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„A jég akkor tört meg, mikor elõkerült a fényképalbum és az édesapja
mesélni kezdett Juditról, Bence édesanyjáról. Ekkor a csöpp kisfiú az

ölembe ült, és tátott szájjal hallgatta azt a történetet, amelyet már
ezerszer hallott, és amit minden mese közül a legjobban szeretett...”
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boldog új esztendõt kívántak:boldog új esztendõt kívántak:boldog új esztendõt kívántak:boldog új esztendõt kívántak:boldog új esztendõt kívántak:

„Még nem érti, hogy magunkra maradtunk…”
Mikor az elõszobába léptem, Bence még a konyhába

rejtõzött, s az asztal alól kukucskált kíváncsian. Mikor a
nappaliban ültem, már az ajtófélfa mögül leselkedett, s
ahogy teltek a negyedórák, egyre közelebb merészkedett
hozzám. A jég akkor tört meg, mikor elõkerült a fénykép-
album és az édesapja mesélni kezdett Juditról, Bence
édesanyjáról. Ekkor a csöpp kisfiú az ölembe ült, és tátott
szájjal hallgatta azt a történetet, amelyet már ezerszer
hallott, és amit minden mese közül
a legjobban szeretett.

Péter az egyetem elõtti parkban
látta elõször a mosolygós szemû
lányt, majd a könyvtárban, a kollé-
giumban. – Õ egy évfolyammal alat-
tam járt, okos volt és nagyon titok-
zatos. No meg a vizsga-idõszakban
kissé szétszórt és ez volt az én sze-
rencsém – meséli a férfi a megis-
merkedésük történetét. Egyik alka-
lommal Judit az egyetemi büfében
felejtette a jegyzeteit. Péter látta az
esetet és a lány után szaladt velük.
A köszönetet közös kávézások, mo-
zik, koncertek, ebédek követték.
Judit a diplomaosztóján Pétert már
a jegyeseként mutatta be a gratuláló
rokonoknak.

Amikor az ifjú férj megkapta az
áhított négy éves londoni ösztöndí-
jat Judit is boldogan csomagolt.
Bence már kint, három évvel ké-
sõbb született.

– Juditnál boldogabb édesanyát el sem lehet képzelni.
Kettejük között számomra mindig is rejtélyes és végte-
lenül erõs kötõdés és ragaszkodás alakult ki – mondja
Péter.

Mikor lejárt az ösztöndíj, a család visszaköltözött Bu-
dapestre. A fiatal szülõknek hihetetlen szerencséje volt,
pár hónapon belül mindketten állást kaptak egy kutató-
intézetben.

Minden szépen kezdett alakulni,
a házaspár már a második gyer-
meket tervezte, amikor egy orvosi
rutinellenõrzés során apró csomót
találtak Judit nyakán. További
vizsgálatok következtek, amelyek
nem hoztak megnyugvást. Kiderült,
Judit rákos és állapota elõrehala-
dott. Hiába a gyógyszeres kezelé-
sek, a különbözõ terápiák, étrend-
és életmódváltoztatás, nem tudtak
rajta segíteni. A fiatal nõ a követ-
kezõ tavasszal meghalt.

A két „férfi”, a kicsi és a nagy,
nehezen tudták ezután az életüket
„újrakezdeni”. Hiába a gyakori nagy-
mamai látogatás, érezhetõ a nõi kéz
hiánya.

– Mindennek már egy éve, de Ben-
ce azóta is keresi az édesanyját,
minden nõben Juditot próbálja
megtalálni. Kicsi még ahhoz, hogy
felfogja, magunkra maradtunk.

K. M.

Kérjük, támogassa a személyi jövede-Kérjük, támogassa a személyi jövede-Kérjük, támogassa a személyi jövede-Kérjük, támogassa a személyi jövede-Kérjük, támogassa a személyi jövede-
lemadója 1 százalékával a kutatóintézetilemadója 1 százalékával a kutatóintézetilemadója 1 százalékával a kutatóintézetilemadója 1 százalékával a kutatóintézetilemadója 1 százalékával a kutatóintézeti
dolgozók árván, félárván maradt gyer-dolgozók árván, félárván maradt gyer-dolgozók árván, félárván maradt gyer-dolgozók árván, félárván maradt gyer-dolgozók árván, félárván maradt gyer-
mekeit.mekeit.mekeit.mekeit.mekeit.
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A munkaügyi tárcánál a miniszterelnök
Gyurcsány Ferenc a munkavállalók védelmét és jogbiztonságának javítását, valamint az erre irányuló programok
kidolgozását kérte a munkaügyi minisztertõl. A tárca hamarosan létrehozza a munkavállalói jogok biztosa intézmé-
nyét, és ugyancsak idén várható a reálbérek 3,5-4 százalékos emelése is.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nemrégiben a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium-
ban tárgyalt. A megbeszélés után elmondta: a kor-
mány legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy
egyre több és jobban fizetõ munkahely jöjjön létre,
és ehhez meg kell teremteni a megfelelõ eszközö-
ket. Ilyen például az adórendszer átalakítása, ami
élénkítõen hat a gazdaságra, új programok létre-
hozása a kis- és a középvállalkozóknak, valamint

a felnõttképzések és a különbözõ átképzések.
Ezeknek köszönhetõen 100 átképzett munkake-
resõ közül 44-en már az elsõ három hónapban
találnak új munkahelyet a piacon, de a cél az, hogy
ez az arány 60-70 fõ legyen. A miniszterelnök ki-
emelte azt is, hogy javítani kell a munkavállalók
jogbiztonságát, védelmét, ezért egy ilyen program
kidolgozását kérte a szaktárca vezetõitõl.

A közeljövõben létrehozzák a munkavállalói jo-
gok biztosa intézményét, és ennek kialakításával
együtt széles körû kampányt indítanak a munka-

vállalói jogok ismertetése érdekében - jelentette
be Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és mun-
kaügyi miniszter. Fontosnak tartotta, hogy már a
pályázati támogatások elnyerésénél számításba
veszik azt is, hogy az adott munkaadó mennyire
tartja be a munkaügyi jogszabályokat.

Szociális felelõsség
A kormányfõ szólt a munkaadók szociális felelõs-

ségérõl is. Mint mondta, változásokat vár el a foglal-
koztatási szolgálatnál, hogy az aktív munkaerõ-piaci
programok hatékonyabb mûködése érdekében az
intézmények a jövõben ne hivatalként üzemeljenek.
Gyurcsány Ferenc megjegyezte: a szociális párbeszéd
jól mûködik, ennek egyik eredménye, hogy az idén
mintegy 3,5-4 százalékkal nõnek a reálkeresetek, és
ezzel összefüggésben 3-4 százalékkal javulnak a
nyugdíjak is. Az utóbbi években - 2002-tõl - egy je-
lentõs reálbérjavulást lehet elkönyvelni Magyarorszá-
gon, hiszen vásárlóértékben mintegy 20 százalékkal
emelkedtek a bérek. Ugyanakkor a miniszterelnök
úgy vélte, a keresetek javulása még nem minden,
mert érzékelhetõ egyes helyeken a dolgozók nagyobb
kiszolgáltatottsága, az az érzés, hogy méltóságukban
sértik meg õket. Ezért intézkedésekre kérte fel a
szaktárcát.

Hosszabb távú bérfelzárkóztatási program
A munkaügyi miniszter is jónak értékelte a szoci-

ális párbeszédet. Az idei évre szóló országos bérmeg-
állapodás jó alapot ad arra, hogy a következõ évekre
egy hosszabb távú, a gazdasági teljesítmény javulá-
sával összhangban álló bérfelzárkóztatási programot
dolgozzanak ki a szociális partnerekkel közösen, ezzel
felváltva az éves béralkuk rendszerét. A dolgozók
kiszolgáltatottságának mérséklésén, a rendezettebb,
kulturáltabb munkaviszonyokon túl fontos a mun-
kaadók szociális felelõsségének, szerepvállalásának
tisztázása is. Errõl még egyezséget kellene kötni a
munkáltatókkal - tette hozzá Csizmár Gábor.

MTI

VVVVVÁLASZTHAÁLASZTHAÁLASZTHAÁLASZTHAÁLASZTHATÓ „PRÉMIUM”TÓ „PRÉMIUM”TÓ „PRÉMIUM”TÓ „PRÉMIUM”TÓ „PRÉMIUM”
A múlt év decemberében fogadta el az Ország-

gyûlés a Prémium évek Programról szóló törvényt
(Magyar Közlöny 197. szán 15286. oldal). A Prog-
ram lényege, hogy ha egy közalkalmazott vagy
köztisztviselõ munkaköre megszûnik –mert meg-
szûnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amely-
ben a közalkalmazottat foglalkoztatták, avagy az
Országgyûlés, a Kormány, a miniszter, vagy az
önkormányzati képviselõtestület munkáltatót érin-
tõ döntése következtében a további foglalkozta-
tásra nincsen lehetõség –, akkor /bizonyos feltéte-
lek esetén/ az illetõ ne munkanélkülivé váljon,
hanem legfeljebb heti 12 órás munkavégzésért a
korábbi illetménye 60 százalékát kapja. A prog-

ramban azok vehetnek részt, akik  legfeljebb há-
rom éven belül jogosulttá válnak csökkentett, il-
letve elõrehozott öregségi nyugdíjra, és harminc
éve a közszférában dolgoznak. A részvétel önkén-
tes, a közalkalmazottnak el kell fogadnia, hogy
arra a maximum három évre, amíg nyugdíjra jo-
gosult lesz, határozott idejûvé válik a jogviszonya,
és foglalkoztatására a Prémium évek Programról
szóló törvény fog vonatkozni. A munkáltató köte-
les a programban való részvételt felajánlani mind-
azoknak, akik a fenti feltételeknek megfelelnek. A
Prémium évek Program alapján foglalkoztatottak-
nak járó juttatást és a munkáltatói közterheket a
központi költségvetés megtéríti.

Gyurcsány Ferenc és Csizmár Gábor
a megbeszélés utáni sajtótájékoztatón

Fotó: MeH
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Haditudósítás
2004. augusztus 13.

A decemberi kis kitérõ után, mikor nem az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) ülésérõl, hanem egy másik
hadszíntérrõl tudósítottam önöknek kedves olvasóim
visszatérek a megszokott harcmezõre, s ezzel a télbõl a
nyárba. Ugyanis utolsó OÉT tudósításomat valamikor a
nyár elején a július 2-i plenáris fejeztem be.  Igazából
csak abban bízhattam, hogy nyár végéig, õsz elejéig nem
is igen lesz mirõl tudósítanom, mert a bértárgyalások,
valamint a jövõ évi adó, járulék és költségvetés tárgyalá-
sai csak akkor kezdõdnek el. más téma pedig ezidõtájt
nem igazán szokott lenni. Tévedtem. A kormánynak ugyan-
is nagyon fontos volt, hogy végre aláírassa velünk az ága-
zati párbeszéd bizottságokról a megállapodást1, és ami
még talán fontosabb, hogy a bizottságok mûködését biz-
tosító Ágazati Párbeszéd Központ létrehozásához is el-
nyerje az egyetértésünket. S ha már nyár közepén emiatt
összejövünk, akkor napirendre került a 2005. évi mun-
kaidõ átcsoportosítás, és egy slágertéma: az üzemi és
közalkalmazotti tanácsi választással kapcsolatos együt-
tes kérdések szabályozása.

Ennek megfelelõen augusztus 13-án, a korábbi évekhez
képest szokatlanul korai idõpontban összehívták az OÉT
plenáris ülését, hogy a már említett témákat tárgyaljuk
meg, és ha lehet jussunk megállapodásra. Az idõpont
annyira szokatlan volt, hogy jómagam akkor nem is tar-
tózkodtam Magyarországon. Éppen Kiotóban voltam ba-
ráti látogatáson (egy barátom ott volt vendégprofesszor és
õt látogattam meg), ettõl azonban még nem dõlt össze a
világ, s az ülést megtartották, természetesen az ÉSZT
megfelelõ képviseletével.

Az ülésen napirend elõtt az oldalunk kért tájékoztatást
a Gazdasági és Szociális Tanács augusztusi alakuló ülé-
sével kapcsolatban. Az Autonóm Szakszervezetek Szövet-
sége pedig az érdekegyeztetés nyilvánosságának szüksé-
gességét hangoztatva tiltakozott (véleményem szerint tel-
jes joggal) a nem nyilvános OÉT ülés miatt.

Az elsõ napirendi pontban az OÉT megtárgyalta az
ágazati szóló elõterjesztést, és a bizottságok mûködését
biztosító Ágazati Párbeszéd Központ létrehozására tett
javaslatot. végül is kisebb módosításokkal lefogadták az
elõterjesztést, kikötve azt, hogy az OÉT szükségesnek tartja
az ÁPB-k jogszabályi feltételeinek mielõbbi kialakítását,
és a mûködésük évenkénti áttekintését.

Egyetértett az OÉT a 2005. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend változással (ezzel mindig egyet szokott
érteni), de a munkáltatók elutasították oldalunk javasla-
tát, hogy a december 24-e legyen munkaszüneti nap. Ezzel
a kormányoldal is egyetértett, azzal a kitétellel, hogy ezen
újabb munkaszüneti nap bevezetésérõl a Munka Törvény-
könyve módosítása keretében lehet tárgyalni.

A harmadik napirendi pontban, az üzemi és közalkal-
mazotti tanácsi választásokkal kapcsolatos egyes kérdé-
sek szabályozásával kapcsolatban az az állásfoglalás szü-
letett, hogy az OÉT Munkajogi Bizottsága – rövid határ-
idõn belül – ismételten tekintse át a jogszabály tervezetet
törvényességi és alkotmányossági szempontból2.

2004. szeptember 13.
Szeptember 13-án került sor a következõ OÉT plená-

ris ülésre, méghozzá egy, de annál jelentõsebb napiren-
di ponttal, amelye a kormány terjesztett elõ: A 2005.
évi adó-, és költségvetési javaslatok megvitatása, vala-
mint a jövõ évi bértárgyalások megkezdése. Az ülés
teljesen szokatlanul percnyi pontossággal kezdõdött, és
mikor egy-két perces késéssel megérkeztem alig fértem
be a terembe úgy tele volt. A tárgyalóasztalnál a szoci-
ális partnerek részérõl az elnökök ültek, s azoknak, s
nekünk rendszeres résztvevõknek alig jutott hely a hátuk
mögötti székeken az újságíróktól. A kormányoldali asztal
közepén a miniszterelnököt helyettesítõ miniszter fog-
lalt helyett és folyamatosan beszélt. Lényegében azt
mondta el, amit akkor már egy hete mindenütt elmon-
dott. Közben a kényszerintézkedéseket úgy próbálta
eladni, mintha a munkavállalók érdekében tennék. Pl.
a közigazgatás karcsúsítása, jelentõs köztisztviselõi
létszám elbocsátása. De beszélt az adótörvényekrõl, a
foglalkoztatáspolitikáról és a közmunkaprogramról is.
Jelentõsen (ötven százalékkal) csökkenteni kívánják a
munkáltatók TB terheit azoknál, akik elsõ munkahely-
re lépõket, akik GYES-rõl visszatérõket és akik ötven
év fölötti tartósan munkanélkülieket alkalmaznak. Ki-
jelentette, hogy négyszázezer új munkahelyet kívánnak
létrehozni. Elmondta azt is, hogy támogatja a munka
törvénykönyve módosítását, ugyanis erõsíteni kell a
munkavállalók jogvédelmét, a jogbiztonságot, a mun-
káltatók és munkavállalók közötti együttmûködési kény-
szert. A jövedelmekkel kapcsolatban kijelentette, hogy
örömmel veszi, ha a mielõbb elkezdõdik a tárgyalás a
minimálbérrõl, és a kialakult megállapodást a három
oldal elfogadja. A versenyszférában bruttó 4,5 százalé-
kos keresetnövekedésben gondolkodnak, s közszférá-
ban is javaslatot fognak tenni az OKÉT-ben hasonló
nagyságrendû növekedésre.

Az ülési sorrend jóvoltából oldalunk reagálhatott elõ-
ször az elhangzottakra, s mint ez ilyenkor szokás meg is
történt. Nem oldalálláspont hangzott el, hanem az asztal-
nál ülõk mindegyike megszólalt szép egymásutánban.

A sort az MSZOSZ elnöke kezdte, aki a hozzászólása
elején a munkahelyi biztonságát, a bérkifizetés biztonsá-
gát és garanciáját hangsúlyozta, és kijelentette, hogy olda-
lunk a teljesítményeknek megfelelõ bérekben érdekelt. Nem
indulunk jó alapról, mondta, ugyanis a reálkeresetek csak
0,3 százalékkal nõttek. Észrevehetõen kívánunk közeled-
ni, az Unió mai szintjéhez, de a meglévõ munkahelyek
megtartása is fontos. A 2005. évi bérekkel kapcsolatban
a napokban alakítjuk ki az álláspontunkat, de az oldalon
egyetértés van abban, hogy 4,0-4,5 százalékos reálbér
növekedést akarunk. Érdekeltek vagyunk abban, hogy a
bérnövekedés minél alacsonyabb inflációnövekedés mellet
történjen, de nem tudjuk elfogadni, hogy csak az adó-
csökkentés emelje a bért. Bruttó béremelést akarunk.

A minimálbérrel kapcsolatban kijelentette, hogy a
következõ ülésre elõterjesztjük javaslatunkat. Az olda-
lunk szerint 2005-ben a minimálbérnek az átlagkere-
setet meghaladóan kell emelkednie, és el kell, érnie a
létminimumot, valamint az átlagkereset hatvan száza-
lékát mondta.

Az egyéb kérdésekre reagálva elmondta, hogy igényt
tartunk a Munka Törvénykönyve és a kapcsolódó jog-
szabályok revíziójára, mert most a munkáltatók erõ-
fölényben vannak. Itt megjegyezte azt is, hogy egy dolog
a törvények megléte, és egy másik, hogy hogyan tartják
be õket. E téren még nagyon rossz a helyzet. Mondan-

1 A téma már többször szerepelt az OÉT plenáris ülésén, de minden esetben elhalasztottuk a megállapodást. Több konföderációnak is komoly kifogásai voltak
a tervezettel kapcsolatban. Én például nem tudtam támogatni, hogy a részvételi reprezentáció egyik eleme az üzemi-, közalkalmazotti tanácsokon való
szereplés mértéke legyen, mivel már évek óta napirenden volt a közalkalmazotti tanácsok megszûntetése, és egy másfajta reprezentációs számítás.
2 Mint az elõzõ tudósításból már tudják Kedves Olvasóim a téma közalkalmazotti tanácsi részét az élet megoldotta. A jövõben nem kell a választások
eredményeit összeszámlálni.
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dóját a következõkkel zárta: ha komoly az a kijelen-
tés, hogy a kormány a munkavállalók oldalára áll,
nem ülhet ölbetett kézzel.

Egyetértünk, javítani kell a munkavállalók érdekvédel-
mét, kezdte az Autonómok elnöke hozzászólását. Az OÉT
a hazai érdeklegyeztetés legfontosabb fóruma,
ezért a miniszter megjelenése súlyt ad neki
folytatta a hozzászólását. Ezek után egy a
tagszervezeteit érintõ szakmai kérdésre tért
át. Tarthatatlan a GKM jelenlegi közlekedési
politikája mondta. Úgy tûnik a közlekedésnek
nincs gazdája, ezért önálló közlekedési tárcá-
ra lenne szükség.

Az adókérdésekrõl még nincs álláspon-
tunk szólt a SZEF elnöke. Azt viszont tár-
gyalási alapnak tekintette, hogy a közszfé-
rában a bérek a versenyszférához hasonló-
an alakuljanak. A közszférában az idén 3-
4 százalékos reálbércsökkenés volt folytatta, és a meg-
állapodás sem teljesült. Az igazgatás kiadásai csök-
kentésének a szándékát meg lehet érteni, de nem
mindegy, hogy a tényleges csökkentés hogyan történik,
mondta. Szerinte, és ez a mi véleményünk is, a „fûnyí-
ró elv” alkalmazása nem elfogadható módszer. Meg
kell vizsgálni, hogy minek a következtében, politikai
okokból, vagy más vonatkozásban nõtt a létszám, hogy
érdembe lehessen intézkedni. A létszámot a feladatok
tükrében kell alakítani, valamilyen szakmai koncepció
alapján. Ebbõl következõen több tízezreses létszám-
csökkentést „fûnyíróval” végrehajtani nem racionális
megoldás. A közigazgatás nemcsak a benne dolgozók
ügye nyomatékosította az érveit, kijelentve, hogy minél
elõbb tárgyalni szeretnénk a témáról.

A Munkástanácsok elnöke kapta meg ezután a szót, aki
elmondta, hogy a helyzet sok lehetõséget tartalmaz, és ne
menjünk el a pozitív szándékok mellett. Majd megjegyez-
te: ma olyan lett kimondva, ami eddig még nem. A bérek,
jövedelmek a gazdaság javításának eszközei. Végül fölhív-
ta a figyelmet az Uniós bérfelzárkóztatás prioritásának
fontosságára.

Az ÉSZT elnöke méltányolta az elhangzottakat, remél-
ve, hogy azok a késõbbiekben tettekké válnak. Az állam-
háztartási törvényt egyszer már végig kell „csinálni”, és ha
kialakul egy végleges álláspont, végre kell hajtani. Rendkí-
vül fontos a feladatok és feltételek összhangja. Bár a „szék
határozza meg a tudatot” reméli, hogy a helyzet nem fog
megváltozni, és egy alapvetõ koncepció mellett mennek
végbe a dolgok.

Végül spanyolországi tapasztalatai alapján elmondta,
hogy nagyon jól tud mûködni az érdekegyeztetés üzemi
tanácsok és közalkalmazotti tanácsok nélkül is. Nem
biztos, hogy a német modell az egyedüli jó.

A szó ezek után a munkáltatói oldalra került, ahol
hasonló részletességgel hangzottak el a hozzászólások.

Nem jó, hogy még meg sem alakult az új kormány és
a szakszervezetek már erõteljes nyomást akarnak gya-
korolni rá, mondta a GYOSZ elnöke, kijelentve azt is,
hogy az MT mûködik, nincs szükség a módosítására,
majd hosszan fejtegette a gazdasággal kapcsolatos el-
gondolásait.

A VOSZ elnöke szerint nekünk (a három oldalon ülõk-
nek) együtt kell a közös célt megfogalmazni, mert uniós
tagok lettünk. Bekerültünk a közös piacba, ami az adók
versenyérõl szól, és amire még nem készültünk föl. Ilyen
bérköltségekkel Magyarország soha nem lesz versenyké-
pes, ezért félõ, hogy az ország ki fog ürülni. Cél, hogy a
bérköltségek nagyobb része annál maradjon, akinek fize-
tünk. A legnagyobb baj, hogy a fizikai munkást a keres-
kedõk elviszik. Termelõ ipar kell! Jelentette ki nyomaték-

kal. Végül megjegyezte, hogy feloldhatatlan ellentét van a
versenyszféra és a nem versenyszféra szakszervezetei kö-
zött. Az olcsó, hatékony államra, és a jól megfizetett hi-
vatalnokokra pénzt kell áldozni. A közszféra bérkövetelé-
seire hivatkozva megjegyezte, hogy Magyarországon min-

denkinek alacsony a jövedelme.
Az IPOSZ képviselõje a kis és nagyvállalko-

zók közötti különbségrõl beszélt. Fontos a
magyar ipar, a nemzeti ipar támogatása. Végül
megjegyezte: gond lesz, ha az ÁFA rendszer
nem kerül revízió alá.

Az agrármunkáltatók egyik képviselõje sze-
rint a konkrétumokról való tárgyalás elõtt elvi
megállapodásra van szükség. Át kell tekinteni
azokat a kérdéseket, a melyek a dolgokat be-
folyásolják. Ugyanis gond, hogy Magyarország
leépíti az export szubvenciókat, és a mezõgaz-
dasági támogatás leépítése tipikus.

Ezek után miniszterelnökként tárgyaló miniszter rea-
gált az elhangzottakra. Kérdés, hogy minek a felzárkózá-
sáról beszélünk? Magyarországnak kell felzárkóznia, vála-
szolt mindjárt a saját kérdésére. Annak a Magyarország-
nak, amelyik bérbõl él. Ennek viszont alapfeltétele a tel-
jesítmény. Segíteni kell, hogy kiszámítható és stabil vi-
szonyok legyenek a munkaerõpiacon, amelynek rugalmas-
nak kell lennie. Probléma a lakosság statikussága.

Az OÉT-ben kötött korábbi megállapodásokat magunk-
ra nézve kötelezõnek tartjuk, folytatta, természetesnek
tekintve, hogy az elõzõ megállapodásokat be kell tartani3.
Majd megjegyezte, hogy szeptemberben, kb. 24-e környé-
kén még egy formális OÉT is lesz. Az a normális, ha vita
van, zárta beszédét, majd elköszönt és elment.

Öt perc szünet után a pénzügyminiszteré volt a szó, aki
fölvezette a konkrét gazdasági kérdések vitáját. Emlékez-
tetett minket arra, hogy tavasszal megállapodtunk egy
programban, és most ezért tudunk elõre haladni.

Magyarországon keressenek többet az emberek, és
minél több „maradjon a borítékban” mondta, de en-
nek az a föltétele, hogy az állam bizonyos kiadásaiból
fogjon vissza. Olcsóbb és hatékonyabb állam kell, is-
mételte meg a divatos szlogent. A TB járulék a legkri-
tikusabb helyzetben lévõ társadalmi csoportok szá-
mára érdemi belépést tehet lehetõvé a munkaerõ piac-
ra. Majd arról beszélt, hogy fedezet nélkül nem lehet
adót csökkenteni, ezért Magyarországnak nagyobb tel-
jesítményekre van szüksége. Mondandója befejezése-
ként péntekre meghívta a társaságot egy kávéra, hogy
tovább beszélgethessünk a gazdasági kérdésekrõl.

Az oldalegyeztetéskor még semmilyen információnk nem,
volt, ezért kialakult álláspontunk sincs válaszolt az olda-
lunk szóvivõje. Azért jöttünk el, hogy megtudjuk van-e
egyetértés az alapelvekben. Tavaly hasonló volt a helyzet,
folytatta, de az oldalunk adórendszert érintõ kérdésre a
kormány mozgástér hiányában nem tudott érdemben
reagálni. Fogadóképes lesz-e a kormány a konkrét javas-
latokra, kérdezte, mert tavaly is volt javaslatunk, de mag
sem hallgatták. Emelkedõ minimálbérnél milyen adójóvá-
írás lesz a rendszerben? Az üdülés, az étkezési hozzájá-
rulás, a juttatások, a szakszervezetek mûködési feltétele-
inek segítése hogyan fog alakulni, kérdezte még.

A munkáltatói oldal sincs könnyû helyzetben, mondta
a szóvivõjük, megjegyezve azt is, hogy részletes észrevéte-
leiket majd írásban fogják átadni. Az adótörvény változ-
tatási javaslatok nincsenek összefüggésben az általuk
fontosnak tartott elvekkel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy
nem arról volt szó, hogy az Eü-járulék mértékének csök-
kenése csak novemberben fog bekövetkezni.

Még futottunk néhány kört, majd egyetértve a folyta-
tással abbahagytuk a tárgyalást.

3 No ezzel eddig nem mindenki volt így.
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Elkapkodott törvénymódosítás, avagy a 65 évesek kényszernyugdíjazása
Az Országgyûlés a költségvetési zárószavazás

elõtt egy héttel elfogadta, hogy a köztisztviselõket
és a közalkalmazottakat kötelezõ nyugdíjba kül-
deni, amint elérik a 65 éves kort.
Menteni a menthetõt, annyit lehetett elérni, hogy
a zárószavazás elõtt néhány órával az Alkotmány-
ügyi Bizottság módosító javaslatát fogadta el az
Országgyûlés:

”A közalkalmazotti jogviszony megszûnik a 65. élet-
év betöltésével, kivéve, ha más törvény ettõl eltérõen
rendelkezik. A MTA rendes és levelezõ tagjai, az MTA
doktorai, illetve az Akadémiai tv. 28.§-a alapján ezek-
kel egyenértékû tudományos fokozatokkal rendelke-
zõk esetében a 70. életév betöltésével.”

Elõször nézzük, mi a helyzet a 65 évesek  közal-
kalmazotti jogviszonyának megszûnésével:
Ha valaki eléri az öregségi nyugdíjra való jogosultsá-
got, és a munkáltatója nyugdíjba küldi, vagyis meg-
szünteti a közalkalmazotti jogviszonyát, akkor az
illetõnek a közalkalmazottként eltöltött idõ alapján
felmentési idõ jár. A felmentési idõ viszont csak
akkor jár, ha az illetõ úgy megy nyugdíjba, hogy a
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetHETÕ. Har-
minc éves közalkalmazotti jogviszony esetében nyolc
hónap felmenési idõre jogosult a kollega, a felmen-
tési idõ fele alól a munkáltató köteles a munkavég-
zés alól a közalkalmazottat felmenteni, a felmentési
idõ másik fele alól pedig felmentheti. Az új szabály
szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya
megszünteTETENDÕ, vagyis a 65 életév betöltése
miatt megszûnik, akkor nem jogosult a felmentési
idõre. Ebbõl tehát az következik, hogy ha a 64 éves
és 4 hónapos közalkalmazottat nyugdíjba küldik,
akkor nyolc hónap felmentési idõ esetén a közal-
kalmazotti jogviszonya ugyanúgy a 65. életéve be-
töltésével szûnik meg, mint annak, akinek közal-
kalmazotti jogviszonya a 65. életév betöltése miatt
szûnik meg, és nem jogosult felmenési idõre.

Most nézzük a kivételt:

”.. kivéve, ha más törvény ettõl eltérõen rendel-
kezik.” kitétel biztosítja, hogy a Közalkalmazotti
tv. és a Felsõoktatási Törvény rendelkezései ne
legyenek ellentétesek.
”Az MTA rendes és levelezõ tagjai, az MTA dokto-
rai, illetve az Akadémiai tv. 28.§-a alapján ezek-
kel egyenértékû tudományos fokozatokkal rendel-
kezõk esetében a 70. életév betöltésével.” (szûnik
meg a közalkalmazotti jogviszony) rész értelmezé-
se már nem egyszerû. Ezt bizonyítja, hogy a rádi-
óban nyilatkozók folyamatosan arról beszélnek,
hogy a tudományos fokozattal rendelkezõ közal-
kalmazottakra a 70 év vonatkozik, pedig az idé-
zet nem ezt tartalmazza.

A 70. életév az MTA rendes, és levelezõ tagjaira
vonatkozik, valamint az MTA doktoraira, ez egyér-
telmû. Az ez után következõ rész már érdekesebb,
mert úgy érthetõ, hogy az Akadémiai tv-ben az MTA
doktoraival egyenértékûnek megállapított tudomá-
nyos fokozattal rendelkezõkre érvényes.

Az Akadémiai tv. 28. § A Doktori Tanács alap-
szabályában megállapíthatja a jelen törvény ha-
tálybalépése elõtt odaítélt tudomány doktora fo-
kozat, és a honosított külföldi tudományos foko-
zat e törvény szerinti MTA Doktora címmel való
egyenértékûségét. A félreértéseket az okozza, hogy
jelenleg tudományos fokozat az egyetemi doktori
fokozat, a PhD.

Mi ebbõl a tanulság? A közalkalmazottakat érin-
tõ módosításokat az érintettekkel való egyeztetés
nélkül nem illik, és nem is célszerû beterjeszteni,
pláne elfogadni.

A TUDOSZ továbbra is úgy véli: annak megíté-
lése, hogy valaki képes-e munkáját maradéktala-
nul ellátni 62 éves kora után is, a munkaadója
feladata, és felelõssége. Az viszont, hogy e felada-
tának az intézmény vezetõje megfelel-e, a kineve-
zõ felelõssége. Ezeket a felelõsségeket nem kellene
elvenni/átvállalni az Országgyûlésnek.

Állásfoglalás kérés a Foglalkoztatási HivataltólÁllásfoglalás kérés a Foglalkoztatási HivataltólÁllásfoglalás kérés a Foglalkoztatási HivataltólÁllásfoglalás kérés a Foglalkoztatási HivataltólÁllásfoglalás kérés a Foglalkoztatási Hivataltól
A TUDOSZ ezév január végén levelet küldött a Foglalkoztatási Hivatal Jogi Fõosztályának a
következõk miatt:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény ed-
digi értelmezése szerint a nyugdíjba vonuló közal-
kalmazottnak általában nyolc havi felmondási idõ
jár, a közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idõ
végével szûnik meg. Az Országgyûlés a Költségve-
tési törvényben módosította a Kjt-t, és úgy rendel-
kezik, hogy a 25§ e. szerint a közalkalmazotti
jogviszony a 65.  életév betöltésével megszûnik
(kivéve ..). A szakszervezet az alábbi kérdéseket
intézte a fõosztálynak:  1. Jár -e felmentési idõ
azoknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonya a
65. életév betöltése miatt szûnik meg?

2. Amennyiben jogosultak a felmentési idõre,
akkor a törvény hatálybalépését figyelembe véve
hogyan értelmezendõ a nyolc havi felmentési idõ?
Amennyiben nem jogosult a felmentési idõre az,
akinek közalkalmazotti jogviszonya a 65. életév
betöltésével szûnik meg, nem jelent-e ez diszk-
riminációt? (Hiszen aki 64 év és négy hónapo-
san vonult nyugdíjba, az jogosult a nyolc havi
felmentési idõre, és –ha a törvényt eddig helye-
sen értelmeztük–  közalkalmazotti jogviszonya
ugyancsak a 65. életévének betöltése napján
szûnik meg.)
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Egy éves a Nemzeti Kutatási és TEgy éves a Nemzeti Kutatási és TEgy éves a Nemzeti Kutatási és TEgy éves a Nemzeti Kutatási és TEgy éves a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalechnológiai Hivatalechnológiai Hivatalechnológiai Hivatalechnológiai Hivatal
Több lesz a kutató-fejlesztõvállalat?

Az Innovációs Alaptörvény elfogadását viharos
viták elõzték meg, elsõsorban a vállalkozói szféra
fogadta ellenérzéssel, mert az innovációs hozzájá-
rulást a vállalkozók újabb tehernek érezték. Egy
év alatt bebizonyosodott, hogy nagyon szép szám-
mal jelentkeznek befektetésre hajlamos innovatív
vállalkozók, akik fantáziát látnak a kutató-fejlesz-
tõ tevékenységben, és igyekeznek visszapályázni
az alapba fizetett összegeket. Így remélhetõ, hogy
a jelenleg még csekély számú kutató-fejlesztõvál-
lalatok száma tetemesen megnövekszik, ami a
versenyképes Magyarország megteremtésének zá-
loga. Az Innovációs törvény falakat bont le a vál-
lalkozások és a közszféra között, lehetõvé teszi,
hogy egyetemi és akadémiai kutatók, idõlegesen
felfüggesztve közalkalmazotti státusukat, vállalko-
zásban vegyenek részt, találmányaik és kutatási
eredményeik megvalósítása végett.

A pályázati rendszerek reformjáról elhangzott,

hogy az NKTH olyan zsûriket hozott létre, ame-
lyek lehetetlenné teszik az összefonódásokat. Ilyen
kicsi országban, mint hazánk, igen nehéz olyan
bíráló bizottságokat kialakítani hazai vezetõ szak-
emberekbõl, akik teljes mértékben elfogulatlanok
lennének. Éppen ezért nemzetközi bírálóbizottsá-
gokat hoztak létre, amelyekben az Akadémia kül-
földön tevékenykedõ tiszteletbeli tagjai zsûriznek,
s támadhatatlanul elfogulatlanok. A jövõben pe-
dig az angol nyelvû pályázás lehetõvé teszi, hogy
külföldi szakemberek döntsenek a magyarországi
növekvõ támogatásokról az alkalmazott kutatá-
sok esetében.

Boda Miklós méltatta az egyetemek növekvõ
szerepét a regionális tudásközpontok fejlesztésé-
ben és e tekintetben is nagyobb támogatást ígért.
Magyar Bálint többszörösen kiemelte a Hivatal
fontosságát, újszerûségét és jelezte, hogy bizal-
ma teljes az NKTH vezetõje iránt.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. december 6-i ülésének (AKT 8/2004.) állásfoglalásai

Napirend:
1. Javaslat igazgatói megbízásokra.
2. Tájékoztató a 2286/2004.(XI. 17.) Korm. hatá-

rozat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységrõl.
3. Tájékoztató a kutatóhelyek 2004. évi beszá-

moltatásának szempontjairól és irányelveirõl.
4. Az MTA kutatóintézeti hálózatának SWOT

elemzése.
5. Egyebek:  Javaslat az AKT 2005. I. félévi

munkatervére.

AKT 1/8/2004. (XII. 6.) állásfoglalás:
Az AKT állást foglalt a 2004-ben lejáró igazgatói

helyekre beérkezett pályázatokról, az új igazgatói
megbízásokról az írásos elõterjesztés alapján.

Az AKT egyhangú javaslatot tett az alábbi igaz-
gatói megbízások kiadására:

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Bíró Péter,
Szegedi Biológiai Központ (fõigazgató) Dudits Dé-
nes, FKK Földrajztudományi Kutatóintézet
Schweitzer Ferenc, Talajtani és Agrokémiai Kuta-
tóintézet Németh Tamás, Atommagkutató Intézet
Lovas Rezsõ, KFKI Részecske- és Magfizikai Kuta-
tóintézet Szõkefalvi-Nagy Zoltán, Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Kutatóintézet Balázs Lajos,
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Kollár
János, Nyelvtudományi Intézet Kenesei István,
Közgazdaságtudományi Intézet Fazekas Károly.

AKT 2/8/2004. (XII. 6.) állásfoglalás:
A testületet Szegõ Károly fõosztályvezetõ tájékoz-

tatta az innovációs törvényhez kapcsolódó 2286/
2004. (XI. 17.) Korm. határozat végrehajtásával
kapcsolatos tevékenységrõl. A tájékoztató a Kor-

mányhatározat 1., a 4. és a 10. pontjait emelte ki,
mint amelyek a leginkább érintik az Akadémiát.
Meskó Attila fõtitkárhelyettes kérte a testület tag-
jait, hogy a teendõkkel kapcsolatos javaslataikat
jutassák el az ezzel foglalkozó bizottsághoz, az õ
e-mail címére.

A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 3/8/2004. (XII. 6.) állásfoglalás:
Az AKT tagjai tájékoztatást kaptak a kutatóhe-

lyek 2004. évi beszámoltatásának szempontjairól
és irányelveirõl. A testület tagjai kézhez kapták a
beszámolókat bekérõ levelek és az útmutatók
szövegét. Hasonló szempontokat érvényesítve ké-
rik be valamennyi támogatott kutatóhelytõl is a
beszámolót.

Az AKT a tájékoztatást egyetértõen tudomásul
vette.

AKT 4/8/2004. (XII. 6.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta az MTA kutatóintézeti hálóza-

tának SWOT elemzését. Az elemzés annak érdeké-
ben készült, hogy az Akadémia eredményesen
mûködhessen közre a Nemzeti Fejlesztési Terv elõ-
készítésében.

Az AKT a SWOT elemzést – pontosítások után
– jó eszköznek tartotta arra, hogy az Akadémia
vezetése a tudománypolitikai tevékenysége so-
rán hasznosítsa.

AKT 5/8/2004. (XII. 6.) állásfoglalás:
Egyebek körében a testület
– elfogadta az AKT 2005. I. félévre szóló mun-

kaprogramját.
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Bush és Kerry a tudományról
A Science amerikai tudo-

mányos hetilap a mostani
elnökválasztási kampány-
ban is az olvasók elé tárta
a két jelölt tudománypoliti-
kai kérdésekrõl vallott né-
zeteit. Alapvetõ területeken,
például az ûrkutatást, a
globális felmelegedés okai-
nak megítélését vagy az
õssejtkutatást illetõen jelen-
tõsen eltérnek az álláspont-
ok.

A Science szerkesztõsége
még június közepén azonos
kérdéssort küldött a két

jelöltnek, a válaszokat augusztus közepére vár-
ták. John Kerry szenátor idõben válaszolt, Geor-

ge W. Bush elnök kampánycsapata azonban há-
rom hetet késett, ezért csak az október 1-jei szám-
ban jelentek meg a válaszok.

Az elsõ kérdés ugyanaz volt, mint négy évvel
ezelõtt: mûszaki-tudományos szempontból mit tart
legfontosabbnak, mik a prioritásai. Bush négy éve
az oktatást emelte ki, most pedig a mindenki
számára hozzáférhetõ, nagy sávszéleségû
internetet, a hidrogén-energiaforrásra alapozott
gazdasághoz vezetõ kutatásokat, illetve a tudo-
mány és a mûszaki fejlesztés bekapcsolását a
terrorizmus elleni harcba. Kerry kiegyenlítetteb-
ben osztaná el a kutatástámogatást - az egyik
legfontosabb kérdésnek a jelenlegi õssejtkutatási
politika megváltoztatását tartja, továbbá a koráb-
bi idõszaknak megfelelõ, a mostaninál magasabb
rangra (Assistant to the President) emelné az el-
nök tudományos-mûszaki tanácsadóját.

Új bizonyíték a stressz és a rák kapcsolatára
Fokozza-e vajon a stressz a bõrrák kialakulását? A Johns Hopkins Kimmel Rákkutató Köz-
pont kutatóinak egereken végzett kísérletei arra engednek következtetni, hogy lehet ilyen kap-
csolat, a betegségre fogékony példányoknál a krónikus stressz felgyorsíthatja a folyamatot.

A kutatás eredményei szerint a stressznek és ult-
raibolya sugárzásnak kitett egerek esetében a
stresszmentes környezetben élõ rágcsálóknál megfi-
gyelhetõ átlagos idõ fele alatt fejlõdik ki a bõrrák. A
kutatást vezetõ Francisco Tausk rámutatott a már
ismert tényre: a krónikus stressz gyengíti az im-
munrendszert. Ahhoz azonban, hogy hatásos keze-

lési módszereket tudjanak
kidolgozni, elengedhetetlen
a stresszfaktorok bõrrákot
okozó mechanizmusának
pontos megismerése.

Tausk és munkatársai
összesen negyven egérnél
stresszes állapotot váltottak
ki rókák vizeletével, és nagy
mennyiségû ultraibolya su-
gárzásnak tették ki õket. Az
elsõként megbetegedett rág-
csálónál a vizsgálat nyolca-
dik hetében észlelték az
elsõ bõrtumort. Azok az
egyedek, amelyek stressz-
nek nem, csak UV-sugár-
zásnak voltak kitéve, 13

héttel késõbb betegedtek
meg. A 21 hetes vizsgálat
végén a 40 stressznek ki-
tett egérbõl 14 bõrén leg-
alább egy helyen megjelent
a daganat. A stresszmentes
környezetben tartott kont-
rollcsoport egyedei közül
csupán kettõnél alakult ki
bõrrák.

Bizonyított, vitathatatlan
tény, hogy a krónikus
stressz csökkenti az im-
munrendszer azon sejtjeinek aktivitását, amelyek
felismerik a szervezetbe behatoló vagy kóros sej-
teket és azok elpusztításukról gondoskodnak. Ez-
zel szemben a rendszertelenül fellépõ, rövidebb
ideig tartó akut stressz felpörgeti az immunrend-
szert, így feltehetõen ellentétes hatása van.

Tausk és munkatársai azon fáradoznak, hogy a
krónikus stressz által elõsegített daganatképzõ-
dés folyamatát részleteiben megismerjék. A kuta-
tás eredményeirõl a Journal of the American
Academy of Dermatology címû szaklap számol be.

Cseh Júlia [origo]
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