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Napirend:
1. A 2005. évi beruházási keret tudományterü-

letek közötti felosztásának elvei
2. Javaslat az Akadémiáról szóló törvény érvé-

nyesítésére (Kálmán Alajos, Márta Ferenc és
Simonyi Miklós elõterjesztése alapján)

3. Egyebek:
– Igazgatói pályázatok 2005 elsõ félévében.

AKT 1/1/2005. (I. 31.) állásfoglalás:
A testület elfogadta, hogy az 1. napirend kereté-

ben a 2005. évi gép-, mûszer beruházási keret
mellett sor kerüljön a 2005. évi fiatal kutatói ál-
láshelyek keretének tudományterületi aránya
meghatározására is.

a) A szóbeli elõterjesztés szerint 2005-ben a ko-
rábbi éveknél jelentõsen kevesebb jut gép-, mûszer-
beruházás céljaira (200 M Ft.). Tekintetbe véve az
élettudományok súlyának növekedését jelzõ nem-
zetközi trendet, az akadémia fõtitkára – az MTA
elnökével egyetértésben – az elõzõ évek élettudomá-
nyok: 30 százalék, matematika és természettudo-
mányok: 57 százalék, társadalom-tudományok:
13százalékos arányával szemben 40–40–20 száza-
lékos felosztási arányt javasolt.

Az AKT tagjai 12 igen, 10 nem szavazattal úgy
foglaltak állást, hogy a 3 tudományterületi szóvi-
võbõl, illetve a 3 kuratóriumi elnökbõl álló bizott-
ság mindenki számára elfogadható kompro-
misszumos javaslatot dolgozzon ki a 2005. évi
beruházási keret tudományterületi felosztásáról és
terjessze a testület elé.

b) A fiatal kutatói álláshelyek felosztására vonat-
kozó szóbeli elõterjesztés örömmel állapította meg,
hogy 2005-ben 110-re nõtt a keret. Javasolta, hogy
a tavalyi évhez hasonlóan – kiemelve az élettudo-
mányi kutatásokat - a tudományterületek szerinti
felosztás: élettudományok 40 százalék, matemati-
ka és természettudományok 40 százalék, társada-
lom-tudományok 20 százalék legyen.

Az AKT 17 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szava-
zattal a fiatal kutatói álláshelyek tudományterü-

leti elosztására vonatkozó javaslat elkészítését is
a fenti összetételû bizottságra bízta.

AKT 2/1/2005. (I. 31.) állásfoglalás:
Az AKT foglalkozott Kálmán Alajos, Márta Fe-

renc és Simonyi Miklós elõterjesztésével, amely-
ben az Akadémiai törvénnyel és Alapszabállyal
való ütközésekre hivatkozva kérték a testület
állásfoglalását a Kémiai Kutatóközpontban kiala-
kult helyzettel és gyakorlattal kapcsolatban.

- 17 igen, 4 nem és 2 tartózkodó szavazat mel-
lett az AKT az elõterjesztést és az MTA Titkárság
fõosztályainak válaszát tájékoztatásként tudomá-
sul vette. További vitát a Kémiai Kutatóközpont
SzMSz-ének módosításáról csak akkor folytat, ha
azt az arra illetékes fõigazgató kezdeményezi.

– 21 igen, 2 nem szavazattal az AKT felkéri az
MTA Titkárság részérõl Szegõ Károlyt és a Teplán
István vezette bizottságot, hogy az elhangzottak
alapján tekintse át a helyzetet és javaslatot ter-
jesszen elõ a felmerült problémák végleges  meg-
oldására.

AKT 3/1/2005. (I. 31.) állásfoglalás:
Egyebek keretében
– tájékoztatást kapott a testület az igazgatói

állásokra beérkezett pályázatokról,
– Az AKT egyhangú szavazással egyetértett

abban, hogy Horváth Gyula pályázata kerüljön
a Regionális Kutatások Központja kutatói közös-
sége elé véleményezésre.

– Az AKT 2 tartózkodás mellett megszavazta,
hogy a Társadalomtudományi Kuratóriumban a
megbízatásáról lemondott Komlós Katalin helyé-
be Kárpáti János lépjen.

– Az AKT tudomásul vette, hogy Falus András
által vezetett kutatócsoport nevét MTA-SE Mole-
kuláris Immunológiai Kutatócsoportról MTA-SE
Immungenomikai Kutatócsoportra módosítja.

– Halász Béla a Jelölõbizottság munkájáról és a
fõtitkárjelöltek AKT véleményezésének lehetséges
idõpontjáról adott tájékoztatást.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. január 31-i ülésének (AKT 1/2005.) állásfoglalásai

Sótonyi Péter Tamás: Az állatok mozgásá-
nak elemzése - A csirke kikelésétõl a

Spanyol Lovasiskoláig
Az elõadás diagramok, animációk és filmek segítségé-

vel mutatja be a csirkemagzat, illetve az emberhez legin-
kább közel álló két háziállat, a kutya és a ló testfelépí-
tését és mozgását. Választ kapunk arra, hogy hogyan
tudja a kiscsirke feltörni a tojás héját, vagy hogy miért
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képes a csikó születését követõen rögtön összerendezett
bonyolult mozgáskombinációkra, eltérõen a lassabban
fejlõdõ kutyától, illetve embertõl. A ló testfelépítése két-
konzolos, ívhúros hídhoz hasonlítható, ez a különleges
statikus rendszer teszi lehetõvé, hogy álló helyzetben is
képes aludni. Végtagcsontjai hatalmas nyomóerõkkel, inai
óriási húzóerõkkel szemben ellenállóak, amit honfoglaló
õseink az íjkészítés során már tapasztalatból ismertek.
Napjainkban a kutya és a ló mozgásának elemzése a
legmodernebb technikai eszközök felhasználásán alapul.

Az elõadás helye és idõpontja: Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Épü-
lete (Budapest XI., Magyar tudósok körútja -régi ne-
vén Pázmány Péter sétány - 2.), Kozma László nagyelõ-
adó; 2005. április 4., 19:30
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Az Olvasók elõtt is nyilvánvalóan ismeretes, hogy Magyarország gazdasága nehéz évet zárt 2004-ben
és 2005-ben sem remélhetünk túlzott változást, vagy jelentõs javulást. A nehézségek ellenére a gazda-
ság helyzete stabil, és ha nem is a kívánt ütemben, de kisebb mértékben pozitív elmozdulás prognosz-
tizálható.

Az Akadémia költségvetése hasonlóan más
költségvetési fejezetekhez fejlesztést nem tesz
lehetõvé, komoly erõfeszítést igényel a
szintentartás is. A költségvetési támogatás
ahhoz elegendõ, hogy központi feladataink ne
maradjanak el, csupán megvalósításuk mér-
téke csökken. Így az Akadémia, ha kisebb
mértékben is, de továbbra is támogatja a
tudományos könyv- és folyóirat-kiadást, a
határon túli magyarok kutatásait, a tudomá-
nyos társaságokat, valamint a Nagy Imre Ala-
pítványt. A tervezett beruházások, felújítá-
sok munkálatainak folytatása okoz gondot,
mivel az erre biztosított összegek elmarad-
nak a korábbi évek forrásaitól. Talán a különbözõ
infrastrukturális pályázatokból sikerül ezt pótolni. A
fiatal kutatói pályázatokra és a Bolyai ösztöndíjakra a
hat százalékos bérfejlesztési keret biztosított és ezen-
kívül további közel 100-100 millió forint fejlesztésre
is lesz lehetõségünk, és ez örvendetes. A kutatóintéze-
teinknél sajnos már nem ilyen szerencsés a helyzet.
Az intézetek sajnos átlagosan nyolc-kilenc százalékkal
kevesebbõl gazdálkodhatnak idén, és a hat százalékos
illetményfejlesztési keretre sincs meg a teljes forrá-
suk. A kutatóintézeteink EU-s pályázatainak sikere
érdekében viszont a saját rész befizetésére további 1,5
milliárd Ft fejlesztési többlettel számolhatnak.

Az OTKA Programok költségvetési támoga-
tása idén úgy alakul, hogy lényegében a 2004.
évi elvonások utáni összeggel, illetve kerettel
gazdálkodhatnak.

Hadd tegyek egy nagyon fontos megjegyzést!
Ha csak 100 évre visszatekintünk, egy talál-

mány értékét akkor tíz-húsz százalékban a
benne rejlõ tudás, míg nyolcvan százalékban
a megvalósításához szükséges nyersanyag-szük-
séglet határozta meg. Az informatikai forrada-
lomnak is köszönhetõen, ez az arány napja-
inkra megfordult: egy felfedezés értékének
nyolcvan százaléka a szellemi hozzáadott érté-
kétõl függ. Ennek következménye, hogy a tu-

domány szerepe hihetetlenül felértékelõdött. Az Euró-
pai Unió meghirdette a tudás alapú társadalom megte-
remtésének célját és egyúttal tagállamait ösztönözte a
kutatás-fejlesztésre szánt összegek növelésére.

Ennek fényében az Akadémia 2005. évi költségvetési
támogatásával, de a 2006. évi várható támogatással
sem lehetek valójában elégedett. Mégis úgy vélem, a
körülmények ismeretében a tudomány támogatására
szánt összeg kisebb mértékben csökkent, mint az a
tárgyalások megkezdésekor várható volt. Ez is azt
bizonyítja, hogy a döntéshozók ugyanúgy tisztában
vannak a tudomány gazdaságfejlesztõ, életminõség-ja-
vító szerepével, mint mûvelõi.

A TUDOSZ felkésérére a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tájékoztatása:

Ahol érték az egészségAhol érték az egészségAhol érték az egészségAhol érték az egészségAhol érték az egészség
Az önkéntes egészségpénztárak napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügy finanszí-
rozásban. Ennek a piacnak az egyik meghatározó szereplõje az UNIQA Egészségpénztár, melynek tag-
létszáma megközelíti a 20.000 fõt, valamint a jogszabályi lehetõségeknek maximálisan teret adva  közel
5000 szolgáltatási helyen várja tagjait.

Pénztárunk különleges elõnye, hogy az UNIQA
Biztosító nemzetközi tapasztalataival segíti, hiszen
az egészségvédelemre, megelõzésre szakosodott és
ezzel vált Ausztria legnagyobb biztosítójává. Az
UNIQA Biztosító Rt. támogatása és tõkeereje, a
pénztár munkatársainak több éves szakmai ta-
pasztalata, orvos-szakmai háttere egyedülálló biz-
tonságot nyújt a pénztártagok, munkáltatók és
szerzõdött szolgáltatói számára.

A nyugodt jövõért
Az Ön nyugdíjpénztára az egyetlen olyan, a köz-

szolgálati dolgozók befektetését kezelõ nyugdíjpénz-
tár Magyarországon, amely mögött egy multinacioná-
lis nagyvállalat áll.

A közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ pénztártag-
jainkat az UNIQA Biztosító Rt. is kiemelt figyelemmel
kezeli. Egyes biztosítási termékekbõl (casco, kötelezõ,
lakás) kedvezményt nyújt tagjai részére (8-15%).

2005. március 01-tõl június 30-ig akciót hirde-
tünk. Az akció ideje alatt minden új belépõ ajándék-
ban részesül!

Ezen felül bármely közigazgatási szervnél dolgozó
pénztártagjaink között (minimum 50 db új belépés
esetén) egy-egy DVD lejátszót sorsolunk ki.

A sorsolás idõpontja 2005. július 30.
A szerencsés nyerteseket levélben értesítjük.
Kérdéseikkel, problémáikkal készséggel állunk

rendelkezésre a (06 1) 469-3646-os közvetlen te-
lefonszámon.

Vizi E. Szilveszter
a 2005. évi akadémiai költségvetésrõl

és az MTA pénzügyi helyzetérõl
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Beck Mihály a paratudományokról

Parajelenségek az Parajelenségek az Parajelenségek az Parajelenségek az Parajelenségek az AkadémiánAkadémiánAkadémiánAkadémiánAkadémián
A parajelenségekkel foglalkozó könyv különlegessége, hogy a tudomány oldaláról közelíti meg és
igyekszik magyarázni az egyébként tudományon túli észleléseket.

A Magyar Tudományos Akadémia nem kifejezetten
az a hely, ahol a paratudományokról szokás elõadást
tartani. Hogy mégis itt tartották a Parajelenségek és
paratudományok címû, most megjelent kötet bemuta-
tóját, annak leginkább az az oka, hogy ebben a könyv-
ben a “hivatalos” tudomány felõl igyekeznek megvilágí-
tani a tudományon túli kutatások, észlelések és ma-
gyarázatok hátterét. Mint a tegnapi eseményen elhang-
zott, az irracionalitás évtizedünkben tapasztalható tér-
hódításában szenzációhajhász média mellett a tudo-
mányos ismereteket kevéssé hatékonyan terjesztõ tu-
dósok is hibásak - Beck Mihály akadémikus könyve
most ebbõl az adósságból próbál ledolgozni vala-
mennyit.

Ahhoz, hogy a paratudományt a valóditól, a
paranormális jelenségeket a világban valóban megtör-
tént dolgoktól el tudjuk különíteni, a természettudo-
mány eszközrendszerénél használhatóbbat eddig sen-
ki sem kínált, a kötet tehát a természettudományi
megközelítés módszertanának bemutatásával indul
(például olyan alapvetésekkel, hogy egy kísérlet ered-
ményét akkor fogadhatjuk el, ha standard körülmé-
nyek közt megismételve az eredmény is ismétlõdik).

Azután máris belecsobban az olvasó a parapszicholó-
gia mélyvizébe, a távolbalátásba, a transzcendentális
levitációba, a bõrlátásba, a paranormális detektívek
munkásságának részleteibe. Külön fejezetek foglalkoz-
nak a paraszakemberek olyan kiemelt célterületeivel,
mint elõre nem látható események megjóslása, az örök-
mozgók és más energianyerõ eljárások, az alkímia
(például az aranycsinálás), a varázsvesszõs kutatá-
sok, az ufókérdés, vagy korunk slágere, az alternatív
gyógyászat.

Beck Mihály kötete nem akarja mindenrõl lerántani
a leplet. A könyv fõ erõssége, hogy rámutat: a látszó-
lag irracionális jelenségeknek is lehet racionális ma-
gyarázata - vagyis a tárgyalt témák némelyikét áttereli
a hihetõ tudomány térfelére. Emiatt sem a para-hívõk,
sem a végletekig szkeptikus, csak az akadémikus tu-
dásban bízók ízlésével nem fog találkozni. Ez a tény
persze a könyv sikerét is korlátozza: mint a méltatók
hangsúlyozták, manapság a megmagyarázhatatlan (vagy
félremagyarázható) dolgok sokkal nagyobb közönséget
érdekelnek, mint a világ megismerhetõ és megérthetõ
jelenségei.

Népszabadság

Beck Mihály akadémikus elsõ igen nagy port fel-
vert cikke, az áltudományok ellen még 1975-ben
jelent meg a Népszabadságban. Akkor került ki a
nyomdából egy könyv, amelynek az egyetemi oktató
szerzõje vízmágnesezõ berendezésének elõnyeit tag-
lalta. Beck professzor akkori recenziójában többek

között azt írta, hogy a könyvben foglalt állításokért
õ meg szokta buktatni a hallgatóit. A könyv szerzõ-
je perelt, a tudományos közvélemény pedig élén-
ken figyelt. Végül a bíróság azt állapította meg, hogy
senkinek sem sérti a személyiségi jogait, ha a telje-
sítményérõl negatív véleményt közzétesznek.

Napirend elõtti felszólalásNapirend elõtti felszólalásNapirend elõtti felszólalásNapirend elõtti felszólalásNapirend elõtti felszólalás
az OÉT március 25-i ülésénaz OÉT március 25-i ülésénaz OÉT március 25-i ülésénaz OÉT március 25-i ülésénaz OÉT március 25-i ülésén

A magyar konföderációk képviselõi is részt vettek március 19.-én Brüsszelben, az Európai Szakszer-
vezeti Szövetség felhívására azon a 75.000 fõs tüntetésen, amely a Bizottság Bolkenstein-direktívaként
elhíresült tervezete ellen tiltakozott, és amelyben a szolgáltatások szabad áramlása feltételeinek szabá-
lyozása történne meg az Unió szintjén.

Ugyanakkor egyes magyar állami tisztségviselõk és
szakértõk szerint ez a tervezett jó a magyar gazdaság-
nak, és így az ellene való tiltakozás nem szerencsés.

Ezzel szemben a magyar szakszervezetek, egyetértés-
ben az európai szakszervezeti képviselõkkel, a tervezet
jelen formáját kifejezetten a munkaerõpiacot romboló
és a közszolgáltatásokat veszélyeztetõ hatásúnak tart-
ják. Tervezett formájában a direktíva lehetõvé tenné,
hogy a szolgáltatások között a munkaerõ-szolgáltatá-
sok is benne foglaltassanak és ezzel a kevéssé kifor-
rott közép-európai munkaerõ-piaci rendszer váljék ural-
kodóvá az Unió egészében. A mi célunk pedig ezzel
éppen ellentétes. Azt szeretnénk, ha a fejlettebb rend-
szerek lépnének nálunk is életbe. Egy példát bemutat-
va - a magyar munkavállaló, ha Nyugat-Európában
vállal munkát, akkor nem a magyar minimálbért akarja

megkeresni, hanem a nyugat-európait, azért hogy mél-
tósággal tudjon munkájából megélni.

A tervezet másik veszélyforrása, hogy a közcélú szol-
gáltatásokat is hatálya alá akarja vonni. Szerintünk
ez nem megengedhetõ, ezen a területen külön szabá-
lyozásoknak kell érvényesülnie.

A magyar szakszervezetek ezek alapján nem osztják
Bolkenstein direktíva iránti hazai bizalmat, annak jelen-
tõs átalakítását tartják indokoltnak a fenti elvek alapján.
A tiltakozás ezért okszerû számunkra. Egyúttal felszólít-
juk a kormányt a direktíváról való nemzeti álláspont
nyilvános vitájára és a vita eredményének képviseletéra a
nyitott kormányzás uniós követelményeinek megfelelõen.

Budapest 20005. március 25.
Palkovics Imre soros elnök munkavállalói oldal

www.szakszervezetek.hu

Untitled-1 2008.05.15., 14:334



2005. ÁPRILIS2005. ÁPRILIS2005. ÁPRILIS2005. ÁPRILIS2005. ÁPRILIS SZÓSZÓLÓ 5

Tudásközpontot avattak
a Semmelweis Egyetemen

Felavatták a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Tudásközpontját szerdán Budapesten. A tudás-
központ Tulassay Tivadar rektor szerint néhány éven belül “mini Harvadként” segíti elõ a tudományos, a
kutatási és az oktatási eredmények hasznosítását.

Az 1,6 milliárd forintos beruházással létrehozott
tudásközpont mûködésének célterületei között szere-
pel a biológia és az informatika, a gyógyszerfejlesztés,
az egyéni genetikus adottságú gyógyszerterápiák beve-
zetése, a civilizációs betegségek, a rák megelõzését elõ-
segítõ genetikai mintázatok felderítése. Fontos tevé-
kenységei közé tartozik a diagnosztikai módszerek és
készülékek elõállítása, a gyógyítást segítõ információs
folyamatok kidolgozása.

Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium államtitká-
ra jelenlétében felavatott tudásközpont létrehozása
része egy hosszú távú konzorciumi megállapodásnak.
Ennek tagja a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Információs és Technológiai kara,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete és a
Richter Gedeon Rt.

Az infrastrukturális háttér megteremtésére négy éven
belül a fõváros VIII. kerületében épületegyüttest alakí-
tanak ki. Elsõ lépésként ötezer négyzetméteren, majd

második fázisban tízezer négyzetméteren nemzetközi
színvonalú mûszerlaboratórium és inkubátorház nyújt
otthont a megújult k+f tevékenység eredményeit repre-
zentáló cégeknek és a központnak.

Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora
az avatón arról is szólt, hogy a központ létrehozása
munkahelyteremtést jelent az egyetem számára. A ki-
emelt kutatás-fejlesztési területeket öt program révén
kívánják megvalósítani. A központban 15 új kutatót
alkalmaznak, elsõsorban posztdoktorokat - tette hoz-
zá a rektor, aki hangot adott annak a reményének is,
hogy a partnerek részvétele további munkahelyterem-
tést eredményez majd.

Arató Gergely az ünnepségen azt hangsúlyozta:
nincs sikeres felsõoktatás a gazdaság számára köz-
vetített szolgáltatások nélkül. Fontosnak tartotta,
hogy olyan tudásközpontok jöjjenek létre, amelyek
egy régióban képesek jelentõs ipari-gazdasági fejlõ-
dést elindítani.

 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

TUDOSZ eredmények
a 2004. évi Költségvetési Törvényben

Az AÉT októberi ülésén felkérést kaptak a szakszervezetek, ne indítványozzanak olyan költségvetési
módosítást, amely az MTA költségvetési számait érintik. A felkérés indoka az volt, hogy bármiféle
módosítás a költségvetést csak kedvezõtlenül érintheti, ennek ismeretében kezdte meg a TUDOSZ a
lobbizást.

A képviselõknek küldött levelünkben felhívtuk a fi-
gyelmet az OTKA fontosságára, és a költségvetési tör-
vény szövegszerû módosítását kezdeményeztük több he-
lyen. Javaslataink megalapozottak voltak, indoklása-
ink elfogadhatóak, mert valamennyibõl képviselõi in-
dítvány született, és a Parlament is elfogadta.

Milyen eredmények is születtek?
A központi költségvetési szervek, egy adott körbõl

származó bevételeikbõl 15 százalékos részesedést
kötelesek fizetni a központi költségvetésnek. A törvény
tervezete szerint az MTA-hoz tartozó intézetek befize-
tés helyett ezt az összeget felújításra kötelesek fordí-
tani. Javaslatunkra ugyanebbe a körbe tartoznak a
nem MTA-hoz tartozó központi költségvetési kutató-
intézmények is.

Ugyancsak elfogadta a Parlament, hogy a többi köz-
ponti költségvetési szervtõl eltérõen, a költségvetési

kutatóintézményeknek nem kell a bérbeadásból szár-
mazó jövedelmeik felét a költségvetésnek befizetni.

A költségvetési törvény módosította az Államháztar-
tási törvényt, és elõírja, hogy minden költségvetési szerv
köteles jutalmazásra fordítandó kereset-kiegészítési
alapot képezni, ez az alap a bértömeg két százaléka és
kizárólag bérre használható. Ehhez az alaphoz a költ-
ségvetés nem ad pénzt, ki kell gazdálkodni. A TUDOSZ
kérésére ez alól az alap képzése alól a költségvetési
kutatóintézetek felmentést kaptak. Szakszervezetként
az volt az álláspontunk, hogy – a titkárok õszi tanács-
kozásán elhangzottakat is figyelembe véve- a munka-
helyek védelme a legfontosabb. Azok az intézetek,
amelyek ezt megtehetik, minden bizonnyal fognak ju-
talmat fizetni. Ott azonban, ahol erre nincsen lehetõ-
ség, ne kockáztassuk, hogy a minõségi munka jutal-
mazása elbocsátások árán valósuljon meg.
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2004. szeptember 17.
Bár szeptember 13-án úgy hagytuk abba a tár-

gyalást, hogy a következõn folytatjuk, szeptember
17-én mégsem ez történt. Négy egészen más napi-
rendi pont tárgyalására gyûltünk össze:

1. Elõterjesztés a Nemzeti Foglakoztatási Akció-
tervrõl (NFA).

2. Ajánlás az Ágazati Párbeszéd Bizottságok
(ÁPB-k) részére a bértarifa-rendszerek alkalma-
zásának elõsegítésére.

3. Beszámoló a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõ-
bírói Szolgálat tevékenységérõl (2003-2004.).

4. Javaslat az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2004. évi II: félévi munkatervére.

A szokásossal ellentétben egyik oldalnak sem
volt napirend elõtti témája, így azonnal hozzá le-
hetett fogni az elsõ kérdés megtárgyalásához.

Brüsszel számára készülõ anyag, mondta a ter-
vezettrõl a kormányoldal szóvivõje, a témában il-
letékes helyettes munkaügyi államtitkár. A 2004-
2006-ra szóló terv elkészítésben a kormány egé-
sze részt vállalt, és arra kellet figyelni, hogy a
szükséges intézkedések meghosszabbíthatók le-
gyenek. A tárgyalást megelõzõen az illetékes bi-
zottság megtárgyalta. A bizottsági ülésen megfo-
galmazottakat az oldalak mellékletben megkap-
ták.

A bizottsági kérdéseket nem ismételjük, vette át
a szót oldalunk szóvivõje. Majd javasolta:

1. Erõsítsük meg, hogy a szociális partnerek a
tárcaközi bizottságokban helyett kapjanak.

2. A 2006-ig tartó folyamatot félévenként tûzzük
napirendre.

Mi az akcióterv igazi prioritása, kérdezte. A sok
jó célon belül melyik az igazi? Szerintünk az a cél,
adta meg mindjárt a választ, hogy Magyarorszá-
gon legyen teljes foglalkoztatottság.

Az akcióterv évente 1 százalékos foglalkoztatás
bõvítést céloz. Mi ezt minimumnak tekintjük,
mondta.

Az NFA legyen a kormányzati politika rangjára
emelve, javasolta. Fontos, hogy beépüljön a kor-
mányzati gyakorlatba, ezért a parlamentnek is jóvá
kell hagynia.

Az EU-ban megjelölik a legjobb gyakorlatot, foly-
tatta. Ezt kellene nekünk is tenni. Jó hatást fej-
tene ki a célokra.

Megerõsítjük a 6-os számú mellékletben levõ-
ket, és a további kb. 20-30 konkrét javaslatun-
kat írásban átadjuk. Kérjük, hogy ezek vagy épül-
jenek be a tervbe, vagy külön mellékletként jelen-
jenek meg.

A korábbi változatokat már véleményeztük, a je-
lenlegihez új észrevételünk nem volt, ezért a ja-
vaslatot elfogadjuk, mondta a munkáltatók szóvi-

võje. Részükrõl lezártnak tekintve a témát.
A kormányoldal szóvivõje elfogadta a szociális

partnerek bizottsági részvételérõl szóló javaslatun-
kat. Megjegyezte az igazi prioritás a foglakoztatás
bõvítése, mert 2006-ig nem lehet elérni a teljes
foglalkoztatottságot, de törekedni kell rá.

A legjobb gyakorlatot meg fogják nézni, bár ed-
dig is figyeltek rá. Készíteni fognak az OÉT szá-
mára évente egy összeállítás, és a legjobb gyakor-
latok az éves tervünkbe kerülnek be.

A kormányoldal elnöke szerint a tárcaközi bi-
zottság fogja ellátni a monitoringot, ezért félévente
oda lehetne terjeszteni az értékelést. A parlament
leterheltsége miatt a témával az illetékes bizottság
foglakozik.

Az oldalunk szóvivõje kijelentette: együttesen ki-
mondtuk, a foglakoztatás alapvetõ kérdés. Sze-
rinte az OÉT az igazi monitoring, mert a tárcakö-
zi bizottságnak más a funkciója. A parlamenti ügy
úgy látszik elszaladt, majd a jövõben hozzuk elõ.
Ezek után az oldalunkon még többen szót kér-
tek:

A vélemények a kollektív szerzõdésekkel is fog-
lakoznak, ugyanis a munkáltatók szerint legyen a
KSZ kötés rugalmasabb. Ez csak a munkaválla-
lók fokozottabb munkajogi védelme mellett lehet-
séges.

Nagy baj, hogy a csatlakozási dokumentumok-
ban nincs rendszer, s ez veszélyezteti az akcióterv
végrehajtását.

A költségvetés koncepcionális változtatásai ha-
tással vannak az akciótervre.

Nem olvasható ki a tervbõl, hogy a munkaerõpi-
acról kikerült 700 000 ember hogyan kerül vissza.

A régiók közötti elmaradottságot nem tudják
csökkenteni.

A kormányoldal elnöke kijelentette: az OÉT fél-
évente tekintse át a foglalkoztatáspolitikai felada-
tokat és az akciótervet, a tárcaközi bizottság fel-
adata pedig a folyamatos ellenõrzés legyen.

A kormányoldal szóvivõje megjegyezte, hogy
azokra a témákra, amelyek nem tartoznak az ak-
ciótervhez nem tud válaszolni. Amit a foglalkozta-
táspolitikában megtudnak tenni, az benne van a
tervben. A gazdaságpolitikával viszont nem ez az
akcióterv foglakozik.

A kormányoldal elnöke szerint, ami nem része
az akciótervnek, azzal más témák keretében fo-
gunk az OÉT-en foglakozni.

Áttérve a második napirendi pont tárgyalására,
az elõterjesztõ kormányoldal szóvivõje kijelentet-
te, hogy Magyarországon cél, hogy minél több
kollektív szerzõdés szülessen, és a bérmegállapo-
dások ezek legfontosabb részeit képezik. Így az
OÉT-ben nem kötelezõ érvényû megállapodás
születne, csak ajánlás jellegû.

A szakmai rész rendben van, nem is ehhez szó-
lunk hozzá, mondta oldalunk szóvivõje. 10 év óta
az idén elõször nem kezdeményeztük országosan
a több elemes minimálbért illetve a minimálbér
tarifát. Nagyon jelentõsnek tartjuk, hogy az ÁPB-
kben szülessenek meg az ágazati bértarifa megál-
lapodások. Majd megkérdezte: a munkáltatók
képviselõi föl vannak-e hatalmazva az ágazati
bértarifa megállapodásra.
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����� Az írásos napirendrõl szeretnék beszélni, kezdte
hozzászólását a munkáltatók szóvivõje, aki el-
mondta, hogy szakmai észrevételük nincs, de sze-
rencsésebbnek tartották volna akkor kiadni a
tervezetet, amikor az ÁPB-k jogi státusa rendezõ-
dött. Problémájuk az elõterjesztés mûfajával, és a
címével van. Ez nem ajánlás, hanem egy technikai
segédeszköz, ezért a címe legyen útmutató vagy
segédlet.

A kormányoldal szóvivõje megelégedés-
sel konstatálta, hogy az elõterjesztés
szakmai részével mindenki egyetért,
ezért megköszönte mindenkinek a mun-
káját, akik az elõkészítésben részt vet-
tek. Megjegyezte azt is, hogy amit a szó-
vivõnk felvetett, az e témához tartozik.

A lényeg az, hogy legyen ajánlás,
mondta az oldalunk szóvivõje. Az OÉT-
nek az az alapvetõ funkciója, tegye vi-
lágossá, mit akar.

10 évig azért utasították el a javaslatunkat, hogy
a tarifákról az ágazatban kell tárgyalni. Most itt
lenne a lehetõség, de a munkáltatói oldal ki akar
bújni alóla. A kérdés ugyanaz: akik ott ülnek a
munkáltatók részérõl az ágazati párbeszéd bizott-
ságokban föl vannak-e hatalmazva megállapodás
kötésére. Fontos, hogy ágazati szinten ne ajánlást
tegyenek, hanem megállapodást kössenek.

Az Autonómok képviselõje szerint ma Magyaror-
szágon a kollektív megállapodások gerincét a mun-
kahelyi megállapodások adják, de a jövõ az ága-
zati megállapodásoké. Ehhez azonban még sok
munka kell.

Nem akarunk kibújni semmi alól, reagált kiséé
fölháborodva szóvivõnk hozzászólására a munkál-
tatók szóvivõje.

Beszéljünk világosan, kapcsolódott be a vitába
a kormányoldal elnöke. Az Ágazati Párbeszéd
Bizott5ságokról van szó. Az országos ajánlás fon-
tos szabályozó elem, ezért õrködnünk kell az OÉT
bértárgyalása fölött. Végre kezdünk OÉT-ként mû-
ködni, folytatta, mert a három oldal közül kettõ
úgy tud vitatkozni, hogy a harmadiknak meg sem
kell szólalnia. Viszont , ha mindenki egyetért a
szöveggel, mirõl folyik a vita? Õk minden nevet el
tudnak fogadni, a cím nem elvi kérdés, de a tar-
talom igen.

A cél, hogy az ÁPB-ben
kötelezõ bértarifa megálla-
podás legyen, mondta a
kormányoldal szóvivõje,
de ezen dolgozni kell.

Legyen az a kisugárzá-
sa, hogy mi ezt akarjuk,
kapcsolódott hozzá olda-
lunk szóvivõje. Fejezzük
ki, hogy valóban ágazati
megállapodást akarunk.

A mai vita a javaslatról
szó, reagált a kormányol-
dal soros elnöke. Legyen a
cím: módszertani ajánlás.

A kormányoldal szóvivõ-
je szerint a vita abból adó-
dik, hogy sokáig nem ér-

tettük egymást. Most megértették, hogy a szak-
szervezeti oldal arra hívja fel a figyelmet, hogy
bértarifa megállapodás szülessen az ÁPB-kben.

A kettõ (módszertan illetve ajánlás) összetolása
(módszertani ajánlás) is jó nekünk, szólt közbe
oldalunk soros elnöke, de fontos, hogy az itt fel-
vetõdöttekrõl késõbb tárgyaljunk.

Ekkor a kormányoldal szóvivõje megkérte a le-
vezetõ elnököt (a munkavállalói oldal
titkárát), hogy foglalja össze az elhang-
zottakat, aki ezt meg is tette.

A harmadik napirendi pont tárgyalása
elõtt az elõterjesztõ MKDSZ elnök elõ-
ször megkérte az oldalak hozzájárulá-
sát, hogy részt vehessen az ülésen, majd
amikor ezt megkapta elmondta, hogy
minden lényeges információ benne van
a kiadott írásos elõterjesztésben. Van
munkájuk bõven, mondta, majd hozzá-
tette, hogy szûk fél év múlva a szolgálat

tagjainak a mandátuma lejár. Javasolta, hogy no-
vemberben foglakozzon az OÉT a kiírandó pályá-
zattal, és vizsgálja felül a szolgálat SzMSz-ét.

A beszámoló a helyzetet írja le, elfogadható kezdte
hozzászólását oldalunk szóvivõje. De az MKDSZ-
t nem azért hoztuk létre, hogy fõtevékenységében
tanácsadó szolgálatot lásson el. Ezért nem kell
túlképezni (fõleg külföldön nem) embereket. Véle-
ménye szerint több konfliktus van, mint ami az
elõterjesztésben szerepel. A szolgálat nem tud fog-
lakozni velük? Erre kell fölkészülni. Ebben mi is
segíthetünk. Több száz munkaügyi konfliktus van,
ahol az MKDSZ nem kapott szerepet. A lényeg a
konfliktusok megelõzése és kezelése. Komoly in-
formációs bázist jelent a Munkaügyi Felügyelet,
mint állami szervezet, velük kellene kapcsolatot
kiépíteni. Az oldalunk elfogadja a beszámolót,
fejezte be a hozzászólását.

Elfogadjuk az elõterjesztést, jelentette ki a munkál-
tatók szóvivõje is. Fontos, hogy az MKDSZ tevékeny-
sége sokkal ismertebb legyen értett egyet oldalunk
szóvivõjével ebben és az egyéb véleményében is.

A kormányoldal szóvivõje is elfogadta beszámo-
lót. Büszkék lehetünk magunkra, hogy létrehoz-
tuk ezt az intézményt, mondta, majd kijelentette,
hogy õk is egyetértenek oldalunk szóvivõjével. A
jó közvetítõ olyan, mint a jó futballbíró, nem lehet
észrevenni, fejezte be a hozzászólását.

Van-e a beterjesztett javaslathoz kiegészítés kér-
dezte a negyedik napirendi pont felvezetésében a
levezetõ elnök.

Nincs, elfogadjuk jelentette ki egymás után mind-
három oldal elnöke, s ezzel a hivatalos témákat le
is zártuk.

Ezután a munkáltatók elnöke még egy kérdést
intézett a kormányoldalhoz: 24-én tárgyalunk az
adó, bér és költségvetési kérdésekrõl, de az utób-
biról még nem kaptuk meg a tárgyalási anyagot.

A kormányoldal elnöke pedig elmondta, hogy 24-
én elõször az MNB elnökével tárgyalunk, majd foly-
tatjuk a már elkezdett tárgyalást (adó, bér, költ-
ségvetés), témánként külön-külön, és várhatóan
hosszan.

Itt be is fejeztük.
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Christian DiorChristian DiorChristian DiorChristian DiorChristian Dior
A francia divattervezõ és divat-
ház-tulajdonos már gyermekkorá-
ban is tervezett ruhákat, mégis
diplomatakarrierrõl álmodozott.

1928-ban azonban feladta terveit,
és mûkereskedõ, majd a “Figaro
Illustre”-nél ruhatervezõ lett. Több

modellháznál dolgozott, míg végül Marcel Boussac
textilgyáros segítségével 1947-ben, a párizsi Avenue
Montaigne-on saját üzletet nyithatott, a Dior-mo-
dellházat. Tulaj-donképpen semmi újat nem alko-
tott, csupán okosan váltott stílust.

Felismerte, hogy az egyenes és kötött vonalú, szi-
gorú háborús formák után a nõk valami nõiesebbre
vágynak. A takarékos idõk után szinte pazarlónak
tûntek gazdag ruhakölteményei, amelyeknek fõ jel-
lemzõje a ceruza - vagy H-vonal volt. E stílushoz
haláláig hû maradt. Mindössze tíz év alatt újból di-
vatnagyhatalommá tette Franciaországot. A Dior-
modellház - amelyhez világhírû ruhái mellett a par-
fümök és kozmetikumok, valamint az öltözködési
kiegészítõk is hozzátartoztak - rövidesen az egész
világra kiterjedõ mamut-birodalom lett. A Dior-ház
az alapító korai halála után is tovább gyarapodott.

(MTI)

HÁMORI JÓZSEF - ROSKA TAMÁS - SAJGÓ SZABOLCS:

Don Quijote szerelme valóban létezett

Don Quijote és Dulcinea
találkozása William Hogarth
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Ismertetõ: Két kutató, Hámori József (HJ), Roska Tamás (RT) és egy teológus, Sajgó

Szabolcs (SaSz) a könyvkiadó, Kovács Lajos Péter (KLP) rövid kapacitálása után elhatá-
rozta, hogy jó alaposan megtárgyalják a világ sorsát, nem hallgatva el saját életük alaku-
lását, személyes részvételüket, sõt, ebbéli felelõsségüket sem. A nekibuzdulás után vázla-
tok készültek, korábbi publikációk, interjúk, reflexiók utaztak sebesen a hírpostákon,
miközben mindkét tudós, valamint a teológus szerencsésen visszatért a világ végérõl és
elhatározásukat tett követte; 2003 augusztusában felvonultak Dobogókõre, á Manréza
Spirituális Központba. A disputa azonban némiképp késlekedni látszott, mivel a teoló-
gust, akit mint házigazdát, a késõbbi beszélgetésben a moderátor szerepét is magára
vállalta, teendõi hátráltatták, ezért a kiadó egy erre a célra kiszemelt, látszólag triviális,
de korántsem lényegtelen kérdést tett fel, melynek nyomán eljutunk az atombombától a
szubkultúráig. Rövidesen megtudhatjuk még: milyenek az igazi kannibálok, miért halt meg
idõ elõtt Descartes, s milyen volt az a televíziós mûsor, ami miatt csaknem lekésett egy
nemzetközi konferenciát Roska Tamás.

Valóban létezett Dulcinea, Don Quijote de la Mancha, a búsképû lovag szíve hölgye. A La Mancha
járásbeli El Tobosóban van a múzeumház, ahol az az asszony élt, aki megihlette Miguel Cervantest és
akinek az Aldonza Lorenzo nevet adta regényében.

Az épület jellegzetes La Mancha-i
ház, nagy, fából készült kapuval, be-
lül a XVII. századi otthonok tipikus
elrendezésével, gyönyörû, díszesen fa-
ragott bútorokkal. Külön érdekessé-
ge egy óriás melléképület, amelynek
egyik felében a házi borkészítés esz-
közeit tárolják, a másikban pedig
nagy galambház volt, ahová ma is
könnyen el lehet képzelni Dulcineát.
A múzeum azonban áprilisig zárva
tart, annak ellenére, hogy már janu-
ár 21-én megkezdõdnek a Don Qui-
jote-ünnepségek a regény megjelené-
sének 400. évfordulója alkalmából.
Az ok: az utolsó tatarozás 1979-ben
volt és a ház állaga megromlott, pe-
nészednek a falak, hullik a vakolat,
új tereket kell biztosítani a kiállítá-

soknak - írja az El País címû spa-
nyol napilap.

A kétezer lakosú El Tobosónak azon-
ban így is van kínálnivalója. Állandó
látványossága a San Antonio Abad
templom és tornya, amelynek sárga
kövei napos idõben rávetõdnek a kör-
nyezõ fehér házakra és különleges szín-
hatást keltenek. Péntektõl színpompás
karnevált rendeznek, amelyben a regény
szereplõi kelnek életre, márciusban a
központban a Don Quijote lapjain leírt
nõalakoknak szentelnek napokat, áp-
rilisban pedig egy színházi csoport tart
elõadást a mû elsõ részébõl. Közben
látogatható a Cervantes-központ, ahol
megtalálni a regénynek 50 nyelven
megjelent 300 kiadását.

(MTI - Panoráma)
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