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Szép új jövõ?

„Új korszakába lépett a magyar felsõoktatás, mely
a reformoknak köszönhetõen immár versenyképesen,
minõségileg megújulva jelenhet meg az európai piacon.”

(Magyar Bálint oktatási miniszter)
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. június 14-i ülésének (AKT 4/2004.)

á l l á s f o g l a l á s a i
Napirend:

1. Az AKT megalakulása, az Alapszabály és ügyrend
áttekintése.

2. Eszmecsere az AKT szerepérõl, feladatairól.
3. Javaslat az AKT tudományterületi szekcióinak

kialakítására, szóvivõinek megválasztására.
4. Javaslat az AKT bizottságainak kialakítására.
5. A tudomány területi kuratóriumok

újjáalakításának elõkészítése.
6. Egyebek:

- Javaslat az AKT üléseinek 2004.
  második félévi programjára,
- Tájékoztató az AKT folyamatban
  levõ tevékenységérõl.

AKT 1/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Az ülés megnyitása után Vizi E. Szilveszter köszöntötte az
újonnan megválasztott AKT tagjait. Kiemelte, hogy az
Akadémia megújulási folyamatban van, új kihívásoknak kell
eleget tennie, az EU pályázati pénzekért folyó versenyben
értékalapon kell döntéseit meghozni a további eredményes
munka érdekében. Az AKT-ra az a nehéz feladat hárul, hogy a
tudományos osztályokkal együttmûködve a kutatóhálózat
mûködésében érvényt szerezzen a nemzetközi normáknak.
Az EU keretében induló fejlesztési programok új
lehetõségeket nyitnak a tudományos intézmények számára
is, de a források hozzáférhetõsége kötelezettség vállalásoktól
fog függeni, amelyeket nem kerülhetnek meg az akadémiai
intézetek.
A testület áttekintette alapszabályát és ügyrendjét. Szavazással,
egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy munkáját az eddig
érvényben lévõ alapszabály és ügyrend szerint végzi.

AKT 2/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Az AKT elnöke az új tagok részére tájékoztatást adott az AKT
eddigi munkájáról és megoldandó feladatairól. A
visszatekintés után aláhúzta, hogy bár indokolt az Akadémia
Alapszabályának módosítása, a munkát az adott jogszabályi
feltételek között is el lehet végezni. Vizi E. Szilveszter
hozzászólásában utalt az Alapszabály korlátaira, amely olyan
idõben, amikor a brüsszeli elvárások alapján a kormányzat az
ország versenyképességét javító, a közjót szolgáló témák
kutatását várja az MTA-tól, a kutatói szabadság és a társadalom
részérõl jelentkezõ kötelezettségvállalások közti összhang
megteremtése, a teljesítményelvûség érvényesítése a szükséges

források elnyerésének lehetséges útja. Kroó Norbert felhívta
a figyelmet arra az ellentmondásra, ami a kutatóhálózat
diszciplináris és a pályázható témák interdiszciplináris jellege
között húzódik, aminek feloldása csak az intézetek
összefogása révén lehetséges és ebben nagy feladat vár az
AKT-ra is.

AKT 3/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Az AKT döntött a tudományterületi szekciók kialakításáról
és megválasztotta a szekciók szóvivõit.
Az AKT tudományterületi szekciókat alakított és titkos
szavazással, tartózkodás nélkül

Liposits Zsoltot (egy ellenszavazattal) az
Élettudományi szekció,

T. Sós Verát (három ellenszavazattal) a
Matematikai és természettudományi szekció,

Orosz Istvánt (egy ellenszavazattal) a
Társadalomtudományi szekció szóvivõjének
megválasztotta.

AKT 4/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Megtárgyalásra került az AKT két, eddig mûködött állandó
bizottságának a megújítása.
Titkos szavazással az alábbi összetételû bizottságok
megválasztására került sor:

Költségvetési és gazdasági bizottság: Szabó Katalin elnök,
Karsai Judit, Márta Ferenc, Nagy Béla, Tuschák Róbert

A szervezeti és mûködési szabályzatokat vizsgáló
bizottság: Buka Ágnes elnök, Barna Balázs, Szörényiné
Kukorelli Irén, Simonyi Miklós

AKT 5/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Az AKT foglalkozott a tudományterületi kuratóriumok
újjáalakításának elõkészítésével.

Az AKT az írásos elõterjesztést a tudományterületi
kuratóriumok megújítására egyhangú szavazással
jóváhagyta.

AKT 5/4/2004. (VI. 14.) állásfoglalás:
Egyebek körében a testület

– elfogadta a II. félévre szóló munkatervet
– tájékoztatást hallgatott meg a december 31-én

lejáró igazgatói posztokra kiírandó pályázatokról
és az igazgatói kinevezés eljárási rendjérõl.

MINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOKMINDENTUDÁS-PROGRAMOK

 Szeptember 13.: Bartholy Judit – Az
éghajlat változása - bizonyosságok
és bizonytalanságok

Szeptember 20.: Meskó Attila – A
földi élet fenntarthatóságának
kérdései

Szeptember 27.: Damjanovich Sándor - Lehet-e
a molekulákra csomót kötni? – A biofizika esz-
köztárának szerepe a jövõ orvostudományá-
ban

Október 4.: Pucsok József – Teljesítményfoko-
zás, dopping és sport
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A Gazdasági és Szociális Tanácsot (GSZT) a kormány
- a programjában foglaltaknak megfelelõen - hívta élet-
re. Létrehozása megfelel az Európai Unió általános tö-
rekvéseinek a társadalmi párbeszéd elõmozdítására.
Magának az Európai Uniónak a szintjén is mûködik egy
hasonló intézmény: a Gazdasági és Szociális Tanács
(ECOSOC).

A GSZT küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó
fejlõdését érintõ országos ügyek és az ezekben kialakí-
tandó, kormányzati ciklusokat átívelõ nemzeti stratégi-
ák magas szintû megvitatása a minél szélesebb nemzeti
konszenzus elérése céljából. Ilyen az egész ország jövõ-
beli fejlõdésére kiható nemzeti stratégia az Európa Terv.
A GSZT konzultatív fórum, azaz véleményeket, javasla-
tokat fogalmaz meg és
állásfoglalásokat fogad
el. Ezek nem jogszabályi
kényszer útján, hanem
résztvevõinek személyes
tekintélye és/vagy a mö-
göttük álló társadalmi
érdekcsoportok jelentõ-
sége révén fejtik ki hatá-
sukat. A GSZT a minden-
kori kormánytól függet-
len és párt-politizálástól
mentes intézmény.
Résztvevõi a jelen kor-
mányzati cikluson túl-
mutató négyéves idõ-
szakra kapnak felkérést.
A résztvevõk kiválasztá-
sa nem kormányzati dön-
téssel, hanem a kor-
mánytól független “személytelen” mechanizmusok ré-
vén történik. Így egyes esetekben meghatározott társa-
dalmi érdekcsoportokat képviselõ szervezetek elsõ szá-
mú vezetõinek teljes köre automatikusan felkérést kap
a részvételre (ilyenek az országos szakszervezeti konfö-
derációk, az országos munkaadói szövetségek és a gaz-
dasági kamarák), míg más esetekben a delegálás jogát
a kormány meghagyja a vonatkozó társadalmi csopor-
tok szervezõdései számára (így a tudomány szervezõ-
déseinek illetve a civil szervezeteknek). A társadalmi
párbeszéd hazai intézményrendszerébõl a nemzeti stra-
tégiák megvitatására hivatott intézmény eddig hiány-
zott. A GSZT és az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
(OÉT) funkciói határozottan elkülönülnek. Az OÉT a
munka világával kapcsolatos háromoldalú érdekegyez-
tetés hazai csúcsintézménye. A két testület nincs alá-
, illetve fölérendeltségi viszonyban egymással, kiegészí-
tik egymást, és semmiképpen nem “riválisok”.

A GSZT-ben helyet kapnak a gazdasági élet kép-
viseletében a munkaadói szövetségek (az OÉT munka-
adói), a két gazdasági kamara és a befektetõi szféra
szervezeteinek elsõ számú vezetõi, a Szövetkezeti Ta-

nács elnöke; a munkavállalók képviseletében az or-
szágos szakszervezeti konföderációk elsõ számú vezetõi
(az OÉT munkavállalói); a gazdaságban és a szociális
szférában mûködõ civil szervezetek képviselõi és a
gazdaság és a társadalom kérdéseivel foglalkozó hazai-
lag és nemzetközileg elismert tudományos szakembe-
rek. A befektetõi szférából a következõ szervezetek
vezetõi kapnak meghívást: a Bankszövetség, a Befekte-
tõi Tanács, a BÉT Tõzsde Tanácsa, a Nemzetközi Válla-
latok Magyarországi Társasága, a Joint Venture Szövet-
ség. Meghívást kap továbbá a Magyar Nemzeti Bank
Monetáris Tanácsának képviselõje is. A civil szféra kép-
viseletét ideiglenesen - amíg a civil szervezetek maguk
kiválasztják GSZT képviselõiket - a civil szférának az eu-

rópai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottságba dele-
gált képviselõi, illetve az
Idõsügyi Tanács, az Or-
szágos Fogyatékosügyi
Tanács, a Nõképviseleti
Tanács, a Gyermek- és
Ifjúsági Konferencia, a
Mûszaki és Természet-
tudományi Egyesületek
Szövetsége, a Gaz-
dálkodási és Tudo-
mányos Társaságok Szö-
vetsége képviselõi látják
el.

A tudományt a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démia jelen és korábbi
elnökei valamint az
MTA, a Magyar Rektori

Konferencia, a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia és a
Magyar Közgazdasági Társaság által delegált egy-egy
elismert tudós szakember képviseli. A GSZT-nek a gaz-
dasági szférát és a munkavállalókat képviselõ tagjai
négy éves idõszakra szervezeteik vezetõinek minõségé-
ben kapnak felkérést a részvételre, ám a testület mun-
kájában már személyes minõségükben vesznek részt.
Amennyiben e szervezetek vezetésében változás követ-
kezik be, az új vezetõ lép a GSZT-ben elõdje helyére.
A delegált GSZT tagok mandátumának idõtartama - a
civil szervezetek és a tudományos-szakmai szervezetek
esetében - a delegáló szervezetek elhatározásától függ.
A GSZT sikeres mûködésének ma fontos elõfeltétele a
kormánynak az aktív és magas szintû részvétele. A
miniszterek nem tagjai, hanem “állandó résztvevõi” a
GSZT-nek. Ez a meghatározás egyrészt jelzi, hogy man-
dátumuk a kormány mandátumával lejár, másrészt
kifejezi a kormány azon távlati szándékát, hogy vissza-
vonuljon a GSZT-bõl - a legfejlettebb európai uniós
országok mintáját követve -, amikor és amennyiben
ennek a feltételei kialakultak.

A GSZT koordinálási feladatait az MTA látja el.

Megalakult a Gazdasági és Szociális Tanács

A GSZT alakuló ülése
Fotó: Népszabadság
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Hadi tudós í tás
Utoljára júniusban tudósítottam a kora tavasz esemé-

nyeirõl kedves olvasóim, s most hogy itt az õsz, kísérletet
teszek összefoglalni a tavasszal-nyáron történteket, hátha
sikerül. Mert történt egy s más.

Tíz nappal az április 13-i OÉT plenáris ülés után, áp-
rilis 23-án már megint összejöttünk, hogy három újabb
témát megtárgyaljunk, melyek közül kettõ alapvetõen
fontos volt:

1. Elõterjesztés az egész életen át tartó tanulás fejlesz-
tésének stratégiájáról.

2. Elõterjesztés az üzemi és közalkalmazotti tanácsi
választással kapcsolatos egyes kérdések együttes szabályo-
zásáról.

3. Elõterjesztés a korkedvezményes nyugdíjaztatási rend-
szer átalakításának ütemtervérõl.

Találgathatnak kedves olvasóim, hogy melyik a legke-
vésbé fontos téma, s ne aggódjanak, ha nem járnak siker-
rel, mindjárt ki fog derülni. Ugyanis oldalunk javasolta,
hogy a 2-es pontot vegyük le a napirendrõl. Részint azért,
mert a közalkalmazottakat tömörítõ szakszervezetek, már
évek óta kérik a közalkalmazotti tanácsok, mint teljesen
fölösleges, sõt szakszervezet ellenes intézmények meg-
szüntetését1. Erre egyébként a Medgyessy-kormány meg-
alakulásakor határozott ígéretet is kaptunk, csak  azóta
sem történt semmi. Részint azért, mert az üzemi tanácsok
eredményeit eddig sem számolták össze, és többen most
sem igazán látják ennek értelmét (sõt a tanácsokét sem).

A munkáltatók egyetértettek velünk, de a kormányoldal
meglehetõsen értetlenül fogadta a felvetésünket. Miután
elmondtuk az érveinket, azt a kormány tudomásul vette.

Ezek után a napirend elõtti hozzászólásunk követke-
zett, melyben kértük, hogy az egészségügy reformja mi-
elõbb kerüljön az OÉT napirendjére.

Mielõbb jön, hangzott a lakonikus válasz.
E bevezetõk után márt hozzá is kezdhettünk az elsõ

napirendi pont megtárgyalásához. A témát az Oktatási
Minisztérium államtitkára vezette föl. Elmondta, hogy mind
uniós, mind hazai szempontból is fontos, hogy készüljön
ilyen stratégia, majd azt is, hogy a korábbi javaslatot a
kormány nem fogadta el. Ezért került ismét OÉT elé az
elõterjesztés. Most már a korábbi változatnál erõteljesebb
hangsúlyozza a munkaerõpiaci szerepet. Ez a javaslat csak
egy állomás. Követni fogják az intézkedési tervek és a
végrehajtás folyamata. A kérdés az, hogy milyen az irány
amerre haladunk. Igazából az egész oktatási rendszer
összefogottsága lenne a fontos, hogy a tanulókat a mun-
kába, az életbe lépésbe segítse hatékonyan. Ezért:

1. A munkába lépés elõtti idõszak elméleti jellegét
oldani kell.

2. El kell dönteni milyen jelegû ismeretekre van szük-
ség. Fontos a gyakorlati orientáltság.

3. Fontos az egyenlõség, mert nagyon sok társadalmi
csoport leszakadt.

Végül megjegyezte, hogy az egész életen át tartó tanu-
lás a felsõoktatásban is megjelent.

Talán egyetlen kérdés kivételével az oldalaknak a
témával kapcsolatos problémái megjelennek az elõter-
jesztésben, kezdte hozzászólását az oldalunk szóvivõ-
je. Fontosnak tartja, hogy az egész életen át tartó ta-
nulás gyûjtõanyagként jelenjen meg. A magyar munka-
vállalók foglakoztathatósága érdekében több forrást is
kell biztosítani. A modernizáció és a versenyképesség
alapvetõ feltétele a képzéshez való hozzáférés. Fontos,
hogy az anyagi lehetõségek is bõvülnek, és az, hogy a
téma a Nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódik. Ugyan-
akkor az elõterjesztésen még lehet érzékelni a minisz-
tériumok közötti összhang hiányát, bár a korábbi válto-
zathoz képest e téren már jelentõs javulás történt.
Véleményünk szerint a szakképzõ iskoláknak a Fogla-
koztatási és Munkaügyi Minisztériumhoz kell kerülni-
ük, és a szakképzési alapot teljes egészében e célra
lehessen fölhasználni. Szükséges, hogy a gazdaság sze-
replõinek igénye megfogalmazódjon az oktatás felé. Itt
a formálódó Ágazati Párbeszéd bizottságok adta lehetõ-
séget is ki lehet használni. Ugyanilyen fontosnak tart-
juk a területi jelleg erõsödését is, mert elsõsorban a
régiókban lehet jól megfogalmazni az igényeket. A
prioritásokat jobban kell hangsúlyozni. Ugyanakkor
nehezen képzelhetõ el a 950.000 fõnyi nyolc általá-
nost be nem fejezett magyar lakos munkavállalása. Ah-
hoz, hogy ez a szám ne nõjön, az iskolarendszerben
kell minõségi áttörést elérni. Alapvetõen fontos az is-
kola utáni pályaorientációra odafigyelni. Ezért javasol-
juk a vállalati célú keretek tudatosabb felhasználását.
Nem értünk egyet az elõterjesztés azon tételével, mely
a gyakorlati képzés háttérintézmény rendszerét teljes
egészében a kamarákhoz rendelné. Fontos, de nem
kizárólagos szerepük van. Az elsõ szakma megszerzésé-
nek, illetve a fogyatékosok képzésének ingyenesnek
kell lenni. Véleményünk szerint az egyéni képzési mód-
szereken keresztül lehet a mind jobb hozzáférhetõsé-
get biztosítani. Fontosnak tartjuk a társadalmi kohézió
erõsítését, támogatjuk a felnõttképzési bizottság létre-
hozását, úgy hogy abban a konföderációk alanyi jogon
képviseltethessék magukat.

A munkáltatók szóvivõje szerint is tartalmaz min-
den fontos kérdést az elõterjesztés. Szerintük alapve-
tõen fontos a gazdaság versenyképességének növelése,
és az egyének boldogulása is. Az egész életen át tartó
tanulás össztársadalmi feladat, de a javaslat csak az ál-
lam szerepével foglakozik. Ez nem elegendõ. Vélemé-
nyük szerint a makroszintû és a területi irányítás kö-
zött nem teljes az összhang. Globálisan kell gondol-
kozni, de az ágazati szempontokat is figyelembe kell
venni. Fontos a stabil jogi szabályozás, a gyakori válto-
zások nem segítik a képzést. Alapvetõen fontosnak
tartják a vállalaton belüli képzést. Mi történik az Orszá-
gos Képzési Jegyzékbõl kikerülõ szakmákkal? – tette
föl a kérdést, majd arról beszélt, hogy a technikus
képzés gyakorlatorientált elemeit nem kellene elvetni.
Nem tartják jónak a képzési idõ emelésének szándé-
kát, és aggódnak a térségi integrációs tervek miatt. Az
akkreditált képzést fontosnak tartják, de nem tartják
teljesen sikeresnek az akkreditáció helyzetét.

A rövid bevezetõ után két expozét hallgattunk, mondta
válaszában a kormány szóvivõje, amelyeknek szinte min-
den kérdésével egyetértenek. Valóban fontos a területi
szempontok mellet az ágazati szempontok figyelembe
vétele is, emelte ki, majd arról beszélt, hogy meg kell
teremteni a gazdagabb specializáció lehetõségét is. Ez
döntõen a vállalati képzésben lehetséges, de meg kell
teremteni a feltételeit.

�����

1 Az üzemi és a közalkalmazotti tanácsokat még az Antall-kor-
mány hozta létre kifejezetten abból a célból, hogy a szakszervezetek
pozícióját gyengítse a munkahelyeken. Sajnos a tanácsok választá-
sához olyan elemek is csatolódtak, amelyek nem föltétlen voltak
szükségesek, pl. vagyonmegosztás, reprezentáció számítása. A volt
SZOT és ágazati vagyont már rég elosztottuk. Az ÉT-én (OMT-én,
OÉT-en) megállapodás alapján vesznek részt a szociális partnerek,
így a konföderációk is. Korábban a KIÉT-en az összeszámolásból
levezetett reprezentációs számolás alapján vettek részt a szakszerve-
zetek, de a KIÉT megszûnt. A helyébe lépett OKÉT-en és KOMT-on
már megállapodás alapján vesznek részt a konföderációk. A repre-
zentáció számításának egyébként jó néhány más eszköze is lehet,
csak meg kell állapodni benne.
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Ezek után szóvivõnk még egyszer rákérdezett a kamarai
problémára, mert erre nem kaptunk választ, majd én szól-
tam hozzá arról, hogy a 21. században az egész életen át
tartó tanulásnak a mind magasabb szintû alapképzés a
feltétele. Aki megbízható alapokkal sokat tud, az könnyeb-
ben tanulja az újat. Ehhez alapvetõ oktatási reformra van
szükség. Magyarországon megérett a helyzet az általános
és kötelezõ egymásra épülõ 12 osztályos alapképzésre,
legalább három általános beszámolási
ponttal és megfelelõ elágazási lehetõ-
ségekkel. Erre az alapra épülhet a szak-
képzés és a felsõfokú képzés. Tudomá-
sul kell vennünk, hogy a szakképzés
egyre inkább benyúlik a felsõfokú kép-
zésbe.

A munkáltatók szóvivõje nem értett
egyet azzal, hogy a szakképzés 18 éves
korban kezdõdjön. (Mintha a pillanat-
nyi érdek az, hogy sokakat, hülyén,
alacsony képzettségi szinten tartsunk.
De ez szerintem még a mai munkálta-
tóknak sem lehet a valódi érdeke. )
Megjegyezte még, hogy a távoktatást sza-
bályozni kell.

Ezek után, kormány szóvivõje vála-
szolt a kamarákkal kapcsolatos felveté-
sünkre: a tartalmi kérdésekbe lehet
õket bevonni. Majd arról beszélt, hogy
a szakképzés „felhúzására” még vissza kell térni. Ugyan-
akkor megjegyezte, hogy nem akceptáljuk eléggé a „kéz-
ben lévõ” intelligenciát. A távoktatást meg kell szeretni,
mert a jövõben fontos elem lesz fejezte be hozzászólá-
sát és egyben a téma tárgyalását is.

Miután a második témát levettük a napirendrõl ezek
után a harmadik tárgyalásához foghattunk hozzá.

Már régóta tárgyalunk e kérdésrõl, kezdte mondandó-
ját a kormány szóvivõje. S ebben igaza is volt, hiszen az
ülést akár a tízéves jubileumi ülésnek is tekinthettük volna.
De az sem kizárt, hogy e jubileumon rég túl vagyunk. Az
viszont igaz, hogy a különbözõ kormányok képviselõi
szívesebben tárgyaltak róla, mint cselekedtek. Pedig az
1995-ös nyugdíjreformnál ezt a témát is megnyugtatóan
rendezni lehetett volna. A rövid szóvivõi bevezetõ lénye-
gében három pontot tartalmazott:

1. Alapvetõ cél, hogy modern, európai Magyarországot
akarunk2. Elsõdleges feladat a dolgozók egészségvédel-
me, de e mellett kezelni kell minden szükséges helyze-
tet és problémát. Ennek csak egy eleme a korkedvezmé-
nyes rendszer.

2. A kormány részérõl fontos az együttgondolkodás a
partnerekkel.

3. Bármilyen módosítás történik, a szerzett jogok nem
sérülhetnek.

Talán az utolsó ülésünk az uniós tagság elõtt, vette át
a szót oldalunk szóvivõje. Talán a kormány ezt ünnepé-
lyesebbé tehette volna, tette hozzá viccesen, és le is arat-
ta a kijáró nevetést. 1997-ben megállapodtunk az akkori
pénzügyminiszterrel, Medgyessy Péterrel a következõk-
rõl: indokolt a rendszer felülvizsgálata, s az, hogy ezt a
három oldal közösen végezze el. Ugyanakkor az elõter-
jesztett javaslat és a „tárcaközi bizottságba” a meghívás
nem ezt az utat járja. A javaslat céljában, irányában és
tartalmában elfogadhatatlan, ezért visszautasítjuk. Megígér-
jük, hogy szeptember 20-ig nem lesz belõle jogszabály-
változás. Az sem igaz, hogy a korkedvezményes rendszer
elavult. Mindenféleképpen háromoldalú tárgyalásokat aka-
runk folytatni a felülvizsgálatról és a módosításokról.
Ugyanis több munkakör van, amelyik mögött már nincs
létszám, és több, amelyiknek be kellene kerülnie a rend-
szerbe. Megismétli, hogy a javaslat a jelen formájában
tárgyalhatatlan, majd számokkal bizonyítja igazát. Pl. 2003-

ban 105000 saját jogú és 1766 korkedvezményes nyugdíj-
ba menetel volt. Az utolsó öt évben ez a két szám: 508154
és 5552. Ez 1,09 %, tehát jelentéktelen mértékû, az egész
tömeghez viszonyítva. Megemlítette azt is, hogy az ún.
mûszakos dolgozók ügyét is szeretnénk rendezni. A pre-
venciót alapvetõen fontosnak tartjuk, folytatta, de a kor-
kedvezményes rendszer megszüntetése nem megalapo-
zott. Javasoljuk: a kormány készítsen prezentációt a je-

lenlegi helyzetrõl, és készítsen a kor-
kedvezményes rendszer módszertanára
egy koncepciót 30 napon belül. Sür-
gõs, mert már most is késésben vagyunk.

Várták a javaslatot, mondta a munkál-
tatók szóvivõje, de amit kaptak, meg-
lepte õket, mert koncepcionális javas-
lat helyett egy idõbeni ütemezést kap-
tak. Az, amit a sorok mögött sejteni
lehet, az számukra nem elfogadható.
Totális felülvizsgálatra van szükség, mert
a javaslat jelenlegi formájában tárgyal-
hatatlan. A koncepció tartalmazza, hogy
ki mit gondol a korkedvezmény rend-
szerérõl, hogy az egésznek mi a célja,
s azt, hogy a korkedvezményt önálló
rendszerként, vagy a TB rendszerében
kívánjuk mûködtetni. Fontos megfogal-
mazni, hogy hogyan történik a finan-
szírozás, és megjegyzi, hogy többlet kö-

telezettségeket oldaluk már nem tud vállalni.
Ezek után a kormányoldal elnöke megkérdezte, hogy

mire vonatkozik az elutasítás, majd a szóvivõjük csodál-
kozott. Szerinte az ütemterv a szakfeladatoktól függ. Ál-
talában a koncepció közös kidolgozását szokták javasol-
ni, ezért nem készítettek javaslatot (ez azért érdekes).
Majd megjegyezte, hogy a 30 nap kevés egy teljes kon-
cepció kidolgozásához (és ebben talán igaza is van).

Szóvivõnk ezek után már mind a két oldalt elutasította,
majd egy rövid történelmi áttekintés után ismételte meg
a kifogásait, illetve elmondta, hogy mit kell tenni. A 30
napot mindenestre nem találta kevésnek, mert a témának
vannak elõzményei.

A munkáltatók szóvivõje szerint ütemterv és ütemterv
között is van különbség.  A megismert ütemterv prekon-
cepciót tartalmaz. Nem kevesebb van benne, minthogy a
korkedvezményt és a foglakoztatási megbetegedéseket
össze kell mosni. Ezért a javaslatot õk sem tudják elfo-
gadni.

Eléggé egyértelmû a helyzet, állapította meg a kormány-
oldal elnöke, de 30 napon belül csak egy másik ütemterv
idekerülését tartja lehetségesnek.

Szóvivõnk szerint az ütemterv nem szakmai kérdés, a
prekoncepció viszont ténykérdés. Nem értünk egyet a
korkedvezményes nyugdíjrendszer megszûntetésével, foly-
tatta. Majd ismételten elutasította a javaslat minden olda-
lát. Közös felülvizsgálatot és egyetértésben elfogadott
javaslatot akarunk, fejezte be.

A javaslatról a munkáltatók szóvivõjének sem változott
meg a véleménye.

A kormány a megállapodásokat betartja, mondta a kor-
mányoldal elnöke, és megígérte, hogy 30 napon belül
elkészítenek és átadnak egy új ütemtervet.

Végül a szociális partnerek szóvivõi futottak még egy
kört, majd az elnök lezárta a témát.

Ezek után még néhány szót váltottunk a várható, követ-
kezõ OÉT ülésrõl, tudomásul vettük, hogy a munkáltatói
oldalon a következõ soros elnök a VOSZ lesz, majd
befejeztük a tárgyalást.

Q-ti

�����

2 Ez jó szöveg és jó cél is, csak nehogy a  „célunk a szocializmus
építése” kitétel váljék belõle.
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TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

EZ A MINIMUMEZ A MINIMUMEZ A MINIMUMEZ A MINIMUMEZ A MINIMUM
Az Eurostat aktuális adatai szerint akár hússzoros is lehet

a különbség az EU-tagok, az Egyesült Államok és a tagjelöl-
tek törvényes minimálbérszintje között. Magyarország a
középmezõny végén helyezkedik el.

Az Eurostat táblázatából kiderül: a vizsgált országok között
a legkisebb minimálbért Bulgáriában (61 euró, 15.250 Ft),
a legnagyobbat Luxemburgban (1403 euró, 350.750 Ft)
rögzítették. „Ezüstérmesek” a hollandok (1265 euró), õket
követik a franciák (1173 euró), a britek (1083 euró) és az
írek (1073 euró).

Az EU huszonöt tagállama közül hétben - Ausztriában,
Németországban, Dániában, Svédországban, Finnországban,
Olaszországban és Cipruson – nem szabályozza a törvény a
minimálbért, írja a Napi Gazdaság. ”Magyarországon jelen-
leg a teljes idõben foglalkoztatottak 11,4 százaléka, azaz
minden kilencedik dolgozó él minimálbérbõl.

R. M.

Az idei SZJA-tábla
Jövedelem sáv adókulcs

0-800 000    18
800 001-1 500 000    26
1 500 001-tõl    38

A jövõre tervezett tábla
Jövedelem sáv adókulcs

0- 1 500 000     18
1 500 001-tõl     38

Mv.: - Várhatóan októberben kerül a kormány és az
Országgyûlés elé a kutatásfejlesztésrõl és a technológiai
innovációról szóló törvény tervezete - tájékoztatta az Info
Rádiót a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára a
dokumentum budapesti szakmai vitája után. Szekeres Imre
elmondta: a készülõ jogszabály javítaná a kutatásfejlesztési
eredmények hasznosításának feltételeit, és elõsegíti a
magyar gazdaság versenyképességét. Gál Ildikó interjúja.

Szekeres Imre politikai államtitkár: - Ez a törvény arról
szól, hogy elõször Magyarországon a kutatásfejlesztést, az
innovációt, tehát az új termékek és szolgáltatások létreho-
zását komolyan segítsük. Szabályozni fogja a gazdaság, az
állam és a kutatóintézetek kapcsolatát, biztosítani fogja a
kutatásfejlesztéshez a pénzt. Biztosítani fogja a találmányok
és szabadalmak jogvédelmét, tehát biztosítani fogja azt, hogy
Magyarország egy új fejlõdési pályára kerüljön. Ez most

szakmai vita. Itt részt vesz az
akadémia, a gazdaság és a kor-
mányzat szereplõi. Ezután fog-
juk a törvényt elkészíteni vég-
leges formájában. A kormány
elé fog októberben kerülni, és
még az októberi hónapban az
Országgyûlés elé, és remélem,
hogy az idén a parlament elfo-
gadja. Ez a törvény azért jó,
mert egy indítást és lökést ad a
kutatásfejlesztésnek, pénzt ad
hozzá, ösztönzést ad, célokat
tûz ki és garanciákat is teremt.
Valami új, valami más jön lét-
re, ami Magyarországon még
nem volt, és már most az, hogy
egyáltalán ilyen törvényt készí-
tünk elõ, már ennek a hatása is

nagyon pozitív. Arról van szó, hogy el kell dönteni: Ma-
gyarország zsákösszevarró üzemekbõl éljen meg, vagy a
modern technológia kialakításából? Magyarországon memb-
ránok kutatása folyjon, vagy részecskegyorsítók legyenek,
vagy hátizsákösszevarró üzemek? Én azt szeretném, ha
modern, korszerû termékek lennének.

R.: - Ezzel a törvénnyel, törvénytervezettel milyen irány-
vonalak válnak láthatóvá Magyarország számára a tech-
nológiai innováció területén?

Szekeres Imre politikai államtitkár: - Egy óriási nagy váltás.
Egy: szükség van Magyarországon áttörõ alapkutatásokra.
Kettõre-háromra: ez az ország ennyit bír el, de arra min-
den erõt, energiát rá kell fordítani. Több évekig, évtize-
dekig tartó kutatásokat kell finanszírozni. Második: szük-
ség van olyan alkalmazott kutatásra és fejlesztésre, amely
már a meglévõ tudományos eredmények ipari alkalmazá-
sával foglalkozik. Mondjuk hogy csinálnak síküveget, flaut
üveget, vagy hogyan csinálnak membránokat, hogy ho-
gyan csinálnak új chipeket. Harmadik: szükség van egy
olyan mechanizmusra, ami segíti a tudományos eredmé-
nyek elterjedését, még akár regionális szinten is, akár kis-
és középvállalkozások körében is.

R.: - Hogyan lehetne elérni?
Szekeres Imre politikai államtitkár: - Egyrészt létrejött egy

innovációs alap a vállalatok és a kormány közös befizetésé-
bõl, amit csak a gazdaság szereplõi vehetnek igénybe. Ket-
tõ: létrejött egy önálló szervezet, amelyik menedzseli ezt a
folyamatot. Tehát kivettük a megszokott minisztériumi rend-
bõl a kutatásfejlesztés irányítását. Három: a magyar aggyal és
ésszel. Rengeteg jó mérnök van Magyarországon, rengeteg
jó kutató van Magyarországon. Ezt össze kell szervezni,
hogy több hasznunk legyen belõle.

Mv.: - Szekeres Imrét, a Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkárát hallották.

(2004. szeptember 15.)
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A tudomány helyzetérõl a Klub Rádióban

A Klub Rádió július 20-i mûsorának vendégei voltak Tóth
Attila, a TUDOSZ szóvivõje, telefonon pedig Kroó Norbert, az MTA
fõtitkára és Tamás Pál tudományszociológus

A mûsorban Tóth Attila elmondta, hogy bár 1998 és
2002 között a kutatóintézeti dolgozók bére 100 száza-
lékkal emelkedett, de reálértékük az 1989-es szinttel
egyezik meg. A 2002-es bérbefagyasztás miatt az átsoro-
lásokra sincs pénz. A magyar kutatói bérek vásárlóerõ-
paritásban 3-4-szeresen maradnak el az EU átlagához
képest.

Tamás Pál tudományszociológus nem látja értelmét a
magyar és a nyugat-európai kutatói élethelyzetek össze-
hasonlításának. Egyfelõl mert nálunk a kutatási ráfordí-
tások kétharmada érkezik az állami szektorból a nyugat-
európai egyharmaddal szemben, másfelõl míg a kutatók
külföldön csak körülbelül a negyvenes éveikre kapnak
állandó státuszt, az itthoniaknak ez már jóval korábban
biztosított. Tamás Pál hozzátette, hogy Magyarországon
a kutatók ugyanazon a munkahelyen végzett kiegészítõ
tevékenységért gyakran plusz jövedelemhez is jutnak,
Nyugat-Európában ennek nincs kialakult gyakorlata.

A szociológus elmondta, hogy a kutatói mezõny rend-
kívül széthúzódott, míg például a vidéken, laboratórium-
ban dolgozó kutatók igen rossz körülmények között él-
nek, addig a nemzetközi projektekben részt vevõk, ma-
gas tudományos fokozattal rendelkezõk miniszteri szintû
fizetést kapnak.

Kroó Norbert, az MTA fõtitkára a rendelkezésre álló
korszerû eszközök, berendezések hiányát érzi súlyos gond-
nak. Ugyanakkor hozzátette, nem szabad a tudományos

HHHHH elyesbí tése lyesbí tése lyesbí tése lyesbí tése lyesbí tés

A munkavállaló, és a közeli hozzátartozója
”A SZÓSZÓLÓ április-májusi számában írtunk arról, hogy kik azok, akik a munkavállaló közeli hozzátartozójaként

jogosultak arra, hogy a munkáltatótól adómentesen üdülési támogatást kaphassanak. Röviddel a megjelenés után
F. Tóth Tibor fõtanácsos úr felhívta a figyelmünket arra, hogy a közeli hozzátartozó fogalmát helytelenül idéztük.
A tévedés lényege, hogy  a SZÓSZÓLÓban a Polgári Törvénykönyvben szereplõ”definíciót idéztük, és nem a Munka
törvénykönyvéét. A támogathatók körét akaratlanul is szûkítettük, kihagyva így a házastárs fel- és lemenõ rokonait,
valamint az élettársat.”Elnézést kérünk az olvasóktól, bízva abban, hogy senkinek sem okoztunk kárt, vagy kelle-
metlenséget. Egyúttal köszönjük F.Tóth Tibor segítõ figyelmességét.””A munkaadótól adó- és járulékmentes
üdültetési támogatásra jogosult tehát a munkavállaló, és közeli hozzátartozója 53 ezer forintig, saját üdü-
lõben való pihenésre.””Az Mt. 139§”(2) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs
egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelõ-
szülõ, a testvér, valamint az élettárs.” Révész Márta

KÖSZÖNJÜK!
A PRO VITA alapítvány az APEH értesítése szerint 415 080 forintot

használhat fel kollegáink árván maradt gyerkmekei támogatására.
Köszönjük, hogy 2003-as személyi jövedelemadójuk 1 százalékával segítették

az alapítvány tevékenységét.
A Pro Vita Alapítvány kuratóriuma

szakembereket a létminimum környékére szorítani, a tu-
dománypolitikát a kutatók elhivatottságára építeni.

Tamás Pál a kutatók, doktoranduszok számát kevesli.
Hozzászólásában elmondta, hogy a politika onnan szo-
kott pénzt elvonni, ahonnan azonnali visszacsapástól nem
tart, ami a tömegek érzékenységét nem mozgatja meg.

Kroó Norbert ehhez hozzátette, a tudományba való
befektetés hosszú távú dolog, olyasmi, mint a diófa
ültetése.

A fõtitkár szerint évi harminc százalékosnál nagyobb
költségvetési növekedés pazarláshoz vezet, annyi pénzt
már nem lehet hatékonyan elkölteni

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az EU azt tervezi,
hogy tagországaiban 2010-re a kutatás-fejlesztési ráfordí-
tás 3 százalék körüli legyen és 700 ezer új kutatói állás-
hely létesüljön. Ha ehhez Magyarország nem fog igazod-
ni, az amerikai agyelszívás mellett az európai is megje-
lenhet.

A beszélgetés zárásaként Tóth Attila elmondta, hogy
korábbi miniszterelnökünk, Medgyessy Péter meghirdet-
te, hogy a jelenlegi 0,98 százalékos GDP-arányos K+F
támogatás 2006-ig 5,8 százalékra emelkedik. A TUDOSZ
szóvivõje felhívta arra a figyelmet, hogy ha már most
nem kezdjük el a K+F ráfordítások növelését, az ország
gazdaságában jelentõs problémákat okozhat a késõbbi
nagymértékû emelés.

K. M.
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Hangversenyek a Zeneakadémián
2004. október 17. vasárnap 19:30: Brahms: d-moll zongoraver-

seny. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Közremûködik: Jandó Jenõ
– zongora. Vezényel: Hollerung Gábor

2004. november 16. kedd 19:30: R. Strauss: Don Juan
R. Strauss: Négy utolsó ének. Dvoøák: VI. szimfónia. Közremû-

ködik: Sümegi Eszter – ének. Vezényel: Stephen D’Agostino (USA)
2004. december 5. vasárnap 19:30: Brahms: Rinaldo. Bartók:

Zene húros hangszerekre, ütõkre és cselesztára. Közremûködik:
Honvéd Férfikar (karigazgató: Drucker Péter). Vezényel: Hollerung
Gábor

2005. január 23. vasárnap 19:30: Stravinsky: A tûzmadár. Bee-
thoven: III. (Eroica) szimfónia. Vezényel: Aldo Ceccato (I)

2005. február 13. vasárnap 19:30: C. A. Gomes:  Il Guarany -
nyitány. Lalo: Spanyol szimfónia. Sosztakovics: I. szimfónia. Közre-
mûködik: Ágoston András – hegedû. Vezényel: Yeruham Scharovsky
(ISR

2005. március 9. szerda 19:30: Kodály: Galántai táncok. Haydn:
C-dúr csellóverseny. Dohnányi: I. szimfónia. Közremûködik:
Boldoghy Kummert Péter – nagybõgõ. Vezényel: Gyõriványi-Ráth
György

2005. május 22. vasárnap 19:30: Mozart: D-dúr (Haffner) szim-
fónia K. 385. Hidas Frigyes: Oboaverseny. Rimszkij-Korszakov:
Seherezade. Közremûködik: Bartók Tamás - oboa. Vezényel: Ko-
vács János

ZENEÉRTÕ LESZEK
Ajándékhangverseny óvodások és kisiskolások számára szombat

”du. 15 órakor a Zenekar székhelyén
2004. október 16.: Bemutatkozik a vonós család . A hegedû, a

brácsa, a gordonka, a nagybõgõ
2004. november 6.: Virtuóz fafúvósok. A fuvola, az oboa, a

klarinét, a fagott
2005. január 29.: Harsan a kürtszó! Ismerkedés a rézfúvós

hangszerekkel. A trombita, a kürt, a harsona, a tuba
2005. április 9.: Ismerkedés a billentyûs és a pengetõs hangsze-

rekkel. A zongora, a harmonika, a hárfa, a gitár
2005. április 30.: Dobpárbaj – Az ütõhangszerek birodalmában.

A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a harangjáték, a
xilofon

VOX HUMANA
Közös hangversenysorozat a Zeneakadémián, valamint a Nemze-

ti Hangversenyteremben a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal
(karigazgató: Balassa Ildikó)

2004. december 20. hétfõ 19:30 Zeneakadémia: Händel: Izrael
Egyiptomban. Közremûködik: Capella Savaria (mûvészeti vezetõ:
Kalló Zsolt). Vezényel: Hollerung Gábor

2005. február 26. szombat 19:30: Nemzeti Hangversenyterem.
Haydn: Évszakok. Vezényel: Hollerung Gábor

2005. április 24. vasárnap 19:30: Nemzeti Hangversenyterem
A fõvárosi fiatalok 20. közös hangversenye alkalmából
Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht. Carl Orff: Carmina

Burana. Közremûködik: Fõvárosi Fiatalok Egyesített Kórusa. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor

A MEGÉRTHETÕ ZENE
Családi hangversenysorozat karmesteri magyarázattal vasárnap

délelõttönként 11 órakor a Zeneakadémián Hollerung Gábor
vezényletével.

2004. október 10.: KÉPEK Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
2004. december 5.: ÖNARCKÉPEK Bartók: Zene húros, ütõs

hangszerekre és cselesztára

2005. január 30.: PÉLDAKÉPEK Beethoven: III. (Eroica)
szimfónia

2005. február 27.: ÉLETKÉPEK Haydn: Évszakok. Közremû-
ködik: Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató:
Balassa Ildikó)

2005. április 3.: ÁLOMKÉPEK Berlioz: Fantasztikus szimfónia

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK
Péntek esténként a Budafok – Tétény Mûvelõdési Házban (1223

Budapest, Nagytétényi út 29.)
2004. október 1. 19:00: Beethoven: IV. szimfónia. Tolcsvay:

Testamentum. Közremûködik: Honvéd Férfikar (karigazgató:
Drucker Péter). Vezényel: Hollerung Gábor

2004. november 5. 19:00: Mozart: Varázsfuvola – nyitány. Mo-
zart: G-dúr fuvolaverseny. Schubert: IV. szimfónia. Közremûködik:
B. Molnár Krisztina – fuvola. Vezényel: Ungár Iván (AUS)

2004. december 17. 19:00: Haydn: D-dúr szimfónia No. 86.
Glazunov: Hegedûverseny. Dvoøák: VIII. szimfónia. Közremûkö-
dik: Koppándi Jenõ - hegedû. Vezényel: Werner Gábor

2005. január 7. 19:00: Újévi hangverseny. Vezényel: Hollerung
Gábor

2005. február 18. 19:00: Haydn: D-dúr (L’Imperial) szimfónia
No. 53. Stamitz: G-dúr fuvolaverseny. Csajkovszkij: IV. szimfónia.
Fuvolán közremûködik és vezényel: Drahos Béla

2005. március 18. 19:00: Vajda János: Így volt, így lesz. Mozart:
Esz-dúr zongoraverseny K.449. Berlioz: Fantasztikus szimfónia.
Közremûködik: Réti Balázs – zongora. Debreceni Bányai Júlia Ének-
és Zenetagozatos Iskola Gyermekkara (karigazgató: Tóth Ágnes).
Vezényel: Hollerung Gábor

2005. április 22. 19:00: „A jövõ budafoki sztárjai”
A ZENE TITKAI
Ifjúsági hangversenysorozat szombat délelõttönként 11 órakor a

Budafok-Tétény Mûvelõdési Házban (1223 Budapest, Nagytétényi
út 29.)

2004. október 16.: Képek és képzetek. Muszorgszkij: Egy kiállítás
képei. Liszt: Les Préludes

2004. november 6.: A szimfónia forradalma. Beethoven: V. és
IX. szimfónia - részletek

2005. január 29.: A színpad varázsa. Mozart: Varázsfuvola -
részletek

2005. április 9.: A ritmus bûvöletében. Ravel: Bolero
Orff: Carmina Burana
2005. április 30.: „Most mi muzsikálunk”. Zeneiskolai növendé-

kek hangversenye
A Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar 2004/2005-ös

bérleteinek mûsora
A Zeneakadémia jegypénztárában megvásárolható további bérle-

teink:
A ZENE TITKAI ifjúsági bérlet: 1500 Ft
UNIVERSITAS:   7500 / 8500 / 10.000 Ft
VOX HUMANA:    4000 / 5000 / 6000 Ft
A MEGÉRTHETÕ ZENE:  6000 / 7000 Ft
BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK: 5000 Ft
További információk a bérletsorozatokról:
Gazdasági Iroda: Rózsavölgyi Közösségi Ház  (XXII. Ady

Endre út 25. T.: 424-8057)
Zeneigazgató, mûvészeti titkárság: 1074 Budapest,

Rottenbiller u. 16-22. T.: 322-1488, Fax: 413-6365 E-mail:
dohnanyi@axelero.hu www.dohnanyiorchestra.hu

UNIVERSITAS


