábla az adott évre terve-
zett infláció és a tervezett GDP felének 
összegével emelkedik. 

Azon közalkalmazottaknak, akiknek 
bértábla szerinti bére nem éri el a mi-
nimálbért, a minimálbérre ki kell egé-
szíteni. 

Munkakörök besorolása a fizetési osz-
tályokba: 

(A) fizetési osztály: 
— legfeljebb alapfokú végzettséget, vagy 
— alapfokú végzettséget nem igénylő  

szakképesítés ű  munkakörök 
(B) fizetési osztály: 
— alapm ű veltségi vizsgát, vagy 
— alapfokú végzettséget igénylő  szak-

képesítés ű  munkakörök 
(C) fizetési osztály: 
— alapfokú végzettséget igénylő  szak-

képesítés ű , vagy 
— alapm ű veltségi vizsgát igényl ő  szak-

képesítés ű , vagy 
— középiskola utolsó évfolyamának 

elvégzését igazoló szakképesítés ű  
— középiskolai végzettséghez kötött 

munkakör  

(D) fizetési osztály: 
— alapm ű veltségi vizsgát igénylő  szak-

képesítés ű  
— a középiskola utolsó évfolyamának 

elvégzését igénylő  szakképesítéshez 
— középiskolai végzettséget igényl ő  

szakképesítéshez kötött munkakör 
E) fizetési osztály: 
— egyetemi, fő iskolai végzettséget nem 

tanúsító felső fokú szakképesítéshez kötött 
— középiskolai végzettséghez kötött 

akkreditált iskolai rendszer ű  fels ő fokú 
szakképesítéshez kötött 

(F) fizetési osztály: 
— fő iskolai végzettséget és szakképzett-

séget igazoló oklevélhez kötött munkakör 
(G) fizetési osztály: 
— fő iskolai végzettséget és szakkép-

zettséget igazoló oklevélhez és a 
munkakör betöltéséhez jogszabály-
ban elő írt szakvizsgát vagy jogsza-
bályban azzal egyenérték ű nek elis-
mert vizsgát igazoló oklevélhez kö-
tött munkakör 

(H) fizetési osztály: 
— egyetemi végzettséget és szakkép-

zettséget igazoló oklevélhez kötött 
munkakör 

— fő iskolai végzettséget és szak-
képzettséget igazoló oklevélhez kö-
tött munkakör és ehhez az oklevél-
hez kapcsolódó tudományos foko 
zat 

(I) fizetési osztály: 
— egyetemi végzettséget és szak-

képzettséget igazoló oklevélhez és 
a munkakör betöltéséhez jogsza-
bályban el ő írt szakvizsgát, vagy 
jogszabályban azzal egyenérték ű -
nek elismert vizsgát igazoló okle-
vélhez kötött munkakör 

— egyetemi végzettséget és szak-
képzettséget igazoló oklevélhez kö-
tött munkakör és az 1984. szep- 

tember 1-je el ő tt doktori cselekmény 
alapján szerzett egyetemi doktori címet, 
vagy egyetemi végzettséget és szak-
képzettséget igazoló oklevél és 1984. 
szeptember 1-je után szerzett egyete-
mi tudományos fokozat (dr. univ.) 

(J) fizetési osztály: 
— az egyetemi végzettséget és szak-

képzettséget igazoló oklevélhez kötött 
munkakör és a fels ő oktatásról szóló 
1993. évi LXXX. tv. 119 §-ának (1) be-
kezdése szerint tudományos fokozat, il-
letve 120. §-ának (3) bekezdése szerint 
mester. (DLA) fokozat 

— az MTA hazai rendes és levelező  
tagsága, az akadémiai doktori cím 

A pótlékalap 17 100 Ft 
pl. a nyelvpótlék, „veszélyességi" pót-

lék, vezet ő i pótlék stb. számítási alap-
jaként. 

Oktatói-kutatói béremelkedés: 
6,52% 

A garantált professzori bér 2002-ben 
az elő ző  évi 230 ezerr ő l 245 ezer Ft-ra 
n ő tt. 

Akadémiai doktorok, 
akadémikusok 

tiszteletdíjának emelése: 25% 
Akadémia rendes tagja: 360 000 Ft/hó 
Akadémia levelező  tagja: 224 000 Ft/hó 
Akadémia doktora: 	8000 Ft/hó 

Az Akadémiai 
Érdekegyeztet ő  Tanács 

2001. decemberi ülésén úgy állapo-
dott meg, hogy az MTA közalkalma-
zottai bérének meghatározásakor 
2002. január 1-jét ő l 1,2-es szorzó ke-
rül bevezetésre. (I. 5.oldal) 

A fizetési fokozatok szorzói alapján számított összegeket tartalmazó 2002. évi táblázat 

Fizetési 
fokozatok 

A B C D E F G H I J 

1. 25 000 28 000 29 400 30 900 35 300 42 700 47 100 50 100 55 900 61 700 

2. 26 000 29 400 30 900 32 400 37 100 45 300 49 900 53 100 59 300 65 400 

3. 27 000 30 800 32 300 34 000 38 800 47 800 52 800 56 100 62 600 69 100 

4. 28 000 32 200 33 800 35 500 40 600 50 400 55 600 59 100 66 000 72 800 

5. 29 000 33 900 35 600 37 400 42 700 52 900 58 400 62 100 69 300 76 500 

6. 30 000 35 600 37 300 39 200 44 800 55 500 61 200 65 100 72 700 80 200 

7. 31 000 37 200 39 100 41 100 46 900 58 100 64 100 68 100 76 000 83 900 

8. 32 000 38 900 40 900 43 000 49 100 60 600 66 900 71 100 79 400 87 600 

9. 33 000 40 600 42 600 44 800 51 200 63 200 69 700 74 100 82 700 91 300 

10. 34 000 42 300 44 400 46 700 53 300 65 800 72 500 77 200 86 100 95 000 

11. 35 000 44 000 46 200 48 500 55 400 68 300 75 400 80 200 89 400 98 700 

12. 36 000 45 600 47 900 50 400 57 500 70 900 78 200 83 200 92 800 102 400 

13. 37 000 47 300 49 700 52 200 59 700 73 900 81 500 86 700 96 700 106 700 

14. 38 000 49 000 51 500 54 100 61 800 76 900 84 800 90 200 100 600 111 100 

Forrás: 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 	Magyar Közlöny 2001'126. 8699.o. 



Elnézést kérünk az érintettekt ő l 
és az olvasóktól 

„A „Szószóló" augusztusi számában hibásan jelent meg 
Standeisky Éva neve az AKT tagjainak felsorolásakor. Elné-
zést kérünk az érintett ő l és az olvasóinktól. 

Kiegészítésként közöljük 

AKVT-képviselő : Szegő  Károly (RMKI), 
A három kuratórium elnöke: 
Demetrovics János (SZTAKI), 
Ormos Pál (SZBK) 
Bodó Sándor (Budapest Tört. Múzeum).   

A teljes munkaidöben foglalkoztatottak havi 
átlagkeresete 2001. január-november között  

Létszám 1000 fő  Bruttó Nettó 

Nemzetgazdaság összesen 2 733,20 100 571 63 355 

Ezen belül versenyszféra 
összesen 

1 910,00 101 067 63 569 

Költségvetés összesen 100 121 63 222 784 

Átlagkereset: alapbér, bérpótlekok ( beleértve a bányászati h ű ségjutal-
mat és a Széchenyi profeszori össztöndíjat ), a kiegészítő  fizetés, prémium, 
utalom, a 13. és további havi fizetés. 

2 	 SZÓSZÓLÓ 	 2002. FEBRUÁR 
A magyar gazdaság elmúlt 10 évét értékelte Vértes András 

Csak a társadalom harmadának (részlet) 

stb. differenciálódás történt, 
biztosan lehet állítani, hogy 
statisztikai értelemben Ma-
gyarországon ma a társada-
lom kétharmada alacsonyabb 
jövedelmi-fogyasztási színvo-
nalon él, mint élt tizenkét év-
vel ezel ő tt. Csak egyharmad-
nak jobb tehát. De még egy-
szer mondom, a fogyasztás 
min ő sége és tartalma er ő sen 
javult, amit a statisztika nem 
tud kifejezni. 

(Vértes Andrást, a Gazdaság-
kutató Rt. igazgatósági elnökét 
Tarnói Gizella kérdezte. A tel-
jes interjú a www.tudosz.hu  
honlapon olvasható. Az el ő b-
biekben a jövedelmekre vo-
natkozó részt idéztük.) 

Dr. Csomó István, 
az MTA Pénzügyi 

Fő osztályának vezető je 

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 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

er ő sítése érdekében létre kell 
hozni egy elektronikusan meg-
jelen ő  folyóiratokon alapuló 
nemzeti információs rend-
szert". A kormányhatározat 
harmadik pontja felhívja az 
oktatási minisztert, kísérje fi-
gyelemmel a kormány tudo-
mány- és technológiapolitikai 
elveit és cselekvési program-
ját rögzít ő  „Tudomány és tech-
nológiapolitika 2000" c. anyag 
megvalósulását és az alapku-
tatásoknak a teljes K+F ráfor-
dításokon belüli arányát. 

nem a fejkvóta szerint, hanem 
a tényleges intézeti igények 
alapján rendelkezésre bocsáta-
ni. Ennek értelmében az intéze-
teknek a kereteket a benyújtott 
igényeknek megfelelő en bocsá-
tottuk rendelkezésre, mivel a fej-
kvóta szerint számított keretek 
sok esetben nem biztosították a 
szükséges fedezetet. 

A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által rendelkezés-
re bocsátott kerettel 2002. janu-
ár 31-ig elszámolási kötelezett-
sége van az Akadémiának, és 
az elszámolás keretében kerül-
nek meghatározásra a 2002. évi 
többletek. 

- Vajon ha a jövedelmi viszonya-  - És a nyugdíjak? 
inkat vetjük össze a tíz évvel - Mivel a magyar GDP-nek 

A magyar lakossági fogyasz- 
tás színvonala statisztikai ér- 

korábbival, hogy festenek az ará- 
nyok? 

- Kezdjük a fogyasztással. 

jakhoz hozzá kellett nyúlni. A 

tíz éven át nem volt növek-

volt mit elosztani, ráadásul az 
ménye, tehát lényegében nem 

elöregedés is n ő tt, a nyugdí-

„hozzányúlás" a nyugdíjrend- telemben idén éri el az 1989- 
szerhez a nyugdíjak reálérté-es szintet. Tizenkét évvel ké- 
kének a csökkenését jelentet- s ő

bb jutottunk tehát oda, te, vagyis a nyugdíjas-társa-
ahonnan indultunk, de még dalom egésze vesztese az el-egyszer mondom, ez csak sta- 

 múlt tíz évnek. És nemcsak a tisztikailag igaz, min ő
ségileg nyugdíj értékének csökkené-nem. 

se miatt, hanem azért is, mert - A bérek és a nyugdíjak is 
a termelésb ő l is kiszorultak. elérik már az akkori szintet? 

- Csak ő k volnának a vesz-- A reálbérek a mai napig sem 
tesek? érik el a 89-es szintet, és a 

- Sajnos nem. Mivel az nyugdíjak sem. A reálbérek b ő  
összjövedelemben nagyon tíz százalékkal alatta vannak 
er ő teljes jövedelmi, vagyoni még a 89-esnek, de ez nem 

nagyon izgalmas, mert köz-
ben átalakult a jövedelemszer-
kezet. Az emberek a jövedel-
müknek csak kisebb részét 
szerzik bérként, nagyobb ré-
szét pedig egyéb jövedelem-
ként, beleértve a kamatjelle-
g ű  jövedelmeket, a vállalkozó 
jelleg ű  jövedelmeket, vagyis 
mindent. Az önmagában te-
hát, hogy a reálbér még min-
dig nem ment vissza a tizen-
két évvel korábbi szintre, nem 
lényeges dolog. 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Nemzeti információs 
rendszert tervez a kormány 

A kormány úgy rendelkezett, hogy a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma 2001. évben 461,6 millió forintot átcsoporto-
sít a helyi önkormányzatok közgy ű jteményi, közm ű velő dési és 
m ű vészeti tevékenység támogatására. 

A kormány ez év október 12-én 	Egyúttal felhívta az oktatási 
határozatot hozott arról, hogy el- minisztert, hogy dolgozza ki az 
fogadta az Országos Tudomá- egységes elektronikus infor-
nyos Kutatási Alapprogramok mációszolgáltatás elveit és kö-
(OTKA) Bizottság elnökének vetelményeit, mert „A magyar 
2000. évi mű ködésérő l szóló be- kutatás-fejlesztési tevékeny- 
számolóját. 	 ség szakmai háttereinek meg- 

Megkérdeztük 
Könyvtárban dolgozó kollégá- 	A szorzóváltozással kapcsola- 
ink közül többen érdeklő dtek tos intézeti igényeket felmértük, 

tatóintézeteknél és az MTA 

tember 1-jét ő l megváltozott. A 

delet alapján besorolt könyvtá- 

e-mailen és telefonon, miért 

a kormányrendelet alapján vár- 
tak. A választ közöljük. 

szakmai szorzója 2001. szep- 

szakmai szorzó változása a ku- 

rosokat érinti. 

kaptak kevesebb béremelést 
szeptemberben, mint amennyit 

közalkalmazottak bértáblájának 

Könyvtáránál foglalkoztatott és a 
150/1992. (Xl. 20.) Korm. ren- 

A kulturális területen dolgozó 

ti megállapodás értelmében a 

totta, és a keretek is így kerül-
tek átcsoportosításra a Magyar 
Tudományos Akadémia költség-
vetésébe. 

fenntartónak (MTA) joga van az 

Örökség Minisztériumának. 

Örökség Minisztériuma úgyne-
vezett fejkvóta alapján biztosí-

intézetek számára a kereteket 

és jeleztük a Nemzeti Kulturális 

Minisztériuma és az MTA közöt-

leteket a Nemzeti Kulturális 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

A szorzó változása miatti több- 

(AKT 5/2001.) 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2001. október 3-i ülésének 

állásfoglalásai 
AKT 5/1/2001. (X. 3.) állásfoglalás.' 
Az AKT elnöke értékelte az NKFP-pályázat akadémiai részvé-

telét és tájékoztatást adott az új pályázati kiírásról. Az akadémiai 
kutatóintézetek eredményesen vettek részt a pályázaton. A ki-
osztott támogatásból kb. 25%-al részesülnek az MTA intézetek. 

Az AKT tudomásul vette a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Prog-
ramokban való akadémiai részvételr ő l készült tájékoztatót. 

AKT 5/2/2001. (X. 3.) állásfoglalás: 
Az AKT elnöke tájékoztatót adott a 2002. évi költségvetésr ő l 

és javaslatot tett a beruházási keretek elosztásának elveire. 

Az AKT egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 
665 M Ft gép-m ű szer beszerzési keret az elmúlt években elfogadott 
arányoknak megfelelő en az alábbiak szerint kerüljön felosztásra: 

Elettudományok
3 	

200 M Ft 
Matematika és természettudományok 	570 //: 	379 M Ft 
Társadalomtudományok 	 13% 	86 M Ft 
Összesen: 	 665 M Ft 
A korszer ű sítésre szánt (150 M Ft-os) összeg felosztásáról - szak-

értő k meghallgatása után - a következő  ülésen születik döntés. 

AKT 5/3/2001. (X. 3.) állásfoglalás: 
Az AKT tagjai meghallgatták és tudomásul vették az MTA és 

felügyelete alá tartozó szervezetek 2001. félévi beruházási és 
vállalkozási adatairól szóló tájékoztatást. 

AKT 5/4/2001. (X. 3.) állásfoglalás: 
5.4.1. Az AKT egyhangúlag hozzájárult a Mez ő gazdasági Ku-

tatóintézet két ingatlanának és a Talajtani és Agrokémiai Kuta-
tóintézet egy használaton kívüli ingatlanának elidegenítéséhez 
és javasolja a közgy ű lés elé terjesztését jóváhagyásra. 

5.4.2. Az ülés részvev ő i tájékoztatást hallgattak meg az Aka-
démián folyó ASz-vizsgálatról, az OM m ű szerpályázatáról, a fi-
atal kutatói álláshelyek betöltésér ő l, az igazgatói bérrendezés 
lehet ő ségér ő l, az igazgatói megbízás korlátozásának feloldásá-
ra készített kormányjavaslat helyzetérő l, a kutatóintézetekrő l szóló 
magyar-angol nyelv ű  ismertet ő  kiadványok új kiadásáról. 

5.4.3. Az AKT egyhangúlag elfogadta a Régészeti Intézet szerve-
zeti és mű ködési szabályzatának (szmsz) módosítására tett javasla-
tot. Egy ellenvéleménnyel, az elhangzott pontosítások figyelembevé-
telével ugyancsak elfogadta a Zenetudományi Intézet szmsz-ét. Meg-
fogalmazási és hiányossági problémák miatt javasolta az AEKI szmsz-
ének visszadását az intézetnek pontosításra és kiegészítésre. 

5.4.4. Az AKT elfogadta azt az indítványt, hogy a továbbiakban 
az szmsz-ek módosítására tett javaslatokat az AKT megbízásá-
ból a fő titkár hagyja jóvá utólagos tájékoztatási kötelezettséggel 
és az AKT elé csak az új szmsz-ek jóváhagyása kerüljön. 

(AKT 6/2001.) 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2001. október 29-i ülésének 

állásfoglalásai 

AKT 6/1/2001. (X. 29.) állásfoglalás: 
A testület ismét tárgyalt a 2002. évi beruházási keret még el 

nem döntött 150 M Ft-os tételér ő l. 
Az AKT ez ügyben az alábbi döntést hozta: 
1. 12 igen, 7 nem és 2 tartózkodó szavazattal egyetértett azzal, 

hogy az 50 M Ft-ot a Zenetudományi Intézet a megjelölt célokra 
felhasználja. 

2. 12 igen, 4 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szük-
ségesnek tartja, hogy a Victor Hugo utcai 100 mFt-os beruházás 
ügyére (a részletes indoklást tartalmazó dokumentáció birtoká-
ban) a következő  ülésen térjenek vissza. 

AKT 6/2/2001. (X. 29.) állásfoglalás: 
Az AKT áttekintette a 2001. évi fiatal kutatói álláshelyek betöl-

tésér ő l készült jelentést, és kedvező en értékelte teljesülését. 

AKT 6/3/2001. (X. 29.) állásfoglalás: 
A testület megtárgyalta a támogatott kutatócsoportok 2003-2006. 

évek közötti ciklusra meghirdetendő  pályázati felhívás tervezetét. 
Az AKT egyhangú szavazással szükségesnek tartja a tervezet 

módosítását azzal, hogy a céltámogatások kikerülnek e rend-
szerbő l, ugyanakkor a rendelkezésre álló összeg továbbra is -
meghívásos pályázat keretében, az eddig végzett munka szigo-
rú minő sítése alapján - az ilyen jelleg ű  kutatásokat szolgálja. 

AKT 6/4/2001. (X. 29.) állásfoglalás: 
Kroó Norbert fő titkár úr tájékoztatta a testületet az igazgatói 

bérkiegészítés szükségességérő l és lehető ségeirő l, a külső  for-
rások elérésének kérdésérő l és a belső  közvetlen megoldásról. 

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 



Tudósítás 
Elnézést kell kérnem önökt ő l, kedves olvasóim, hogy ily régóta 
nem tájékoztattam az OMT eseményeirő l, pedig lett volna mirő l 
írnom, de az év második felében szakmai, szakszervezeti s egyéb 
elfoglaltságaim oly szerencsétlenül jöttek össze, hogy amikor 
kellett volna, egyszer ű en nem jutott id ő m a ,tollforgatásra". A 
késlekedésben természetesen egyéb módon is ludas voltam, 
ugyanis halogattam az írást: még megvárom az aktuális tárgya-
lássorozat végét, s majd akkor az egészr ő l tudósítok, gondol-
tam. Aztán decemberre lett vége a folyamatnak. 
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Kinek a zsebére? 
A nyár elteltével kezd ő dött 

minden, mikor nemcsak a fa-
levelek kezdtek el sárgulni, ha-
nem megkezd ő dtek az Orszá-
gos Munkaügyi Tanácsban a 
minimálbér-tárgyalások is. 
Megkezdő dtek, annak ellenére, 
hogy kormányunk feje már egy 
évvel ezel ő tt kijelentette: 2002-
ben 50 000 forint lesz a mini-
málbér. Ez azonban nem vette 
el sem a munkáltatók, sem a 
munkavállalók hitét abban, 
hogy a mindenkori minimálbér 
mégiscsak kett ő jük tárgyalásá-
nak és megállapodásának ered-
ménye kell hogy legyen, hiszen 
az ő  zsebükre megy a játék. 
Továbbá mindkét oldal remény-
kedett, hogy a tárgyalások 
során miniszterelnöki kinyilat-
koztatás alá, illetve fölé sike-
rül menni, s az sem mindegy, 
hogy a tárgyalások során mi-
lyen pozíciókat, milyen kedvez-
ményeket sikerül kialkudni. 

Szeptember 10-én kezdtük a 
nagy menetelést. Az OMT ple-
náris ülésének napirendjén ek-
kor két téma szerepelt: 

1. El ő terjesztés a 2002. évi 
munkaszüneti napok körüli mun-
karendrő l szóló GM rendelet ter-
vezetérő l. 

2. Elő terjesztés a minimálbér 
2001. évi emelésének tapaszta-
latairól, valamint a 2002. január 
1-jét ő l javasolt összegér ő l. 

Az ülésen minden különösebb 
hezitálás nélkül bele is vágtunk 
a munkába, s a kormány nevé-
ben a GM miniszteri megbízott-
ja ismertette az elő zetes bizott-
sági tárgyaláson kialakult állás-
pontot, melyhez képest két vál-
toztatást is javasolt. A javasla-
tot, a módosításokkal együtt 
(mivel ésszer ű ek voltak) mind 
mi, mind a munkáltatói oldal 
azonnal elfogadta, s már léphet-
tünk is tovább. 

Pletykák a bevételr ő l 
A következő  napirendi pontnál 

a kormány képviselő je összefog-
lalta az eddig történteket, meg-
említve, hogy a megelő ző  bérbi-
zottsági tárgyaláson már tisztá-
zódott az oldalak indító javasla-
ta. Ezek szerint a munkaválla-
lói oldal nettó 42 000 forintot (ez 
bruttó 57 600 Ft), a munkáltatói 
oldal nettó 40 000 forintot java-
solt minimális bérnek. A kor-
mány javaslata bruttó 50 000 
forint, de ha a szociális partne-
rek ennél nagyobb összegben 
állapodnak meg, akkor azt tu-
domásul veszik. (Ez azért 
könny ű  ígéret volt a részükrő l.) 
Majd beszélt még a kompenzá-
cióról is. 

Ezek után a szóvivő nk rákér-
dezett, hogy a kormány hogyan 
min ő síti az egyes javaslatokat? 
Majd megemlítette, hogy a 2001. 
évi költségvetési bevételekr ő l 
már lehetett hallani, de kérte a 
kormányoldalt, hogy pontosítsák 
ezeket az információkat. 

A munkáltatók szóviv ő je ezt 
követő en csendesen megjegyez-
te, hogy elő bb meghallgatnák a 
kérdésekre adott választ. No 
meghallgathatták. 

A Pénzügyminisztérium jelen-
lév ő  helyettes államtitkára el-
mondta, hogy nem az a kérdés:  

szimpatizálnak-e a javaslatokkal, 
vagy sem, hanem a költségvetés 
bevételi és kiadási oldalára kell fi-
gyelemmel lenniük. A 2001. évi 
költségvetési bevétel viszont nem 
akkora, amelyekrő l a „pletykák" 
beszélnek, s egyébként is kötött 
a kormány, s így a PM keze is, 
hiszen a felhasználásról a parla-
ment dönt. (Ez azért érdekes kö-
töttség, különösen manapság.) 

Szóvivő nk meg is jegyezte, hogy 
e válasz további kérdéseket szül, 
s ha a választ elfogadjuk, akkor a 
minimálbér-emelés célja nem a 
költségvetési bevételek növelése, 
ami új helyzetet teremt. Majd ar-
ról beszélt, hogy álláspontunk a 
bizottságihoz képest nem válto-
zott, kialakításánál a 2001. évi mi-
nimálbér hatásait, és a 2002-es 
prognózisokat vettük figyelembe. 
2001-ben a minimálbér emelése a 
bérek összenyomódásával járt, s 
az érintett ágazatokban megnő tt a 
részmunkaidő ben foglalkoztatottak 
száma. A minimálbérbe több mun-
káltatónál olyan elemeket is be-
építettek, melyek korábban nem 
voltak a bér részei. A gazdaság 
növekedésétő l elmarad a bérek nö-
vekedése, s mi arra törekszünk, 
hogy a kettő  azonos legyen. A 
bérek EU-s felzárkóztatása fontos 
szakszervezet-politikai törekvés, s 
ennek fontos eleme a minimálbér 
is. Ezért olyan minimálbért aka-
runk, amelyik eléri az átlagkere-
setek 60%-át, s ugyanakkor fedez-
ze a létminimumot. 

Elmondta azt is, hogy immár ötö-
dik alkalommal teszünk javaslatot 
a bértarifa-megállapodásra, de a 
kormány eddig még nem reagált 
rá, bár korábban már kaptunk tő le 
elvi támogatást. Igaz, tavaly már 
azt sem. Megkérdezte: mi a kor-
mány álláspontja e téren? 

Megemlítette azt is, hogy a net-
tó összegben a munkáltatói és a 
munkavállalói oldal javaslata meg-
egyezik, tehát van egyetértés a 
két oldal között. Majd kijelentette, 
hogy a béremelés felelő sségét a 
kormány nem háríthatja át kizáró-
lagosan a munkáltatókra. 

A SZEF elnöke a közszféra mun-
kavállalói nevében elmondta, hogy 
nem igazak azok a híresztelések, 
miszerint a közszféra szakszerve-
zetei nem támogatják a nagyobb 
minimális bért, de igaz az, hogy 
annak fedezetét a gazdasági nö-
vekedésnek kell biztosítani. Majd 
kiemelte, hogy a közszférában 
nincs lehető ség a bértorlódások 
kompenzálására, ezért itt kezdő d-
jenek külön tárgyalások a kormány 
és az érintett szakszervezetek kö-
zött. 

Az Autonómok elnöke pedig 
megjegyezte, hogy nem jött be, 
amit a 40 000 forintos minimálbér 
bevezetésekor prognosztizált a kor-
mány, miszerint a nagyobb mini-
málbér tolja el ő re a béreket. Ed-
dig még nem tolta. 

A munkáltatók szóvivő je hozzá-
szólását azzal kezdte, hogy a tisz-
tességes megélhetéshez szüksé-
ges bért biztosítani kell, s ezt a 
nettó 40 000 forint meg is teszi. 
Majd arról beszélt, hogy az EU-s 
csatlakozás közeledtével egyre 
jobban n ő  a tevés kényszere, az 
ehhez szükséges pénzt viszont a 
vállalkozói körnek kell megtermel-
ni. Ezután föltette a költő i kérdést: 
mir ő l tárgyalunk, ha az egész  

2002-es költségvetés az 50.000 fo-
rintos minimálbére épült. Különö-
sen, hogy a költségvetést az üz-
leti szféra tartja el. Több százezer 
embert érint az 50.000 forintra való 
ráállás, s a vállalkozók már min-
den tartalékukat kimerítették. Még 
nem drámai a helyzet, de lehet, 
fejezte be hozzászólását. 

A kormányoldal szóvivő je elvi-
leg egyetértett velünk, nem is uta-
sítják el a javaslatainkat, csak 
gyakorlatilag nem lehet azokat egy 
lépében megvalósítani, ugyanis az 
adott pénzügyi és jogi feltételek 
között kell dolgozni. Megjegyezte 
azt is, hogy két fél (mármint a 
munkáltatók és mi) egyetértett ab-
ban, hogy mit kell tenni a harma-
diknak. 

A PM képviselő je is sok min-
dent el tudna fogadni az elhang-
zottakból, de sajnos egy kicsit el-
beszélünk egymás mellett. Cáfol-
ta azt, hogy 2001-ben nem volt 
ellentételezése a minimálbérnek, s 
ezek egy része 2002-ben is hat. 
Megemlítette, hogy nagyon korlá-
tozottak a lehető ségeik. 

Ezek után oldalunkról többen 
hozzászóltak, bírálva a kétéves 
költségvetés okozta korlátokat, il-
letve a kormány merev álláspont-
ját, fölhívva a figyelmet, hogy a 
"szándékosan" alacsony inflációs 
prognózis jelent ő s többletbevételt 
hozott a költségvetésnek, aminek 
a hasznát a bérbő l és fizetésbő l 
élő k is élvezhetnék. Megemlítet-
ték azt is, hogy igazságtalan az 
olyan minimálbér-emelés, amely-
bő l csak a költségvetés húz hasz-
not. 

Javaslat helyett kioktatás 

A munkáltatói oldalról még több 
hozzászólás volt, melyekben meg-
említették, hogy a kedvezménye-
ket nem tudta mindenki igénybe 
venni. Az egészségügyi hozzájá-
rulás mértéke folyamatosan emel-
kedik, tehát gyakorlatilag nincs 
kompenzáció. Jelen esetben az 
történik, hogy C oszt A-nak és B-
nek. Így a munkáltatóknál a költ-
ség, a kormánynál a népszer ű ség 
jelentkezik. Kérték, hogy a sza-
vazatokat ne velük fizettessék 
meg. Beszéltek arról is, hogy dik-
tátum esetén nincs versenysem-
leges szabályozás, hogy nem az 
kapja az ellentételezést. aki rászo-
rul. Megjegyezték, hogy a kis— és 
középvállalkozásoknál a 2%-os já-
rulékcsökkentés nem kompenzál-
ja a bérkiadásokat. 

A kormányoldal elnöke (a Minisz-
terelnöki Hivatal politikai államtit-
kára) itt közbevágott, miszerint 
nem szerencsés eltérni a tárgya-
lás tárgyától (?), és a bértárgyalá-
sokat a munkáltatók és munkavál-
lalók tárgyalásának tekintik. 
Egyébként meg a kormánynak 
nincs semmiféle pluszpénze. 

Oldalunk szóviv ő je ekkor össze-
gezte az elhangzottakat, sajnálko-
zását kifejezve, hogy a politikai 
államtitkár úrtól csak kioktatást 
kaptunk érdemi javaslat helyett, 
majd szünetet kért. 

A szünet elő tt a munkáltatói ol-
dal elnöke azért rákérdezett: van-
e a kormányoldalnak felhatalma-
zása eltérő  megállapodás aláírá-
sára, mert ha nincs, miért ülünk 
itt? 

Azonnal meg is kapta a választ, 
hogy van felhatalmazásuk fölfelé 
eltérni. 

A szünetben aztán megállapítot-
tuk, hogy ma nincs tovább. Ezt a 
szünet után el is mondtuk: ma mind-
három oldal ismertette álláspontját, 
de ennél tovább felhatalmazások hi-
ányában nem juthatunk, ezért füg-
gesszük fel a tárgyalást, és pénte-
ken folytassuk (ugyanis hétfő  volt). 
Javaslatunkkal a másik két oldal is 
egyetértett. 

Óvatosság! 

Szeptember 14-én aztán folytat-
tuk ugyanabban a témában, ugyan- 

azon a helyen, a SzoCsa tárgya-
lótermében, amely már megszo-
kott tárgyalótermünkké vált, de ha-
marosan ezt is el kell hagynunk, 
ugyanis az épületet eladták. 

Az értekezlet a kormányoldal na-
pirend elő tti hozzászólásával kez-
dő dött, miszerint ma, a gyász nap-
ján (szeptember 11-én rombolták 
le a WTC-tornyokat) 12 órakor 3 
percre „álljon meg az élet" és mi 
is tartsunk háromperces gyászszü-
netet. Ezzel egyetértettünk. 

A másik hozzászólásában meg-
említette azt a képviselő i indít-
ványt, hogy nagypéntek legyen 
munkaszüneti nap, csak a szoci-
ális partnerekkel történt egyezte-
tés után kívánják jogszabállyá 
emelni, ezért javasolja, hogy a ké-
s ő bbiekben tárgyaljunk err ő l is. 
(Megjegyzem, kb. egy évvel ez-
el ő tt, mint, a háziasszony a sváb-
bogarat hessegették el a szak-
szervezetek hasonló ötletét.). 

Ezek után az ülés levezető  el-
nöke jelezve, hogy a mai nap a 
megel ő z ő  tárgyalás folytatása, 
megkérdezte: van-e valakinek kér-
dése? 

Oldalunk szóvivő je közölte, hogy 
érdemi vitára és megállapodásra 
készültünk, de ehhez a kormány 
is szükséges, ezért megkérdezi: 
van-e elmozdulás az álláspontjá-
ban, mert mi konstruktív javaslat-
tal jöttünk. 

A munkáltatók szóviv ő je is az 
érdemi tárgyalások mellett szólt, 
s kíváncsi volt: a kormány hogyan 
viszonyult a hétf ő i álláspontjuk-
hoz? Milyen ellentételezéssel jöt-
tek — bármilyen konstrukcióban —
ami megerő síti a lehetséges meg-
állapodást? 

A kormány szóviv ő je szerint vi-
szont nem ez a kulcskérdés, ha-
nem az, hogy a munkáltatók és a 
munkavállalók meg tudnak-e álla-
podni. A munkáltatók javaslatát, 
mely nettó béremelésre vonatko-
zott azonban — viszonylag nevet-
séges érvekkel — elutasította. Meg-
jegyezve, hogy a költségvetés 
helyzete (bár stabil) az Egyesült 
Államokban bekövetkezett fejlemé-
nyek miatt megköveteli az újragon-
dolást. 

Szóviv ő nk szerint ugyan nem 
kaptunk érdemi választ a kérdé-
seinkre, de nem foglalkozunk vele, 
inkább a javaslatunkat mondjuk 
el, ami inflációcsökkent ő . Megem-
lítette, hogy a kormány válasza 
nehezíti a tárgyalást, s jó lenne, 
ha közvetítő  szerepét dinamikus 
közrem ű ködéssel javítaná. Mi az 
50 000 forint nettó tartalmának ja-
vítását tartjuk alapvet ő  célnak, 
hogy a bérb ő l minél több marad-
jon a munkavállalók zsebében. 
Ehhez a következ ő  háromelemes 
csomagot javasoljuk: 

1. Növekedjen 500 forinttal (3 200-
rő l, 3 700-ra) az alkalmazotti hoz-
zájárulás mértéke. 

2. A legalacsonyabb jövedelmek 
adóterhét csökkentsék 5%-ál. 

(E két esetben a kedvező bb net-
tó tartalom reálbér-növekedést 
hoz.) 

3. Az étkezési jegyek adómen-
tes határa emelkedjen 3 000-4 000 
forintra. 

Megjegyezte azt is, hogy tovább-
ra is tarjuk magunkat a munkálta-
tók múltkori javaslatának azon ré-
széhez, amit akkor is támogat-
tunk. 

A munkáltatók szóviv ő je sem 
volt elégedett a kapott válasszal, 
hangsúlyozva, hogy javaslatuk 
jobb, mint a kormányé. Az ugyan 
többször elhangzott, hogy mindenki 
az alacsonyabb bruttó bérekben 
érdekelt, de a kormány ett ő l telje-
sen elzárkózik. Szerinte senki sem 
hiszi el, hogy forráskérdésrő l van 
szó, inkább úgy t ű nik, hogy a 
megállapodás szándéka hiányzik, 
amin el kellene gondolkodni. 

A kormányoldal elnöke, hivatkoz-
va arra, hogy ne maradjanak fél-
reérthet ő  mondatok a levegő ben,  

megjegyezte: a sajnálatos ese-
mények nincsenek hatással a 
gazdaságra, de nem árt óvatos-
nak lenni. Meger ő sítette azt is, 
hogy nem feledkeztek meg az el-
lentételezésrő l sem. Megerő sítet-
te, hogy alapvet ő en a munkálta-
tói, munkavállalói oldal tárgyalá-
sának tekintik a bértárgyalást, ő k 
nem akarnak beleavatkozni, és til-
takoznak az ellen, hogy a két oldal 
egybehangzóan a kormányt nyúz-
za. (Érdekes, szakszervezeti ve-
zet ő  korában nem egészen ez 
volt a véleménye.) 

Merev kormány — 
merev partnerek 

A PM képvisel ő je kísérletet tett 
egy tévhit eloszlatására. A kor-
mány nem abban érdekelt, hogy 
magas adó legyen, hanem abban, 
hogy megfelelő  bevételei legye-
nek feladatai végrehajtásához. 
Ezért óva intett minket a plusz-
bevételek túlértékelését ő l. Végül 
kibökte: nem vállalják az adórend-
szer átrendezését. Véleménye 
szerint az a bruttókereset-kiáram-
lás, ami az idén történt hatással 
volt a gazdaságra, a fogyasztás-
ra, a növekedésre. Ezek után meg-
jegyezte, nemcsak a kormány 
merev, hanem partnerei is. 

Szóviv ő nk ezt követő en hang-
súlyozottabban megismételte az 
eddig javaslatunkat és éveinket. 

A munkáltatók szóviv ő je még 
mindig értetlenkedett és kérde-
zett: szándékában áll-e a kor-
mányzati csapatnak beszélgetni 
a kérdésrő l? A teljesítményhez 
nem kötött béreken lehet-e drasz-
tikusan változtatni? Régóta hall-
juk, hogy a kétéves költségvetés 
mekkora ajándék, de csak a kor-
látokat látjuk. A szociálisan ér-
zékeny állam a legszegényebbe-
ket adóztatja? Miért nem akkor 
beszéltük végig a dolgokat, mi-
kor még érdemben lehetett? Part-
ner-e a kormányoldal néhány kér-
dés megválaszolásában: 

1. adóterhek csökkentése, 
2. az egészségügyi hozzájáru-

lás kérdésköre, 
3. a Munkaer ő piaci Alap kérdé-

se, 
4. az indokolt áfa csökkentés? 
Végül kérte a kormányoldalt. 

hogy e kérdésekben mondjon ha-
tározott igent vagy nemet. Saj-
nos ezek után az oldalról még 
többen hozzászóltak, amivel si-
került meglehet ő sen lerontani az 
eredeti javaslat súlyát. 

A hosszantartó hozzászólási 
folyamat megviselhette a kor-
mányoldalon ül ő ket, mert elnö-
kük kifakadt: az elmúlt 10 évben 
szinte unalomig csak azt lehe-
tett hallani, hogy az árak nyuga-
tiak, a bérek keletiek. Ennek a 
fényében a munkáltatói oldal egy 
kissé csúsztat, ha tiltakozik a 
bérek emelése, a nagy bérek ki-
alakulása ellen. (Furcsa volt hall-
gatni, mert szinte úgy beszélt, 
mintha a szociális partnerek har-
colták volna ki a kétéves költ-
ségvetést.) Ezek után határozot-
tan kijelentette, hogy nem visz-
nek a kormány elé olyan javas-
latot, amelyik az adórendszeren 
keresztül kezeli a minimálbért. 
Megjegyezte, hogy az sem he-
lyes, ha valaki lokális problémá-
kat generális változtatásokkal 
akar megoldani. 

A kormányoldal szóviv ő je sze-
rint az 50 000 forint nem lehet 
irreális, hiszen a szakszerveze-
tek 57 500 forintot javasoltak. 
Megjegyezte azt is, hogy a mun-
káltatói oldal rendkívül kreatív a 
kormány zsebére (megjegyzem a 
munkáltatók ezt pont fordítva gon-
dolják). 

Ezek után még több hozzászó-
lás hangzott el mindhárom oldal kép-
viselő i részérő l, közben megtartot-
tuk a háromperces gyászszünetet 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Tudósítás 
(Folytatás a 3. oldalról) 

is, majd megállapodtunk, hogy 24-
én, hétfő n folytatjuk a tárgyalást. 

Látszattárgyalás? 
Így is tettünk, s a nevezett 

idő pontban csak egyetlen na-
pirendi ponttal ismételten ple-
náris ülést tartottunk, amelyr ő l 
nem igazán van mit írnom. Lé-
nyegében ekkor is a három 
süket beszélgetése zajlott le. 
Mindenki mondta a magáét, 
meg volt elégedve önmagával, 
csak az ügy nem haladt elő re. 
Nem is igazán haladhatott, hi-
szen csak ketten akartak iga-
zán megegyezni. A harmadik-
nak pedig lehet ő sége volt e 
nélkül is megállapítani a mini-
málbért, csak úgy vélte jobb, 
ha „kemény vita" eredménye-
ként alakul ki az, amit már egy 
évvel ezel ő tt kinyilatkoztatott. A 
másik kettő  viszont kénytelen 
volt beszállni a játékba, ugyan-
is az utolsó percig él a remény, 
hogy a rendkívül sz ű kre sza-
bott keretek között is sikerül 
valami eredményt kicsikarni. 

A megállapodás szempontjából 
egyáltalán nem volt biztató, hogy 
a kormányoldal szóviv ő je mind-
járt a tárgyalás kezdetén kije-
lentette, hogy az elő z ő  üléshez 
képest nem változott az állás-
pontja. A munkavállalói oldal 
szóviv ő je viszont leszögezte: 
célunk, hogy a kormány javas-
latához képest több maradjon a 
munkavállalók zsebében. A mun-
káltatók szóviv ő je szerint viszont 
a siker záloga a megfelelő  el-
lentételezési csomag. A kormány 
szerint az ellentételezéseket már 
tavaly eldöntötték. 

E cseppet sem biztató kezdet, 
aztán a várt folytatást hozta. A 
tárgyalófelek mondták a magu-
két. 

Munkavállalói oldal: 
— Látszattárgyalás résztvev ő i 

vagyunk, ebben nem igazán sze-
retnénk partner lenni. 

— A kormány döntött, s mi nem 
látjuk a szándékot, álságos a ja-
vaslat. 

— A költségvetés többletbevé-
telében nem vagyunk érdekel-
tek, azt a kormány saját hatás-
körben költötte el. 

— Politikai és nem szakmai a 
javaslat: „a miniszterelnök szó-
zata". 

— Döntött ügy. 
— Célunk: a munkavállalók net-

tó értékben többet vigyenek 
haza. 

— A kormány ne az iparkama-
ra elnökével, ne a f ő tanácsadó-
jával állapodjon meg. 

— A gazdaság jelenlegi fejlett-
sége alapján alapvető en alacso-
nyak a bérek. Méltánytalanul ala-
csonyak! Hol tart a felzárkózta-
tás? 

— Ha a költségvetésnek nem 
lenne ekkora étvágya!? 

— A szakszervezeteknek nem 
lehetnek javaslatai? 

— „Háromszor tárgyalni!" nép-
mesei áthallás! 

Munkáltatói oldal: 
— Nem kompenzálásról, hanem 

minimálbérr ő l jöttünk tárgyalni. 
— A vállalkozások ellentétele-

zése hogyan történik? 
— Meg kell határozni, hogy a 

kormány egy jó megállapodás 
érdekében mit áldoz! 

— Meg kell határozni az elve-
ket. 

— Eredeti javaslatunk: nettó 
egyenl ő  bruttó. 

— Erezzük a mozgásteret, mi-
lyen elvek mellett mekkora kom-
penzálás. 

— Szükséges a munkáltatói ter-
hek csökkentése! Erre milyen 
konkrét javaslatok vannak? 

— A három jövedelemtulajdonos 
között a terheket el kell osztani. 

— Holnap 25-e! (Ez az a határid ő  
ameddig a módosított MT szerint 
meg kell állapodni, különben a 
kormány saját hatáskörben a part-
nerek nélkül dönthet a minimál-
bérr ő l. Mint a 2001-esr ő l.) 

— A MAT milyen többletb ő l? 
Mekkora minimálbérhez mekkora 
többletet tesz hozzá? (Mármint 
kompenzációt.) 

— A kormány is megnézi milyen 
lehet ő ségei vannak? 

A kormányoldal: 
— kormányoldal tartózkodik attól, 

hogy min ő sítse a partnereket. 
— A miniszterelnök nem elszólja 

magát, hanem javaslatot tesz. 
— A MAT technikájával ne itt 

foglakozzunk. 
— Lehető séget látnak arra, hogy 

a MAT-ban a megállapodás igé-
nyével tárgyaljanak. 

— Induljon el szakmai elemzé-
sen alapuló tárgyalás. 

— Szakágazati mélységgel foly-
tak a számítások. 

— Mi is a megállapodás szándé-
kával jöttünk, nem kell ezt a vitát 
hosszasan folytatni, egy nappal a 
határidő  elő tt. 

— A gazdaság növekv ő  teljesít ő -
képességével összhangban a 
munkavállalók zsebében is több le-
gyen. 

— A minimálbér 50 000-nél keve-
sebb nem lesz. 

— A közpénzeket közkiadásra 
fordítják. 

— A közpénzeket bérfinanszíro-
zásra is fordítják! (A közszféra 
bérfedezete.) 

— Egyes minisztereknek van vé-
leménye: „A tárca ezt szeretné el-
érni!!!" 

— A szerdai nap után lehet kiala-
kítani a minimálbért. (Szerdán ült 
össze a MAT a kompenzációhoz 
szükséges pénzfedezetr ő l tárgyal-
ni.) 

— Konzultáció és elemzés után 
visszakerül a javaslat ide. 

— A megállapodási lehető ségünk 
fennáll. Olyan megállapodási javas-
lat, ami a szociális partnereknek 
jó. 

E hosszan tartó hármas szófo-
lyam után szünetet kértünk, majd 
szünet után megállapodtunk, 
hogy megvárjuk a szerdai tárgya-
lás eredményét, ígéretet téve 
arra, hogy ott nemcsak törek-
szünk a megállapodásra, hanem 
meg is állapodunk. Egyetértettünk 
azzal is, hogy az OMT-t csak a 
MAT-ülés után, annak eredmé-
nyei ismeretében folytatjuk pén-
teken. A munkáltatók oldalelnö-
ke fölkérte a kormányt, hogy 
addig ne éljen az MT biztosítot-
ta jogával. A kormány képvisel ő i 
meg is ígérték, hogy nem adják 
ki a rendeletet. Ezek után mind-
hárman egyetértettünk, hogy ok-
tóber 5-én, pénteken folytatjuk a 
tárgyalásokat. 

Érdemi válaszok nélkül 

Pénteken aztán folytattuk, ab-
ban a tudatban, hogy ez már a 
végjáték, hiszen akármi történik 
meg lesz az 50.000 Ft-os mini-
málbér. Csak nem tudjuk milyen 
környezetben. Milyen körülmé-
nyek között, OMT-megállapodás, 
vagy kormánydöntés eredménye-
ként. Oldalunk tisztába volt az-
zal, hogy 50 000 alá nem mehet 
az összeg (mert a miniszterel-
nök már kimondta), és azzal is, 
hogy 50 000 fölé nem tudjuk sró-
folni (mert a munkáltatóknak még 
ez is sok), azt a taktikát követ-
te, hogy ami kedvezményt még 
lehet, próbáljunk meg kipréselni 
mellé. A munkáltatóknak viszont 
elemi érdekük volt a kompenzá-
ció, melynek lehet ő ségére a 
MAT-ból jöttek jó hírek. 

Ilyen elő zmények után ugrottunk 
neki a bértárgyalások negyedik for-
dulójának, ahol szóvivő nk napirend 
elő tti hozzászólásában szünetet 
és a munkáltatókkal lefolytatandó 
kétoldalú tárgyalást javasolt. Part-
nereink ezt elfogadták, és meg-
kezdő dött a 30 percesre tervezett 
szünet, amely alig 1 óra 20 perc 
alatt véget is ért. Eredménytele-
nül. 

A szünet után szóviv ő nk azt ja-
vasolta, hogy a mai napi vitát egé-
szítsük ki a keresetnövekedés 
mértékérő l folytatandó tárgyalás-
sal is. Ezt a javaslatot azonban a 
munkáltatók elutasították, mond-
ván, hogy nincsenek abban a hely-
zetben, hogy érdemi vitát folytat-
hassanak. A kormányoldal elnöke 
megjegyezte, hogy ezek után az 
ő  álláspontjuk már érdektelen, de 
azt el tudják fogadni, hogy meg-
nyissuk a vitát. Az érdemi tárgya-
lás lefolytatására azonban ő k sem 
látnak lehető séget. 

A munkáltatók még megjegyez-
ték: ha mi elmondjuk a javasla-
tunkat ő k is szívesen meghallgat-
ják. 

A napirend tárgyalását a kor-
mányoldal szóviv ő je kezdte, beje-
lentve, hogy a MAT-ban megtör-
tént a megállapodás, amelynek 
lényege egy 13-15 milliárd forin-
tos kompenzációs keret. Megje-
gyezte azt is, hogy ő k az alsó 
értékhez állnak közelebb, majd 
ismertette a vita eredményeként 
kialakult legújabb számukat, amely 
50 000 Ft. 

Ezek után a mi szóvivő nk el-
mondta, hogy javaslatunkat a kö-
vetkező  három elembő l állítottuk 
össze: 

1. minimálbér-emelés, 
2. keresetnövekedés, 
3. a bértorlódás elkerülése. 
Elmondta azt is, hogy eddig a 

vita csak az els ő r ő l folyt, viszont 
nekünk választ kell adni a bérek 
összenyomódásának problémájá-
ra is. Sajnálattal jegyezte meg, 
hogy az adókulcsok módosításá-
ra, illetve az alkalmazotti kedvez-
mény növelésére tett javaslatun-
kat a kormányoldal nem fogadta 
el és nem volt hajlandó tovább 
vinni. Ez viszont számukra elfo-
gadhatatlan, jegyezte meg. Nem 
kaptunk érdemi választ az étke-
zési hozzájárulás adómentes ha-
tárának növelésére tett (3 000 il-
letve 4 000 Ft) javaslatunkra sem. 
Pedig az étkezési hozzájárulás 
mértéke már az elmúlt években 
sem növekedett. Célunk, hogy a 
kormány javaslatához képest 
több pénz maradjon a munkavál-
laló zsebében, mondta, ezért ja-
vasoltunk a kormány ajánlatával 
szembe nagyobb összeget 
(57 500 Ft-ot). Most viszont a re-
alitásokra tekintettel visszalé-
pünk, és 52 000 Ft-os minimál-
bért javaslunk. Ez viszont még 
mindig er ő síti a bértorlódást, 
emiatt a keresetnövekedés alsó 
határának 10%-ot javaslunk (fel-
s ő nek pedig 13%-ot). 

Kategorikus elutasítások: 
Nem! Nem! 

A munkavállalói oldal szóviv ő -
je ezek után kijelentette: részük-
r ő l nincs szükség vitára, érvek-
re. Azokat már korábban elmond-
ták. Kéri, hogy a partnerek eh-
hez a korábban ismertetett állás-
pontjukhoz igazodjanak. Figye-
lemmel a szerdai MAT-ülésen le-
folytatott vitára, ha ma háromol-
dalú megállapodás születik, ak-
kor ahhoz mellékelni kell az ot-
tani megállapodást, amelyb ő l ő k 
a fels ő  értéket tudják elfogadni. 
A mi 52 000 forintos minimálbér-
javaslatunkkal viszont nem érte-
nek egyet. Megjegyezte azt is, 
hogy elfogadják a bértarifákról és 
az átlagkereset-növekedésr ő l 
szóló tárgyalásokat, de nem ma. 

A kormányoldal szóviv ő je is 
egyetértett azzal, hogy ne legyen  

részletes vita, hiszen már ne-
gyedszer találkoztunk e témában. 
A helyzet döntésre érett, és ma 
ezt mindenképp meg kell hozni, 
hogy lezárhassuk a tárgyaláso-
kat. A szakszervezeti javaslato-
kat fontosnak ítélik, és már a kö-
vetkez ő  OMT ülésen lehetséges-
nek látják a bérajánlások tárgya-
lását. 

Szóviv ő nk választ kért a kor-
mányoldaltól az eddig gondosan 
került téma, az étkezési támoga-
tás növelésével kapcsolatos javas-
latunkra. 

Nem támogatjuk, volt a lakoni-
kus válasz. 

Szóviv ő nk a további erő sködé-
sére részletesebb választ is ka-
pott: a kormány nem kíván újabb 
módosításokat tenni. 

A szóviv ő nk ezek után a mun-
káltatói oldalhoz intézte a követ-
kező  kérdését: a munkaadók is az 
50 000 Ft-ot tekintik a végs ő  
számnak? 

Igen, hangzott a még rövidebb 
válasz. 

Újabb kérdésünkre a kormány 
szóviv ő je kijelentette: egyetértenek 
a munkáltatókkal. 

Szóviv ő nk kijelentette: nincs 
meglepve, de sajnálja, hogy a 
munkáltatók, akik a kompenzá-
cióval nagyon sokat nyertek, ne-
künk nem hajlandók semmit sem 
adni. sajnálja, hogy nem voltak 
partnerek a vita során, a megál-
lapodáshoz ugyanis kevés, ahol 
ma tartunk, ezért még teszünk 
néhány konkrét javaslatot. Kér-
dés: el tudunk-e indulni abba az 
irányba, hogy a magyarországi 
bérek érdemben közeledjenek az 
uniós bérekhez. Ennek érdeké-
ben 

— készüljön javaslat a minimum 
teljesítménynövekedéssel arányos 
bérnövekedésre, 

— a munkáltatói oldallal együtte-
sen kezdeményezzünk egy javas-
lat készítését a bérfelzárkóztatás 
módjáról, határidő vel, 

— legyenek az oldalak partnerek 
egy arányos bértarifa-minimumokat 
tartalmazó megállapodásban, 
amelyre a bértorlódás enyhítése 
és a felzárkózás miel ő bbi elérése 
miatt is szükség van. 

A munkáltatók szóvivő je megerő -
síti ragaszkodásukat az 50 000 Ft-
hoz és a 15 milliárd forinthoz. Ki-
jelenti, hogy a szakszervezeti ja-
vaslatokról készek tárgyalni, de 
nem most. 

A kormányoldal szóviv ő je meg-
er ő sítette, hogy nem akarnak 
hozzányúlni a kétéves költség-
vetéshez (újabb érv a létreho-
zók részér ő l, hogy soha többé 
ne legyen ilyen). Kijelentette: az 
adóbevételeket pedig nem bér-
korrekcióra akarják fordítani. Ja-
vaslatainkról viszont készek tár-
gyalni. Szerinte a problémát az 
okozza, hogy a szakszerveze-
tek nem a valós helyzethez, ha-
nem egy pozícióhoz viszonyul-
nak (lényegében sztaniolba cso-
magolta a ....-t). Véleménye sze-
rint mi vagyunk a nyertesei a 
minimálbér-tárgyalásnak, mert 
amunkaadókat belekényszerítet-
tük a megállapodásba. Megje-
gyezte, hogy a 13-15 milliárdot 
elfogadják. 

Végjáték 

Szóvivő nk ezek után megjegyez-
te: lehet, hogy kívülrő l is látható 
hogy érezzük magunkat, de azért 
elmondja. Mi 2002-re esélyt lát-
tunk abban, hogy a magyarorszá-
gi minimálbér megközelítse a ma-
gyarországi létminimumot, és érje 
el az átlagkeresetek 60%-át. Ha e 
kett ő t elérjük, megsz ű nik a továb-
biakban a minimálbérvita. Méltá-
nyoljuk azt amit a kormány tett, 
de mi többet akartunk elérni. A 15 
milliárd forintról viszont addig nem 
tudunk nyilatkozni, amíg a kérdé-
seinkre nem kapunk konkrétabb 
választ. 

A munkáltatók szóvivő je kifej-
tett véleménye szerint az 50 000 
Ft-os minimálbérhez 15 milliárd 
forint kompenzáció jár. 

A kormányoldal elnöke ezek 
után bizonygatni kezdte, hogy 
milyen komoly dolgokban mozdul-
tak el korábbi álláspontjuktól, és 
ez nekik sem volt könny ű . El-
mondta, hogy a munkáltatókhoz 
jutó pénz a munkavállalóknál je-
lenik meg bér, illetve munkahely 
formájában. Megjegyezte, hogy a 
25%-os minimálbér-javulás nem 
kevés. Majd hosszasan gy ő zkö-
dött minket arról, hogy miért jó 
nekünk, ami rossz. Végül kijelen-
tette, hogy a 15 milliárd forintos 
kompenzációs keretet is el tud-
ják fogadni. 

Ezek után arra a kérdésünkre, 
hogy a kormány lát-e lehető sé-
get a további tárgyalásra, határo-
zott nemmel felelt. 

Mást nem tehettünk, mint 
újabb szünetet kértünk, majd 25 
perc elteltével szóviv ő nk ismer-
tette a frissen megszületett ál-
láspontunkat. Sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy törekvé-
seink ellenére a kormány javas-
latához képest nem sikerül 
el ő bbre lépnünk. Hatással volt 
ránk a reggeli kétoldalú tárgya-
lás is. A korábbi 30 800 Ft-os 
nettó jövedelemhez képest a 
37 500 Forintra történő  nettó 
emelkedést jelentő snek tartjuk, 
és közelíti alapelképzelésein-
ket. Ezért elfogadjuk az 50 000 
forintos minimálbért és a 15 mil-
liárd forintos kompenzációs ke-
retet. Ugyanakkor elvárjuk, hogy 
a munkáltatók ezt a legérintet-
tebb területeken használják fel. 
Ezzel az állásponttal jelezzük az 
OMT-n történ ő  megállapodás 
fontosságát, de nem zárjuk le a 
vitát. Javasoljuk, hogy a kere-
setnövekedésr ő l már a jöv ő  
héten induljanak el a tárgyalá-
sok, hogy még ez évben meg-
állapodhassunk. Javasoljuk azt 
is, hogy ahol ez évben nem tör-
tént béremelés, haladéktalanul 
történjen meg. Kérjük a munkál-
tatói szervezeteket és a kor-
mányt, hogy saját területükön 
ezt kezdeményezzék. Kezd ő d-
jenek meg a bértarifáról az ér-
demi tárgyalások a 2003. janu-
ár 1-jei bevezetés reményében. 
Állapodjunk meg abban, hogy az 
OMT a kormány elő terjesztése 
alapján hamarosan érdemi vitát 
folytat a magyarországi bérek 
uniós felzárkóztatásáról. 

A munkáltatók elnöke örömét 
fejezte aziránt, hogy nem gör-
dítettünk akadályt a megállapo-
dás elé. Kifejtette, hogy nekik 
is nagyon nehéz volt a helyze-
tük, és nagyon hosszú utat tet-
tek meg eddig. Egyetértett a 
bérajánlásról szóló tárgyalások 
haladéktalan megkezdésével. 
Megígérte, hogy az érdekkörük-
be tartozó vállalkozások felé 
megfogalmazzák ajánlásukat az 
ez évi bérkorrekciókról, és azt, 
hogy nem zárkóznak el a bér-
tarifa-tárgyalásoktól. 

A kormányoldal elnöke köszö-
netet mondott a két oldalnak a 
megállapodás megszületéséért. 
Megjegyezte, hogy legtöbbet a 
munkavállalók nyertek vele és 
a magyar gazdaság. Kijelentet-
te, hogy készek a további tár-
gyalásokra, majd miután a par-
lamentbe kellett rohannia, el-
nézést kért, elköszönt, és átad-
ta a szó oldaluk szóviv ő jének, 
aki folytatta. Egyetértenek a 
megállapodással, elfogadják a 
15 milliárd forintos kompenzáci- 
ós keretet, és elfogadják a 
szakszervezeti javaslatokat. A 
bérfelzárkóztatásról lefolytatan-
dó tárgyalás idő pontjául decem-
bert javasolta. 
Ezek után legördült a függöny, 
és kilépett elé Canio bejelentve: 
„finita la commedia". 

1 
• 
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Munkavállaló Nő k II. Országos 
Konferenciájának követelései 

A n ő k esélyegyenl ő ségének biztosítása érdekében 

Az európai uniós csatlakozás 
lényeges és megkerülhetetlen 
kérdése a nő k esélyegyenlő sé-
gének érvényesülése. 

A szakszervezetek érdekvé-
delmi munkájuk során tapasz-
talják, hogy a nő k hazánkban 
még ma is jóval kisebb mérték-
ben vannak jelen mind a mun-
kaerő -piacon, mind a gazdasá-
gi, közéleti vezetésben, mint 
ahogyan az létszámarányuk (a 
népesség 52%-a n ő ), iskolai 
végzettségük, pozitív emberi 
adottságaik alapján elvárható 
lenne. Az élet minden területén 
még ma is szá-
mos hátrányos 
megkülönböz-
tetés éri ő ket, 
esélyegyenl ő t-
lenségük sok 
esetben újra-
termel ő dött. 

A hátrányok 
csökkentése, 
illetve meg-
szüntetése, az 
esélyegyenl ő ség tényleges 
érvényesülése érdekében a 
tennivalókat a következ ő kben 
látjuk: 

I. Szakszervezetek 
feladatai 

1. El kell érni, hogy a nő k 
helyzetével való törő dés, az 
esélyegyenl ő ség vizsgálata ne 
hagyományosan "n ő kérdés" 
legyen, hanem integrálódjék 
az össz-szakszervezeti tevé-
kenységbe. 

2. Felül kell vizsgálni a kol-
lektív szerz ő déseket abból a 
szempontból, hogy érvénye-
sül-e bennük a n ő k esély-
egyenlő sége. A kollektív szer-
z ő déskötéseknél az ágazati 
szerz ő dések elterjedését kell 
szorgalmazni. 

3. At kell tekinteni a munka 
értékelési, bérbesorolási rend-
szereket, a n ő i munka valós 
értékén való kezelése céljá-
ból. 

4. Szorgalmazzuk az Esély-
egyenl ő ségi törvény megalko-
tását és országos esélyegyen-
l ő ségi bizottság létrehozását. 

5. El kell érnünk, hogy m ű -
ködjenek a munkahelyeken is 
Esélyegyenlő ségi Bizottságok, 
a n ő k létszámarányuknak meg- 

felel ő en legyenek bennük kép-
viselve. 

6. A szakszervezeti konfö-
derációk, az ágazati-szakmai 
szervezetek összefogásával 
hiánypótlásként meg kell te-
remteni a n ő k helyzetének fel-
mérését szolgáló kutatások 
lehet ő ségét, s ezáltal az ér-
demi érdekvédelmi munka tu-
dományos hátterét. 

II. Javasolt kormányzati —
társadalmi feladatok 

1. Az anyaság és a munka/ 
hivatás kapcsolatának, a n ő k 

családi és munkahelyi felada-
tai összehangolásának érde-
kében fontosnak és szüksé-
gesnek tartjuk, hogy: 

— növekedjen a gyermeket 
vállaló n ő k munkajogi védett-
sége, állítsák vissza a gyer-
mekgondozásról visszatér ő k 
90 napos felmondási védel-
mét, távollétük alatt munkakö-
rüket csak határozott idej ű  
szerz ő déssel lehessen betöl-
teni; 

— jogi szabályozással el kell 
érni, hogy a munkaer ő -felvé-
telnél sz ű njön meg a kisgyer-
mekes anyák hátrányos meg-
különböztetése. Fokozott vé-
delmet kell biztosítani a 10 
éves kor alatti gyermeket ne-
velő  anyáknak és a 45 év fe-
letti munkavállalóknak, 

— álláshirdetéseknél, pályá-
zatok elbírálásánál — a köz-
szférában is — érvényesüljön 
a nő k pozitív diszkriminációja. 

2. A munkanélküliek ellátá-
sának rendszerén belül meg 
kell teremteni azt a lehet ő sé-
get, hogy azok a kisgyerme-
kes anyák, akik az alanyi jogú 
gyermekgondozási segély le-
telte után nem tudnak elhe-
lyezkedni, munkanélküli-ellá-
tásban részesüljenek. 

3. A gyermektámogatási 
rendszerben biztosítsák a csa-
ládi pótlék és a gyes értékál-
lóságát, meghatározását a 
mindenkori minimálbérhez 
kötve. 

4. Érdemi ösztönzéssel el 
kell érni, hogy növekedjen a 
családbarát munkahelyek szá-
ma. A kollektív szerz ő dések 
módosítása során ne kerülhes-
senek olyan munkáltatási ren-
dek bevezetésre, melyek ne-
gatívan befolyásolják a csalá-
dok életvitelét: 

— biztosítsák a gyermekek 
életkorának 
megfelel ő  ma-
gas színvona- 
lú, 	intézmé- 
nyes ellátás 
m ű ködési fel-
tételeit (böl-
cs ő de, óvoda, 
napközi). 

5. A férfiak 
és n ő k közötti 
jövedelemkü-

lönbségek mérséklése, illetve 
megszüntetése érdekében 
meg kell teremteni az „egyenlő  
érték ű  munkáért -egyenl ő  
bért" elve gyakorlati érvénye-
sülésének jogszabályi feltétel-
rendszerét. (Kötelez ő  végre-
hajtási utasítás a munkáltatók 
felé.) 

6. Kerüljön megalkotásra az 
esélyegyenl ő ségi törvény, jogi 
garanciákkal biztosítani kell, 
hogy a munkahelyeken létre-
jöjjenek esélyegyenl ő ségi bi-
zottságok. A semlegesség el-
vének érvényesülése érdeké-
ben kapjon helyet a munkál-
tatók humán stratégiájában a 
n ő k pozitív diszkriminációja. 

7. Készüljön évenként orszá-
gos felmérés az európai normák-
nak megfelelő en a 9 fő  feletti 
munkahelyeknél a nő k munka-
er ő -piaci, foglalkoztatási, bére-
zési, továbbképzési, elő rejutási 
helyzetér ő l. 

8. Fontos és szükséges, 
hogy a munkaügyi ellenő rzés 
törvényi szabályozása gyakor-
latban az ellenő rzés terjedjen 
ki az esélyegyenl ő ség érvé-
nyesülésének valamennyi kér-
désére. 

9. A tartalmas társadalmi pár-
beszéd, a valódi érdekegyezte- 

tés megvalósulása érdekében ja-
vasoljuk, hogy a szakszerveze-
tek nő szervezetei is kapjanak he-
lyet a Nő képviseleti Tanácsban, 
az OMT szakbizottságaiban és 
a Nemzeti ILO Tanácsban. 

10. Növelni szükséges a köz-
szolgálati médiában a n ő k által 
készített és a nő krő l szóló adá-
sok számát. 

Szükség van a miel ő bbi 
konkrét tettekre, hiszen egy 
ország demokratikus voltának 
mindinkább fokmér ő je lesz, 
hogy milyen az ott él ő  n ő k 
társadalmi helye, szerepe, 
hogyan valósul meg esély-
egyenl ő ségük. 

Budapest, 2001. október 10. 

A Munkavállaló Nő k II. Országos Konferenciája azzal a 
felhívással fordul Magyarország kormányához, vala-
mennyi munkáltatóhoz, a társadalmi szervezetekhez, 
mindazon személyekhez, akik tudnak és szándékoznak 
is tenni a nő k esélyegyenlő ségének mind teljesebb kör ű  
megvalósulása érdekében, hogy a Követelésben tett 
javaslatokat munkájuk során vegyék figyelembe és se-
gítsék azok gyakorlati érvényesülését. 

EMLÉKEZTET Ő  
az Akadémiai Érdekegyeztet ő  Tanács 2001. 
december 6-án megtartott plenáris ülésér ő l 

Jelen voltak: Az AÉT tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint (1. 
számú melléklet) és a munkavállalói tárgyalócsoport megbízott-
jaként: dr. Révész Márta, a TUDOSZ titkára. 

A napirend az akadémiai intézményekben a nem tudományos 
munkakörben foglalkoztatottak 2002. évi béremelésének elő ké-
szítéséhez szükséges feladatok megvitatása volt. 

A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy napirenden kívül 
az egyebek között szót ejtenek majd a közgy ű jteményekben 
foglalkoztatottak 1,2 szorzójával, és a közalkalmazottak részére, 
az infláció hatásának ellensúlyozásaként járó egyszeri bérkiegé-
szítésér ő l is. 

Napirend 
A tárgyalócsoportok a napirendre t ű zött kérdést alapo-

san megvitatták. Több javaslat meghallgatása után a tár-
gyalócsoportok abban állapodtak meg, hogy a nem tu-
dományos munkakörben foglalkoztatottakat érint ő  2002. 
évi bérpolitikai intézkedésre rendelkezésre álló 628 M Ft 
a szóban forgó közalkalmazotti kör tényleges keresetére 
vetítve bértömeg arányosan kerüljön felosztásra az aka-
démiai munkáltatók között. Ennek számítási alapját az 
intézetek által szolgáltatott, a 2001. június 30-ai állapot-
nak megfelelő  tényleges adatok (létszám, illetmény) ké-
pezzék. 

A fenti — a nem tudományos munkakörben foglalkoztatottak 
béremelésére biztosított — keret kizárólag és teljes egészében e 
kör béremelésére legyen fordítható. 

Megállapodtak abban, hogy a fejezeti szinten, a fentiek szerint 
megállapított elő irányzatok felosztásához az AÉT az Akadémia 
Értesítő ben ajánlást tesz közzé. Az ajánlás szövege: 

„Tájékoztató az Akadémiai Érdekegyeztet ő  Tanács ajánlá-
sáról 

A tárgyalócsoportok megfontolásra ajánlják az akadé-
miai munkáltatóknak, hogy a 2002. évi bérfejlesztés vég-
rehajtása során a nem tudományos munkakörben foglal-
koztatott, a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint beso-
rolt közalkalmazottak illetményének megállapítása során 
1,20 mérték ű  szakmai szorzót alkalmazzanak. A szakmai 
szorzó érvényesítése után fennmaradó keret felosztásá-
nak elveir ő l a munkahelyi szakszervezetekkel egyeztet-
nek a munkáltatók vezető i." 

Egyebek 
Az akadémiai tárgyalócsoport vállalta, hogy a könyvtári szak-

alkalmazottak 1,20 mérték ű  szakmai szorzójával kapcsolatban 
munkakapcsolat keretében részletes tájékoztatást adnak a mun-
kavállalói oldal megbízottjának. 

A közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítésével kapcsolatban 
felvetett javaslatok elkésettek, mivel annak a PM által történő  
végrehajtása már folyamatban van. 

Budapest, 2001. december 10. 
Az emlékeztet ő t készítette: 

dr. F. Tóth Tibor, az AÉT titkára 

A 15-74 éves népességb ő l átlagos napon saját háztartás ellátásával kapcsolatos 
tevékenységet végző k aránya, idő ráfordítása nemek szerint, 1986 és 1999 átlagos ő szi na 

Tevékenység 

Nő  Férfi 
1986 1999 1986 1999 

arány % 

id ő - 

ráfordítás, 

perc 

arány % 
idő - 

ráfordítás, 

perc 

arány % 

idő - 

ráfordítás, 

perc 

arány )̀/0 

idő - 

ráfordítás, 

perc 

Háztartási és karbantartási munka 95,1 216 94,2 197 62,7 99 67,2 105 

Hagyományos háztartási munka 94,6 203 92,8 185 42,6 47 46,2 60 

F ő zés, terítés, tálalás 84,2 91 81,9 94 29,6 30 30,3 42 

Mosogatás, törölgetés 75,7 37 72,3 38 10,2 26 15,1 29 

Lakás takarítása, rendbetétele 69 54 65,4 54 18,5 38 24,2 36 

Mosás, vasalás 41,6 86 35,8 77 1,8 47 2,7 61 

Ruhanemű  javítása, varrás 13,9 100 3,7 96 0,2 117 0,2 65 

Felnő ttek ápolása, gondozása 1,4 65 1,9 68 0,6 81 0,7 69 

Házkörüli munkák 20 53 25,2 47 24,9 78 33,1 78 

Javító, karbantartó munkák, építkezés 2,1 128 1,2 165 15,7 142 11,3 151 

Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele 49,9 50 55,7 50 28,8 47 33 52 

Gyermekek ellátása 24,8 123 24,7 141 15,7 71 15,7 88 

Telefon- 
számaink 

megváltoztak! 

279-60-70 

közvetlen + fax 

és üzenetrögzítő : 

279-60-71 

, tudosz@interware.hu  
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Fizetési 
fokozatok 

A B C D E F G H I J 

1. 30 000 33 600 35 300 37 100 42 400 51 200 56 500 60 100 67 100 74 000 

2. 31 200 35 300 37 000 38 900 44 500 54 300 59 900 63 700 71 100 78 500 

3. 32 400 37 000 38 800 40 800 46 600 57 400 63 300 67 300 75 100 82 900 

4. 33 600 38 600 40 600 42 600 48 700 60 500 66 700 70 900 79 200 87 400 

5. 34 800 40 700 42 700 44 900 51 300 63 500 70 100 74 500 83 200 91 800 

6. 36 000 42 700 44 800 47 100 53 800 66 600 73 500 78 200 87 200 96 300 

7. 37 200 44 700 46 900 49 300 56 300 69 700 76 900 81 800 91 200 100 700 

8. 38 400 46 700 49 000 51 500 58 900 72 800 80 300 85 400 95 300 105 100 

9. 39 600 48 700 51 200 53 800 61 400 75 800 83 600 89 000 99 300 109 600 

10. 40 800 50 700 53 300 56 000 64 000 78 900 87 000 92 600 103 300 114 000 

11. 42 000 52 800 55 400 58 200 66 500 82 000 90 400 96 200 107 300 118 500 

12. 43 200 54 800 57 500 60 400 69 000 85 100 93 800 99 800 111 400 122 900 

13. 44 400 56 800 59 600 62 700 71 600 88 600 97 800 104 000 116 000 128 100 

14. 45 600 58 800 61 700 64 900 74 100 92 200 101 700 108 200 120 700 133 300 

A TUDOSZ küldöttgy ű lésének felhatalmazása 
alapján az elnökség összeállította... 

A TUDOSZ BÉRSTRATÉGIÁJA 
(1) Célunk a kutatóintézeti bérek felzárkóztatása a vállalkozói 
szféra béreihez, szakmánkénti besorolás szerint, majd - váll-
vetve a magyarországi szakszervezetekkel -a magyarországi 
bérek felzárkóztatása az EU bérátlagához. 

(2) A bérek felzárkóztatásá-  10 év alatt kialakult belső  ará-
nak eszköze olyan éves bér-  nyokat figyelembe véve az ere-
növekedés, amely az infláció és deti 5,5x szorzó felhasználásá-
a GDP összegét meghaladja. val egy polgári megélhetést és 

(3) Az oktatói-kutatói bérrend-  elő menetelt garantáló illetmény-
szer bevezetése után feladatunk tábla létrehozását 2002-ben, zá-
egyrészrő l az ekvivalencia meg-  ros határidő n belüli bevezetését, 
ő rzése kiterjesztése a nem ok-  majd az évenként történő  folya-
tatói és nem kutatói állományra 
a különböző  kormányzati és ága-
zati bérintézkedések közepette, 
másrészr ő l az olyan béren kí-
vüli juttatások elérése, amelyek-
be a közszféra más résztvev ő i 
már részesülnek, mint pl. a kü-
lönböző  kedvezmények (könyv, 
számítógép, internet stb.). 

(4) Szükségesnek tartjuk az 50 
000 forint minimálbér alapján a 

1,20-as szakmai szorzó 2002. évre 

matos karbantartását az Al eme-
lésével oly módon, hogy az Al 
kivételével egyetlen kategória se 
kapjon minimálbért. 

Távlati célunk, hogy az Al 
értéke jelent ő sen haladja meg 
a mindenkori minimálbért. 

(5) Az oktatói-kutatói bérrend-
szer bevezetése után tapasztal-
ható feszültségek megszünteté-
sére javasoljuk az oktatói-kuta-
tói bérrendszer a kor szerinti 
el ő menetelt is tükröző  átdolgo-
zását. 

(6) Elengedhetetlennek tart-
juk a közalkalmazotti (és ezen 
belül a kutatói) életpálya ki-
dolgozását és bevezetését. 

2001. december 

A Magyar Szabadalmi Hivatal 
pályázati felhívása 

Új m ű szaki alkotások, kutatási, 
feltalálói eredmények elismerésére 

Gábor Dénes világhír ű  magyar mérnök-fizikus a holográfiai mód-
szer feltalálásáért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért 1971-
ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Maradandót alkotott az infor-
mációelmélet, az elektronoptika és a plazmafizika területén, élete 
utolsó évtizedeiben mintaadó szociális érzékenységgel elemezte 
az emberiség túlélését befolyásoló globális problémákat. Ennek 
keretében mélyrehatóan foglalkozott a nyersanyag- és energiafor-
rások várható kimerülésének kérdésével, az ökológiai egyensúly 
megbomlásának veszélyeivel. Munkássága ma is mozgósítja a 
m ű szaki és a természettudományok legkiválóbb m ű velő it. 

Szellemi öröksége ápolásának jegyében, Gábor Dénes No-
bel-díjjal való elismerésének 30. évfordulója alkalmából a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal új m ű szaki alkotások, kutatási, feltalá-
lói eredmények elismerésére pályázatot hirdet az alábbi szak-
mai területeken: 

a) biotechnológia 
b) gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia 
c) élelmiszeripar és mez ő gazdaság 

A pályázók köre: 
Kutatóintézetekben, fels ő oktatási intézményeknél, termelő , ill. 

szolgáltatóvállalatoknál dolgozó, legfeljebb PhD tudományos fo-
kozattal rendelkez ő  azon szakemberek pályázhatnak, akik az 
adott kutatási témában 1991-ben vagy kés ő bb kezdték meg 
tevékenységüket. 

Pályázati feltételek: 
A pályázati témát regisztráltatni kell; ezt a kutatás témaveze-

t ő jének, vagy a fiatal szakember oktatási, egyetemi vagy kuta-
tási m ű helybeli tutorának írásával célszer ű  kiegészíteni. 

A pályázatok regisztrálása: 
A regisztrálás helye: Magyar Szabadalmi Hivatal 
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ 
iparjogvédelmi promóciós osztály, 1054 Budapest, Akadé- 

mia u. 21 
A regisztrálás határideje: 2002. március 1. 

A regisztrálásnak tartalmaznia kell: 
- a kutatási téma rövid leírását, 
- a témavezet ő  nevét, elérhet ő ségét, 
- a kutatás során elérni kívánt eredményt, 
- a kutató nevét, születési évét, elérhető ségét, 
- a kutatás helyének pontos megjelölését, 
- a kutató szakmai pályafutásának leírását, 
- a kutatás megkezdésének évét. 

A pályázat tartalmi követelményei 
1. A kutatási tevékenységgel megoldani kívánt tudományos 

probléma és a megoldás részletes ismertetése minimum 10, 
maximum 50 oldal terjedelemben. 

2. A kutatási téma iparjogvédelmi feltárása, amelyhez a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal a regisztrált pályázók részére ingye-
nes információs csomagot ad és iparjogvédelmi kutatási lehe-
t ő séget nyújt. 

3. A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályázatok tartalmát titko-
san kezeli. 

A pályamunkák leadásának helye: 
Magyar Szabadalmi Hivatal 
iparjogvédelmi promóciós osztály, 1054 Budapest, Akadé-

mia u. 21. 
A leadás határideje: 2002. szeptember 30. 

Értékelés 
A benyújtott pályázatokat szakért ő i bírálóbizottság értékeli és 

díjazza. A testület elnöke: a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. 
Tagjai az egyetemek, az MTA kutatóintézeteinek képviselő i, a 
Magyar Szabadalmi Hivatal elbíráló munkatársai, valamint a pá-
lyamunkák kutatási témavezető i köréb ő l kerülnek kiválasztásra. 
A testület három, egyenként 550 000 Ft érték ű  díjat adományoz, 
amelynek egy részét a kutatónak szakmai konferencián való - 
tutorával közös - részvétele költségeire van módja fordítani. 

A Magyar Szabadalmi Hivatal támogatja az értékes pályam ű -
vek megjelentetését szakfolyó-iratokban, valamint konzultációs 
lehető séget biztosít a kutatási eredmény és/vagy találmány jog-
védelmének hazai és külföldi megszerzéséhez. 

Az ünnepélyes díjkiosztás helyérő l és idejérő l a pályázat részt-
vev ő i külön értesítést kapnak. 

Részletesebb információ az MSzH-ITOK iparjogvédelmi 
promóciós osztályán 

Varju Zsuzsa osztályvezet ő t ő l kapható az /1/ 474-5501 tele-
fonszámon. 

Magyar Szabadalmi Hivatal 
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