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Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés állásfoglalása

Támogatják az Európai Uniós
csatlakozást

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) Magyarország
Európai Unióhoz történô csatlakozását támogatja, és azt történel-
mileg meghatározó lépésnek, sorskérdésnek tekinti. A csatlakozás
alapvetô feltétele, hogy az a lakosság többségének akaratából tör-
ténjen, ezért fontosnak tartja, és mindnyájunk közös felelôsségé-
nek tekinti, hogy a szavazati joggal rendelkezô állampolgárok minél
nagyobb számban vegyenek részt, és szavazzanak igennel a nép-
szavazáson. Ez csak akkor lehetséges, ha azon a szavazópolgá-
rok a szükséges információk birtokában vehetnek részt. Az, hogy
a lakosság megkaphassa ezt a szükséges, mindent átfogó, korrekt
tájékoztatást, elsôdlegesen a kormány feladata, de igényli minden
politikai és társadalmi erô ôszinte támogatását is.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és tagszervezetei
aktívan részt vállalnak a népszavazást megelôzô felvilágosító
munkában, és az azt követô, a csatlakozást elôkészítô szakasz
teendôibôl is. A csatlakozást elôsegítô programja keretében foly-
tatja felvilágosító munkáját tagsága és szimpatizánsai körében.
Hazai és nemzetközi részvétellel szervezett rendezvényein te-
kinti át az érdekvédelmi területét érintô várható kihívásokat, elvá-
rásokat, a csatlakozás elônyeit és hátrányait az értelmiségi mun-
kahelyek, az értelmiségi munkavállalók szemszögébôl.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés felkéri szakszer-
vezeti tagjait, az értelmiségi munkahelyek, a közszféra munka-
vállalóit, hogy lehetôségeik szerint vegyenek részt a népsza-
vazás sikere érdekében folytatott munkában, a csatlakozást
elôkészítô feladatok eredményes teljesítésében.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés egyetért a Szak-
szervezetek Együttmûködési Fóruma által megfogalmazottakkal,
miszerint:

„Olyan Európa építését tartjuk fontosnak, amelyben általánosan
érvényre jutnak az emberi és szociális jogok, amely a gazdaság
teremtette javakat arra fordítja, hogy esélyt teremtsen minden em-
ber számára a tisztességes munkára, a tisztességes bérezésre,
az egészségesebb környezetre, a kulturális értékek felkarolásá-
ra, a közszolgáltatások mindenki számára elérhetô biztosítására,
egyszóval az emberi életminôség javítására.”

Az ÉSZT elnöksége, Budapest, 2003. február 25.

PRO VITA
A PRO VITA Alapítvány immár 13 éve támogatja kollégáink

árván, félárván maradt gyermekeit az érettségi megszerzéséig.
Az alapítvány a szakszervezeti tagok tagdíjából, és a ka-

pott 1%-os felajánlásokból küldi évente kétszer a gyerekek
nevére a pénzt. A mûködési feltételeket a TUDOSZ biztosít-
ja. Ez évben 12 támogatottja van az alapítványnak.

Amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, kérjük, az adó-
bevallásnál ajánlja az 1%-át a PRO VITA Alapítványnak.

A számlaszámunk: 19020714-1-41
 A rendelkezô nyilatkozat a PRO VITA nevével és számá-

val kitöltve a
www.tudosz.hu/nyilatkozat.html címrôl letölthetô.
 Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma (Lectori salutem)

Üdvözlet az Olvasónak,
az évfordulókban és reményekben bôvelkedô 2003. év elsô Hírlevelében. A csendes karácsonyt és a
harsány újévet követô  havas, ködös január szinte csábít a visszapillantásra és elôretekintésre. Honnan
jöttünk, mit értünk el, merre tartunk, mire kell törekednünk.

Elôször az évfordulókról: Az idén lesz 15 éves a TUDOSZ. A kétéves évfordulón a kérdésre “Mi
a TUDOSZ?” az alábbi választ adtam: „A tudományos dolgozók szakszervezete. Nem párt, nem
szakmai szövetség, nem kamara, CSAK szakszervezet. Ez persze önkorlátozás, de inkább vállal-
tunk kevesebbet a teljesíthetôség reményében, mint hogy ide nekem az oroszlánt is hozzáállással
széles körû, jól dokumentált és hirdetett látszattevékenységet végezzünk, mert nem hiszünk a kivá-
lasztott kevesek élcsapatjellegû szakszervezetében. Az igazi szakszervezeteket az elmúlt két év-
században mindig olyan „egyszerû” munkavállalók hozták létre, akik rájöttek, hogy sokadmagukkal
többet érhetnek el, mint egyedül. Ilyen egyszerû ez – csak csinálni kell. (SZÓSZÓLÓ, 1990)”

Az idén lép 5. évfolyamába a HÍRLEVÉL, melynek elsô számában így indokoltam annak
szükségességét:

„Túl vagyunk ugyan a költségvetés megszorításain, egy konszolidációs lépés megrázkodtatásain,
de balgaság lenne azt hinni, hogy nyugodtabb idôk jönnek. Új, felgyorsult, céltudatos kormányzati
stílus, radikális rapidintézkedések alakítják sorsunkat. Ha bele akarunk szólni saját sorsunk alakítá-
sába, elôször is információra van szükségünk. Gyors, hiteles, részletes információra. A közelmúlt
bizonyította: a botrányoktól és ellenbotrányoktól harsogó tömegkommunikáció nem képes olyan „ap-
róságok” idejekorán való tudatosítására, mint a közalkalmazotti bértábla százezrek húsába vágó
befagyasztása. Hogyan várható el akkor tôle a olyan, „mindössze” ezreket érintô kérdés feszegeté-
se, mint a kutatóintézeti jövedelmek fokozódó leszakadása még a felsôoktatási jövedelmektôl is? Az
országos médiát ez nem érdekli – saját újságunk a SZÓSZÓLÓ pedig havilap. Mire megjelenik, a
hírnek már az ellenkezôje se (biztos hogy) igaz. (TUDOSZ NEWS 1999/1)”

Ezek nagy részét bizony akár tegnap is írhattam volna.
Megállt az idô?  Szó sincs róla. Mindössze a problémák, amelyeket gyorsan megoldhatónak gon-

doltunk, tartósabbnak bizonyultak a vártnál. Másrészrôl pedig kiderült, hogy a TUDOSZ  kiállta az idô
próbáját, – alapelveinket ma is büszkén vállalhatjuk, módszereink pedig váltatlanul használhatók.
Semmit sem értünk el? Szó sincs róla. Beleolvasva az idézetekbe, olyan gondokat láthatunk, ame-
lyeken legalább is momentán túl vagyunk. Például:

Hosszas mélyrepülés után az idén haladja meg a kutatóintézeti dolgozók reálbére az 1989-es
szintet, vagyis „kint vagyunk a gödörbôl”. 1994 óta lóg a falamon a kutatóintézeti átlagbér ala-
kulását mutató grafikon. Fô tanulsága: nem fordulhat még egyszer elô, hogy két év alatt (miköz-
ben a közalkalmazotti átlagbér 15%-ot növekedik) a kutatóintézetieket 45-50%-os veszteség
érje. 1993 volt az év, mikor szégyenszemre az országos bérátlag meghaladta a kutatóintézeti

átlagot.

A sokk utáni elsô
sikerünk a közalkal-
mazotti bértáblázat
(MDF) számunkra
kedvezô bevezetése
volt (gondoljunk a pót-
lékokra). A Bokros-
csomag után pedig
szívós módszeres-
séggel láttunk hozzá
elôbb a felsôoktatási
bérelôny (FIDESZ),
majd a közalkalmazot-
ti bérhátrány (MSZP)
ledolgozásához. A
tisztelt olvasó meg-
kapta a TUDOSZ bér-
stratégiáját (1999/44),
amitôl nem elválaszt-
hatóan a minôsített
kutatók bére 3 év
alatt megduplázódott,
a nem kutatók bére
pedig odáig nôtt, hogy
nem kell „álkutatóvá”
válnia, ha keresni
akar a diplomás.

Hogyan tovább? 13 éve a kérdés így szólt: Lesz-e TUDOSZ újabb két év múlva?
A válasz pedig ma se lehet más. „Ez alapvetôen a tisztelt olvasón és sok társán, kutató-
intézeti dolgozókon, rajtunk múlik. Ha az alapszervezetek helyt tudnak állni, becsülettel
tudnak harcolni a nem túl rózsásnak tûnô jövôben, ha a dolgozók bíznak abban, hogy egy
általuk irányított szakszervezet értük dolgozik, és segítik is azt, akkor lesz. Ha viszont a
kilátástalanság, a szolidaritás hiánya, a széthúzás vesz erôt rajtunk, akkor hiába a leg-
szebb alapszabály. A bûnbakkeresés ôsi módszer, rombolni pedig mindig könnyebb, mint
építeni.  Egymásnak tartozunk felelôsséggel szakszervezeti mozgalmunkért, nehogy akkor
maradjunk szétforgácsolva védelem nélkül, amikor a legnagyobb szükségünk volna rá.
Viszontlátásra, kedves olvasó! Találkozzunk a TUDOSZ-ban. Tóth Attila szóvivô” (SZÓ-
SZÓLÓ, 1990.)

Tóth Attila

Bérhelyzetünk: kijutunk a gödörbôl?
Minden szakszervezetnek, így a TUDOSZ -nak is alapszabályban
rögzített, valamennyi tagjától elvárt kötelessége a munkavállalók
élet- és munkakörülményeinek állandó nyomon követése, azok
folyamatos javítása.

Ennek megfelelôen hol kisebb,
hol nagyobb hangerôvel jajon-
gung, a statisztikai számok is-
meretében. Meggyôzôdésünk,
és tapasztalatunk, hogy ered-
ményt kizárólag a szigorú té-
nyekre alapozva érhetünk el. A
tényekre alapozott érvelések ré-
vén vált valóra az oktatási-ku-
tatási bérekvivalencia is, a majd
négyéves csapatmunka ered-
ményeként. Hisszük, hogy ha-
sonló feladat elôtt állunk most is,
az elmúlt évek béradatainak
elemzése alapján.

A kutatóintézeti dolgozók bére
az elmúlt 12 év során három
alkalommal emelkedett jelentôs
mértékben. 1994-ben, a közal-
kalmazotti bértábla bevezetése-
kor (50%), 1999-ben, az okta-
tói-kutatói bérekvivalencia meg-
teremtésekor (32%) és 2002-
ben, amikor a közalkalmazotti
béreket ismét a minimálbérhez
viszonyítva állapítják meg.

Mindezen igen jelentôs mér-
tékû béremelések ellenére a

kutatóintézeti dolgozók (bruttó)
átlagbére reálértékben csupán
2003-ban fogja elérni az 1989-es
átlagbér reálértékét.  Ha ezt el-
érjük, akkor mondhatjuk, hogy
kint vagyunk a gödörbôl. Ez vi-
szont még nagyon kevés. Nem
elégedhetünk meg azzal, hogy
bérarányainkat tekintve ott va-
gyunk, ahol 1989-ben voltunk.
(Aki a számításaink helyességé-
rôl meg kíván gyôzôdni, közöl-
jük a KSH által közölt inflációs
értékeket, és a rendelkezésünk-
re álló bérátlagokat.)

Az oldalon lévô grafikonon lát-
ható, hogyan változott az MTA
kutatóintézeteinek bérátlaga, az
1989-es évhez viszonyítva. A
2002. és 2003. évi bérátlagok ter-
mészetesen csak becsült ada-
tok, a pontos 2002-es adatokat
a következô számban tudjuk
közzétenni.

A címlap ábráját nézve több
dolgot állapíthatunk meg:

(Folytatás a 6. odalon)

100% = 1989
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. január 27-i ülésének

(AKT 1/2003.)
állásfoglalásai

Napirend:
1. Javaslat a 2003. évi beruházási keretek elosztására.
2. Tájékoztatás az MTA és a kormány közötti megállapodás-

ból adódó feladatokról.
3. Az AKT 2003. I. félévi munkaprogramja
4. Egyebek.
AKT 1/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:
Az írásos elôterjesztés alapján az AKT egyhangúan elfogad-

ta a 2003. évi beruházási keret felosztását az alábbiak szerint:
2003. évi 2002-ben 2003-ban
összes kiadva kiadható

Élettudományok 30% 273 M Ft 157 M Ft 116 M Ft
Matematika és
Természet-
tudományok 57% 519 M Ft 278 M Ft 241 M Ft
Társadalom-
tudományok 13% 118 M Ft 65 M Ft 53 M Ft
Összesen 910 M Ft 500 M Ft 410 M Ft
AKT 2/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:
Kroó Norbert fôtitkár röviden beszámolt az Akadémia és a

kormány közötti megállapodás helyzetérôl, amelynek kormány-
zati szándékát a miniszterelnök úr a közgyûlés alkalmával
bejelentette. Eszerint a MeH költségvetésében szerepel a 300
M Ft összeg, az aláírásra a közeli napokban sor kerülhet, az
Akadémia titkárságán megtörtént a szerzôdés elôkészítése hét
témakör kiválasztásával.

Az AKT a tájékoztatást az Akadémia és a kormány közötti
készülô megállapodásról tudomásul vette.

AKT 3/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:
Az AKT I. félévi munkatervére vonatkozó írásbeli elôterjesz-

tést a két kiegészítô javaslat figyelembevételével a testület
jóváhagyta.

AKT 4/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:
Az „Egyebek” napirendi pont keretében az AKT elnöke
– tájékoztatott az igazgatói pályázatok lebonyolításáról, és

felvetette a megreformálására vonatkozó gondolatot, amellyel a
testületnek késôbb foglalkoznia kell.

– beszámolt a támogatott kutatóhelyekre fordított összeg fel-
használásáról saját hatáskörében meghozott döntésérôl. Java-
solta, hogy az AKT járuljon hozzá egy újabb pályázat elfoga-
dásához, amelyet támogatott a hálózati tanács is.

Az AKT elfogadta, hogy Préda István pályázata a többlet
terhére támogatást kapjon.

E téma tárgyalása során az AKT annak szigorúbb érvénye-
sítését igényelte, hogy a támogatott kutatócsoportok publiká-
cióiknál tüntessék fel, hogy akadémiai kutatócsoport termé-
kérôl van szó. Ennek érdekében a támogatott kutatóhelyek
irodája a szükséges lépéseket már megtette.

Az AKT-ülés emlékeztetôje alapján összeállította:
Benkó György

Kockázatértékesítési kötelezettség
a munkavállalók biztonsága érdekében

Új feladat a munkahelyeken:
tervkészítés a munkahelyi
kockázatok csökkentésére

A munkavédelmi törvény 2001. évi módosítása elôírja, hogy a
munkáltatóknak 2002. december 31-ig kockázatértékelést kell
készíteni.

Az 1993. évi XCIII. törvény
54. § szerint

„(2) A munkáltató köteles
minôségileg, illetve szükség
eseten mennyiségileg érté-
kelni a munkavállalók egész-
ségét és biztonságát veszé-
lyeztetô kockázatokat, külö-
nös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszé-
lyes anyagokra és készítmé-
nyekre, a munkavállalókat
érô terhelésekre, valamint a
munkahelyek kialakítására.
Az értékelés alapján olyan
megelôzô intézkedéseket
szükséges hozni, amelyek
biztosítják a munkakörülmé-
nyek javulását, beépülnek a
munkáltató valamennyi irá-
nyítási szintjén végzett tevé-
kenységbe.”

A munkahelyi kockázatok
csökkentésére készített intéz-
kedési tervek és javaslatok

megvalósítása során az alábbi
követelményeknek kell teljesül-
niük (Mvt. 54. § (1)):

a) a veszélyek elkerülése,
b) a nem elkerülhetô veszé-

lyek értékelése,
c) a veszélyek keletkezési

helyükön történô leküzdése,
d) az emberi tényezô figye-

lembevétele a munkahely kiala-
kításánál, a munkaeszközök
és a munkafolyamatok megvá-
lasztásánál, különös tekintettel
az egyhangú vagy kötött üte-
mû munkavégzés idôtartamá-
nak mérséklésére, illetve káros
hatásának csökkentésére, a
munkaidô beosztására,

e) a mûszaki fejlôdés ered-
ményeinek alkalmazása,

f) a veszélyes helyettesítése
veszélytelennel vagy kevésbé
veszélyessel,

g) az egységes és átfogó
megelôzési stratégia kialakítá-

sa, amely kiterjed a munkafo-
lyamatra, a technológiára, a
munkavégzésre, a munkafelté-
telekre, a szociális kapcsola-
tokra és a munkakörnyezeti té-
nyezôk hatására,

h) a kollektív mûszaki véde-
lem elsôbbsége az egyéni vé-
delemhez képest.

 i) a munkavállalók megfe-
lelô utasításokkal történô el-
látása.

A kockázatértékelés követel-
ményét a munkavédelemrôl
szóló törvény (Mvt.) 1997-es
módosításakor vezették be, a
kockázatértékelés elkészíté-
sének 2002. december 31-i
határidejét pedig a 2001. évi
módosítás írja elô.

(Segítséget nyújthat a mun-
kában az Országos Munkabiz-
tonsági és Munkaügyi Fôfel-
ügyelôség útmutatója, amely a
Szociális és Munkavédelmi
Közlöny 2002. 1. számában je-
lent meg.)

A törvény felhatalmazza az
Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Fôfelügyelôség te-
rületi felügyelôségeit, hogy a
munkáltatóktól bekérjék a koc-
kázatértékelések eredménye-
it rögzítô dokumentációkat, és
azok hiánya esetén a munkál-
tatókkal szemben eljárást kez-
deményezzenek.

Telefonszámaink:

közvetlen + fax és
üzenetrögzítô:

279 - 6071

központi
telefonszám:

279-60-00
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tudosz@interware.hu
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SZÓSZÓLÓ

BÉRÁTLAGOK

Forrás: KSH (az országos adatok esetében)

Közigazgatási államtitkár

Év
Infláció

%
Minimál-

bér
Országos

Közalkal-
mazott

MTA

1989 17,2 3 658 10 571 10 554 16 204

1990 28,9 5 017 13 446 13 494 19 952

1991 35 6 700 17 934 19 768 23 519

1992 23 8 000 22 294 23 738

1993 22,5 8 917 27 173 27 134 26 545

1994 18,8 10 375 33 938 34 069 39 817

1995 28,2 12 200 39 854 38 381 45 100

1996 23,6 14 500 47 491 43 581 48 709

1997 18,3 17 000 58 259 53 706 61 926

1998 14,3 19 500 67 764 63 820 76 320

1999 10 22 500 77 187 76 767 100 683

2000 9,8 25 000 87 645 86 210 113 312

2001 9,2 40 000 103 588 94 213 136 740

2002 5,3 50 000 122 453 136 891 170 000 (?)
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 Tudósítás
Nem gondoltam volna, Kedves Olvasóim, hogy ilyen hosszú
idô telik el, hogy tudósíthassak az év eleji OMT- (Országos
Munkaügyi Tanács) ülésekrôl, de sajnos szakmai munkám
meglehetôsen leterhelt, s ez némiképp hátráltatott abban,
hogy e beszámolót megírhassam.

Alig kezdôdött el az új eszten-
dô, amikor január 4-én már
össze is ült az OMT 2002. évi
elsô plenáris ülése. A napirenden
csak egyetlenegy téma szere-
pelt, az ún. státustörvény, illetve
hivatalosan: „A külföldiek ma-
gyarországi foglalkoztatásával
kapcsolatos jogszabályok változ-
tatásával összefüggô kérdések
megvitatása”.

Példátlan kormányzati felvo-
nulással kezdôdött a plenáris
ülés. Ugyanis, míg ez idáig az
OMT-n még nem találkozhat-
tunk élô miniszterrel (kivéve egy
alkalommal, amikor a miniszter-
elnök jelent meg személyesen),
most kettô is ott volt, a gazda-
sági és a külügyi. Sôt az elôbbi
egyenest a kormányzati oldal
szóvivôi tisztét is ellátta.

Tiltakozás
A szokatlan helyzetre a szo-

ciális partnerek is szokatlanul
készültek. Oldalunk két szóvi-
vôt nevezett meg (a Munkásta-
nácsok elnökét, mint soros el-
nököt, és az Autonómok elnö-
két), míg a munkáltatók egyet
sem, a koordinátori tisztet a
soros elnökük látta el, és mint
jelezték, mindnyájan szólni kí-
vántak az ügyben.

Rendkívüli helyzet ide, rendkí-
vüli helyzet oda, a szokásainktól
nem tértünk el, és ezt az ülést is
napirend elôtti hozzászólással
kezdtük. Gaskó István, a Liga
elnöke konföderációja nevében
tiltakozott a légiirányítók sztrájk-
jával kapcsolatos törvénytelensé-
gek miatt. Elmondása szerint
fegyveres ôrökkel fenyegették az
alkalmazottakat. Igaz, ami igaz,
ez még egy repülôtéren is meg-
engedhetetlen.

Hozzászólására a kormányzati
oldal elnöke nem reagált, és a
munkáltatói oldal sem. Gaskó
még megjegyezte: „érdekes,
hogy egy költségvetési intéz-
ménynél a kormánynak nincs
lehetôsége a törvénytelenség
megszüntetésére”, majd tovább
léptünk.

A hivatalos témát a kormány-
oldal részérôl a külügyminiszter
vezette föl, aki elsô alkalommal
vett részt a tanács munkájában
(ha jól emlékszem, 1990 óta ô
volt az elsô külügyminiszter eb-
ben a körben), és megtisztelte-
tésnek nevezte ezt a lehetôsé-
get. Csak azt nem tudom, miért
nem tehette ezt korábban, hiszen
integrációs témákat korábban is
tárgyaltunk, és akkor jót tett vol-
na a jelenléte.

Bevezetésként ismertette az
adott helyzetet, miszerint 2001.
december 23-án aláírták a ro-
mán–magyar egyetértési nyilat-
kozatot (Orbán–Nastase pak-
tum), ami, mint említette, egy
szándéknyilatkozat, majd rész-
letesen ismertette a törvényt. A
továbbiakban elmondta, hogy
rendelkezünk azokkal az esz-
közökkel, amelyekkel a befoga-
dóképességet keretek között

tudjuk tartani. Azért megjegyez-
te, hogy vannak kétségei a fe-
ketemunka fehérítésével kap-
csolatban.

Ezek után a gazdasági minisz-
ter ragadta magához a szót, ki-
jelentve, hogy sikeres és jó évet
zártunk, „döntôen azért, mert jó
mûködtünk együtt” (szavait a
munkavállalói oldalról enyhe ka-
caj kísérte). A külügyminiszter úr
mindent elmondott, a tájékozta-
tójában minden benne van, foly-
tatta, majd elmagyarázta: hogyan
tud egy külföldi munkát vállalni
Magyarországon. Igazát statisz-
tikai adatokkal is megkísérelte
alátámasztani. Végül javasolta,
hogy január végéig közösen ké-
szítsük el azt a GM rendeletet,
ami szabályozná a kérdést. Kö-
zölte, hogy a tervezetet átadják,
majd kijelentette: véleménye sze-
rint a szabályok karban fogják
tartani a három hónapos idény-
jellegû munkát.

Ezek után, nálunk lévén a szó,
elôször az egyik szóvivônk szólt.
Hasznosnak és jónak ítélte az
ülést, amellyel csak két problé-
ma van. Az egyik, hogy mi kez-
deményeztük az összehívását,
a másik pedig, hogy jóval az
események után vagyunk. Nem
kérték ki elôzetesen a vélemé-
nyünket a törvénytervezetrôl. A
fordulópontot mégis a december
23-i egyezmény jelentette. Az
egységes szakszervezeti állás-
pontot ismertette, miszerint szá-
munkra elemi érdek a munkaerô-
piac biztonságának fenntartása,
különösen, hogy a csatlakozási
tárgyalások során a szabad
munkaerô-vándorlás lehetôsége
meghiúsult. Ugyanakkor gond,
hogy megnyílt a keleti munkaerô-
piac. Megismételte: továbbra is
nehezményezzük, hogy csak ké-
résünkre került tárgyalásra e
téma. A jövôben igényeljük,
hangsúlyozta, hogy idôben kap-
juk meg a tárgyalási anyagokat.
Megelôlegezve az ülés végkime-
netelét, megjegyezte: ma nem
lesz megállapodás, de üdvözöl-
jük a késôbbi részletes vita le-
hetôségét.

Partnerként kezelni
Másik szóvivônk úgyszintén az

oldal nevében megjegyezte:
örömmel látja – miután megesett
a baj – a kormány elég jelentôs
szinten képviselteti magát. Tilta-
kozás az oldal elsô szava foly-
tatta, véleményünk szerint
ugyanis a magyar munkaerô-pi-
aci helyzetet érinti a megállapo-
dás, és azzal nem lehet kísérle-
tezni. A külügyminiszter úrhoz
hasonlóan mi sem értjük a mai
napirendet. Kérdés, hogy a kor-
mánynak az e a szándéka, hogy
végre partnerként kezeli a mun-
kavállalókat. Oldalunk tiltakozik
minden olyan lépés ellen, amely
lerontja a magyar munkavállalók
hazai vagy külföldi munkaválla-
lási esélyeit és rontja az uniós
bérekhez való felzárkózást,
mondta. Mondandóját a kapott

tárgyalási anyagokból vett idéze-
tekkel támasztotta alá. Ezek után
megemlítette, hogy nem tudunk
egyetérteni a hétéves moratóri-
ummal (ami az Uniós csatlako-
zás során nehezítené a magyar
munkavállalók szabad mozgá-
sát), és azzal, hogy egyik oldal-
ról (Nyugat felé) korlátozzuk a
magyar munkavállalókat, a má-
sik oldal (Romániai felé) pedig
nyitunk.

A mai összejövetel nem pótol-
ja az eddigi elmaradt tárgyaláso-
kat, mondta. Hangsúlyozva,
hogy a magyar munkavállalók
képviselôit eddig nem kérdezték
meg e témában. Majd megismé-
telte a kérdést: hajlandó-e a kor-
mány minket a jövôben partner-
ként kezelni.

Ezek után a munkáltatók szól-
tak: Az OMT nem politikai dönté-
seket hoz, nem politikai indíttatá-
sú, ezért politikamentesek lesz-
nek.

Ha az egyetértési nyilatkozat
szándéknyilatkozat, minden
rendben van. (De a tények nem
ezt igazolják.)

A megállapodás tartalmára ak-
kor már nincs ráhatásunk, ami-
kor a végrehajtási kérdésekrôl is
készültek anyagok. Pedig ez az
OMT hatáskörébe tartozik.

Mi lesz a többi szomszédos
országgal? Van-e rá (az egyet-
értési nyilatkozatra) igény? Ha
igen, ezt tárgyaljuk-e?

A belsô jogharmonizáció hogy
fog alakulni?

Ha nincs december 23-a, mi-
kor ülünk össze e kérdésekrôl
tárgyalni?

A külügyminiszter megköszön-
te a felvetéseket, majd kijelentet-
te: jogos igénynek tartja, hogy a
végrehajtási jogszabályokat itt
egyeztessük. Véleménye szerint
a megállapodást is lehet e kör-
ben egyeztetni, de külön a jog-
szabályoktól. Megjegyezte, hogy
különbség van a munkaerô sza-
bad vándorlása és a háromhavi
idénymunka között, hogy Nyugat
felé a kapcsolat kölcsönös, és
hogy Magyarország befogadóké-
pessége változatlan. Arról is
szólt, hogy Szlovákiával még tár-
gyalnak.

Vele ellentétben a gazdasági
miniszter csak egy dologról kí-
vánt szólni. Közölte, hogy elfo-
gadják azt a javaslatot, miszerint
a három dokumentumot egyez-
tessük és az végül közös véle-
mény alapján álljon össze. A sta-
tisztikára is egyeztetést javasolt,
és ezért kérte a szociális partne-
reket, hogy fogalmazzák meg: mi-
lyen méréseket igényelnek a sta-
tisztikai rendszerben.

Oldalelnökünk szerint az ígé-
retek biztatóak, a megoldás ke-
resése során fogunk olyan javas-
latokat tenni, amelyek látszólag
nem lesznek összefüggésbe a
státustörvénnyel, de a valóság-
ban mégiscsak összefüggnek
vele. Majd visszakérdezett, hogy
milyen menetrendet képzel el a
kormány a dokumentumok
egyeztetésére.

Nem értem, hogyan járulhat
hozzá a jogszabály a feketepiac
kifehérítéséhez, hangzott el ezek
után oldalunkról a kétely, hiszen
éppen a feketepiac kibôvítéséhez
vezethet. Gond, hogy a kedvez-
mény nem viszonyossági alapon
került kialakításra.

Másik szóvivônk megköszön-
te a vitában képviselt és meg-
ütött hangnemet. Örömét fejezte
ki, hogy nem téma körüli politikai
vita. Szerinte a gond Magyaror-
szággal, mint befogadóországgal
van. A szezonális munka befe-
jeztével nem biztos, hogy haza-
mennek a „külföldiek”, és mi lesz
az itt lévô „nem mérhetô” résszel,
folytatta, hosszasan kifejtve vé-
leményét.

Utána a munkáltatók szóvivô-
je köszönte meg az eddig ka-
pott válaszokat, és kijelentette:
ezzel az értekezlettel a politika
szintjérôl leléptünk a szakma
szintjére. Ugyanakkor megje-
gyezte, hogy föltett kérdéseikre
még nem kaptak választ, amit
azért még kérik.

Ôt követôen még két rövid
hozzászólás hangzott el az ol-
dalról, majd a MeH érdekegyez-
tetésért felelôs politikai államtitká-
ra, a kormányzati oldal elnöke
egy perc szünetet két, hogy „üte-
mezve” tudjanak válaszolni.

A lélegzetnyi szünet elteltével
a külügyminiszter válaszolt a
kérdésekre. A megállapodást
kölcsönösnek képzelik el, mond-
ta, és megígérte, hogy másnap
elküldik a szöveget, amelyre –
az idô rövidsége miatt – gyors
választ kért.

A politikai államtitkár úr még
közbeszúrta: a kiküldött anyagot
január 14-ig megkapjuk.

Az egyik szóvivônk még java-
solta, hogy a bizottsági lépcsôt
se hagyjuk ki, de ezt a partnerek
nem fogadták el.

Külföldiek hazánkban

Január 23-án aztán folytattuk a
tárgyalást egyetlen napirendi
ponttal: A külföldiek magyaror-
szági foglalkoztatásának engedé-
lyezésérôl szóló rendelettervezet
megvitatásával.

Miután napirend elôtti hozzá-
szólás nem volt, azonnal meg-
hallgathattuk a gazdasági minisz-
ter bevezetôjét, amelyben meg-
tudhattuk: konkrétan és ellenôr-
zötten vállalhatnak a külföldiek
Magyarországon munkát. Ennek
semmilyen ellenkezô jele nincs.
Ezért kéri, hogy ne az érzelme-
ink, hanem az eszünk irányítson
minket. A viszonyítási alapnak a
kormány a korábbi évek betöl-
tetlen álláshelyeit veszi, így an-
nál kevesebb külföldi munkaerôt
lehet alkalmazni, de többen nem.

Válaszként szóvivôink hosz-
szan sorolták ellenérveiket, mert
szerintük a kormány mindkét
megállapodása (az uniós és a
magyar–román) is rossz. Példa-
ként hozták a feketemunkára:
amennyiben egy magyar két
német legális munkáját váltja ki,
akkor hasonlókra számíthatunk
mi is. Javasolták, hogy dupláz-
zák meg a munkaügyi felügye-
lôk számát, és emeljék fel a fize-
tésüket. Kössünk megállapodást,
hogy hogyan kezeljük e dolgot.

Oldalunk ekkor már nem volt
egységes állásponton e kérdés-
ben, ugyanis a Munkástanácsok
véleménye eltért a többiekétôl, s
ki is jelentették, hogy nem kíván-
nak további korlátokat szabni a
kormánynak.

A munkáltatók soros elnöke
megjegyezte, hogy az elôterjesz-
tést két bizottság is tárgyalta.
Kísérleti évnek nevezte a 2002-

ôt, ezért egy alternatíva mellett
kössünk ki, de a döntés gyors
legyen, folytatta mondandóját.
Szerintük a rendelettervezetben
megfogalmazott elv elfogadható,
de a kvótában nagyobb rugal-
masságot tartanak a munkálta-
tók szükségesnek. Véleményük
szerint a jogszabály adminiszt-
ratív béklyókkal akadályozza a
munkaerôpiac spontán mûködé-
sét. Szerintük a feketepiac kér-
déseit nem itt kell szabályozni.

A gazdasági miniszter
(Matolcsy György) visszakérde-
zett az Autonómok képviselôjé-
re: Mi a javaslata? Hány enge-
délyt adjanak ki egyidejûleg Ma-
gyarországon?

Meg kell erôsíteni az ellenôr-
zést, hangzott a válasz, majd
kitért az együttdöntés felelôssé-
gére és fontosságára, valamint
arra, hogy százalékos arányt kell
megállapítani.

„Tapasztaltabb lettem, de böl-
csebb nem” mondta a miniszter,
és javasolta, hogy válasszuk szét
az egymáshoz nem illô kérdése-
ket. Feketemunka a státustör-
vény elôtt is volt, s nem itt vár-
ható a kifehéredése. Az intéz-
ményrendszerbeli javaslatokkal
sem kell itt foglakozni, ugyanis
arra külön törvény van. Ezek után
tételesen végigment a javaslato-
kon:

1. Magyarországon ma jelen-
tôs igény van a külföldiek fogla-
koztatására. Legalább is ezt
mutatják az üres helyek. Ezért
mérnek ehhez. De ne akarnak
minden álláshelyet külföldiekkel
betölteni. A lényeg, hogy egy
számnál maradjanak. A 2001.
évi számot nem vihetjük tovább.

2. Egyetértett ugyanakkor ve-
lünk abban, hogy a külföldiek
bérezésénél a megyei keresete-
ket vegyék alapul.

3. Az idénymunkával kapcso-
latos kérdéseket a szezon lejár-
tával érdemes megvizsgálni.

4. A megyei munkaügyi taná-
csokat vonjuk be a munkába, de
ne kössük meg jobban a kezü-
ket, mint amennyire érdemes.
Ugyanakkor az a véleménye,
hogy a számokat ne bontsuk le
megyékre. Megjegyezte azt is,
hogy a határ menti megyékben
nincs probléma.

5. Egyértelmû, hogy a státus-
törvény nem veszélyezteti a
magyar munkahelyeket.

Ezek után oldalunk szóvivôje
javaslatot tett a keretszámra,
60 000 fô. Érdekünk, jelentette
ki, hogy minél alacsonyabb le-
gyen a felsô plafon. Megjegyez-
te azt is, hogy a munkavállaló-
kat zavarja, ha a külföldi mun-
kaerô rontja az alkupozícióit.

A munkáltatóknak nem volt kü-
lönösebb hozzáfûzni valójuk az
elhangzottakhoz, de azt megje-
gyezték, hogy a mesterségesen
alacsonyan tartott plafon nem
konform a gazdaság fejlôdésé-
vel. Szerintük az eddig bejelen-
tett munkaerô-igényeknek nem
volt tétje. Ha lesz, nôni fog a
számuk, és folyamatos korrek-
cióra lesz szükség. Számukra
a területi és a szakmai bontás
is elfogadhatatlan. Egyébként is,
a munkáltatók inkább magyaro-
kat foglalkoztatnak, mert nem
bíznak a külföldiekben. Megje-
gyezték azt is, hogy a német ta-
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pasztaltok egy az egyben nem
alkalmazhatók Magyarország-
ra. Végül az is elhangzott ré-
szükrôl, hogy a magyar
munkaerôpiac legnagyobb gát-
ja a mobilitás hiánya.

A miniszter egyetértett a kö-
zös rendszer kialakításával. Ma
van egy rendszer, de lehet
másik, sôt egy harmadik is. Is-
mertette a tárgyalás idôpontjáig
lekötött munkahelyek számát.

Ezek után lezártuk az általá-
nos kört, és paragrafusonként
átmentünk a rendeleteken. (Az
oldalelnökünk ekkor bejelentet-
te, hogy már csak ötünk nevé-
ben beszél, mert az Autonómok
külön álláspontot képviselnek.)

Ne kerüljünk hátrányos
helyzetbe

Miután végigmentünk a jog-
szabályon, oldalunk szünetet
kért, összeszedni a gondolata-
inkat (ez már nagyon ránk is
fért). Megtárgyaltuk, hogy mi
elfogadható és mi nem. Ezek
után szétesett az oldal, ugyanis
az Autonómok bejelentették:
semmit sem hajlandók elfogad-
ni (de akkor minek tárgyaltunk?
– kérdem). Gyakorlatilag a szü-
net végén is meglehetôsen ta-
nácstalanok voltunk, mert nem
igazán találtuk meg a megfelelô
formulát. Valahogy azért megol-
dottuk a helyzetet, s mivel mi
kértük a szünetet, nekünk kel-
lett elôször szólni, amit a szóvi-
vônk, meglehetôsen óvatosan
fogalmazva, meg is tett.

A folytatásban a munkáltatók
képviselôje kijelentette: az nem
lehet, hogy a magyar munkálta-
tó hátrányosabb helyzetbe ke-
rüljön a külföldinél, ezért az erre
vonatkozó pont törlését javasol-
ják. A MeH-et képviselô politi-
kai államtitkár szerint az eredeti
megfogalmazás a kompro-
misszum. Egyetértenek a
sztrájktörés lehetôségének kizá-
rásával, de nem tudják elfogad-
ni, mert további nemzetközi
egyezményeket is át kell néz-
niük. Mindenesetre az biztató,
hogy kijelentette: értik az igényt.

Ezután még egy darabig elhú-
zódott az ülés, de érdemi pár-
beszéd helyett csak az adott
téma körül jártunk és jártunk
körbe.

Néhány hét múlva, február 15-
én ismét összeültünk a Spenót-
házban, hogy számunkra is fon-
tos két témában tartsunk újabb
érdekegyeztetô tárgyalást. Az
ülés napirendjei:

1. Országjelentés az Európai
Szociális Chartában vállalt kö-
telezettségek teljesülésérôl.

2. a) Tájékoztató a 2001.
március 31-ig nyilvántartásba
vett kollektív szerzôdésekrôl.

b) A kollektív szerzôdések re-
gisztrálási rendjérôl és az ezzel
kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségekrôl szóló 17/
1997. (XII. 18) MüM rendelet
módosítása.

Az ülés hosszas várakozás-
sal kezdôdött, ugyanis a MeH
érdekegyeztetésért felelôs poli-
tikai államtitkára, Ôry Csaba
késett. Végül is kormány-oldali
javaslatra elkezdtük nélküle a

tárgyalást, méghozzá azonnal
az elsô napirendi ponttal,
ugyanis egyik oldalnak sem volt
napirend elôtti hozzászólása.

A kormányzati oldal szóvivô-
je éppen „örömét” fejezte ki az
államtitkár úr távolléte miatt, mi-
kor hirtelen leállt a bevezetôjé-
vel, mert kiderült, hogy nem
mûködik a hangosítás. Ez ön-
magában még nem lett volna
baj, mert a teremben elég jól
hallhattuk egymás szavát, de az
elhangzottakról szokás szerint
magnófelvétel készült, amihez
viszont kellett a mûködô techni-
ka. A baj szerencsére nem volt
nagy és hamarosan el is hárult
a hiba, sôt közben az államtit-
kár úr is megérkezett, s így a
kormányzati oldal is teljes lét-
számban nézhetett szembe a
szociális partnerekkel.

A kormányoldal szóvivôjétôl
megtudtuk, hogy a nem ratifikált
cikkelyekkel kapcsolatos be-
számolót nem csatolták az
anyaghoz, mert nem kötelezô.
Egyébként is azokon még fo-
lyik a munka. Majd 2003-ban
megkapjuk (kérdés, hogy kitôl).
Megtudtuk azt is, hogy a ratifi-
kálás során a 4-es és a 12-es
cikkely különös hangsúlyt kap.
Igyekeztek a szociális partne-
rek észrevételeit is beépíteni, de
csak a tényeket, mert a véle-
ményeket nem építhetik be.

Országjelentés
Ezek után oldalunk szóvivôje

következett, aki elôször a Char-
tához való szakszervezeti vi-
szony elemeit részletezte, csak
utána beszélt az országjelen-
tésrôl. Fontos intézménynek
tartjuk, mondta, és kezdeménye-
zôi voltunk a mielôbbi aláírás-
nak, szorgalmaztuk a ratifikálás
mielôbbi megtörténtét.

A leghatározottabban kezde-
ményezzük, hogy sor kerüljön
a 4-es és 12-es cikkely ratifiká-
lására, folytatta. Majd megemlí-
tette, hogy részletes vélemény-
ben foglaltuk össze az álláspon-
tunkat. Mennyire felel meg a va-
lóságnak, hogy véleményünket
a kormány figyelembe veszi,
kérdezte, mert a korábbi véle-
ményünkre sem reagáltak, és
csak késôbb derült ki, hogy vé-
leményünk többsége elutasítás-
ra került.

A kormány felfogása: csak az
intézményi rendszer bemutatá-
sáról kell szólni a jelentésnek.
Szerintünk meg nem derül ki a
jelentésbôl, hogy mi a gyakorlat
Magyarországon, milyen a jog-
intézmények érvényesülése.

A kormány szerint a szak-
szervezeti véleményben túl sok
a minôsítés. Szerintünk a kor-
mányéban is.

Álláspontunk: megköszönjük a
kormányzati ajánlatot, hogy le-
hetséges különvéleményt tenni,
s ha nem hidalható át a megkö-
zelítésbeli különbség, akkor csa-
tolt véleményt kívánunk mellé-
kelni. Szerintünk a ratifikált cik-
kelyekkel is van probléma, az
intézményrendszerben is történt
visszalépés (FLT-módosítás,
MT-változtatás)

A munkáltatók szóvivôje jelez-
te, hogy a mi felvetésünkre is

reagálni kívánnak, mert szerin-
tük szemléletbeli különbség van
a partnerek között. Valamennyi
véleményüket értékelték, elfo-
gadták és beépítették.

A ratifikált cikkelyekkel kap-
csolatban komoly értékelést kell
végezni, a nem ratifikáltakkal
kapcsolatban pedig további
vizsgálatok szükségesek. Csak
olyan cikkelyek ratifikálását tud-
ják támogatni, amelyek többlet-
terhet nem rónak a gazdaság-
ra. Támogatják az országjelen-
tést, de szerintük a nem ratifi-
kált cikkelyekrôl is kellett volna
egy rövid jelentést készíteni.

A kormányzati oldal szóvivôje
szerint az együttmûködés és a
közös gondolkodás az alapja a
közös munkának, ezért a szak-
szervezetek véleményét is fon-
tosnak tartja, és tudomásul ve-
szik a kiegészítéseket. A három
oldal egyetértô véleménye meg-
alapozza a munka folytatását,
tette hozzá.

Ôry államtitkár úr – bekapcso-
lódva a vitába – csak annyit
kért, hogy ma ne kezdjünk MT-
(Munka Törvénykönyve) vitát.

Részletes vitát akkor kell le-
folytatni, mondta a következô
kör elején a szóvivônk, ha téte-
lesen végigmegyünk a vélemé-
nyeken. Egyébként nincs értel-
me. Mi összeállítjuk a csatolt vé-
leményt, aminél arra törekszünk,
hogy tényszerû legyen. Fontos,
hogy legyen az is kifejtve, hol
voltak kedvezô változások. Vé-
gül megkérdezte: hogyan gon-
dolja a kormány az újabb cikke-
lyek ratifikálását? Mi kezdemé-
nyezzük a 4-es és 12-es cik-
kelyek ratifikálását, fejezte be a
mondandóját. További részletes
vitába nem kívánunk belemenni
kezdte hozzászólását a munkál-
tatók szóvivôje. Majd azzal foly-
tatta, hogy a minimálbérrel kap-
csolatos többletterhek a munkál-
tatóknál jelentkeznek. Kijelentet-
te azt is, hogy nem kívánnak
belemenni a 4-es cikkely tárgya-

lásába, sôt egyetlen cikkelyrôl
sem óhajtnak részletes vitát,
fejezte be hozzászólását.

A kormányzati oldal szóvivô-
je szerint a kormány nem vállal-
ta föl a többletterheket, csak vál-
lalt belôlük.

Elhangzott az is, hogy a 4-es
cikkely további értelmezésre
szorul. Az egyik, talán legna-
gyobb tapasztalatokkal rendel-
kezô kormányzati tisztviselô
szerint: lényeges, hogy olyan
bérek legyenek, amelyek a
munkavállalónak és családjának
tisztes megélhetést biztosíta-
nak. Ha olyan helyzetbe kerü-
lünk, hogy a feltételek teljesít-
hetôk, és az OMT-ben meg tu-
dunk állapodni, nincs akadálya
a ratifikálásnak.

Ha az intézkedések a problé-
ma megoldásának szándékát
tükrözik nem fog kritikát kapni
az ország, vette át a szót a
szóvivônk. Majd kijelentette,
hogy véleményünk összeállítá-
sára a jövô hét végéig szûk az
idô, ugyanis nagyon alapos vé-
leményt kívánunk készíteni.

 Minket is szorítanak a határ-
idôk, vágta rá a kormányzati
szóvivô. Mához két hétre kész
az anyag, folytattuk. Elfogadjuk,
volt a válasz.

Gond nélkül

A rendeletmódosítás külön
indoklást nem igényel, hiszen
csak egy technikai módosítás,
kezdte a második napirendi pont
bevezetôjében a kormányoldal
szóvivôje. Majd folytatta: a tájé-
koztató a 2001. május 31-i álla-
potot tükrözi, ugyanis a késôbbi
idôre nem ismerjük a szüksé-
ges KSH-adatokat. Az illetékes
bizottság, a bér- és kollektív
szerzôdések bizottsága már
megtárgyalta és elfogadta az
elôterjesztést. Azt is kijelentet-
te, hogy az elmaradást folyama-
tosan pótolják.

Oldalunk szóvivôje örömmel
konstatálta, hogy az elmara-

Haditudósítás
„Az Érdekegyeztetô Tanács (ÉT) utolsó ülése óta folyamato-
san azon törtem a fejem, hogy milyen rovatfej alatt adjam
közre tudósításaimat az érdekegyeztetés legújabb esemé-
nyeirôl. Végül is úgy döntöttem, nem sokat változtatok, mara-
dok a már megszokottnál. A rovat elnevezésének szóösszeté-
telébôl elhagyom annak elsô felét, s az új rovatcím ezután
pusztán „Tudósítások” lesz. A kissé militáns ízû „hadi”-tudó-
sítás jelzôs szóösszetételének megszüntetésével azt szeret-
tem volna érzékeltetni, hogy manapság nemigen beszélhe-
tünk valóságos érdekütközetekrôl. Magam részérôl viszont
remélem, hogy nálunk újból mûködôképes lesz az a nyugat-
európai értékre épülô tripartit modell, amely közel tíz eszten-
dôn keresztül több-kevesebb eredményt már felmutatott Ma-
gyarországon. Azonnal jelezni fogom, ha a szociális partne-
rek közötti tényleges érdekegyeztetési „hadi” eseményekrôl
ismét tudósíthatok.”

dások felszámolására már
van törekvés, és bizodalmát
fejezte ki, hogy a hiányzó tar-
talmi elemek pótlása a máso-
dik fél év során be fog követ-
kezni. Összességében a be-
számoló nem tartalmaz külö-
nösebb gondokat, fejezte be
a hozzászólását.

A munkáltatók szóvivôje
egyetértett a rendeletmódosí-
tással, majd kijelentette, hogy
a tájékoztatót tudomásul ve-
szik.

A kormányoldal szóvivôje még
megnyugtatott minket, hogy ha-
marosan további információkat
fogunk kapni, majd felhívta fi-
gyelmünket, hogy ha kíváncsi-
ak vagyunk a részletes statisz-
tikai eredményekre, azokat a
minisztérium új helyén tekinthet-
jük meg.

Oldalunk szóvivôje még meg-
köszönte a válaszokat, majd
gyorsan bejelentette, hogy mi is
egyetértünk a rendeletmódosí-
tással.

Ezzel szokatlanul korán, 10
óra 25 perckor (ilyen gyorsa-
ságra még nem volt példa)
véget is ért az OMT plenáris
ülése. Szerencsére az ebéd-
re szánt szendvicsek már
megérkeztek, s így haszno-
san tudtunk eltölteni még egy
fél órát.

Közben elgondolkozhattunk
azon, hogy hogyan tovább.
Azt már tudtuk, hogy a Spe-
nót-háztól örökre búcsút ve-
hetünk, mert eladták. Azt is
sejtettük, hogy a választáso-
kig már nemigen lesz újabb
ülés, mert korábban is így
volt. De azt nem tudhattuk,
hogy hogyan fog folytatódni
az érdekegyeztetés a válasz-
tások után.

Azért megnyugtathatom önö-
ket, kedves olvasóim, hogy a
következô tudósításomban
nagy valószínûséggel már ez is
ki fog derülni.

Q-ti

Ezeket a mondatokat 1999.
júniusi beszámolómban írtam
kedves olvasóim, s örömmel
közölhetem, hogy „azonnal”
van, és ismét haditudósítha-
tok. Ugyanis a 2002. július 26-
án megalakult Országos Ér-
dekegyeztetô Tanácsban
(azért a neve nem lett telje-
sen olyan, mint a régié, bár
1989-tôl 1990-ig már mûködött
ilyen néven e fórum) újra ér-
demi tárgyalások folynak, s
ennek tényét az elfogadott
ideiglenes alapszabályunk
egyértelmûen rögzíti. Ezzel
az országos érdekegyeztetés

visszanyerte mind azon jogo-
sítványait, amelyeket az OMT
(Országos Munkaügyi Ta-
nács) megalakulása elvett.

Látszattárgyalás
helyett érdemi viták

De vegyük sorba az esemé-
nyeket. Május elsején a Liget-
ben Medgyessy Péterrel és
Kiss Péterrel arról is beszél-
gettünk, hogy vissza kell adni
az érdekegyeztetésnek az iga-
zi rangját, és a látszattárgya-
lások helyett érdemi érdek-
egyeztetô vitákat kell tartani,
ahol szükség szerint megálla-

podások születnek a kormány
és a szociális partnerek kö-
zött. Mindketten megnyugtat-
ták a sátorban szorongókat,
hogy egyértelmûen ez a szán-
dékuk, s hamarosan lépni is
fognak ez ügyben.

Június 13-án a hat szakszer-
vezeti konföderáció vezetôi ta-
lálkoztak a miniszterelnökkel
és Kiss Péter szakminiszter-
rel, s többek között megálla-
podtak abban, hogy a Gazda-
sági Tanács (GT) helyébe a
Gazdasági és Szociális Ta-
nács, az OMT helyébe pedig
az OÉT lép.

Június 15-én a miniszterel-
nök a munkáltatók képviselô-
ivel tárgyalt, és itt is szóba
került az érdekegyeztetés
rendszerének a reformja. A
tárgyaláson az érdekegyezte-
téssel kapcsolatban ugyanaz
hangzott el, mint a néhány nap-
pal korábbin: a GT átalakulá-
sa mellett létrejönne az Orszá-
gos Érdekegyeztetô Tanács
és egy közös közszolgálati
érdekegyeztetô tanács, amely
a KIÉT szerepét töltené be. A
kormány képviselôi arról is
beszéltek, hogy az érdek-
egyeztetésbe meg szeretnék

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalról)
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Haditudósítás
hívni a multinacionális vállala-
tok képviselôit is, mivel a GDP-
ben való részesedésük igen je-
lentôs.

Június 26-án aztán megtörtént
a nagy esemény. A kormány
kezdeményezésére, az érdek-
egyeztetés újraindításáról szó-
ló kormányhatározatnak megfe-
lelôen összeült az Országos
Érdekegyeztetô Tanács alaku-
ló ülése, amelynek már a napi-
rendje is igen tiszteletre méltó
volt:

1. Megállapodás az érdek-
egyeztetés megújításáról

Elôterjesztô: Kiss Péter fogla-
koztatási és munkaügyi minisz-
ter

2. Konzultáció a 2003. év gaz-
daságpolitikai irányvonaláról

Elôterjesztô: László Csaba
pénzügyminiszter.

3. Tájékoztató az EU-integrá-
ció idôszerû feladatairól

Elôterjesztô: Kovács László
külügyminiszter.

Az ülésen részt vett
Medgyessy Péter miniszterel-
nök. Az ülés helyszíne az Or-
szággyûlési Képviselôk Iroda-
háza („fehér ház”) I. emeleti 3-
as tárgyalóterme volt. Tehát
nemcsak megújultunk, hanem
vissza is tértünk a régi „had-
színterünkre”, ezzel a körülmé-
nyekben is megadva a rangját
az érdekegyeztetésnek.

Azért a körülmények már nem
voltak teljesen a régiek. Ugyan-
is a terem berendezése a régi,
megszokott volt, s az ellátásra
sem lehet panasz, bár most
virsli helyett a rántott húsos
zsömle a sláger, a terembe már
nem lehetett rágyújtani (egy pi-
pára), a tökéletes levegôcsere
ellenére sem. Ez természete-
sen nem változtatott érdemben
a tárgyalások menetén, csak a
terem családias hangulata ko-
morodott egy kissé el, viszont
eltölthetett minket az a jó érzés,
hogy nem mutatunk rossz pél-
dát.

Ott kellett lenni...
Az alakuló ülésen egyébként

nagyon sokan voltak. Pl. az
MSZOSZ-tôl szinte valamennyi
ágazat képviselôje eljött, és a
sajtó is nagy létszámban képvi-
seltette magát. Többek közt az
összes tv-híradó is úgy érezte,
hogy jelen kell lennie az ülésen.
Az asztal körül pedig, mind ná-
lunk, mind a munkáltatói oldalon
az elnökök ültek. Ôk is úgy
érezték, hogy most itt kell lenni-
ük.

A tárgyalást Kiss Péter mun-
kaügyi miniszter kezdte meg.
Az elôterjesztô valójában a
három oldal – mondta. A kor-
mány a megalakulásakor dön-
tött az érdekegyeztetés meg-
újításának a kezdeményezé-
sérôl, és egy találkozósoroza-
ton alakult ki a mai javaslat,
folytatta. Fontos, hogy a mun-
ka világán túl a befoglaló gaz-
dasági és szociális környezet-
re is kiterjedô, komoly érdek-
egyeztetés legyen, ahol kiter-
jesztjük a résztvevôk körét.
Megerôsítjük az ágazatok
szerepét. Az ágazati paritásos

bizottságok az európai gya-
korlatnak megfelelôen alakul-
nak. Támogatjuk az integrációs
folyamatot. Az érdekegyeztetés
munkájának a folyamata egy di-
namikus folyamat, amely a csat-
lakozásra kerülést is segíti.

Az elhangzott rövid beszéd
után megkezdôdött az aláírási
ceremónia, amikor is az asztal-
nál ülôk aláírták az OÉT alapító
okiratát.

Párbeszéd kell
Utána miniszterelnök szólt

arról, hogy természetesnek te-
kinti az OÉT megalakulását,
mert a nagy események elôtt
szükség van az egyeztetésre.
Talán ezer évvel ezelôtt volt
hasonló helyzetben az ország,
mondta az uniós csatlakozás-
ra utalva, s a várható hatáso-
kat könnyebben lehet kezelni,
ha aktív érdekegyeztetésük
van. A kormány számára nem
üres koreográfia az érdek-
egyeztetés, hanem a kormány
stílusából adódik. Megalapo-
zott, helytálló, idôtálló jogsza-
bályokat akarunk, amelyek vi-
tában alakulnak ki. Ehhez a
legjobb módszer a párbeszéd.
A konfliktusokat nem elrejteni
kell, hanem az asztalra tenni.
A jogszabályok színvonalát is
javítja, ha a párbeszéd során
alakulnak ki. Lényeges, hogy
a párbeszéd az adózási és
költségvetési kérdésekre is ki-
terjedjen. Nyitottak a vitára, a
kritikára és a közös megoldá-
sokra.

Oldalunk nevében soros el-
nökünk, aktuálisan az Autonó-
mok elnöke, válaszolt az el-
hangzottakra. Nagy jelentôsé-
gûnek tartjuk a mai napot,
mondta, mert az aláírás új le-
hetôséget ad. Együttes akara-
tunk hozta létre az OÉT-et,
amit az is igazol, hogy ma már
a megalakuláson túl, fontos
napirendi pontok is lesznek.
Véleménye szerint az új hang
pótolja azt, amit az elmúlt
négy évben hiányoltunk. Fon-
tosnak tartotta kiemelni, hogy
az OÉT fölött nincs másik fó-
rum, és megjegyezte, hogy a
régi-új terem sokkal kelleme-
sebb, mint a Spenót-ház 547-
es terme (az OMT állandó
helyszíne) volt. Kiemelte, hogy
az ÉT elsô 8-10 éve mintasze-
rû volt, és most vissza kell sze-
reznünk azt a régi pozíciót.
Kijelentette, hogy az OÉT nem
nélkülözheti a hat országos
szakszervezeti szövetség je-
lenlétét. S nevünkben megígér-
te: mi azon leszünk, hogy az
OÉT-en ne csak konzultáció
történjen, hanem érdemi mun-
ka legyen.

A munkáltatók oldalelnöke
(az MGYOSZ elnöke) nagy je-
lentôségûnek nevezte az újra-
indítást, megjegyezve, hogy
az érdekegyeztetésnek eddig
két nagy korszaka volt. 1989–
98 között az elsô, és 1998–
2002 között a második. Most
kezdôdik a harmadik. Az elsô-
re jellemzô volt, hogy sikerült
bizonyos makrogazdasági kér-
déseket megvitatni, második-
ban általában nem érdemi

anyagok kerültek a tanács elé.
Most nem rendezzük vissza az
elsôt, hanem új útra lépünk. A
csatlakozás is új feladatot je-
lent. A Nemzeti Fejlesztési
Terv nem csupán kormányzati
feladat, ebben az OÉT-nek is
részt kell vennie. Fontos, hogy
nagyon komolyan vegyük a
munkabizottságok munkáját.
Végül az OÉT-rôl még megje-
gyezte, hogy az ma a magyar
gazdaság legrangosabb érdek-
egyeztetô fóruma.

Most, hogy megalakultunk,
hozzá is foghattunk az érdemi
munkához, amely, híven a „tör-
ténelmi” hagyományokhoz, na-
pirend elôtti felszólalással kez-
dôdött. Oldalunk elnöke kért
szót egy olyan kérdésben,
amely elmondása szerint a tár-
sadalom értékítélete miatt fon-
tos, hogy ide kerüljön. Elutasít-
juk azt a gyakorlatot, hogy az
állami cégeknél olyan mértékû
végkielégítések legyenek, ame-
lyek nem tükrözik a végzett
munkát. Nem fogadható el, hogy
ezek nem megtámadhatók. Sze-
rintünk ez a gyakorlat irritálja az
adófizetôket, a munkavállalókat.
Javasoljuk, hogy a kormány
gyakorolja azt a jogát, amelyik
ezen aránytalan pénzek kifize-
tését mérsékli.

A munkaügyi miniszter vála-
szában elmondta, hogy a kor-
mány még nem kapott tájékoz-
tatást az elôzô kormány által
kialakított végkielégítési gyakor-
latról, amely sem a közvéle-
mény igazságérzetével, sem a
kormány szándékával nincs
összhangban. Ezt a helyzetet
felülvizsgálják, és új gyakorla-
tot fognak kialakítani, mondta.
Megemlítve azt is, hogy 1994–
2001 között volt egy olyan gya-
korlat, amely e kifizetéseket kor-
látozta, de ezt az elôzô kormány
törölte.

A munkáltatók elnöke oldala
nevében támogatta a mi elôter-
jesztésünket, egyetértve a kor-
látozás bevezetésével.

Fordulatra számítunk
Ezek után már rá is térhettünk

e tárgyalás második, a megala-
kult OÉT elsô napirendi pontjá-
nak megbeszélésére. A téma
elôterjesztôje László Csaba
pénzügyminiszter volt. Elôször
az elmúlt idôszak gazdaságpo-
litikáját értékelte meglehetôsen
hosszasan és részletesen, nem
kihagyva belôle semmit, ami
szerinte rossz volt. Állításait
részletesen és tételesen indo-
kolta is. Majd arról beszélt, hogy
augusztus 15-ig át kell adni az
Uniónak az elôcsatlakozási
programot. A költségvetési hi-
ány mértékét fokozatosan csök-
kenteni kell, hogy 2004-re 2-2,5
százalékra csökkenjen. Fontos-
nak tartotta a megtakarítások
ösztönzését, és azt, hogy a
nyugdíjrendszer térjen vissza
az 1996-ban meghatározott pá-
lyára.

Ezek után oldalunk szóvivôje
beszélt arról, hogy fordulatra,
méghozzá szociális fordulatra
számítunk. Elvárjuk a kormány-
tól, hogy alapvetôen társada-
lompolitikától vezérelt gazda-
ságpolitikát folytasson. 1996
óta a munkavállalók reálpozí-
ciói nem javultak érdemben,

folytatta, majd megemlítette,
hogy arányosabb elosztásra
kell törekedni. Az elmúlt 12
évben elsôsorban a vállalkozá-
sok nyertek. Magyarországon
a teljesítmények és a bérek
között nincs összhang, mert a
bérek messze elmaradnak a
tényleges teljesítményektôl. A
teljesítmények 160%-al növe-
kedtek, a bérek ma sem érik
el a rendszerváltás utolsó évé-
nek a szintjét, folytatta, és
hosszasan ecsetelte tovább a
bérhelyzetet. Majd rátért arra,
hogy oldalunk az elsô száz nap
intézkedéseit rendkívül pozitív
lépésnek tartja, de még maradt
tennivaló, figyelmeztetett. Be-
fejezésül megemlítette, hogy
érdekeltek vagyunk egy tartós,
erôs gazdasági növekedésben
és alacsony inflációban. Erô-
teljes bértárgyalásokra készü-
lünk, és egyértelmûen a reál-
bér növekedésében vagyunk
érdekeltek.

A munkáltatók szóvivôje rea-
gált e hozzászólásra. Általában
bérnövekedésrôl nehéz beszél-
ni, mondta. Ezt ágazati szinten
kellene lefolytatni (53 ágazati
szövetség van), mivel a lehetô-
ségek ágazatonként mások és
mások. Megerôsítette, hogy
csak teljesítményarányos bérki-
áramlást lehet elfogadni. (Mint
láthatták, ez az a pont, ahol
egyetértettünk, csak szerintünk
a bérek messze elmaradnak a
teljesítményektôl, a munkáltatók
szerint meg nem, sôt...)

Túl sok alkalmazott van
a közszférában?

Ezek után a pénzügyminisz-
terhez is szólt, a magyar gaz-
daság és a világgazdaság
összefüggéseit ecsetelve, és
kiemelve a várható nehézsége-
ket. Megjegyezte, hogy a Nem-
zeti fejlesztési terv segíthet ki-
mászni a gödörbôl.

Utána a munkáltatói oldalról
még több hozzászólás is elhang-
zott, gyakorlatilag ugyanannak a
témának más és más oldalról
történô megvilágítása érdekében.
Számunkra a legérdekesebb a
VOSZ elnökének a hozzászólá-
sa volt, aki teljes meggyôzôdés-
sel állította, hogy minden bajnak
okozója az, hogy túl sok alkal-
mazott van a közszférában, s lét-
számot kellene csökkenteni.
Mondanom sem kell, ezt a kép-
telenséget nem fogadta osztatlan
siker. Ugyanis minden reálisan
gondolkodó ember tudja, hogy jól
mûködô közszféra nélkül (amely-
hez a jól megfizetett közalkalma-
zottak, köztisztviselôk stb. meg-
felelô létszáma is hozzátartozik)
a gazdaság sem tud megfelelô
szinten mûködni.

A pénzügyminiszter a hozzá-
szólásokra reagálva megje-
gyezte, hogy sok érdek és ér-
dekkülönbség van, ami indo-
kolja a konzultációt. Egyetér-
tés van az oldalak között ab-
ban, hogy a magyar gazdaság
hosszú távon fenntartható, és
az teremti meg a forrásokat.
Ezek után hosszasan válaszolt
az oldalak által felvetett kérdé-
sekre. Végül azzal fejezte be
hozzászólását, hogy a részle-
tes vitákat a költségvetés tár-
gyalása során kell lefolytatni.

Utána a miniszterelnök is-

mételten szót kért. Megnyug-
tatónak nevezte, hogy a for-
dulat szándékát nem vitatta
senki. Szerinte négy kérdést
kell áttekintenünk:

1. Milyen irányba kell a gaz-
daságpolitikának menni, hogy a
termelékenységet indukálja?

2. A bérnövekedés hatással
van a gazdaságra. Méghozzá
pozitív hatással, ugyanis fo-
kozza a munkaerô teljesítôké-
pességét, tevékenységét.

3. Nemcsak az egyes orszá-
gok teljesítménye között van
verseny, hanem az adórend-
szerek között is. Ezért folytatni
kell az adórendszer korszerû-
sítését.

4. Nem feltétlen az a megol-
dás, hogy a külföldi munkavál-
lalók magyarországi munkavál-
lalását segítsük, hanem az,
hogy a szakmunkásképzést
fokozatosan fejlesszük.

A miniszterelnök hozzászólá-
sa után az ülés levezetô elnöke
lezárta a második napirendi pont
tárgyalását, és hozzákezdtünk
a harmadikhoz.

A kormányzati oldal nevében
Kovács László külügyminiszter
kezdett beszélni a csatlakozás
idôszerû feladatairól. A beil-
leszkedés költségvetési és in-
tézményi feltételeit kell most
megoldani, mondta bevezetô-
jében, majd kijelentette, hogy
a kormány elkötelezett a csat-
lakozásban. Ez év (2002) vé-
géig lefolytatják a tárgyaláso-
kat, és aláírják a megállapodá-
sokat. Ezt követi egy népsza-
vazás, majd – reményei sze-
rint – aláírják a megállapodást.
Ennek feltétele, hogy Európa
minden országa fogadja el a
megállapodást. Ne kerüljön na-
pirendre új téma. Cél, hogy a
pénzügyi pozícióink jobbak le-
gyenek, ne legyünk nettó befi-
zetôk. Az átmeneti idôszak ne
haladja meg a 2006. december
31-ét. Már 24 és fél fejezet le
van zárva a harmincból, és ha-
marosan lezárható még kettô.

Oldalelnökünk megköszönte a
tájékoztatást, és arról beszélt,
hogy a látszat ne tévesszen
meg minket, még van mit csi-
nálni.

Hasonlóképpen szólt az olda-
lunk szóvivôje is, aki fontosnak
tartotta kiemelni, hogy mi érde-
keltek vagyunk a csatlakozás-
ban.  Sôt azt is hozzátette, hogy
adminisztratív kapacitásunk al-
kalmassá tesz minket abban,
hogy itt segítsünk.

A munkáltatók szóvivôje is
megköszönte a tájékoztatást,
majd megjegyezte, hogy most
vagyunk a legnehezebb tárgya-
lások elôtt. Az agrártárgyalások
nehezek lesznek, és e téren
nehéz lesz zökkenômentesen
csatlakozni.

Még elhangzott a munkáltatói
oldal részérôl néhány hozzászó-
lás, majd ismét a külügyminisz-
terhez jutott vissza a szó. A
hozzászólások is mutatják, hogy
mennyire más a következô sza-
kasz, mondta, az elhangzott
kérdések már nem mennyiségi,
hanem minôségi kérdések. Hiba
volt, hogy az elôzô kormány
ezeket elengedte a füle mellett.

Ezek után a levezetô elnök
lezárta ezt az ülést.

Q-ti

(Folytatás a 4. oldalról)
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Valamennyiünkben még az elmúlt évi adóbevallás készítésének élménye él, mégis tekintsük át az ez évi lehetôségeket.
Igyekszünk azokat a pontokat kiemelni, amelyek minden bizonnyal kollégáink érdeklôdésére számot tarhatnak.
Továbbra is adómentes a szakszervezeti tagdíj, tehát vagy a munkáltató figyelembe vette ezt a szja-elôleg levonásakor,
vagy a befizetésrôl szóló igazolás alapján az adózó a tagdíj összegével csökkenti a bevételét.

Bérhelyzetünk: kijutunk a gödörbôl?

– Az elmúlt 3 évi igen jelentôs fizetés-
emelésekkel még csak most fogjuk elérni
az 1989-es bérünk reálértékét.

– Nagyon jelentôs a kutatóintézeti dolgo-
zók hozzájárulása a rendszerváltáshoz.
Egyrészt a kutatóintézeti létszámcsökken-
tés elszenvedésével, másrészt az állás-
ban maradtak átlagosan 30
havi bérükkel. Ennyivel kapnak
ugyanis kevesebbet azáltal,
hogy bérük nem követte az inf-
lációt 1989 és 2002 között.

Tudjuk természetesen, hogy
az infláció valamennyi terület
munkavállalóját érintette. Álljon
itt egy összehasonlító ábra,
hogyan változtak a bérátlagok
az 1989-es értékben kifejez-
ve. Ha az országos bérátla-
gok változását nézzük, akkor
azt látjuk, hogy a ’89-es reál-
értékéhez viszonyítva +10%
és –5% közötti eltérések van-
nak, ezen a sávon belüli volt
az eltérés. Hol magasabb, hol
alacsonyabb volt a bér reálér-
téke, az egész idôszakra nézve azonban
bértömegben nem volt elmaradás.

A közalkalmazottak éves bérátlagai, az
1989-est véve viszonyítási alapnak, +24 és
–12 % között mozgott, az egész idôszakra
vonatkoztatva nem volt elmaradás.

Az MTA bérátlagai az 1990-es kivételé-
vel minden évben lényegesen elmaradtak
a '89-es bér reálértékétôl. A legelkeserí-
tôbb évünk az 1993-as volt, amikor a ku-
tatóintézeti bérátlag (26 545 Ft) még az
országos bérátlagot (27 173 Ft) sem érte
el.

Azóta a kutatóintézeti bérátlag minden-
kor magasabb, mint az országos érték.

Mégsem lehetünk elégedettek azzal, hogy
2003-ban a bérviszonyokat tekintve talán
elérjük az 1989-es állapotot.

Mindeközben nem szabad elfelejtenünk,
hogy az elmúlt években a kutatóintézetek-
ben jelentôsen megnôtt a kutatók és nem
kutatók bérkülönbsége. Úgy véljük, a bér-
struktúrának tükröznie kell a végzettséget,

a tapasztalatot, a végzett munka kvalifikált-
ságát, tehát szükséges és üdvözlendô a
bérkülönbség. Az azonban, hogy jelentôs
bérkülönbségek kialakulása közben értük
el a 12 év elôtti átlagbérünket, azt jelzi, hogy
van egy jelentôs réteg a kutatóintézetek-
ben, akiknek a bérébôl még mindig alacso-
nyabb szinten tud megélni, mint a rendszer-
váltás elôtt. Mindez arra kötelez bennün-
ket, hogy jóérzéssel könyveljük el az ôszi,
minden eddiginél magasabb béremelést, és
mindenütt elmondjuk: köszönjük, most ju-
tunk oda, ahol 1989-ben voltunk. Ennél több-
re tartunk igényt.

R. M.

Adótábla 2003-ban:
Az adó alapja Az adó mértéke
0–    650 000 Ft 20%
650 001–1 350 000 Ft
130 000 Ft és a 650 000 Ft-on felüli rész 30%-a
1 350 001 Ft-tól
340 000 Ft és az 1350 000 Ft-on felüli rész 40%-a

Az adótábla 2004-ben:
Az adó alapja Az adó mértéke
0–    800 000 Ft 18%
800 001–1 500 000 Ft
144 000 Ft és a 800 000 Ft-on felüli rész 26%-a
1 500 001 Ft-tól
326 000 Ft és az 1500 000 Ft-on felüli rész 38%-a

A számított adót csökkenti a nyug-
díjjárulék és a magánnyugdíjrendszer
keretében fizetett tagdíj együttes
összegének 25%-a.

Az önkéntes kölcsönös biztosító
(nyugdíj-, egészség-) pénztárakba az
év során a tag által befizetett összeg
30%-a, max. 100 000 Ft összeg jóvá-
írható. Ez a határ 30 E Ft-tal nô, azok
számára, akik 2020. jan. 1. elôtt tölti

be az öregségi nyugdíjkorhatárt. A
munkáltatói tagdíj hozzájárulás 50 E
Ft-ig nem tekintendô bevételnek, te-
hát nem kell adót fizetni utána, de ter-
mészetesen adókedvezménynél sem
lehet figyelembe venni.

Változás a családi kedvezmény
igénybevételénél, hogy azon nemcsak
a házastársak, hanem az élettársak is
megosztozhatnak.

Családi kedvezmény
2003-ban a családi kedvezmény mértéke
kedvezményezett eltartottanként (Ft/fô)

1 gyermek esetén 3 000
2 gyermek esetén 4 000
3 és minden további gyermek esetén        10 000

Az elmúlt év szeptemberében válto-
zott az ún. „alkalmazotti” kedvez-
mény. Ez a bér 18%-a, maximum 9000
Ft havonta, tehát évente 108 000 Ft.
Jogosultsági határ: évi 1350 000 Ft.

Az alkalmazotti kedvezmény akkor
nem jár, ha az illetô éves összjövedel-
me 2003-ban 600 000 Ft-tal meghaladja
a jogosultsági határt. A munkavállaló
írásban kérheti, hogy a munkáltató ne

vegye figyelembe az adóelôleg megálla-
pításánál az alkalmazotti kedvezményt.

Ha errôl nem rendelkezik, és év vé-
gén derül ki, hogy éves jövedelme elér-
te az 1 950 000 Ft-ot, akkor a 108 000
Ft-os adójóváírást egy összegben kell
visszafizetnie az adóbevalláskor. (Ez a
13. havi fizetést is figyelembe véve 150
e Ft-os havi bruttó bért jelent.)

Az adót csökkentô tétel a felsôokta-
tási tandíj egy évre megállapított össze-
gének 30%-a, 60 000 Ft-ig. A kedvez-
mény akkreditált intézményben alapkép-
zésben részt vevônek jár, annak, aki a
tandíj befizetôje (tehát pl. szülôje). Nul-
ladik évfolyamra, másoddiploma meg-
szerzésére nem jár a kedvezmény.

Ugyancsak kedvezmény jár a felnôtt-
képzésben részt vevôknek, ha akkre-
ditált intézmény képzésén vesz részt,
a kedvezmény mértéke a kifizetett kép-
zési díj (tandíj + vizsgadíj) 30%-a.

Az oktatásban részt vevôk (pedagó-
gus, oktató, hallgató, felnôttképzésben
részt vevô) számítástechnikai eszköz,
számítógép vásárlására, bérletére, lízin-
gelésére fordított összegbôl max. 60 000
Ft-ig vehetnek igénybe kedvezményt.
Ez a kedvezmény a felnôtt oktatásban
részt vevôk kedvezményével összevo-
nandó. (A „számítástechnikai vásárlá-
si”  kedvezmény igénybevételének fel-
tételei még nem ismertek!)

Új elem 2003-ban, hogy a költségve-
tési szervnek alapkutatás, alkalmazott
kutatás vagy kísérleti fejlesztés céljá-
ra az adóévben befizetett közcélú ado-
mány összegének 30%-a adókedvez-
ményként igénybe vehetô.

Továbbra is adómentes a munkálta-
tótól, érdekvédelmi szervezettôl az el-
hunyt munkavállaló házastársa vagy
egyeneságbeli rokona részére folyósí-
tott temetési segély, az önsegélyezô
feladatot ellátó szervezet által nyújtott
szociális segély, valamint a lakás vá-
sárlásához, építéséhez, bôvítéséhez
nyújtott munkáltatói támogatás, az iga-
zolt összegek 30%-ig, maximum 500
000 Ft-ig.

2003-tól adómentes a munkáltatótól
a nyugdíjba vonuláskor kapott tárgyju-
talom, 15 000 Ft-ig. Továbbra is adó-
mentes a társadalmi szervezettôl évi
egy alkalommal kapható tárgyjutalom
5000 Ft-ig.

Változás, hogy a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány által kibocsátott
névre szóló, névértékben vásárolt üdü-
lési csekket a munkáltató adómentes
kedvezménnyel adhatja tovább, 50 000
Ft-ig (minimálbér összegéig).

Az étkezési támogatás (5 év után!)
emelkedett. Kizárólag a munkáltató ad-
hat dolgozóinak természetben nyújtott
étkezéshez havi 4000 Ft-os, kizárólag
készétel vásárlásához havi 2000 Ft-
os támogatást.

Változott az iskolakezdési támogatás
felhasználásának idôtartama: a munkál-
tató gyermekenként legfeljebb 10 000
Ft-os adómentes iskolakezdési támoga-
tást adhat, amelyet a tanév elsô napját
megelôzô 60 napon és az azt követô
30 napon belül belül lehet felhasználni.

2003-tól nem kell adót fizetni a mun-
káltató által biztosított ingyenes vagy ked-
vezményes számítógép- és internet-
használat szolgáltatás után.

A szja-törvény változásairól Gróf Gab-
riella (ÉTOSZ) által készített részletes
anyag a TUDOSZ-titkároknál, és a
TUDOSZ honlapján megtekinthetôk. A
fenti összeállítás is annak kivonataként
készült.

Sohasem késô...

Boldog új évet kívánunk
a Szószóló minden olvasójának!

(Folytatás az 1. oldalról)

A számításokat végezte és az ábrát készítette:
Tóth Attila


