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SZÓSZÓLÓ
„Többször kellene találkozni”

A Magyar Tudományos Akadémia nemrégiben megválasztott fõtitkárhelyettesének egyik
kiemelt feladata a szakszervezettel való kapcsolattartás esz. De hogyan is látja az érdekkép-
viselet mûködését, hatékonyságát dr. Pléh Csaba? – ezekrõl a kérdésekrõl beszélgettünk
az MTA vezetõségének új tagjával.

– Mit gondol, mennyire hatékonyan
tud fellépni a tudományos érdekképvi-
selet a céljai érdekében?

– Úgy látom, hogy a szakszervezet vilá-
gosan tagolja a saját véleményét és a dol-
gozók érdekeit is jól tudja képviselni. Az
már más, hogy melyek azok a kérdések,
ahol az MTA-nak, mint munkáltatónak
és a szakszervezetnek közösen kellene fel-
lépniük az erõforrások megszerzése ér-
dekében. Tisztázni kellene, hogy mely té-
makörökben eveznek egy hajóban a mun-
káltatók és a munkavállalók.

– Mire gondol? Hol egyértelmûek a
közös célok és az együttes fellépés?

– Például a határozott és a határo-
zatlan idejû munkaviszonyok esetében.
A tudománynak az az érdeke, hogy bi-
zonyos életkorig ne legyen határozat-
lan idejû, ugyanakkor fontos a tehet-
séges fiatalok megtartása is. Úgy vélem,
ebben a kérdésben az MTA vezetésé-
nek és az érdekképviseletnek közös
stratégiát kellene kidolgoznia.

– Sok, ehhez hasonlóan „egy hajós”
kérdéskör van?

– Ugyancsak közösek az érdekek pél-
dául az akadémiai kutatóintézetek alapellátási
finanszírozását tekintve vagy a kutatóintézeti ku-
tatói besorolású dolgozók és az egyetemi oktatás
viszonya esetében, azaz oktatáshoz kapcsolódó
foglalkoztatás természetét illetõen.

– Ön szerint vannak-e áthidalha-
tatlan vagy annak látszó ellentétek
az MTA vezetése és a szakszerve-
zet között?

– Én nem látok ilyen radikális véle-
ménykülönbséget. Sokkal inkább azt
gondolom, hogy érdemes lenne több
dolgot részletesen is megbeszélni a fe-
leknek. Többször kellene a szakszer-
vezetek, az intézetek képviselõinek és
az MTA vezetõségének találkoznia. Az
egyes kutatói területek sajátos hely-
zetük miatt nem feltétlenül alkalma-
sak az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács napirendi pontjai közé, célsze-
rûbb lenne, ha ezekrõl külön fóru-
mon esne szó.

– Ha most azt játsszuk, hogy Ön
nem az MTA vezetõségének a tagja,
hanem szakszervezeti vezetõ lenne,
miben változtatna, hogyan igyekez-
ne még hatékonyabbá tenni az ér-
dekképviseletet?

– Leginkább azt próbálnám még
hangsúlyosabbá tenni és megmutat-
ni, hogy az értelmiségi munka ará-
nya hogyan nõtt, s a társadalomban

az értelmiségi szakszervezetek nem valamiféle pe-
riférikus tömörülések, hanem –bizonyos értelem-
ben– kulcsfontosságú munkavállalók érdekkép-
viseletét ellátó szervezetek.

K. M.

Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!

(Folytatás a 6. oldalon)

A Népszabadság 2005. július 1-jei számából
értesültünk arról, hogy a kormány  a közalkalma-
zottakat foglalkoztató kutatóintézetek privatizáci-
ójára készül.

„Mintegy felerészben az államigazgatás kiadása-
inak lefaragásával ellentételezné a kormányfõ az
adócsökkentéssel járó, évi mintegy kétszázmilli-
árd forintos bevételkiesést. Információink szerint
az elképzelések között tárcák és minisztériumi
háttérintézmények összevonása, a közalkalmazot-
takat foglalkoztató kutatóintézetek privatizációja,
illetve a tevékenységek – dolgozókkal együtt –

külsõ vállalkozásba adása is szerepel. (Az utóbbi
jelentõségét mutatja, hogy csak a felsõoktatás
keretében mûködõ kutatókapacitás magánszférá-
ba szervezése sok ezer dolgozót érintene.)”

Nem tudhatjuk, kitõl indult ki a kezdeménye-
zés, nem tudhatjuk, valóban a kormányfõ vagy a
kormány szándékával, vagy ismét az emlékezetes
nyári pénzügyminisztériumi rémhíráradathoz ha-
sonló, célzatos kiszivárogtatással állunk-e szem-
ben. Az immár egy hete tartó baljós csend, a til-
takozások, de még inkább a hivatalos cáfolat or-
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. június 6-i ülésének (AKT 4/2005.) állásfoglalásai

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. április 11-i ülésének (AKT 3/2005.) állásfoglalásai
Napirend:
1. A 2006. évi költségvetés irányelvei.
2. A kutatóintézetek 2004. évi tudományos tevékenysé-

ge elõzetes adatainak megtárgyalása.
3. Szóbeli tájékoztatás a 2004. évi kor-mánybeszámoló

készítésének helyzetérõl.
4. A Kémiai Kutatóközpont szervezeti kérdései.
5. Egyebek:
- Javaslat igazgatói megbízásra.
- SzMSz-ek jóváhagyása.
AKT 1/3/2005. ( IV.11.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta az MTA 2006. évi költségvetés

irányelveirõl készült elõterjesztést.
Az AKT egyhangú szavazással a 2006. évi költségvetés

irányelveit tartalmazó elõterjesztést elfogadta és felhatal-
mazta a fõtitkárt annak képviseletére.

AKT 2/3/2005. ( IV.11.) állásfoglalás:
A testület áttekintette a kutatóintézetek 2004. évi tudo-

mányos tevékenységének elõzetes adatait.
Az AKT szavazással egyhangúlag tudomásul vette a

kutatóintézetek 2004. évi tudományos eredményeirõl
készült gyorsjelentést.

AKT 3/3/2005. ( IV.11.) állásfoglalás:
A fõtitkárhelyettes szóbeli tájékoztatást adott a 2004.

évi kormánytájékoztató készítésének helyzetérõl. Írás-
ban közreadásra került a kormánytájékoztató tervezet
szerkezeti vázlata. A tájékoztató a tartalommal kapcso-
latban megfogalmazott követelményekrõl szólt.

AKT 4/3/2005. ( IV.11.) állásfoglalás:
A testület ismételten foglalkozott a Kémiai Kutatóköz-

pont szervezeti kérdéseivel.

Az AKT szavazással egyhangúan támogatta a Kémiai Kuta-
tóközpont szervezeti átalakítására vonatkozó elõterjesztést,
felhatalmazta a fõtitkárt, hogy elindítsa a folyamatot és az
AKT kapjon arról tájékoztatást. Egyetértett a két alapító okirat
közgyûlés elé terjesztésével.

AKT 5/3/2005. ( IV.11.) állásfoglalás:
Az Egyebek körében
- a Testület javaslatot alakított ki a megüresedett igaz-

gatói helyekre beérkezett pályázatokról:
Az AKT 21 igenlõ szavazattal javasolta Horváth Gyula

fõigazgatói megbízását a Regionális Kutatások Központja
élére.

A testület 20 igen szavazattal javasolta kutatói fórum
elé terjeszteni a KK Biomolekuláris Kémiai Intézet eseté-
ben Hajós György, a KK Szerkezeti Kémiai Intézet ese-
tében Kubinyi Miklós igazgatói pályázatát, és14 igen és 6
nem szavazattal a Filozófiai Kutatóintézet esetében Bor-
bély Gábor igazgatói pályázatát a kutatói közösség véle-
ményének megismerése céljából.

- A Világgazdasági Kutatóintézet új szervezeti és mûkö-
dési szabályzatával kapcsolatos döntését, miután a szö-
veghez tartalmi észrevételek is voltak, a testület azok
tisztázása utánra halasztotta.

- A Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézet elõ-
terjesztett SzMSz módosítását az AKT egyhangú sza-
vazással jóváhagyta.

- A Pénzügyi Fõosztály vezetõje elõterjesztette a Kémiai
Kutatóközpont kérését a X. ker. Gyömrõi út 148. sz. in-
gatlan elidegenítésének engedélyezésére vonatkozóan.

 Az AKT egyhangú szavazással egyetértett azzal, hogy
a Kémiai Kutatóközpont  ingatlan elidegení-tésére vo-
natkozó kérését támogatólag a Közgyûlés elé terjesszék.

Napirend:
1. Fõtitkári expozé.
2. Eszmecsere a kutatóhálózat jövõjérõl az AKVT ápri-

lis 15-i ülésére Pálinkás Gábor, Dudits Dénes és Bálint
Csanád akadémikusok által készített, illetve annak nyo-
mán beérkezett igazgatói reflexiók alapján.

3. Egyebek:
– Javaslat igazgatói megbízásra.
– Az AKT 2005. II. félévi munkaprogramja.

AKT 1/4/2005. (VI.6.) állásfoglalás:
Meskó Attila bemutatkozó expozéjában megfogalmazta

azokat a törekvéseket, melyeket az Akadémia elnökével
összhangban célul tûzött ki az elkövetkezõ idõszakra. En-
nek lényege, hogy megteremtõdjenek a kutatáshoz és az
infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges források, a fiatal
kutatói álláshelyek révén biztosítva legyen a kutatói után-
pótlás, javuljon az akadémiai intézmények munkája, növe-
kedjék az intézetek pályázati képessége, nyitni tudjunk a
gazdaság és a társadalom felé, kialakuljanak a megfelelõ
arányok az alap- és alkalmazott kutatások között és megfe-
lelõen hozzájáruljunk az ország versenyképességének javí-
tásához. Kiemelte, hogy nem lesznek drasztikus változtatá-
sok, de ha ilyenre szükség van, akkor azt meg kell tenni.
További együttmûködésre és összefogásra kérte a jelenlevõ-
ket. Az AKT-ban folytatni kívánja az ülések eddigi rendjét.

AKT 2/4/2005. (VI.6.) állásfoglalás:
A testület eszmecserét folytatott a kutatóhálózat jövõjé-

rõl. Vitaindítóul az AKVT április 15-i ülésére Pálinkás

Gábor, Dudits Dénes és Bálint Csanád akadémikusok által
készített, illetve annak nyomán beérkezett igazgatói refle-
xiók szolgáltak.

Az AKT egyhangúlag úgy döntött, hogy a témakörrel
tovább kell foglalkozni. Felkérte a kuratóriumok elnö-
keit, hogy együtt a 3 AKVT anyag szerzõjével dolgozza-
nak ki egy konkrétumokat is tartalmazó, összehangolt
vitaanyagot, amely már szélesebb körû megvitatásra is
alkalmas lesz.

AKT 23/4/2005. (VI.6.) állásfoglalás:

Egyebek:
a) Javaslat igazgatói megbízásra:
– Az AKT egyhangúlag (18 igen) javasolja Hajós György

3 évre történõ igazgatói megbízását a Kémiai Kutató-
központ Biomolekuláris Kémiai Intézetébe,

– Az AKT 17 igen, 1 nem szavazattal javasolja Kubinyi
Miklós  3 évre történõ igazgatói megbízását a Kémiai
Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetébe,

– Az AKT 17 igen, 1 nem szavazattal javasolja Szöré-
nyi László igazgatói pályázatának kutatói fórum elé vi-
telét és felhatalmazza az AKT elnökét, hogy a fórum
véleményének ismeretében tegyen javaslatot az Akadé-
mia elnökének Szörényi László igazgatói megbízásának
5 éves meghosszabbítására az Irodalomtudományi Inté-
zet élére.

b) Az AKT 2005. II. félévi munkaprogramja:
Az AKT kisebb módosításokkal egyhangúlag elfogadta

2005. II. félévi munkaprogramját.
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Nincs konszenzus a munkaidõ szervezés új szabályairólNincs konszenzus a munkaidõ szervezés új szabályairólNincs konszenzus a munkaidõ szervezés új szabályairólNincs konszenzus a munkaidõ szervezés új szabályairólNincs konszenzus a munkaidõ szervezés új szabályairól
Nem született megoldási javaslat az uniós munkaügyi miniszterek találkozóján az új munkaidõ-direktíva
kérdésében. A legfontosabb kérdésekrõl – a 48 órás munkahét, a készenléti és az ügyeleti idõ
megkülönböztetése - tovább folynak az egyeztetések.

Mivel a munkavállalók és a munkaadók euró-
pai szintû képviseletei nem vállalták, hogy megál-
lapodást kössenek a munkaidõ szervezés új sza-
bályairól, az Európai Unió Bizottsága próbál meg
kompromisszumos javaslatokat kidolgozni az el-
lentétes érdekek összebékítése érdekében. A tag-
országok munkaügyi miniszterei egyeztettek, de
eddig még nem tudtak egyezségre jutni.

Az Országgyûlés Foglakoztatási és
Munkaügyi Bizottsága részére készített
szakmai összefoglalókból kiderül: a
munkaidõ szervezés jelenleg érvényes
szabályait elsõsorban a vállalkozások
versenyképességének javítása, a jobb
piaci alkalmazkodóképesség miatt kelle-
ne módosítani. A módosítást indokolja
az Európai Bíróság néhány közelmúlt-
ban hozott ítélete is, amelyekben kimond-
ta: amennyiben a munkavállaló a mun-
kaadó rendelkezésére áll a munkahelyen,
akkor ennek teljes idejét munkaidõként kell figye-
lembe venni, abban az esetben is, ha nem végez
munkát.

A szakszervezetek megszüntetnék a kivételeket
A cégek érdeke az lenne, hogy amennyiben a piaci
körülmények úgy követelik meg, a dolgozók to-
vábbra is a heti 48 óránál több munkát
végezhessenek. Erre jelenleg lehetõséget ad az úgy-
nevezett “opt-out” intézménye. Amennyiben a mun-
kaadó megegyezik errõl az adott dolgozóval, nem
kell figyelembe venni a heti legfeljebb 48 órás mun-
kavégzésre vonatkozó korlátot.

A szakszervezetek az eredetileg átmeneti idõszak-
ra szóló lehetõség fokozatos, s mielõbbi megszünte-
tését tartják szükségesnek. A munkaadói érdekkép-
viseletek viszont az intézmény fenntartását követe-
lik, ennek érdekében elfogadnák, hogy ahol van
szakszervezet, ott az errõl szóló kollektív megálla-

podás is feltétele legyen az “opt-out” intézmény al-
kalmazásának.

Négy hónap helyett egy év átlagávalNégy hónap helyett egy év átlagávalNégy hónap helyett egy év átlagávalNégy hónap helyett egy év átlagávalNégy hónap helyett egy év átlagával
számolhatnakszámolhatnakszámolhatnakszámolhatnakszámolhatnak

Egy másik, versenyképességet befolyásoló ténye-
zõ, hogy a heti 48 órának milyen idõszak átlagá-

ban kell megfelelnie a munkahelynek.
Amennyiben nem a jelenleg hatályos 4
hónap, hanem 1 év átlagában, akkor ez
nyílván a változó piaci igényekhez tör-
ténõ sokkal könnyebb alkalmazkodást
tesz lehetõvé.

A szakszervezetek ezt a dolgozók ki-
szolgáltatottságának fokozásaként érté-
kelik. A munkaadói érdek-képviseletek
viszont azt állítják: a módosítás lehetõ-
séget ad arra, hogy a munkaidõ szerve-
zésével és ne az elbocsátásokkal alkal-
mazkodjanak a piaci kereslet éves vál-

tozásaihoz.
Az Európai Bíróság ítéleteire reagálva a munkál-

tatók azt szeretnék elérni, hogy különböztessék
meg a munkahelyen rendelkezésre állás aktív,
tehát munkával töltött, és inaktív, tehát várako-
zási idejét. Az elõbbi munkaidõnek, az utóbbi
pihenõidõnek számítana. A szakszervezetek sze-
rint a munkahelyen töltött rendelkezésre állási idõt
akkor sem lehet pihenõidõként számítani, ha a
dolgozó ezalatt nem végez tényleges munkát. Még
a nem munkahelyen töltött készenléti idõt sem
lehet így számítani. A pihenõidõ sajátja ugyanis,
hogy annak tulajdonosa szabadon rendelkezik
azzal.

A munkaidõ szervezés új szabályozásának lehe-
tõségeirõl tovább folytatódik az egyeztetés az Eu-
rópai Unió különféle fórumain.

Internethasználat az EU-ban: hazánk az utolsók közöttInternethasználat az EU-ban: hazánk az utolsók közöttInternethasználat az EU-ban: hazánk az utolsók közöttInternethasználat az EU-ban: hazánk az utolsók közöttInternethasználat az EU-ban: hazánk az utolsók között
Magyarországon a lakosság 28, a vállalatok 78 százaléka használta rendszeresen az internetet az
elmúlt év elején, hazánk mindkét adattal az Európai Unió sereghajtói közé tartozik - derül ki a
Brüsszelben közzétett huszonöt országos statisztikából.

Az EU statisztikai hivatalának
adatai szerint az unióban lakó

16-74 éves emberek 47 százalé-
ka vette igénybe a világhálót ta-
valy január-márciusban (a 16-24
éves kategóriában 75), míg a cé-
gek közül az év elsõ hónapjában
89 százalék használta azt rend-
szeresen.

A lakosság körében a legnép-
szerûbb Svédországban (82 szá-
zalék), Dániában (76) és Finnor-
szágban (70) volt az internet,
míg legkevesebben Görögország-
ban (20 százalék), Magyarorszá-
gon (28) és Litvániában (29)
dolgoztak vagy töltötték szabad-
idejüket a világhálón. A cégek

körében ugyancsak Dánia és
Finnország vitte a prímet (97-97
százalék) Belgium és Svédország
elõtt (96-96), míg Magyarország-
nál alacsonyabb arányban csak
Portugáliában (77 százalék) él-
tek a cégek a háló adta lehetõ-
ségekkel.

A magyar adatok szerint a fér-
fiak 30 és a nõk 26 százaléka
használta az internetet a vizsgált
idõszakban. A háztartásoknak
mindössze hat százaléka rendel-
kezett szélessávú kap-csolattal
tavaly márciusban.

Forrás: Magyarorszag.hu
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DrDrDrDrDr. Kuti László az ILO 93. Konfer. Kuti László az ILO 93. Konfer. Kuti László az ILO 93. Konfer. Kuti László az ILO 93. Konfer. Kuti László az ILO 93. Konferenciaenciaenciaenciaencia
magymagymagymagymagyar mar mar mar mar munkavállalói küldöttjének felszólalásaunkavállalói küldöttjének felszólalásaunkavállalói küldöttjének felszólalásaunkavállalói küldöttjének felszólalásaunkavállalói küldöttjének felszólalása
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt  Küldöttek, Höl-

gyeim és Uraim!
Elõször is gratulálni szeretnék az elnök úrnak a

megválasztásához, és sikeres munkát kívánok a
konferenciához.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehe-
tek a 93. Nemzetközi Munkaügyi Konferencián és
képviselhetem a magyar szakszervezetek, a magyar
munkavállalók véleményét.

Ez év februárjában Budapesten házigazdái le-
hettünk az ILO 7. Európai Regionális Konferenci-
ájának. Ezen áttekintettük kontinensünk mun-
kavállalóinak helyzetét, gondjait, mélyreható pár-
beszédet folytattunk a globalizáció következmé-
nyeirõl és az elõttünk álló kihívásokról. A magyar
szakszervezetek a februári konferenciát követõen
is nagy jelentõségûnek tartják az ott elhangzotta-
kat, hangsúlyozva, hogy a deklarációkban, a fel-
ajánlásokban, kötelezettségvállalásokban megfo-
galmazottak gyakorlatba ültetésére kell helyezni
a hangsúlyt. A foglalkoztatás helyzete, minõsége,
a méltó munka koncepciójának napi gyakorlattá
tétele közös, tripartit felelõsség és feladat mind
nemzeti, mind nemzetközi szinten.

Fontosnak tartjuk, hogy jelen konferenciánk is
megerõsítse az ILO mandátumát, a gazdasági, tár-
sadalmi felemelkedés érdekében az együttmûkö-
désen alapuló kiegyensúlyozott munkaügyi kap-
csolatok gyakorlatának megteremtését. Ehhez el-
engedhetetlen a normaalkotás, a monitoring és
ellenõrzés, a technikai együttmûködés, a támoga-
tó programok – és a szükséges források biztosítá-
sa. Szerintünk a költségvetés 1,1 százalékos eme-
lése a minimum.

A budapesti regionális konferencia vitái is rámu-
tattak, hogy a fiatalok foglalkoztatási helyzete ha-
talmas kihívás társadalmaink elõtt. Elfogadhatat-
lan, hogy a jövõ zálogának tartott generáció tettre-

készsége, ambíciói kárba
vesszenek a nem adekvát
gazdaság- és foglalkoztatás-
politikák, a nem koherens
társadalompolitikák követ-
keztében. Sürgetõ feladat, és
tripartit felelõsségvállalást igényel az oktatás, a kép-
zési politika és a foglalkoztatáspolitika összhang-
jának megteremtése. A globális gazdaságban a tár-
sadalmak fejlõdése érdekébe állított versenyképes-
séghez kell alakítani a regionális szinten is a fog-
lalkoztatási koncepciókat, elõsegítve a mobilitást.

A méltó munka nemcsak a foglalkoztatás mennyi-
ségi növelését, de a munka minõségét is feltételezi.
Ezért is tartjuk fontosnak a foglalkoztatási bizton-
ság, egészség területét illetõ szabályozások koordi-
nált keretbe foglalását – egy új norma megalkotá-
sát. Tudomásul kellene végre venni: a biztonsá-
gos, egészséget nem károsító munkahely nem ado-
mány a munkáltató részérõl, hanem a foglalkozta-
tás alapfeltétele kell, hogy legyen. A kollégáink ál-
tal folytatott vita azt szolgálja, hogy ezt az alapvetõ
jogot, a közös érdek alapján biztosítsuk egy új
konvenció elfogadásával.

A magyar szakszervezetek köszönetet monda-
nak azért a támogatásért, melyet az ILO buda-
pesti regionális multidiszciplináris irodája mun-
katársaitól kapnak munkájukhoz. Az iroda a hazai
és a térségben folyó érdekképviseleti, érdekvédel-
mi munkához jelentõs hátteret ad, s segít a de-
mokratizálódás, a kiegyensúlyozott szociális part-
nerség elmélyítésében.

Tisztelt Elnök Úr!
A konferencia további munkájához sok sikert kí-

vánva, köszönöm figyelmüket. 2005. június 10. Genf

Kutató Diákok IX. Országos KonferenciájaKutató Diákok IX. Országos KonferenciájaKutató Diákok IX. Országos KonferenciájaKutató Diákok IX. Országos KonferenciájaKutató Diákok IX. Országos Konferenciája
A káptalanfüredi július 18-23. közötti rendez-

vény az eddigi rendkívül sikeres Országos Konfe-
rencia folytatását képezi. A konferenciára a
korábbi versenyeken (pl. a pécsi Tudomá-
nyos Diákkörök V. Országos Konferenci-
áján, a Kutató Diákok Országos Szövet-
sége tagozatinak Esszépályázatán, a
Magyar Innovációs Szövetség versenyén,
valamint egyéb kreatív, kutatómunkát
igénylõ megmérettetésen) díjat nyert leg-
jobb nyolcvan diák kap meghívást.

A tábor programját Csepeli György az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium, vala-
mint Pandur Ferenc Balatonalmádi polgármes-
tere tartja. A diákok kötetlen beszélgetést folytat-
hatnak Bendzsel Miklóssal a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnökével, illetve Bojár Gáborral a
Graphisoft elnökével. Elõadást tart majd Dávid
Gyula fizikus; Falus András akadémikus immu-

nológus; Róna-Tas András akadémikus néptörté-
nész, nyelvtörténész; Borhidi Attila akadémikus

környezetvédelem és diverzitás témakörében.
A tudományos témakörön túl érdekes be-

szélgetés ígérkezik Spiró György íróval,
Kovács András Bálint filmesztétával, va-
lamint Iványi Gábor metodista lel-
késszel, az Oltalom Egyesület vezetõ-
jével. A táborban az ügyességi és játé-
kos versenyek mellett társadalmi kér-
déseket feszegetõ viták is lesznek,

amelyen a résztvevõ diákok egy-egy, a
mai magyar társadalmat érintõ kérdése-

ket vitatnak meg. A tábor végén választják
meg az új diákelnökséget, akik a több mint 5000
diákból álló KutDiák mozgalmat irányítják a kö-
vetkezõ évben.

Kapcsolattartó személy: Fazekas László, vezetõ
koordinátor (06-30-559-4420)

Anyagtorlódás miatt Haditudósításunk a követ-
kezõ lapszámban jelenik meg.
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A Száz lépés munkaügyi intézkedéseirõl
tárgyalt az OÉT

Az OÉT támogatta azt a Száz lépés program-
jához tartozó kormányzati javaslatot, amely a
pályakezdõket segítõ munkaügyi intézkedés-
rõl szól.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munka-
adói és munkavállalói oldala támogatta a Száz lépés
programjához tartozó, a pályakezdõk foglalkoztatását
segítõ munkaügyi intézkedés kormányzati javaslatát.
Pataki Péter, a munkavállalói oldal szóvivõje javasolta,
hogy a pályakezdõket foglalkoztató munkaadóknak nyúj-
tott társadalombiztosítási járulékkedvezményt egysége-
sen a minimálbér kétszeresét jelentõ keresetig lehes-
sen igénybe venni.

A kormányzati elõterjesztés szerint ezt csak a felsõ-
fokú végzettségû pályakezdõk alkalmazásakor vehet-
nék igénybe. Ennél alacsonyabb iskolai végzettségû
pályakezdõknél csak a minimálbér másfélszereséig
érvényesíthetnék a kedvezményt. A munkavállalói ol-
dal indoklása szerint sokkal jobban ösztönözne a fi-
atalok foglalkoztatására az egységes kétszeres határ,
s alig kerülne többe a finanszírozása. Garzó Lilla, a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
(FMM) helyettes államtitkára megfontolásra érdemes-
nek találta a javaslatot.

Támogatás nélküli
továbbfoglalkoztatás

A másik munkavállalói kérést, miszerint az új ösz-
tönzési formánál is meg kellene követelni a munka-
adóktól a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást,
technikailag nem tartotta teljesíthetõnek a helyettes
államtitkár. Mint mondta, az új szisztéma szerint a
pályakezdõk két évig magukkal vihetik majd a ked-
vezményt, s azt akár több munkaadónál is érvénye-
síthetik. Így a továbbfoglalkoztatási követelmény tel-
jesítésének nyomon követése bonyolult. Ugyancsak
technikailag nem tartotta kivitelezhetõnek Garzó Lil-
la azt a munkaadói javaslatot, hogy a fiatalok a két-
éves kedvezményes idõszakot idõközben szüneteltet-
hessék.

Szeremi Lászlóné, a munkaadói oldal szóvivõje meg-
fogalmazta azt a javaslatot is, hogy ne csak a pálya-
kezdõknél, hanem az 50 év feletti munkanélkülieknél
is hasonló, foglalkoztatást ösztönzõ megoldást kellene
bevezetni. Álláspontjuk szerint amennyiben az 50 év
feletti munkanélkülieknek sikerül elhelyezkedniük, és
járulékfizetõvé válnak, akkor összességében még a fog-
lalkoztatásuk erõteljesebb támogatása is kedvezõ a
költségvetésnek. A helyettes államtitkár rámutatott:
az 50 év felettiek foglalkoztatásának hatékonyabb ösz-
tönzése is napirenden szerepel, erre is javaslatokat
dolgoznak ki.

A vita során a munkaadói és munkavállalói oldal
egyaránt megfontolásra ajánlotta a kormányzati oldal-
nak, hogy - a kétéves idõszakra szóló kedvezményre
feljogosító -úgynevezett startkártyát a pályakezdõ hoz-
zájárulásával a leendõ munkaadó képviselõje is ki-
válthassa az adóhatóságnál.

Közeledtek a munkaadói, a munkavállalói és a kor-
mányzati elképzelések az állami támogatások és meg-
rendelések munkaügyi kritériumrendszerére vonatko-
zó témakörben is. A szociális partnerekkel közösen a
kormányzat még tovább dolgozik a szabályozás kimun-
kálásán.

Csökkenteni lehet a feketemunkát
Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter a munkaadói és munkavállalói vélemények-
re reagálva elmondta: a részletekben készek figyelem-
be venni az ülésen elhangzó javaslatok többségét, ha
azok nem ellentétesek az eredeti célkitûzéssel. Azzal,
hogy a közpénzekbõl adott támogatásokat, a közmeg-
rendeléseket csak a jogkövetõ, rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkezõ munkáltatók kaphassák
meg. Ahhoz, hogy teljesíthetõ legyen az adók, járulé-
kok csökkentésére vonatkozó jogos igény, azoknak is
részt kell vállalniuk a közteherviselésbõl, akik ezt most
jogtalan versenyelõnyhöz jutva megspórolják.

A miniszter hangsúlyozta: a feketemunkát lehet csök-
kenteni az ellenõrzés, a büntetések szigorításával, de
az érdekeltség javításával is. A most tárgyalt elõterjesz-
tés ez utóbbit szolgálja, azoknak biztosítva az állami
támogatást, a közmegrendelést, akik jogkövetõk, akik-
nél rendezettek a munkaügyi kapcsolatok, akik az elõ-
írásoknak eleget téve csak munkaszerzõdéssel alkal-
maznak dolgozókat, s megfizetik ez után a közterheket.

Rolek Ferenc, a munkaadói oldal szóvivõje kifogásol-
ta, hogy az elõterjesztés csak a hazai vállalkozások
részére írná elõ ezeket a követelményeket, a Magyaror-
szágon mûködõ külföldi cégekre nem. Herczog László,
a szaktárca helyettes államtitkára szerint található
olyan jogi megoldás, amely valamennyi Magyarorszá-
gon tevékenykedõ munkaadóra vonatkozóan érvényesí-
ti ezeket a szabályokat.

Európai Szociális Karta
A fórum elfogadta a társadalombiztosítási alapok

befizetõi kontrollját szolgáló testületekre vonatkozó elõ-
terjesztést. A szociális partnerek nagyra értékelték a
kormányzatnak az elõkészítõ munka során tanúsított
kompromisszumkészségét. Csizmár Gábor is elismerte
a szociális partnerek megegyezést segítõ hozzáállását.

Éles vita bontakozott ki viszont az Európai Szociális
Karta 2004-es magyarországi nemzeti jelentésével kap-
csolatban. A munkavállalói oldal egyik konföderációja,
a Munkástanácsok Országos Szövetsége arra tartott
igényt, hogy az ágazati párbeszéd Magyarországon ki-
alakult gyakorlatáról megfogalmazott kritikája is szere-
peljen a jelentésben, vagy ahhoz csatolva.

A munkavállalói oldal másik öt konföderációja, vala-
mint a munkaadói és a kormányzati oldal ezt nem
támogatta. Kifejezték: a Munkástanácsok Országos
Szövetségének van jogi lehetõsége arra, hogy különvé-
leményét a nemzeti jelentéstõl függetlenül is eljuttassa
az Európa Tanácshoz.

(MTI)
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

„MOST AZ AKADÉMIA„MOST AZ AKADÉMIA„MOST AZ AKADÉMIA„MOST AZ AKADÉMIA„MOST AZ AKADÉMIA
A CSENDES MEGGYÕZÕ KAMPÁNYOM CÉLPONTJA”A CSENDES MEGGYÕZÕ KAMPÁNYOM CÉLPONTJA”A CSENDES MEGGYÕZÕ KAMPÁNYOM CÉLPONTJA”A CSENDES MEGGYÕZÕ KAMPÁNYOM CÉLPONTJA”A CSENDES MEGGYÕZÕ KAMPÁNYOM CÉLPONTJA”

Március 11.Március 11.Március 11.Március 11.Március 11.
Grandiózus születésnapi vacsorára voltunk hiva-

talosak. Az ünnepelt a félmagyar Ellen Martin hege-
dûmûvésznõ. Férje a brit Liberáldemokrata Párt
észak-londoni szervezetének oszlopos tagja, tehát a
fogadást a Liberális Klubban tartották, a Temze
partján. Elõször jártunk ebben az épületben. Akkor
emelték, jóval az elsõ világháború elõtt, amikor a
libe-rálisok népszerûségük teljében voltak, talán
éppen Asquith miniszterelnöksége idején.

Feltálalták a száz-személyes vacsorát, következ-
tek a köszöntõk. S lám, ki emelkedett szólásra?
Boda Miklós Budapestrõl, mint Ellen régi barátja.
Hónapokkal ezelõtt a londoni Gábor Dénes-konfe-
rencián beszélgettem vele arról, hogy miként oszt-
ják el az állam milliárdjait a magyar tudományos
kutatások támogatására. Ez ugyanis ennek a Své-
dországból hazatért energikus úriemberek a re-
szortja, tekintet nélkül a kormány politikai színe-
zetére.

Mire a kávét, meg a portóit töltögették az idõ-
secske klub-pincérnõk sürögve és kedves-kedve,
mint megannyi barátságos nagymama, sikerült
Boda Miklós mellett üres széket találnom.

„Most az Akadémia a csendes meggyõzõ kampá-
nyom célpontja” - mondotta. Arról van szó, hogy a
világ minden országában az egyetemek a tudomá-
nyos kutatás központjai, Rengeteget profitál ebbõl a
felnövekvõ tudósnemzedék. De a Szovjetunióban
megfosztották  az egyetemeket az érdemi kutatás
lehetõségétõl és akadémiai intézeteket hoztak lét-re.
A példát szolgaian követte a rákosista Magyaror-
szág. Miért volt oly égetõen szükséges ez a szerkezeti
átalakítás? Azért, mert a tudósok a saját fejükkel
gondolkodó emberek. Zsenialitásuknál fogva nélkü-
lözhetetlenek, de ha egyetemistákkal lettek volna
közvetlen kapcsolatban, megfertõzték volna a fiata-
lokat a szocializmus építésével összeférhetetlen esz-
mékkel. Tehát elkülönítve, akadémiai intézetekben
vonták össze õket.

Immár mindenki elõtt világos, hogy sokkal ered-
ményesebb a kutatást az egyetemekhez kapcsol-
ni, tehát bizonyos magyar akadémiai intézménye-
ket robbantani kellene. Ám ez túl nagy falat ah-
hoz, hogy az MTA lenyelje. Ilyesmitõl fõhet annak
a feje, aki kívülrõl jõve csöppen bele felelõs ma-
gyar pozícióba.

Forrás: ÚJ HORIZONT 2005. 3. szám

Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!Nem engedjük az intézetprivatizálást!
(Folytatás az elsõ oldalról)
dító hiánya azonban legrosszabb gyanúnkat lát-
szik igazolni, és arra késztet bennünket, hogy
felemeljük szavunkat:

A TUDOSZ– mint a magyar tudományos dolgo-
zók szakszervezete – felelõsséget érezve a magyar
tudomány sorsáért – határozottan tiltakozik min-
den olyan elképzelés ellen, amely a költségvetési
kutatóintézetek teljes vagy részleges kiszervezé-
sét,  privatizációját jelentené!

Magyarország büszke a magyar tudományra. A
magyar emberek büszkék azokra a kutatókra,
tudósokra, akik úgy jutottak kiváló eredmények-
re, hogy abban a pillanatban nem volt látható
felfedezésük gazdasági haszna.

Az elmúlt években  a Kormány képviselõi nyilat-
kozataik szerint ismerték, és elismerték a tudó-
sok, a magyar tudomány mûvelõinek tevékenysé-
gét. Aztán a Költségvetés készítésénél a képviselõk
– miután nem adtak elegendõ pénzt-, legalább igye-
keztek mentegetõzni.

Ez évben fordult elõ elõször, hogy egy miniszter
nyilvánosan kérdõjelezze meg a magyar kutatók
eredményeit, tegye nevetség tárgyává a nemzetkö-
zileg elismert magyar kutatói társadalmat, ráadá-
sul kilátásba helyezze az alapkutatás intézményi

felszámolását.
Ugyancsak új jelenség, hogy a kutatásért felelõs

egyik legfontosabb tisztviselõ nem a nagy
infrastruktúrális értéket képviselõ költségvetési
kutatóintézetek fejlesztésén, hanem azok megszün-
tetésén munkálkodik.

A magyar ipar,  a gazdaság mai szereplõi ugyan-
is nem képesek távlatos kutatások finanszírozá-
sára. Mi még emlékszünk Aschner Lipótra, aki a
harmincas években az Egyesült Izzó vezéreként
alapkutatásra mûegyetemi tanszéket alapított.

Amíg az új Aschner Lipótok fel nem tûnnek,
addig ezt a feladatot az államnak kell betöltenie,
mégpedig egy EU tagországtól elvárható szinten.

Az EU felismerte, hogy a kis és középvállalatok-
nak is szükségük van kutatásra, és ezért nem csak
fenntartják kutatóintézet-hálózatukat, de a költ-
ségvetési intézetek kedvezõbb elszámolási rend-
szerben pályázhatnak.

Ezért elvárható, hogy a politika, és a politikusok
ismerjék el a költségvetési kutatóintézetekben fo-
lyó kutatómunka fontosságát, és EU-konform
módon, az ország hosszú távú gazdasági szükség-
leteinek megfelelõen támogassák is azt.

2005-07-07
A TUDOSZ Elnöksége
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Béremelés 2005
Az ezévi közlakalmazotti béremelés két részbõl áll: 2005. január 1-tõl átlagosan 7,5 százalékkal, szeptember

1-tõl pedig további 4,5 százalékkal emelkedik átlagosan a közalkalmazotti bértábla.
A közalkalmazotti törvény szerint egyetlen közalkalmazottnak sem lehet alacsonyabb a bére, mint a besorolása

szerinti érték. Az MTA Pénzügyi Fõosztályától azt az információt kaptuk, hogy az MTA intézeteiben és a kuta-
tóhelyeken dolgozó kollegák szeptemberi béremeléséhez a forrás rendelkezésre áll.
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Jól éreztük magunkat!Jól éreztük magunkat!Jól éreztük magunkat!Jól éreztük magunkat!Jól éreztük magunkat!

 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
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Ingyenes adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart

a TUDOSZ-irodában  minden szerdán 16
és 19 óra között

dr. Komjáthy Miklós
(XIII., Victor Hugo u. 18-22., fsz. 17.)

 Félfogadás elõzetes telefonos
bejelentkezés alapján: 279-6071

Nagy lépés a korlátlanNagy lépés a korlátlanNagy lépés a korlátlanNagy lépés a korlátlanNagy lépés a korlátlan
energiaforrás feléenergiaforrás feléenergiaforrás feléenergiaforrás feléenergiaforrás felé

Évek óta tartó vita zárult le Moszkvában: aláír-
ták a megállapodást a nemzetközi termonuk-
leáris kísérleti reaktor (ITER) felépítésérõl. A
helyszín Cadarache, Franciaország, ahol vég-
re hozzákezdhetnek a beláthatatlan távlatok-
ra biztonságos energiaellátással kecsegtetõ,
szabályozott termonukleáris fúzió feltételeinek
megteremtéséhez.

A Napban és a többi csillagban zajló energiater-
melõ folya-mat földi megvaló-sítása beláthatatlan
távlatokra ígér biztos energiaellátást, de létreho-
zása egyben óriási tudományos-mûszaki kihívás
is. A szabályozott termo-nukleáris fúzióban a leg-
könnyebb elemek összeolvadása, fúziója során
szabadul fel az atommagok energiája. A százmil-
lió fokra felhevített üzemanyagot, a hidrogén ne-
héz izotópjait (deutérium, trícium) erõs mágneses
térrel tartják össze. A ma legsikeresebb kísérleti
berendezéstípus az ún. tokamak, amelyben gyûrû
alakú térrészbe zárják a plazmát. Ilyen lesz az
ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) is.

A hatalmas és drága kísérleti berendezés nem-
zetközi összefogással való megépítését még Gor-
bacsov szovjet vezetõ vetette fel az 1980-as évek
közepén, a politikai hátteret Reagen amerikai,
majd Mitterand francia elnök egyetértése biztosí-
totta. A tervezést 1988-ban az Európai Gazdasági
Közösség (az EU elõdje), Japán, a Szovjetunió és
az USA együtt kezdte meg, majd más országok is
csatlakoztak. A helyszín kiválasztásig békésen
zajlottak az elõkészületek, majd francia-spanyol
vetélkedés alakult ki. Késõbb Franciaország és
Japán küzdött a telephelyért.

Az ITER építését jövõre kezdik meg az Európai
Unió, Oroszország, az Egyesült Államok, Japán,
Kanada, Kína és Dél-Korea összefogásával. Az épí-
tés idejét tíz évre, költségeit 4,6 milliárd euróra
tervezik, az építés ötvenezer embernek ad majd
munkát. A költségek 40 százalékát az EU állja,
ehhez Franciaország még hozzáad 10 százalékot,
tehát a költségek fele marad az EU-n kívüli részt-
vevõkre. Az üzemeltetést húsz évre tervezik, így a

2030-as évekre gyûl-
het össze elegendõ ta-
pasztalat, ismeret
ahhoz, hogy dönteni
lehessen a következõ
nagy lépés megtételé-
rõl, az erõmûvi reak-
tor megépítésérõl.

Magyar részvételMagyar részvételMagyar részvételMagyar részvételMagyar részvétel
A hatalmas programban Magyarországnak is jut

szerep, mert ezen a területen (is) nemzetközileg
jegyzett szakembergárdánk, tapasztalataink és el-
ismert eredményeink vannak. Már az 1970-es
évek végére megépült egy kis tokamak a KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben (KFKI
RMKI). A hazai kutatások – a korábbi magfizikai
és lézerfizikai tapasztalatokra építve – elsõsor-
ban a plazma tulajdonságainak vizsgálatára irá-
nyultak, új vizsgálati (plazmadiagnosztikai) mód-
szerek születtek. A hazai kísérleti berendezés
1979-tõl 1998-ig állt a kutatások rendelkezésé-
re. Az 1990-es évek elejétõl szoros együttmûkö-
dés jött létre német és svájci kutatóintézetekkel.
A külföldi laboratóriumokban folytatott kutatá-
sok nagyrészt a magyar tokamaknál végzett
munka folytatásának, illetve az ott kifejlesztett
eljárások alkalmazásának tekinthetõk.

A forró plazma paramétereinek meg-határozá-
sára kidolgozott sikeres diagnosztikai módsze-
rek egyikében gyorsított, semleges lítium-atom-
nyalábot irányítanak a plazmába, és megfigyelik
a keletkezett sugárzást (ez a plazma sûrûségin-
gadozásairól hordoz információt). A KFKI RMKI
kutatói kaptak megbízást a lítiumnyaláb-diag-
nosztika továbbfejlesztésére a ma mûködõ leg-
nagyobb tokamakon (ez az Angliában lévõ Joint
European Torus, JET). Itt hoztak létre a világon
elõször szabályozott termonukleáris fúziót 1991-
ben. Az utóbbi években a JET-nél folyó kutató-
munkát az EURATOM
keretprogram támogatja
és koordinálja. 2000-ben
jött létre a Magyar-EURA-
TOM Fúziós Szövetség a
KFKI RMKI koordinálá-
sával, a KFKI Atomener-
gia Kutatóintézet és a
Budapesti Mûszaki és
G a z d a s á g t u d o m á n y i
Egyetem részvételével.

A KFKI RMKI már be-
kapcsolódott az ITER ter-
vezésébe is, számítógépes
szimulációval vizsgálják a
plazma teljes sugárzási
vesztesége mérésének le-
hetõségét.

Jéki László [origo]
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