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1 % KÖSZÖNET
A PRO VITA Alapítvány

ezúton köszöni a 2003-ben kapott 424 165 forintot,
melyet a kutatóintézeti dolgozók tíz félárván, árván

maradt gyerekének támogatásra fordított a kuratórium.

1 % KÉRÉS
Kérjük, a személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa

a kutatóintézeti dolgozók
árván, félárván maradt gyermekeit.

A Pro Vita Alapítvány adószáma: 19020714-1-41

PRO VITA ALAPÍTVÁNY

Az Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. december 17-i ülésének (AKT 8/2003.)

á l l á s f o g l a l á s a i

Megbízásra javasolt Intézet Idõtartam
Bársony István Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 3 év
Pálinkás Gábor Kémiai Kutatóközpont (fõigazgató) 5 év
Pálinkás Gábor KK Kémiai Intézet (igazgató) 2 év
Wojnárovits László KK Izotóp- és Felületkémiai Intézet 5 év
Szépvölgyi János KK Anyag- és Környezetkémiai Kutatólab. 5 év
Ormos Pál SZBK Biofizikai Intézete 5 év
Raskó István SZBK Genetikai Intézete 5 év
Pósfai György SZBK Biokémiai Intézete 3 év
Bálint Csanád Régészeti Intézet 5 év

AKT 1/8/2003. (XII. 17.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a 2004 január 1-tõl betöltendõ igazgatói állásokra beérkezett pályázatokat és javaslatokat tett új

megbízásokra.
Az AKT titkos szavazás eredményeképpen gyakorlatilag egyhangúlag javasolja az alábbi igazgatói megbízásokat:

AKT 2/8/2003. (XII. 17.) állásfoglalás:
Egyebek:
- Az AKT elnöke röviden ismertette a várható 2004.

költségvetési kereteket. Az elvonások és zárolások kö-
vetkeztében az MTA költségvetése, sajnos, abszolút szá-
mokban is alacsonyabb lesz az elõzõ évinél. Beruházási
célokra 700 MFt áll rendelkezésre, ami valamivel több,

mint a fele az elõzõ évinek. Ellenben örvendetesen nö-
vekszik a fiatal kutatói, illetve a doktoranduszi álláshe-
lyek száma.

- A Pénzügyi Fõosztály vezetõje, Szamkó Józsefné tájé-
koztatást adott az új ÁFA törvényrõl, amely több szempont-
ból is hátrányosan érinti az MTA kutatóintézeteit.
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Haditudósítás
Közel egy éve, hogy nem tudósítot-

tam önöknek kedves olvasóim. Ami
tudom, hogy szinte megbocsáthatat-
lan, ezért nem is találok ki jól hangzó
magyarázatokat. Pl., hogy nem értem
rá, alkotói válságban voltam, második
könyvem összeállítása elvette az idõ-
met, pszihikai kényszert éreztem, hogy
ne írjak, stb., egyszerûen kérem önö-
ket, fogadják el, hogy így alakultak a
dolgok. Folyamatosan zajlottak az ese-
mények, az egyik OÉT (Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács, ez most az új
név) ülés követte a másikat és növe-
kedett a restanciám. Az új lapszám és
az új szerkesztõ kényszere viszont
nem hagyhatta tovább halogatni a dol-
gokat. Írnom kellett. Egy darabig gon-
dolkodtam, kezdjem felsorolni a koráb-
bi eseményeket, és néhány hónap
múlva talán eljutok oda, hogy az aktu-
ális eseményekrõl tudósítok. Vagy ír-
jak a legújabb eseményrõl, s egy kö-
vetkezõ számokban pótoljam a lema-
radást. Az utóbbi megoldás mellett
döntöttem, s így most a tegnapi OÉT
plenáris ülésrõl tudósítok, azzal, hogy
folyamatosan írom a közelmúlt esemé-
nyeit is, s ha kész vagyok vele az ak-
tuális számban lehozzuk õket.

2004. február hatodikán 10 órakor
kezdtünk hozzá egy viszonylag rövid-
nek ígérkezõ tárgyaláshoz. Ugyanis az
elõzetes megállapodás szerint ennek
az ülésnek csak egy napirendi pontja
volt: „Konzultáció a kis- és középvál-
lalkozásokról, fejlõdésük támogatásá-
ról szóló törvényjavaslat tervezetérõl”.
Ez az a téma, amelyik a korábbi ta-
pasztalatok szerint nem vált ki nagy
vitát. Ugyanis mindenki érdeke, hogy
jól alakuljanak a dolgok. A kérdés leg-
inkább a munkáltatói szervezeteknek
volt fontos, ugyanis nem mindegy hogy
mely vállalkozásokat mely kategóriá-
ba sorolják, mik a kötelezettségeik, mik
a lehetõségeik. Természetesen szá-
munkra sem volt közömbös, hiszen a

foglakoztatás biztonságát és lehetõsé-
geit növeli, a vállalkozások biztonsá-
ga. A kormányt, pedig sürgeti a közel-
gõ Uniós csatlakozás.

Miután prognosztizálható volt a bé-
kés egyetértés a sajtó sem igazán ér-
deklõdött a téma után. Hol vannak
azok a régi szép idõk, amikor minden
ÉT ülésre kivonultak a televíziós stá-
bok. De a nyomtatott média képvise-
lõi sem képviseltették magukat töme-
gesen. Igaz az oldalak is csak a meg-
szokott erõkkel képviseltették magu-
kat.  Elmaradtak a szakértõk és érdek-
lõdõk tömegei.

Már a kezdett is sima volt, ugyanis
egyik oldalnak sem volt olyan témája,
amelyet napirend elõtti hozzászólás-
ként osztott meg a többiekkel és a saj-

tóval. Így egybõl belevághattunk a dol-
gok közepébe.

A kormányzati oldal szóvivõje a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium
egyik államtitkára volt. Röviden ismer-
tette az elõzményeket. Ugyanis több
mint négy évvel ezelõtt, 1999-ben szü-
letet egy törvény errõl a témáról, de
azon több okból is változtatni kellett.
Részint az Uniós jogharmonizáció mi-
att. Ugyanis az Uniós definíció másutt
húzza meg a kis-, közép- és
mikrovállalkozások határát, mint a ha-
tályos magyar jogszabály. Ez ugyan
csak ajánlás lesz, és 2005. január 1-el
fogunk átállni, de a tervek szerint cél-
szerû, ha már a csatlakozással, ez év
május elsejével hatályba lép. Így van
idõ a fölkészülésre. Az államtitkár

asszony elmondta azt is, hogy a mi-
nisztérium eredeti szándéka a meglé-
võ törvény módosítása volt, de ment
közben kiderült, olymértékben kellett
azon változtatni, hogy érdemesebb volt
egy új jogszabályt írni.

A másik fõ ok az volt, hogy az ere-
deti törvény négy évvel ezelõtti hatály-
ba lépése (1999) óta oly sok minden
változott, hogy indokolttá vált egy új
jogszabály születése. Változott pl. a
munkáltatói érdekvédelmi struktúra, és
a minisztériumi struktúra is.

A natúr árbevétel alapján történõ
rangsorolás komoly változásokat fog
hozni. Ugyanis a vállalkozások egy je-
lentõs része más kategóriába kerül.
Várhatóan kb. 100 nagyvállalat közép-
vállalkozásnak fog minõsülni, és a
középvállakozások közül nagyon sokan
a kisvállalkozás kategóriába kerül át.

Az elsõ, általános körben ezek után
oldalelnökünk kapott elõször szót, aki
megjegyezte: szakmailag nagyon jó az
idõzítés, hogy a tervezet most kerül az
OÉT elé. Nem mindegy ugyanis a mun-
kavállalói oldal számára, hogy a kis-,
közép és mikrovállalkozások sorsa ho-
gyan alakul. Nem kizárt, hogy Magya-
rországon az Uniós csatlakozás hason-
ló folyamatokat indít be, mint annak ide-
jén Ausztriában. Ahol például a mun-
kanélküliek száma közeledett az Uniós
átlaghoz, azaz nõtt, s ezen csak egy jól
mûködõ vállalkozási struktúra segíthet.
Hozzászólását azzal zárta, hogy a rész-
letes körben az oldalról többen is el-
mondják az észrevételeiket.

A munkáltatói oldal elnöke hozzászó-
lásában megjegyezte, hogy nagyon
nagy hatással van a törvény a gazda-
ság szereplõire. Ugyanis e jogszabály
a versenyképesség egyik záloga, biz-
tosítéka.

Ezek után a kormány képviselõje je-
lezte, hogy részérõl kezdõdhet a rész-
letes vita.

Így is történt. Nálunk lévén a szó, azt
ismét az oldalelnökünk ragadta magá-
hoz (ez természetes is volt, hiszen
nem állítottunk külön szóvivõt). A ter-
vezetrõl elmondta, hogy egy olyan jel-
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(Folytatás a 4. oldalon)
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legû anyag, mely meghatározásokat,
értékeket tartalmaz. Ezért szerencsés
lett volna egy kísérõ szöveget csatolni
hozzá, amelyben a törvény gazdasá-
gi, társadalmi funkcióját írták volna kö-
rül. Ha egyáltalán van a kormánynak
gazdaságpolitikája, jegyezte meg,
ugyanis anélkül e jogszabály kissé a
levegõben lóg. Majd javasolta, hogy az
OÉT évente kapjon tájékoztatást a tör-
vény végrehatásáról. Beszélt arról is,
hogy megvan a közvetlen összefüggés
a munkavállalói érdekek és e tervezet
között. Ez pedig a foglakoztatás. Ezért
azt is javasoljuk, hogy a létrehozandó
testületben az oldal két fõvel, tanács-
kozási joggal képviseltethesse magát.

A Liga képviselõje aggodalmának
adott hangot. Foglakoztatási szem-
pontból e szektornak kiemelkedõ sze-
repe van, de kérdés, hogy a határok
felcsúszásával nem történik-e meg,
hogy azok kapnak támogatást, akiknek
nincs szükségük rá.

A Munkástanácsok képviselõje meg-
jegyezte: jó lenne, ha a rendszer kü-
lön kezelné a mikro- és a kisvállalko-
zásokat. Jó lenne az is, ha a szakkép-
zési támogatással kiegészülne a támo-
gatási forrás. Különösen a már emlí-
tett kis- és mikrovállalkozásoknak len-
ne szükségük erre. Végül megjegyez-
te, a források biztonságát a törvény
lebegteti, talán jobb lenne egy stabi-
labb háttér.

A munkáltatói oldal szóvivõje (nekik
volt) elmondta, hogy e törvény nekik
nagyon fontos, de az alanyok körének
bõvítésével kapcsolatban aggályaik
vannak. Ugyanis felkészültebb vállala-
tok kerülnek be e körbe. Az Uniós vál-
lalkozási méretek nagyobbak, mint a
mieink. A szabályozást viszont a magyar
valósághoz kell igazítani. A legkisebbek
jussanak megfelelõ biztosítékkal támo-
gatáshoz. Javasolta, hogy a prioritások
közé valamilyen formában a környezet-
védelmi szempontok is kerüljenek be,
majd tételesen végigment a tervezeten.
Késõbb javasolta azt is, hogy a minisz-
teri beszámoló az érdekképviseletekkel
lefolytatott elõzetes egyeztetés alapján

történjen.  Ha szükséges, a Vállalkozás-
fejlesztési Tanács élhessen törvénykez-
deményezési joggal a miniszter felé. A
törvény kialakulásának folyamatát sze-
retnék végig követni, és  ezért egy kö-
vetkezõ változatot legalább bizottsági
szinten meg kívánnának nézni fejezte
be gondolatmenetét, majd megjegyez-
te, hogy az önfoglalkoztatás kérdését
újra kell tárgyalni.

A kormányt képviselõ államtitkár
asszony kissé pironkodva jegyezte
meg válaszában, hogy eszükbe jutha-
tott volna a kísérõ anyag csatolása,
mert több is van belõle. Elnézést kért
és megígérte, hogy pótolni fogják.

Az OÉT rendszeres tájékoztatására
tett javaslatunkat célszerûnek tartják és
ki fogják találni a megfelelõ formáját,
amit természetesen a törvényben rög-
zítenek is.

Az oldal részvételére a megalakuló
tanácsban lehetõség van, csak meg-
felelõ formában meg kell fogalmazni a
formáját. Ugyanakkor fontos, hogy a
minisztérium tájékoztatva legyen a kép-
viselõk személyérõl, hogy idõben el
lehessen hozzájuk juttatni a szükséges
dokumentumokat és az értesítéseket
a tanács munkájáról.

A legfontosabb kérdésnek azt tart-
ja, hogy a „változatlan méretû tortá-
ból kik kapnak kevesebbet”, azaz a
határok feltolódása miatt rosszabbul
járnak-e az eddig ott lévõk, vagy sem,
s ha igen mely körük és milyen mér-
tékben. Azt mindenesetre megígérte,
hogy a garanciákat át fogják gondol-
ni. Beszélt arról is, hogy a várható
hatásokról készült elemzés. Ez alap-
ján az a helyzet, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozások több csatornán jut-
hatnak kedvezményekhez, s ez csak
az egyik csatorna. Elmondta azt is,
hogy a környezetvédelmet, mint kri-
tériumot már bevették a tervezetbe.
Gyakorlatilag érzékeny kérdés, fejez-
te be mondanivalóját, hogy milyen
módon juthat a Vállalkozásfejlesztési
Tanács jogszabály kezdeményezési
joghoz, ugyanis szinte minden jogsza-
bály hat a kis-és közepes vállalkozá-
sokra.

A végjátékban ismét ránk kerülvén a
sor oldalelnökünk megköszönte a ka-
pott válaszokat, és azt, hogy javasla-
tainkat elfogadták. Majd megjegyezte,
hogy a foglakoztatás problémakörében
még van egy-két dolog, amivel adósak
vagyunk, Pl. önfoglalkoztatás, távmun-
ka, s amivel foglakoznunk kellene. Vé-
gül a tanácsi képviseletre a következõ
megoldást javasolta: „az OÉT munka-
vállalói oldalának két képviselõje”.

A munkáltatók szóvivõje úgyszintén
megköszönte a kapott pozitív válaszo-
kat, majd még két kérdésre reagált:

1. Ha a munkáltatók egy pályázatra
nem pályáznak elég sokan, lehet, hogy
a pályázat kiírásával van a baj. Ekkor
újra kell gondolni a célokat.

2. A törvénykezdeményezési lehetõ-
séget azért javasolták, mert másképp
nincs lehetõségük, hogy problémáikat
elmondhassák.

Az államtitkár asszony még megje-
gyezte: oldalelnökünk javaslata elfo-
gadható. A szakképzési javaslatot be-
veszik a tervezetbe. A munkáltatóknak
megígérte, hogy megkeresik a megol-
dást a garanciákra. Jogosnak tartotta
azon kérésüket is, hogy valahol a jog-
szabály kezdeményezésüket meghall-
gassák.

Ezzel le is zárult a napirend tárgya-
lása. A levezetõ elnök még javasolta,
hogy a következõ plenáris ülés febru-
ár 18-án, szerdán legyen, amikor is az
Európai Szociális Charta és a Távmun-
ka kérdéseit tárgyalnánk meg. Oldal-
elnökünk még javasolta, hogy az aktu-
ális ügyeket egy soros elnöki ülésen
egyeztessék, majd a levezetõ elnök
lezárta az év valószínûleg legrövidebb
(kb. egy órás) és legbékésebb OÉT
plenáris ülését.

Mi a SZEF-es kollegával még bekap-
tunk néhány szendvicset, majd rohan-
tunk egy következõ tárgyalásra, ahol
a közszféra tervezett reformjáról volt
szó. De errõl majd a következõ alka-
lommal írok, nem akarván elrontani
Kedves Olvasóim e békés ülésrõl ka-
pott tudósítás hatására kialakult jó han-
gulatát.

Q-ti

(Folytatás a 3. oldalról)
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Dr. Bohátka Sándor
A debreceni Kossuth La-

jos Tudományegyetem fizi-
kus szakán végzett 1967-
ben. Másfél évig dolgozott
a MEDICOR helyi gyáregy-
ségében, majd mostanáig
a debreceni ATOMKI kuta-
tója. Nõs, három gyerme-
ke van. A fizikai tudomá-

nyok kandidátusa, tudományos fõmunkatárs,
1993-tól az ATOMKI alapszervezeti titkára, azt
megelõzõen két évtizedig szakszervezeti bizalmi.
Kezdettõl fogva tagja az intézeti KT-nak. Több évig
a megyei Érdekegyeztetõ Tanácsban az ÉSZT
képviselõje volt. Szakterülete a vákuumfizika,
tömegspektrometria. Hosszú évekig témavezetõ-
je és aktív részese volt kvadrupól
tömegspektrométerek és tömegspektrométeres
mérõrendszerek, mérési módszerek kidolgozásá-
nak. Publikációi, szabadalmai is e témakörben
születtek. Kutatásai, fejlesztései során szoros
együttmûködést alakított ki ipari üzemekkel és más
kutatóhelyekkel is. Egy évig vendégkutató volt a
dániai Odense Egyetemen. Másfél évtizede oktat
is a szegedi és debreceni egyetemen (vákuumfi-
zika, tömegspektrometria). Az ELFT Vákuumfizi-
kai Szakcsoportjának elnöke, az MTA Mûszaki
Osztályán belül a IUVSTA Magyar Nemzeti Bizott-
ság titkára. A Nemzetközi Vákuum Unió (IUVSTA)
egyik magyar képviselõje.

Dr. Mustárdy László, az MTA Szegedi Bi-
ológiai Központ Növénybiológiai Intézetének
tudományos tanácsadója.

– Az egyetem után, biológia-földrajz sza-
kos tanári diplomával a zsebemben a kutatói
pálya irányába indultam, ugyanis a gyakorló
tanításaim során rájöttem, hogy tanítani
ugyan szeretek, de a neveléshez nem sok
kedvem van. Végzésemmel egyidõben kezd-
ték szervezni a Szegedi Biológiai Központ

állományát és nekem egy könyvtárszervezõi állás jutott. Az itt vég-
zett munka mellett írtam meg az egyetemi doktorimat idegélettani
témából. Ekkor láttam közelebbrõl elektronmikroszkópot is, s ez a
mûszer a késõbbi életemnek is fontos  meghatározója lett. Egy ku-
tatócsoporthoz szerettem volna csatlakozoni, ami –bár nem ideg-
élettani témában, de – megvalósult. A fotoszintézis csoportban kezd-
tem el dolgozni, ahol is egyre nagyobb igény merült fel az ultrastruk-
túra tanulmányozására és a kezdetleges elektronmikroszlópos tu-
dásomat továbbfejlesztve ebbe a kutatási irányba indultam. Ezidõtájt
kezdett szervezõdni a szakszervezet is. Már a könyvtárszervezõi
állásom idején is jó kapcsolatokat alakítottam ki az emberekkel és
szívesen segítettem, így ennek tulajdonítom, hogy engem válasz-
tottak meg a létrehozott intézeti szakszervezet titkárának. Ebben a
pozícióban öt évet töltöttem. Aztán következtek a külföldi kiküldeté-
sek és meghívások: elõször egy év Párizs, majd újabb egy eszten-
dõ az Egyesült Államokban, a Georgiai Egyetemen. Majd a Mary-
landi Egyetemen töltöttem két és fél évet, ahol az elektronmikro-
szkópra épülõ immunocitokémiával foglalkoztam. Hasonló techni-
kán dolgoztam a több mint másfél éves Japán meghívásom idején
is. Jelenleg kutatói munkám mellett az intézetünk szakszervezeti
elnökeként tevékenykedek.

ÚJ TAGOK AZ ELNÖKSÉGBEN
A TUDOSZ a tavalyi esztendõ végén tartott küldöttgyûlésén két új tagot választott az elnök-
ségébe. A “korábbi” elnökségi tagok bemutatása az elõzõ lapszámban volt olvasható, az új
tagokkal az alábbiakban ismerkedhetnek meg:

Elhunyt Kristó Gyula történész
Életének 65. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Kristó Gyula szegedi
történész, akadémikus.
Kristó Gyula 1939-ben Orosházán született, a József Attila Tudomány Egyetem (JATE)
elvégzése után az egyetem oktatójaként, tanszékvezetõjeként tevékenykedett.

1982-85 között az egyetem rektori tisztségét töl-
tötte be, majd 1987-89 között a Bölcsészettudo-
mányi Kar dékánja volt.
A Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja
1988-ban lett.
Középkori magyar történelemmel és történelmi se-
gédtudományokkal foglalkozott, több hely-, õs- és
középkortörténeti kötetet szerkesztett.
Fõ mûvei közé tartoznak Az Árpád kor háborúi, Az
Árpád-ház tündöklése és bukása, valamint A Kár-
pát-medence és a magyarság régmúltja címû köny-
vek.
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§
– Hamarosan elérem a nyugdíjkor-

határt, és nyugdíjasként is szeret-
nék tovább dolgozni a munkahelye-
men. Mely jogszabály rendelkezik
arról, hogy az alkalmazásomban
semmilyen változás nem fog törté-
ni?

– Nyugdíjas foglalkoztatása nem kö-
telezõ, de van rá lehetõség. Ebben az
esetben mindenben ugyanazok a sza-
bályok vonatkoznak rá, mint a nem
nyugdíjasra. A szabályozás szerint a
nyugdíjra jogosulttá vált közalkalma-
zottnak a jogviszonyát – indokolás és
végkielégítés nélkül – felmentéssel le-
het megszüntetni. Ha nem ezt teszik,
akkor a szabályok ugyanazok, mint a
nem nyugdíjas esetében.

– 1998 óta vagyok nyugdíjas, a
munkaviszonyom folyamatos, tehát
a nyugdíj mellett is dolgozom. Ennyi
idõ után a határozott idejû szerzõ-
désem válhat-e automatikusan ha-
tározatlanná? Ezt milyen paragrafus
rögzíti? És elõnyösebb-e ez a meg-
oldás számomra?

– Az évenkénti szerzõdés hosszab-
bítgatás semmilyen elõírásnak nem
felel meg. Határozott idejû szerzõdés
a Kjt. 21.§ (2) bek. szerint csak meg-
határozott munka elvégzésére vagy
feladat ellátására köthetõ, de ez sem
haladhatja meg az Mt 79.§ (5) bek.
szerint az 5 évet. Kutató intézetekben
pályázaton elnyert kutató munkára a
határozott idejû szerzõdés meghalad-
hatja az 5 évet, de a kutató munkát a

kinevezési okmányban pontosan rög-
zíteni kell. Mivel ezekrõl esetünkben
nincs szó, a foglalkoztatás szabályta-
lan és már régen határozatlan idejûvé
alakult.

A határozatlan idejû szerzõdést nyug-
díjas esetében is csak a felmentési idõ
megtartásával lehet felmentéssel meg-
szüntetni, a felmentési idõ a Kjt. 33. §
szerint min. 60 nap, max 8 hónap, ez
utóbbi 30 éves jogviszony után. A fel-
mentési idõ felét nem kell ledolgozni,
de átlagkeresettel ki kell fizetni.

– Mikor esedékes a jubileumi ju-
talom kifizetése? A tényleges mun-
kakezdéstõl kell számítani az éve-
ket vagy az egyetemi éveket is bele
lehet számítani?  És elévülhet-e, ha
azt nem fizették ki?

– A jubileumi jutalom szempontjából
a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
idõ számít. Az elévülés 3 év, a kifize-
tés elmulasztása szabálytalanság. Az
esedékességtõl évi 11% kamat jár. A
mulasztásért  az igazgató felel.

– Ha nem veszem ki a szabadsá-
gomat, a munkáltatóm kifizeti-e? Il-
letve átvihetem-e a ki nem vett sza-
badnapokat a következõ évre?

– A szabadságot az esedékesség
évében kell kiadni. Kivételesen fontos
gazdasági érdek esetén a tárgyévet
követõ június 30-ig, kollektív szerzõ-
dés rendelkezése esetén pedig a
tárgyévet követõ december 31-ig. A

HOGY IS VAN EZ?
A jogi tanácstalanságok rovata

Az Önök kérdéseire dr. Komjáthy Miklós,
a TUDOSZ jogtanácsosa válaszol

munkavállaló személyét érintõ elhárít-
hatatlan akadály esetén pedig az aka-
dály megszûnésétõl számított 30 na-
pon belül kell kiadni.

A szabadságot tehát nem a munka-
vállaló, hanem a munkáltató osztja be
(a szabadság egynegyede kivételével).
Ha nem adja ki az esedékesség évé-
ben és nem tudja bizonyítani a kivéte-
lesen fontos gazdasági érdeket, a Mun-
kaügyi Felügyelet megbírságolja. A sza-
badságot pénzben megváltani csak a
jogviszony megszûnésekor lehet,
egyébként kiadása 3 éven belül igényel-
hetõ, tehát nem vész el.

– A munkaadó kötelezhetõ-e az
aránytalan túlmunka kifizetésére?

– A rendes és a rendkívüli munka-
végzést külön kell nyilvántartani /hiánya
bírságot eredményez/ és ki kell fizetni
az erre az idõre járó illetményeket.

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
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Budapesten a regisztrált munkanélküliek száma 1993-
ban érte el a csúcspontját. A fõiskolát vagy egyetemet vég-
zettek száma három
éves késéssel 1996-
ban kulminált. Ekkor
a diplomás munka-
nélküliek havi átlagos
létszáma 3010 fõ
volt, az összes re-
gisztrált állományon
belüli részarányuk
pedig 5,7%-ot tett ki.
Ezt követõen létszá-
muk folyamatosan
csökkent és 2001-
ben havi átlagban
már csak 1738 diplo-
más munkanélkülit
tartottak nyilván. Mivel azonban az egyéb végzettségûek
száma ezen idõszakban dinamikusabban csökkent, a dip-

DIPLOMÁVAL ÁLLÁS NÉLKÜL
lomások részaránya 8,4%-ra emelkedett. 2002-ben már
abszolút értékében is elkezdõdött a felsõfokú végzettsé-

gûek számának emel-
kedése. A 2003. no-
vemberi záráskor szá-
muk 2440 fõ volt, ami
az összes regisztrált
munkanélküli 12,6 szá-
zalékát adta.

Hasonló tendencia fi-
gyelhetõ meg a pálya-
kezdõ diplomás mun-
kanélküliek számának
alakulásánál is, azzal
az eltéréssel, hogy ná-
luk a létszám emelke-
dése már 2000-ben
megkezdõdött és rész-

arányuk emelkedése is sokkal intenzívebb volt.
Ezek a tendenciák nem csak a budapesti diplomások

helyzetét jellemzik, hiszen eltérõ arányok mellett, de Ma-
gyarország egészében is ezek a folyamatok játszódtak le.

A diplomás munkanélküliséggel foglalkozó szakirodalom
szerint körükben az átlagosnál alacsonyabb a tartós mun-
kanélküliek részaránya. A fõvárosi adatok ezt alátámaszt-
ják. A 2003. novemberi állapot szerint a diplomások 11,1
százaléka tartósan munkanélküli, míg a regisztráltakon belül
az összes tartós részaránya 14,1 százalék volt.

Ha a különbözõ szakképesítéssel rendelkezõ diplomá-
sokat nézzük, a következõket lehet megállapítani: Az el-
múlt négy évben a külön megnevezés nélküli közgazdász
végzettségûek belépõ létszáma volt a legmagasabb (552
fõ), ez az összes belépõnek 7,4 százaléka. Közülük 15 fõ
(2,7%) vált tartós munkanélkülivé és ez a tartóssá váltak
4,7 százalékát teszi ki. A belépõk közül magasabb rész-
arányt képvisel a tartósak között az általános iskolai tanár,
a villamosmérnök, a gépészmérnök, az óvónõ, a külkeres-
kedelmi és a kereskedelmi üzemgazdász, az építészmér-
nök, a mûvelõdéspolitikus, a pénzügyi és a vendéglátóipari
üzemgazdász.

Nem túl magas a belépõk száma, viszont 10 százalék
feletti a tartóssá válás gyakorisága a mûszaki tanár, az
általános állattenyésztési üzemmérnök, a híradásipari
üzemmérnök, a papíripari mérnök, a matematikus, a köz-
lekedésépítõ mérnök, a bõrfeldolgozó üzemmérnök köré-
ben.

A Diplomások Információs és Közvetítõ Irodája közel két
éve azzal a céllal kezdte meg mûködését, hogy a diplomás
ügyfelek speciális igényeinek megfelelõ szolgáltatásokat
nyújtson, valamint újszerû állásközvetítést valósítson meg.

A Diplomások Információs és Közvetítõ Irodája:
VI. kerület Andrássy út 10. tel: 302-19-48

Forrás: Fõvárosi Munkaügyi Központ
K. M.

A diplomás munkanélküliek számának néhány
megoszlása

(2003. november)

Előző év
Tárgyhavi Tárgy- azonos 

Megnevezés létszám hónapban időszakában
Nemek szerint:
férfi 1045 42,8 42,8
nő 1395 57,2 57,2
Összesen 2440 100 100
Életkor szerint:
21-25 éves 256 10,5 12,3
26-35 éves 804 33 30,3
36-45 éves 517 21,2 21,3
46-55 éves 631 25,9 25,9
56 éves és idősebb 232 9,5 10,1
Összesen 2440 100 100
Iskolai végzettség szerint: 
Főiskola 1489 61 61,7
Egyetem 951 39 38,3
Összesen 2440 100 100
A munkanélküliség
időtartama szerint:
0-30 napja 482 19,8 22,1
31-180 napja 1188 48,7 54,1
181-360 napja 500 20,5 21,8
361-720 napja 254 10,4 1,3
721- 16 0,7 0,8
Összesen 2440 100 100
Ellátási forma szerint: 
Nem résztvevő 947 38,8 44,2
Munkanélküli járadék 1101 45,1 45,1
Pályakezdők munkanélküli
segélye 0 0 0
Jövedelempótló támogatás 0 0 0,1
Rendszeres szociális segély 169 6,9 7,8
NYES 60 2,5 2,8
Álláskeresést ösztönző
juttatásban részesülők 163 6,7 0
Összesen 2440 100 100

Megoszlás
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

ÜdülésÜdülésÜdülésÜdülésÜdülési támogi támogi támogi támogi támogatás aatás aatás aatás aatás adómentesendómentesendómentesendómentesendómentesen
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács októberi megálla-

podása szerint adómentes az üdülési támogatás 53 ezer
Ft-ig, amelyet a munkáltató, vagy a szakszervezet tulajdo-
nában, kezelésében lévõ üdülõben lehet felhasználni. A tá-
mogatás kiterjed a családtagokra is. Miután adómentes tá-
mogatásról van szó, semmilyen járulék nem terheli. Ha a
munkáltató üdülési csekk formájában IS nyújt adómentes
támogatást, akkor a természetben nyújtott üdülési támo-
gatás nem adómentes.

Módosult
a közalkalmazotti törvény

A költségvetési törvény – immár hagyományosan - igen
sok törvényt módosít. Ezek között szerepel a „közalkalma-
zottak jogállásáról” szóló törvény is, amelyben a választást
vastagon szedtük.

A 84. § közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított –
1992. évi XXXIII. törvény 21. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha a törvény eltérõen
nem rendelkezik – helyettesítés céljából vagy meghatá-
rozott munka végzésére, illetve feladat ellátására határo-
zott idõre történõ kinevezéssel is létesíthetõ. A Munka Tör-
vénykönyve 79. §- ának (5) bekezdésében foglalt korláto-
zás alól a miniszter eltérést engedélyez.”

Változatlan bruttó –
megváltozott nettó

A közalkalmazottak bére 2004. január elsejével közpon-
tilag sajnos nem változott, az adósávok és a járulékfizeté-
sek módosulása miatt azonban mindenki más összeget fog
találni az átutalási  számláján, mint december végén.  Mi
változott, és mennyivel?

A minimálbér 50 ezer Ft-ról 53 ezer Ft-ra nõtt.
A személyi jövedelemadó sávjai az adózó számára ked-

vezõen változtak:
800 000 Ft-ig 18%,
800 001-1.500 000 Ft között 26%,
1 500 001 Ft-tól 38%,

Az így nyert adómegtakarítást azonban a járulékok vál-
tozása csökkenti:

• 1%-kal emelkedett az egészségbiztosítási járulék
• a nyugdíjjárulék fizetésének éves határa 3.905 500 Ft-

ról (300 423 Ft/hó –ról)  5.307 000 Ft-ra emelkedett (408 230
Ft/hó 13 havi bérrel számolva), a nyugdíjjárulék 8.5%

• 2003-ban a nyugdíjjárulék 25%-a az  adóból levonható
volt, ez 2004-ben megszûnik.

Ezek után nézzünk néhány példát. Az elsõ oszlop a havi
bruttó bért tartalmazza, a második és harmadik a 2003-
ban kapott, illetve 2004-ben járó nettó havi összeget tartal-
mazza. A számításnál 12 havi bérrel számoltunk, nem vet-
tünk figyelembe gyermekek után járó kedvezményt. A bér-
tárgyalások még folyamatban vannak, ezért változatlan
2003-as és 2004-es bruttó bérekkel számoltunk. 

bruttó nettó bér nettó bér
bér Ft/hó Ft/hó Ft/hó

(2003) (2004)
100 000 74 042 77 830
120 000 83 867 88 583
144 000 88 127 96 503
180 000 105 991 110 633
252 000 141 721 145 553
360 000 197 519 197 933

Otthoni munkához
ajándék PC-k

A Költségvetési törvényben az alábbi módosítást olvas-
tuk, ami az otthoni munkavégzést könnyíti. „Az Államháztar-
tás központi költségvetési alrendszeréhez kapcsolódó va-
gyonok körébõl számítástechnikai eszközök és az ahhoz kap-
csolódó szoftverek ingyenesen vagy kedvezményesen tu-
lajdonba adhatók, ha a munkáltató otthoni munkavégzés cél-
jából számítástechnikai eszközt és az ahhoz kapcsolódó
szoftver biztosít a munkavállaló részére a munkáltató és a
munkavállaló között létrejött szerzõdés alapján.”

Képeskönyv a MargitszigetrõlKépeskönyv a MargitszigetrõlKépeskönyv a MargitszigetrõlKépeskönyv a MargitszigetrõlKépeskönyv a Margitszigetrõl

A Budapesti Városvédõ Egyesü-
let kiadásában nemrég jelent meg
az „Adalékok a Margitsziget törté-
netéhez” címû album. Dercsényi
Balázs és Végváry Annamária
munkája a sziget rövid történeté-
nek bemutatása után Ágg Károly,
Hodossy Ilona, Keszegh István,
Mészáros Ödön, Miklós Pálné,
Otruba István, Ráday Mihály,
Szalay Ákos, dr. Szentpétery Tibor,
Szikszay Ágnes és Tóth Béla fo-

tóival tárja elénk ennek a város közepén álló szigetnek min-
den értékét, szépségét – és a mai kor vandalizmusának ered-
ményeit. A kötetet az Egyesület székházában 2003. novem-
ber 18-án tartott rendezvényen dr. Schiffer János, Budapest
fõpolgármester helyettes méltatta, majd dr. Varga Kálmán, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke nyitotta meg a ké-
pekbõl összeállított kiállítást. Az érdeklõdõk az albumot a Bu-
dapesti Városvédõ Egyesületnél vásárolhatják meg (Buda-
pest, 1067 Eötvös u. 10.) Ára: 2000,- Ft.


