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Szokásunknak megfelelõen megnéztük a pártok választási programjait, mi szerepel kutatás-
sal kapcsolatban. Az alábbiakat a pártok honlapján lévõ választási programból másoltuk ki.

MSZP

Magyarország innovációs kapacitását a tu-
dásalapú társadalom növekvõ igényeit szem
elõtt tartva fejlesztjük.

Elsõbbséget adunk a magas technológiai
igényességû, tudásintenzív ágazati céloknak, így
a biotechnológiának, az infokommunikációnak,
az üzleti és logisztikai szolgáltatásoknak, a
jármûiparnak, a turizmusnak és a környezet-

iparnak. Arra törekszünk,
hogy a K+F ráfordítások
részesedése a nemzeti
össztermékbõl közelítsen
az európai uniós tagor-
szágok átlagához. A köz-
gazdasági környezet átala-
kításával keresleti piacot
hozunk létre a kutatás-fej-
lesztés számára. Az inno-

váció kezdeti szakaszában különös figyelmet
fordítunk a kockázatok mérséklésére, a kis-
és közepes vállalkozások rugalmas alkalmaz-
kodásának elõmozdítására és a magas hozzá-
adott értéket képviselõ termékek és technoló-
giák térnyerésére. Fontosnak tartjuk, hogy a
mûszakilag elmaradott K+F eszközállomány
megújuljon, és hogy kedvezmények biztosítása
révén növekedjenek a vállalkozások K+F rá-
fordításai. Az alap- és alkalmazott kutatást
végzõ intézmények, a kutatóintézetek mûködé-
sét mind a törvény erejével, mind a pénzügyi
feltételek kiszámíthatóságával garantáljuk. Ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy tovább erõ-
södjék a partneri viszony a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával. Minden jelentõs társadal-
mi és környezeti kérdésben támaszkodni kívá-
nunk az MTA véleményére.

SZDSZ
A gazdaságpolitika alapfeltételei

Kormányzati terjedelem és szerkezet
• Összhang az állami kiadások nagysága és

a gazdaság fejlettsége között.

• Adórendszer: a cent-
ralizáció mértéke és az
adóbevételek szerkezete
is fontos.

• Kiadások: prioritás
infrastruktúrára, okta-
tásra és képzésre, K+F-
re.

Az oktatók
megbecsülése

Javítottuk az oktatók
és kutatók munkafeltételeit:

• 50 százalékkal emeltük a béreket 2002-
ben,

• lehetõséget adtunk kutatóállások létesíté-
sére,

• alapot hoztunk létre a K+F támogatások
egységes kezelésére.

Keresletközpontú felsõoktatás

Gazdaságpolitika

A Kutatás + Fejlesztés fellendítéséért
Stratégiai jelentõséget a Kutatás + Fejlesz-

tésnek!

MDF

A „Teret a tehetségnek” program 9 lépése:
1. Befektetés-ösztönzõ eszközökkel lehetõvé kell

tenni, hogy a cégek az
innovációs járulékuk vagy for-
rásaik (üzleti nyereségük) egy
meghatározott részét a létrejö-
võ kutatás-fejlesztési alapok
által kibocsátott befektetési
jegyre, vagy részvényre fordít-
sák.

2. Az így létrejövõ alapok biz-
tosíthatnák a projekt fejleszté-
si és megvalósítási fázisához
szükséges legalább 20%-os

alaptõ két hitel formájában vagy részesedés
megszerzésével.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



2 SZÓSZÓLÓ 2006. MÁRCIUS2006. MÁRCIUS2006. MÁRCIUS2006. MÁRCIUS2006. MÁRCIUS

3. A kormánynak garantálnia kell, hogy ku-
tatás-fejlesztési alapokba helyezett befekteté-
sekbõl származó nyereség mindig az Unió
legalacsonyabb társasági adókulcsával adóz-
na.

4. A több kutatás-fejlesztési alapba is befek-
tetõk számára a kormánynak lehetõvé kell ten-
nie, hogy az egyik helyen elért nyereségébõl le-
vonható legyen a másik helyen keletkezett eset-
leges veszteség.

5. Biztosítani kell, hogy a szabadalommal
érintett projekt legalább 30%-a minden eset-
ben a feltaláló érdekeltségében maradjon. A
kormánynak azonban lehetõvé kell tennie,
hogy abban az esetben, ha az alap értékesít
egy szabadalmat, a feltalálónak legyen lehe-
tõsége jogdíjából vagy államilag támogatott
hitel felvételével arra, hogy a szabadalmat
részben vagy teljes egészében visszavásárol-
ja.

6. A kormánynak támogatnia kell a kutatás-
fejlesztési alapok tõzsdei bevezetését, mert így
valós versenyhelyzet teremtõdik, azaz azonnal
világossá válik, hogyan alakul egyes befekte-
tésék értéke.

7. A kormánynak lehetõvé kell tennie, hogy
rövid távon képzések, tanfolyamok, ill. gya-
korlati programok beindításával elindulhas-
son megfelelõ szakemberek, szabadalmi me-
nedzserek képzése. Közép-hosszú távon pe-
dig támogatnia kell megfelelõ alap-végzettség
megszerzésének lehetõgét a szabadalmak, ta-
lálmányok menedzseléséhez, egyetemi szintû
”szabadalom-menedzser” képzés beindításá-
val.

8. A kormánynak támogatnia kell egy olyan,
széleskörû hozzáférést biztosító központi adat-
bázis létrehozását, mely tartalmazza minden
magyar szabadalomról a megvalósításra vo-
natkozó adatokat, továbbá megfelelõ nyilvá-
nosságot kell biztosítania a programnak, hogy
a piaci szereplõk, lehetséges együttmûködõk,
befektetõk figyelmét felkeltse.

9. A program hosszú távú sikeréhez a par-
lamenti pártok mindegyikének részérõl szük-
séges volna egy kötelezettség vállalás, hogy
ebben a témában minimum 10 évig nem fog
szigorításokat kezdeményezni.

(Bõvebb információ a www.mdf.hu oldalon
olvasható)

FIDESZ
Tudás – képzés – gazdaság

Minden gazdasági siker mögött tudás és
minden tudás mögött egy segítõ közösség áll.
Magyarország azonban ma nem segíti kellõen
sem az egyének, sem a vállalatok, sem a
társadalom tudásának gyarapodását. Miköz-
ben a fejlett országokban a bruttó hazai ter-
mék két-három százalékát fordítják kutatás-
fejlesztésre, addig nálunk még egy százalékát
sem. Az oktatás, a kutatásfejlesztés és az

innováció intéz-
ményrendszere
ma még csak
gyenge

szálakkal kap-
csolódik a válla-
latok világához,
így a meglévõ tu-
dás sem haszno-

sul kellõen a gazdaságban. A most felnövek-
võ és tanuló nemzedékek egyre nehezebben
tudják finanszírozni tanulmányaikat, és egyre
nehezebben kapnak képzettségüknek megfele-
lõ állást, ahol a megszerzett tudásukat kama-
toztathatnák. Gyökeres változásokra van te-
hát szükség ahhoz, hogy Magyarország a ki-
élezõdõ nemzetközi tudásversenyben megállja
a helyét.

Jelentõsen növeljük a kutatásfejlesztési for-
rásokat. Szemben a távozó kormány gyakorla-
tával, a következõ ciklusban kiszámítható
mértékben emeljük a kutatásfejlesztésre for-
dítható forrásokat. Így az évtized végére a
kutatásfejlesztési ráfordítások aránya a bruttó
hazai termékhez viszonyítva másfél százalék
lesz….

Támogatjuk a pályakezdõ diplomásokat al-
kalmazó vállalkozásokat. A megszerzett tu-
dás könnyen elvész, ha a pályakezdõ nem
kap megfelelõ állást. Ezért azokat a munka-
adókat, akik diplomás pályakezdõket alkal-
maznak, az elsõ két esztendõben százszáza-
lékosan mentesítjük a foglalkoztatásuk után
járó társadalombiztosítási járulék megfize-
tésétõl.

Hazahívjuk a külföldön tanuló és kutató
fiatalokat. Magyarország nem mondhat le
azokról a tehetséges fiatalokról, akik most
külföldön tanulva vagy kutatva bõvítik tudá-
sukat. Számukra a hazai vállalkozásokba és
kutatóintézetekbe való beilleszkedéshez, va-
lamint saját, innovatív vállalkozásaik alapí-
tásához külön támogatási alapot hozunk
létre.

Kárpát-medencei tudáshálózat. Magyarország
sikeréhez elengedhetetlen a teljes Kárpát-me-
dencei magyarság tudásának és alkotóerejének
mozgósítása és összehangolt, okos hasznosí-
tása. Ezért uniós és hazai forrásokból önálló
programmal támogatjuk a hazai és a határon
túli magyar egyetemek,

innovációs központok, kutatásfejlesztési bá-
zisok együttmûködését….

Egyetemi kutatóközpontok - a hazai lehetõ-
ség. Magyarországról ma elvándorol a legte-
hetségesebb kutatók egy része. Aki marad,
az áldozatok árán marad, szûk és sanyarú
lehetõségek között. Megerõsítjük, feltõkésít-
jük a hazai, egyetemekhez kapcsolódó kuta-
tóközpontokat. Ösztöndíjprogramot indítunk
azért, hogy itthon maradjon, aki ma inkább
elmenne, és tudásával hazajõve, Magyaror-
szágot gyarapítsa, aki már elment. Visszavár-
juk legjobbjainkat!
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300 millióval több jut kutatásra?

Kollégánk küldte az alábbi e-mailt: „Nem tudom mi a jogi helyzet, de kaptam egy levelet az OTKA-tól,
melyben közölték, hogy egyezzek bele abba, hogy a tavalyi zárolt 10 százalékomról önként és dalolva
lemondok. Egyébként XXX paragrafusra hivatkozva a Ptk-ból felmondják a szerzõdést. Lemondtam
róla önként és dalolva mert a szerzõdésem már úgy szólt, hogy maximum XXX forintot adnak nekem.”
Tájékoztatást kértünk az OTKÁ-val kapcsolatos hírekrõl Dr. Makara Gábortól, az OTKA elnökétõl.

A 2005-ös költségvetés tartalmazott
egy összeget (az OTKA esetében 10
százalék), amit a Kormány döntésé-
tõl függõen lehetett (volna) felhasznál-
ni. Az OTKA Bizottság döntése értel-
mében ezt a 10 százalékot minden
támogatott projekt esetében tartalé-
koltuk. Errõl 2006 közepén minden
szerzõdött intézményt tájékoztattunk.
Ezt az összeget tavaly év végén a Kor-
mány elvonta. Az elvonásról közvet-
len pénzügyi tájékoztatót 2006 janu-
árjának második felében kaptunk,
ekkor lehetett az ügyben adminiszt-
ratív intézkedést hozni. A levélben
kért nyilatkozatra rövid határidõt ad-
tunk, mert a további finanszírozás-
hoz tudnunk kell, mely kutatások
folynak tovább.

Az egész ügyrõl készülõben van egy
rövid (1-2 oldalas) tájékoztató, ami a
lehetõ leghamarabb megjelenik az
OTKA Honlapján.

Kiegészítõ tájékoztatás (de az elõ-
zõekkel bizony többszörösen össze-
függ): intézkedtünk a folyamatban
lévõ kutatások jelentõs részének
(több mint 80 százalék) támogatá-
sának elindításáról, az adminiszt-
ratív anyag elindult a Kincstárhoz.
Ez az éves szerzõdött összegre csök-
kentés vagy tartalékolás nélkül tör-
tént. Errõl is hamarosan írunk a
Honlapunkon. A fennmaradó kuta-
tások és az új szerzõdések kezelése
gyors ütemben folyik és azokat is a
lehetõségek határáig gyorsan intéz-
zük. Megjegyzem, hogy ebben az év-
ben több mint 600 milliós évvégi
tartalékolási kötelezettségünk van,
ezt még nem tudjuk, milyen áldo-
zatok árán lehet teljesíteni. A ter-
vezés folyamatban van. Annak
nincs elfogadható pénzügyi logiká-
ja, hogy ezt a tartalékolási kötele-
zettséget a pénzt továbbító szerve-
zetekre is elõírták, hiszen hasonló
tartelékolási kötelezettség a végfel-
használó szervezeteknél is van, ezért
ez az intézkedés torlódást, és indo-
kolatlan szervezési nehézségeket
okoz az egész társadalomnak.

„Hétszáz millió forinttal több alap-
kutatásokra.

A kormány döntése értelmében
bõvül Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogramok és a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal ku-

tatások támogatására szánt idei
kerete.

A kormány jóváhagyta azt a szé-
leskörû, szakmai-politikai megegye-
zést, amelynek alapján idén 700
millió forinttal több jut a költségve-
tésbõl alapkutatásra – közölte Batiz
András kormányszóvivõ. A döntés
értelmében az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alapprogramok
(OTKA) forrásai a költségvetési tör-
vényben elõirányzott 5,6 milliárd fo-
rinton túl 300 millió forinttal bõvül-
nek. A gazdasági tárca 260 millió
forintos tartalék-átcsoportosítását az
MTA 40 millió forinttal egészíti ki.

Ezen túlmenõen a Nemzeti Kuta-
tási és Technológiai Hivatal 400
millió forint értékben támogat az
OTKA céljainak megfelelõ pályáza-
tokat. Ebbõl 100 millió forintot
ugyancsak a gazdasági minisztéri-
um tartalékából csoportosítanak át
alapkutatási célokra.

Batiz András szól arról, hogy a
fejlett országokban a GDP mintegy
2 százalékát költik kutatás-fejlesz-
tésre, míg Magyarországon ennek
felét.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az
állami szerepvállalás mindkét eset-
ben 0,7 százalék körül mozog, azaz
a kormány e tekintetben nincs le-
maradásban a fejlett országokhoz
képest.

www.magyarorszag.hu”
Az állami szerepvállalás mértéke -

az alapkutatások támogatásának
tekintetében - arányaiban is jelentõs
lemaradásban van a fejlett országo-
kéhoz képest, mert a támogatás meg-
oszlása az alapkutatások hátrányá-
ra módosult az utóbbi években. De
ennek mostani taglalása hosszú len-
ne, elég annyi, hogy a hír féligazságot
tartalmaz.

Arról hivatalosan is tudok, hogy
az OTKA 300 millióval több pénzt
juttathat az új kutatások támoga-
tására. Ennek az összegnek terhé-
re az OTKA Bizottság meghozta a
feltételes támogatási döntéseket,
amelyekre szerzõdést attól kezdve
indíthatunk, hogy az összeget az
OTKA hivatalosan is megkapja. Ez
az intézkedés az új támogatásra
rendelkezésre álló összeget kereken
1200 millió forintról kereken 1500

millió forintra emelte. A 2005-ben
benyújtott pályázatok támogatha-
tóságában ez nagyságrendileg 5 szá-
zalékos emelkedést okoz. Tájékoz-
tatásul: 2005-ben az igények kb.
40 százalékát, 2006-ban kb. 25
százalékát lehetett támogatni.

A helyzetrõl pontos adatokat ha-
marosan az OTKA Honlapján te-
szünk közzé. Jelenleg azt tekintjük
legfontosabbnak, hogy a kutatás ren-
delkezésére álló pénz minél hama-
rabb eljusson a kutatóhelyekre, és
ezt a célt csak az OTKA munkatár-
sainak jelentõs túlterhelésével lehet
elérni. Sajnos nincs arra kapacitá-
sunk, hogy a fentinél pontosabb ada-
tokat tudjunk -most- szolgáltatni. A
fentebb említett adatok tehát néhány
százalékkal módosulhatnak.

Úgy tudom, hogy ez a 300 milliós
összeg az MTA Kutatóhálózatának for-
rásaiból hiányozni fog!

Azt én nem tudom kellõen ponto-
san, hogy milyen úton mozognak a
költségvetés összegei, valójában hon-
nan erednek és milyen jogi eljárás
után jutnak el céljukba. Attól azon-
ban komolyan félek, hogy a kormány
szóvivõje talán nincs az összes tény
birtokában, mindenesetre a tájékoz-
tatás lényege csak részben felel meg
az általam ismerteknek. Itt is féliga-
zságokról lehet szó... A kérdésrõl az
illetékeseket kell megkérdezni.

Ha ez az összeg az MTA kutatóhá-
lózatából hiányozni fog, akkor a tu-
dományos kutatás lehetõségei ezzel
a tranzakcióval nem bõvültek. Az
egyik zsebbõl a másikba történõ át-
helyezéssel több kár keletkezik,
mint haszon.

Remélem, hogy tájékoztatásom
megfelelõ. Amint pontosabban tu-
dunk fogalmazni, az információin-
kat nyilvánosságra fogjuk hozni. Az
OTKA Bizottsági ülés döntéseinek a
gyors végrehajtása fontos azoknak,
akik támogatást kaptak, de annak
a több mint 1000 pályázónak is,
akinek a támogatására nincs mó-
dunk.

Az OTKA politikája eddig is az
volt, hogy mûködésének a lehetõ
legnagyobb mértékben nyilvános-
nak kell lennie.

Budapest, 2006. február 10.
Makara Gábor
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EMLÉKEZTETÕ
az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács 2005. február 11-én megtartott plenáris ülésérõl
Jelen voltak:  az AÉT tagjai a mellékelt jelenléti ív sze-

rint
Pléh Csaba, az akadémiai tárgyalócsoport ügyvivõje ja-

vasolta, hogy a kiküldött meghívóban  közöltektõl eltérõ-
en a plenáris ülés napirendjét az elsõ két napirendi pon-
tot (tájékoztató az MTA fejezete 2006. évi költségvetési
tervezetérõl és a 2005.évi maradványtartalékolási kötele-
zettség helyzetérõl) a plenáris ülés másik három napiren-
di pontja után tárgyalják meg. A plenáris ülés a javasla-
tot elfogadta.

ad 1. napirendi pont Az új felsõoktatási törvény és a
Kjt. végrehajtási kormányrendeletének harmonizációja

Elõadó: a munkavállaló tárgyalócsoport szakértõje
Tóth Attila, a munkavállalói tárgyalócsoport ügyvivõje,

levezetõ elnök (a továbbiakban: levezetõ elnök) felkérte a
Révész Mártát, a munkavállalói tárgyalócsoport szakértõ-
jét, hogy ismertesse az új felsõoktatási törvény és a Kjt.
végrehajtási kormányrendeletének harmonizációjával kap-
csolatos kérdéseket.

Révész Márta elõször szóban ismertette a harmonizáci-
óval kapcsolatos szakszervezeti összeállítást, amely azo-
kat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek esetében az
Ftv. és a kutatóintézetekre vonatkozó kormányrendelet
eltér egymástól, majd írásban is átadta a tárgyalócsoport
tagjainak a TUDOSZ javaslatát

Koltay Jenõ, a munkáltató tárgyalócsoport ügyvivõje
elmondta, hogy vannak olyan munkajogi kedvezmények,
amelyeket jogszabály alapján kell biztosítani és vannak
olyanok jelenleg is, amelyeket a munkáltató ad mérlegelé-
si jogkörében a költségvetési forrásoktól függõen. A felve-
tett kérdéssel úgy érdemes foglalkozni, hogy különbséget
kell tenni, melyek azok a kérdések, amelyek Akadémián
belül és melyek azok, amelyeket jogi szabályozással lehet
megoldani. Javasolta, hogy készüljön olyan elõterjesztés,
amely külön feltünteti azokat a módosítási javaslatokat,
amelyeknek pénzügyi vonzata van. A levezetõ elnök a vitát
úgy zárta le, hogy az ekvivalencia megtartása érdekében
szakértõk vizsgálják meg a TUDOSZ javaslatát, és a le-
hetséges megoldásokról kapjon az AÉT tájékoztatást a
következõ plenáris ülésen, amely 2006. január 23-án lesz.
A szakértõk: Révész Márta és F. Tóth Tibor.

ad 2. számú napirendi pont Az Európai Kutatói Char-
tához való csatlakozás egyes kérdései

Banczerovszki Januszné, az akadémiai tárgyalócsoport
tagja az Európai Kutató Chartáról szóban adott tájékoz-
tatást. Ennek írásos összefoglalóját jelen Emlékeztetõ 4.
számú mellékleteként kapják meg a tárgyalócsoportok.
Az Akadémia fõtitkára valamennyi akadémiai intézetnek
elküldte véleményezésre a közzétett anyagot, az intézeti
álláspontok teljes körûen még nem ismeretesek. Az eddig
megismert vélemények alapján az akadémiai és a munka-
adói tárgyalócsoport úgy véli, hogy a chartát nem kellene
elfogadni mivel az felesleges túlszabályozást jelentene és
nagy mértékben növelné a felesleges adminisztrációt.

A munkavállalói oldal azt javasolta, hogy az AÉT tekint-
se át a Kutatók Európai Chartájához való csatlakozás
lehetõségét. A Charta egyes pontjai különbözõképpen, vagy
igen nehezen  értelmezhetõk, ezért célszerû lenne, ha fel-
kérnénk azt a magyar tisztviselõt, aki a Charta megfogal-
mazásában részt vett, hogy segítsen a Charta megfelelõ
értelmezésében.

ad 3. és 4. napirendi pont Tájékoztató az MTA feje-
zete 2006. évi költségvetési tervezetérõl, és Tájékoz-
tató a 2005. évi maradványtartalékolási kötelezett-
ség helyzetérõl

Szamkó Józsefné, az akadémiai tárgyalócsoport tagja
ismertette, hogy az Akadémia fejezete 2006-ban 38.1 mrd
forint. 3%-os tartalékolási kötelezettség van, ez államház-
tartási tartalék, aminek a felhasználásáról a kormány
dönt. Az Akadémia abba a körbe került, amely fejezetek-
nél az Országgyûlés évközben módosíthatja a költségve-
tést. A tartalékolást az elõzetes elképzelések szerint bér-
fejlesztésre tervezik felhasználni, de hivatalos tájékozta-
tást még nem adtak.

A 2005 szeptemberi bérfejlesztéshez a fedezet 100%-
ban az intézeteknél rendelkezésre áll, de csak a támoga-
tott létszámra, a többiek esetében nincs meg a fedezet.
Ha 2006-ban központi forrás biztosítása nélkül megeme-
lik a közalkalmazotti illetménytábla garantált alsó hatá-
rait, az intézetek az ehhez szükséges elõirányzatot nem
tudják kigazdálkodni. A fiatal kutatók foglalkoztatásához
és a Bolyai-ösztöndíjakhoz szükséges fedezet rendelkezés-
re ál, nem emelkednek viszont az akadémikusi és a dok-
tori tiszteletdíjak. Az állammal szembeni intézeti befizeté-
si kötelezettség az elõzetes elképzelések szerint csökken-
ne, 15%-ról 10%-ra. Az áfa 5%-kal való csökkentése ked-
vezõen érinti majd az intézeteket, visszajönnek a korábbi
szabályok, arányosítással lehet az afa-t visszaigényelni.

Az alapkutatásra 1 mrd-os keret áll rendelkezésre,
de errõl majd késõbb döntenek. Ebbõl részesülhet az
Akadémia és az OTKA is. Az Akadémia fejezetében 2
mrd többletmaradvány keletkezett az NKTH-tól az
elmúlt évvégén átutalt támogatások miatt. Gondot
okoz, hogy az évvégén beérkezett összegeket nem le-
het felhasználni. Ez ebben az évben is várható 3.764
mrd forint összegben.

Az Akadémia kérte a zárolt összegek felszabadítását,
ezáltal sikerült a bérfejlesztés fedezetét megteremteni.
Több intézet adófizetési haladékot kért, de valószínû nem
minden intézet veszi majd igénybe ezt. Az intézetek pénz-
ügyi helyzete ezáltal stabilizálódott, egyikhez sem kell
kincstári biztost kiküldeni.

A zárolt 800 M forintot nem szabadítják fel. Az NKTH
késedelmes átutalásainak felszabadítását most egyezte-
tik. A zárolások az intézeteknél gazdálkodási zavarokat
okozott, volt, olyan amelyik szerzõdést volt kénytelen meg-
szegni, de volt olyan is, amelynek annyi pénze sem volt,
amennyit tartalékolásként elõírtak. Végül is úgy alakult,
hogy mindenki megkapja a fizetését és a járulékokat is
meg tudják fizetni az intézetek, erre a 3.7 mrd forint
összegû tartalékolás volt a fedezet.

A jelen lévõk a tájékoztatást tudomásul vették.
ad egyebek napi rendi pont Kemény Tamás, a munka-

vállalói tárgyaló csoport tagja elmondta, hogy tudomása
szerint a nemzeti fejlesztési terv keretében is lehetséges
támogatást szerezni, törekedni kellene támogatás kiesz-
közlésére a doktorképzéshez és a fiatal kutatók foglalkoz-
tatásához

Pléh Csaba, az akadémiai tárgyalócsoport ügyvivõje el-
mondta, hogy a terv OM javaslatként szerepel, 4.5 mrd
Ft-ról van szó. A kormányon belül, a tudományos kuta-
tásért felelõs állami vezetõ az akadémiai elképzeléseket
eddig nem fogadta el. Az Akadémia igyekszik a saját stra-
tégiai elképzeléseit az országos tudományos és technoló-
giai koncepció kialakítása keretében érvényesíteni.

A munkavállalói oldal felhívta a figyelmet arra, hogy az
esélyegyenlõségi tervek elkészítésének módosított határ-
ideje 2005. december 31.

Megjegyzés: A dõl betûs beszúrások az érthetõsé-
get könnyítik.
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2005. november 28.
…Intézetünket érintõ speciális kérdés a ter-

vezett összevonás a herceghalmi ÁTK-val...
Rettenetesen szomorú számomra, hogy a tárca

ennyire nem kezel partnerként minket, kutató-
intézeteket ill. azok vezetõit, különösen a nagy
súlyú kérdésekben. A mai napig nem kaptam
hivatalos tájékoztatást arról, hogy kinek, mi-
lyen tervei vannak velünk kapcsolatban és
különösen, hogy milyen feltételekkel. Így mi
sem tudunk partnerek lenni, mert azt sem
tudjuk, hogy mik az elvárások, elképzelések.
Félelmünk azonban egyre nagyobb a rendelke-
zésre álló információk alapján...

2005. december 13.
...A KÁTKI dolgozói a mellékelt levelet kül-

dik holnap a címzetteknek. Személyesen terve-
zem bevinni, hogy minél elõbb megkapja min-
denki. Kérjük, ha tudtok és van még rá mód,
segítsetek. Segítségeteket elõre is köszönjük...

2005. december 13.
...A Kisállattenyésztési és Takarmányozási Ku-

tatóintézet igazgatója, dr. Hidas András, a mai
napon tájékoztatta az intézet dolgozóit arról
az állítólagosan megindított összevonási fo-
lyamatról, amely azt célozza, hogy a KÁTKI-t
–elsõsorban annak baromfitelepét- fizikailag,
tehát nemcsak adminisztratívan, hozzácsatol-
ják a Herceghalom-ban lévõ Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutatóintézethez.

Az összevonás indokáról, a megvalósítás fo-
lyamatáról, állásáról, azonban semmilyen in-
formációnak nem vagyunk birtokában.

Kérjük Helyettes Államtitkár Urat, hogy a
karácsonyi ünnepek elõtt tartson az intézetben
egy személyes tájékoztatót…

2005. december 13.
…Értesítem Igazgató urat, hogy Miniszter úr

aláírta az Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet és a Kisállattenyésztési és Ta-
karmányozási Kutatóintézet összevonása kap-
csán, az Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet alapító okiratát, valamint a
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató-
intézet megszüntetõ okiratát. Tájékoztatom,
hogy az alapító és megszüntetõ okiratok 2006.
január 1-jével lépnek hatályba...

2005. december 13.
…Az Államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII: tv. 88. § (3). 90. § (1/c) pontja va-
lamint a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet
11§-a alapján a Kisállattenyésztési és Takar-
mányozási Kutatóintézet (KÁTKI), Gödöllõ költ-
ségvetési szervet jogutódlással – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben – megszüntetem…

2005. december 14.
Sajnos tegnap, miután elküldtem a levelem,

kaptuk meg a „MEGSZÜNTETÕ OKIRAT”-ot,
ezért tegnapi levelemben küldött melléklet már
tárgytalan. A faxon érkezett anyagokat mellék-
letként küldöm. Mi a véleményetek errõl az

egész eljárásról? Tényleg mit tehet a TUDOSZ?
Tudtok segíteni? Várom válaszotokat.

2005. december 14.
Megdöbbenéssel értesültünk arról. hogy az

FVM 2006. január 1-i hatállyal megszünteti a
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató-
intézetet (KÁTKI)…

...Mi, a KÁTKI dolgozói, méltánytalannak, a
demokratikus jogrenddel és az intézet sza-
bályzataival összeegyeztethetetlennek tartjuk,
hogy elõzetes tárgyalások mellõzésével, az itt
dolgozók munkahelye, a szakmai-tudományos
tevékenység és intézmény kezelésében lévõ
vagyon védelmének megszervezése nélkül meg-
szüntetik Magyarország legrégebbi agrárkuta-
tó intézményét. A megszüntetés módja és for-
mája miatt tiltakozásunkat jelentjük be, és
kérjük Miniszter Urat, hogy az átszervezés
ügyében haladéktalanul rendeljen el egyeztetõ
tárgyalást...

2005. december 15.
Tegnap elküldtük leveleinket a címzetteknek.

Mit tehetünk még? Milyen lehetõségeink van-
nak? Jogi? Mi lesz alapszervezetünk sorsa?
Tagságunk? Nevünk? Pénzünk? Stb. Túl sok a
kérdés egyszerre, de ennek ellenére várom
válaszaitokat. Segítségeteket elõre is köszö-
nöm.

2005. december 15.
Az elõbb értem vissza Miklóstól. Sajnos jogi

úton jelenleg nem tehetünk semmit, minden
törvényes. A sajtónak a mellékelt anyagot
küldtük el.

2005. december 15.
Megszüntetik hazánk 1897-ben alapított ku-

tatóintézetét... Veszélyben a nemzeti kinccsé
nyilvánított õshonos magyar baromfi génbank

A gödöllõi Kisállattenyésztési és Takarmá-
nyozási Kutatóintézetet (KÁTKI), fõhatósága, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium átszervezéssel 2006. január 1-i hatállyal
megszünteti.

…Az agrárium állítólagos csodálatos jövõ
évi támogatási lehetõségeibõl intézményeink,
úgy látszik, teljesen kimaradnak, hiszen túl-
élésükre és értékeik átmentésére sem gondol
a tárca. A tervezett intézkedés kidolgozatlansá-
ga, arról gyõz meg minket, hogy sem megtaka-
rítást, sem jelentõs, ingatlanértékesítésbõl
származó bevételt nem fog tudni realizálni a
tárca, viszont óriási, milliárdos értékû kuta-
tási, génmegõrzési és egyéb közcélokat szolgá-
ló infrastruktúrát és hozzátartozó szakmai elitet
fog elveszíteni hazánk.

Kérjük a nyilvánosságot, hogy álljon ügyünk
mellé, hogy a Móra Ferenc által megálmodott
gödöllõi agrárcentrum, egyúttal a magyar me-
zõgazdaság, azon belül is az állattenyésztési
ágazat egy ilyen veszteséget elkerülhessen...

2005. december 16.
...Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napon

Hidas András igazgató urat az FVM Kutatási
és Oktatási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyette-
se telefonon arra utasította, hogy a továbbiak-
ban semmilyen sajtónyilatkozatot nem adha-

�
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tunk az átszervezésünkkel kapcsolatban. Meg-
keresés esetén -igazgató úr rendelkezése sze-
rint- azt kell mondani, hogy a felügyeleti szerv
megtiltotta a nyilatkozat adását.

2005. december 16.
Tisztelt Igazgató Úr!
Ezúton kell írásban felhívnom szíves figyel-

mét, hogy az FVM intézeteket érintõ átszerve-
zések tárgyában, sem Önnek, sem munkatár-
sainak nincs nyilatkozattételi jogosultsága.

Akár az írott, akár az elektronikus sajtó
részérõl, érkezõ megkeresés esetén kötelessé-
ge egyeztetni az FVM sajtóirodával...

2005. december 16.
Ezek után kinek és milyen “mozgási” lehetõ-

sége van? 2005-ben az EU-ban ez lehetséges?
Lacit mindjárt hívom telefonon.

2005. december 16.
A kapcsolattartás a sajtóval a TUDOSZ fel-

vállalja. Minden érdeklõdõnek adjátok meg a
mobilom számát

2005. december 16.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-

ter 2005. december 13-án a Pénzügy Miniszté-
riummal egyetértésben megszüntette a gödöllõi
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató-
intézetet. A megszüntetésnek egyetlen indoka
hangzott el az eddigi minisztériumi egyezteté-
sek során, miszerint az FVM költségvetése
2006-tól 22%-kal kívánja növelni az agrártá-
mogatást, és 20%-kal kívánja csökkenteni a
kutatóintézetek támogatását…

…Kérjük miniszterelnök Úr segítségét a meg-
szüntetõ határozat visszavonására, miután az
a magyar tudomány és oktatás érdekeit is sérti.
Bízunk abban, hogy az érintettek bevonásával
olyan új, megfelelõen elõkészített döntés hoz-
ható, amely gazdaságos mûködtetést biztosít,
és az eddigi eredményes munka folytatását is
lehetõvé teszi…

2005. december 16.
…Végtelenül sajnáljuk, hogy a megújult ér-

dekegyeztetõ fórumokat a minisztérium lát-
szatfórumnak tekinti, az pedig végképp elkese-
rítõ, ahogyan egy nagy múltú, nemzetközileg
elismert kutatóintézet sorsáról döntenek, az
ott dolgozókat semmibe veszik. Bízunk benne,
hogy mindez valami fatális félreértés következ-
ménye, Miniszter Úr visszavonja döntését, és
az érintettekkel való egyeztetések után alakíta-
nak ki olyan döntést, ami a legkisebb károko-
zással, és a legkevesebb kiadással jár...

2005. december 16.
…Kérjük Elnök úr segítségét a megszüntetõ

határozat visszavonására, miután az a magyar
tudomány és oktatás érdekeit is sérti.

2005. december 18.
MÁSIK RÁDIÓ Gödöllõ Tisztelt Kuti Úr!
Mellékeltem Önnek egy Gödöllõ térképet, a

lap alján piros x jelzi hollétünket. 19. 00 elõtt
várja Önt Dr. Gallyas Igor ügyvezetõ igazga-
tónk, egyben a mûsorvezetõ...

2005. december 18.
…Ma kaptam meg Gémesi György levelét,

melyet most tudok továbbítani...

2005. december 18.
…Nagy megdöbbenéssel értesültem arról, hogy

a gödöllõi Kisállattenyésztési és Kutató Intéze-
tet meg kívánják szüntetni. Megdöbbenésem-
nek nemcsak a felszámolás az oka, hanem az
a mód is, ahogyan ezt teszik. Felháborítónak
tartom azt, hogy minden elõzetes tájékoztató
és konzultáció nélkül fel kívánnak számolni
egy több mint 100 éves jól mûködõ intéz-
ményt, veszélybe sodorva ezzel 70 ember meg-
élhetését, fontos kutatási feladatok elvégzését,
a nemzeti vagyon részét képezõ génbank fenn-
tartását, számos megkezdett pályázati projekt
befejezését. A gödöllõi intézet megszüntetését,
illetve Herceghalomra költöztetését semmi ra-
cionális érv nem támasztja alá, hacsak nincse-
nek elhallgatott, hátsó szándékok a terület
egyéb irányú hasznosítását illetõen. Amennyi-
ben a terület értékesítése lenne a céljuk, ez-
úton jelentem be Gödöllõ város igényét annak
átvételére jelképes összegért, vagy ellenérték
nélkül...

Tekintettel arra, hogy elképzeléseiket nem
ismerjük, de a dolgozók felé is tájékoztatási
kötelezettségük van, továbbá a megszüntetés
ez év december 31-e dátuma nagyon közel
van, felkérem, hogy a dolgozók, az önkor-
mányzat és a sajtó számára szíveskedjen egy
részletes tájékoztatót tartani 2005. december
22-én 11 órakor a KÁTKI tanácskozó termé-
ben...

2005. december 18.
… Ezeket a mellékleteket tudom még küldeni

felhasználható anyagként. Továbbá a Web ol-
dalaink adnak közel pontos képet a KÁTKI
tevékenységi körérõl...

Ha bármilyen további infó kell az Intézetrõl,
szívesen állok rendelkezésetekre. ...

Még egyszer nagyon köszönjük azt a sok mun-
kát és segítséget, amit a KÁTKI megmaradásá-
ért tettetek és tesztek...

2005. december 18.
…Mint tudjátok, Dr. Gémesi György 2005.

december 22-én 11órakor a KÁTKI-ban tájé-
koztatót kért a dolgozók, az önkormányzat és
a sajtó számára miniszter úrtól. Ez úton
szeretném kérni, ha tudtok gyertek el a tájé-
koztatóra...

2005. december 19.
…Az FVM miniszter december 13-ai dátum-

mal megszüntette a gödöllõi Kisállattenyésztési
és Takarmányozási Kutatóintézetet, minden
egyeztetés mellõzésével. Közben megtiltották a
KÁTKI-s kollegáknak a nyilatkozattételt is, ezért
Kuti Laci az “ügyeletes”. Mellékelten küldöm a
gyorsan elkészített sajtótiltakozást...

2005. december 19.
A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szak-

szervezetének elnöksége megütközéssel értesült
arról, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Miniszter december 13-ai döntésével meg-
szüntette a gödöllõi Kisállattenyésztési és Ta-
karmányozási Kutatóintézetet.

Az FVM tájékoztatója szerint a 2006. évi
költségvetési terv az agrártámogatás 22%-os

�
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növelését és az agrárkutató intézetek 20%-os
támogatáscsökkentését tartalmazza.

Meggyõzõdésünk, hogy a magyar mezõgazda-
ságnak és Magyarországnak szüksége van a
kutatóintézetekben megszületõ eredményekre
ugyan úgy, mint pl. a KÁTKI-ban kialakított,
a nemzeti vagyon részét képezõ nemzeti ba-
romfi génbank megõrzésére. Úgy véljük, hogy
az FVM kutatástámogatási elképzelései ellenté-
tesek a kormány és az Európai Unió elveivel,
és nemcsak a magyar mezõgazdaság jövõjét
károsítják, hanem az egész országét.

Érdekvédõkként sajnálattal kell megállapíta-
nunk, hogy többszöri szakszervezeti kérés el-
lenére a mai napig nem került sor semmiféle
egyeztetésre, a döntést nem elõzte meg semmi-
féle hatásvizsgálat, gazdaságossági számítás,
nem került sor szakmai vitára az érintettek
bevonásával.

Törvénytisztelõ polgárokként tiltakozunk a
megszüntetõ határozat, és a döntés meghoza-
talának jogsértõ módja ellen. A Minisztérium
a mai napig nem érdemesítette sem a KÁTKI
vezetését, sem dolgozóit arra, hogy tájékoztas-
sa õket a jövõjüket érintõ minisztériumi el-
képzelésekrõl, a döntés jogi, gazdasági és
szociális következményeirõl, annak ellenére,
hogy a Munka törvénykönyve elõírja ezt a tá-
jékoztatási kötelezettséget.

Kérjük az elõkészítetlen, és következményei-
ben rendkívül káros döntés felülvizsgálatát, és
azonnali visszavonását.

2005. december 19.
…Az origo internetes portálnak írtam egy

cikket a KÁTKI-ban zajló eseményekrõl. Nagy-
részt a KÁTKI honlapján található anyagra tá-
maszkodtam. Délután beszéltünk már telefo-
non, és az öntõl kapott információk egy részét
is beleírtam az anyagba. Kérem olvassa el és
ha rendben van küldje vissza!...

2005. december 19.
...A gödöllõi Kisállattenyésztési és Takarmá-

nyozási Kutatóintézetet (KÁTKI) 2006. január
1-i hatállyal megszünteti a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)...

Az ügyben érdemi egyeztetést, informálást
egyik érintett intézménnyel sem folytatott az
FVM... Ezt követõen fordultak az intézet dol-
gozói a Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezetéhez, a TUDOSZ-hoz. A szakszer-
vezet hivatalosan kérte a minisztériumtól a
döntés felülvizsgálatát és visszavonását – tud-
ta meg az [origo] Dr. Kuti Lászlótól a szak-
szervezet elnökétõl. Dr. Kuti szerint egy tudás-
alapú társadalomban megengedhetetlen, hogy
egy tollvonással eltöröljenek egy jól mûködõ,
fejlett infrastruktúrával rendelkezõ, több mint
100 éves kutatóhelyet. Az intézkedés mellett
semmilyen szakmai és gazdasági érv nem szól,
hiszen a KÁTKI jelenleg is több országos és
nemzetközi jelentõségû – több százmillió fo-
rintos- pályázati munka felelõse...

2006. január 2.
…Azt szeretném megkérdezni, hogy kaptatok

válaszokat a 2005. december 16. és 19-én írt

levelekre? Mikorra várhatók a válaszok? Van
idõkorlát? Vagy ha nem akarnak, nem vála-
szolnak? Várható a döntés visszavonása vagy
módosítása? Meg fognak minket kérdezni va-
lamikor? Szerdán délelõtt jön ki Gödöllõre
Dr. Rátky József az ÁTK fõigazgatója. Minden
utasítását végre kell hajtanunk, vagy van lehe-
tõségünk valamilyen tárgyalásra? Az ÁTK-nak
kell új SzMSz-t kidolgoznia az egyesítés mi-
att? Ha igen, mennyire “szólhat bele” a
TUDOSZ?

Van lehetõség arra, hogy legalább tárgyal-
junk? Válaszaitokat elõre is köszönöm...

2006. január 2.
…Most kaptam meg Márta levelét, amiben

azt írja, hogy a KÁTKI TUDOSZ Munkaügyi
Bírósághoz fordulhat a Munka törvénykönyve
megsértése miatt. Ez mit jelent? Az alapszer-
vezet, vagy a tagok külön-külön kell, hogy
Bírósághoz forduljanak? Mire van esélyünk?
Mit javasolsz? Ha a Bírósághoz fordulunk,
elvállalod a képviseletünket? Ez mibe kerül
nekünk? Mikor tudjuk megbeszélni a részlete-
ket? Segítségedet elõre is köszönjük...

2006. január 3.
…Lehet persze pert indítani, de...
– a pert most már a jogutód munkáltatótok

ellen kell indítani, ezzel kezdõdne az együtt-
mûködés, akkor, amikor a jogutód munkálta-
tó ugyanúgy nem tudott a tervezett intézkedés-
rõl, mint, ahogyan Ti sem. Igaz, hogy erre a
bíróság elõtt nem hivatkozhat a fenti szabá-
lyozás szerint.

– az ügy kimenetele, és egyben az egyetlen
szankció: a bíróság megállapítja, hogy a mun-
káltató megsértette a szakszervezet jogait.

A kérdés csak az, hogy ezért érdemes-e a
bírósághoz fordulni, mivel a döntés megvál-
toztatására a hosszadalmas eljárás nem alkal-
mas, viszont szinten tartja a felkavart indula-
tokat, és a végén az ügyben teljesen ártatlan
jelenlegi munkáltatót marasztalják el a mu-
lasztást ténylegesen elkövetõ helyett.

A kérdésre szerintem egyértelmû a válasz:
nem érdemes.

...A miniszteri intézkedés két dolgot már el-
intézett az SZMSZ-ben: kivett egy tevékenységi
kört a KÁTKI tevékenységei közül, és megálla-
pította, hogy az ÁTK általános jogutódja a
KÁTKI-nak. Ha szükség van az SZMSZ módo-
sítására, abban mind a szakszervezetnek, mind
a közalkalmazotti tanácsnak véleményezési és
konzultációs joga van. A konzultáció sem je-
lenti azt, hogy a szakszervezet, vagy az üzemi
tanács véleményét kötelezõ volna figyelembe
venni, a konzultáció lefolytatása viszont köte-
lezõ...

2005. január 5.
…Tegnap jelent meg az írás az origón a KÁTKI

helyzetérõl (http://www.origo.hu/tudomany/
tarsadalom/20060104tollvonassal.html. Ha
lesz valami fejlemény, ami Ön szerint közér-
deklõdésre tarthat számot, kérem keressen
meg...

Sok szerencsét!

�
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2006. január 9.
…A gödöllõi Kisállattenyésztési és Takarmá-

nyozási Kutatóintézet (KÁTKI) és a herceghal-
mi Állattenyésztési és Takarmányozási Kuta-
tóintézet (ÁTK) integrációját kimondó 2 okirat
kiadásával megteremtõdött annak alapja, hogy
a szakterület K+F erõforrásai egy nemzeti in-
tézmény keretei közé koncentrálódva hatéko-
nyabban és eredményesebben lássák el az
ágazati és társadalmi érdekeket szolgáló fel-
adatokat. Az immár EU szinten is jelentõsnek
mondható kutatóintézeti méretének köszönhe-
tõen kinyílik az út a jelenleginél összetettebb
projektek elindítása felé, és nagyobb súlyt kép-
viselõ háttérrel jelenik meg a hazai K+F a
nemzetközi fórumokon. A szervezeti korszerû-
sítést a 2005. év során ismételten fellépõ
mûködési problémák, illetve a 2006. évi költ-
ségvetésben szereplõ további megszorítások
szintén megkövetelték...

…Az integráció 2006. január 1-i
hatályosulásával kezdõdhet el az új intézmény
szervezeti és mûködési rendjének kialakítása.
Ekkor tisztázható az intézeti vezetés és a dol-
gozók közötti egyeztetõ tárgyalások keretében,
hogy milyen konkrét megoldások biztosíthat-
ják s szakterület, az intézményi mûködés, a
dolgozók érdekeinek együttes érvényesülését...

2006. január 10.
…Mellékelten küldöm az InfoRádióban el-

hangzottakat. A melléklet alján található az a
két hanganyag, ami velünk is “foglalkozik”...

...A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetsége (Magosz) szerint veszélybe ke-
rültek a génbankok és az élvonalbeli agrárku-
tatások, mivel a kormány megszünteti a kuta-
tóintézetek önállóságát. Az agrártárca az össze-
vonásokkal a kutatóintézetek takarékosabb és
hatékonyabb mûködését szeretné elérni...

2006. január 10
…Fõigazgató Úr kéri, hogy az egységvezetõk

gondoskodjanak arról, hogy az utasításban fog-
laltakat minden dolgozó megismerje...

Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter úr 2005. december 13-án kelt
határozata értelmében 2006. január 1-i ha-
tállyal a gödöllõi KÁTKI és a herceghalmi ÁTK
egy intézmény keretén belül herceghalmi köz-
ponttal mûködik tovább.

Az egyesítést egy kiadott Intézkedési Tervnek
megfelelõen több lépésben kell végrehajtani. ...

2006. január 16.
…Ma délelõtt Fogarasiné Deák Valéria or-

szággyûlési képviselõ kint járt Intézetünkben.
Fõigazgató úr és én vettem részt a megbeszé-
lésen.

Tájékoztattuk képviselõ asszonyt a közösen
(a fõigazgató és helyettese valamint a volt KÁTKI
vezetõ kutatói és én) kialakított és az FVM-be
(Benedek Fülöpnek leadott) beküldött javasla-
tunkról, ami arról szól, hogy a jelenlegi ba-
romfi telep és központi épületek, valamint a
Méhészet maradjon az ÁTK gödöllõi intézete
(részlege, telephelye), azokkal a kutatási fel-
adatokkal, amit eddig is itt mûveltünk...

Végezetül még sikerült átadnom fõigazgató
úrnak az általam készített ÁTK Kollektív Szer-
zõdésének tervezetét...

2006. január 19.
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-

ter, Gödöllõ város polgármestere, az ÁTK fõ-
igazgatója és a TUDOSZ elnök megállapodtak
az új ÁTK mûködésérõl, melynek alapja a KÁTKI
vezetõ kutatói és TUDOSZ alapszervezetének kép-
viselõje által kidolgozott javaslat volt. Ennek
értelmében a KÁTKI mindazon kutatási egységei
melyeknek Gödöllõn maradása indokolt az ÁTK
gödöllõi részlegei lesznek, azokkal a kutatási
feladatokkal, amelyeket eddig is mûveltek...

Köszönjük mindenkinek a segítségét!
A jövõben az új intézet egészének az érdekeit

képviseljük, védjük.
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A záró konferenciát a
barcelonai Katalán Mû-
szaki Egyetemen rendez-
ték 2006. február 23-
24 között, ahol bemu-
tatták a projekt eredmé-
nyeként a résztvevõ
partnerintézetek által
készített összefoglaló je-
lentést. A dokumentum
útmutatóként szolgálhat
az esélyegyenlõség tény-
leges megvalósításához
a mûszaki és természet-
tudományos pályákon.
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2005. december 2. péntek 10 óra
Ha valaki azt hiszi kedves Olvasóim, hogy a

2006. évi bértárgyalásokat lezáró november
25-i OÉT plenáris ülés után kényelmesen
hátradõlhettünk, mint aki jól végezte dolgát és
pihenhet, az nagyot téved. A következõ héten,
december 2-án már folytattuk is az érdek-
egyeztetést, s egymás után jöttek azok a kér-
dések, amelyeket addig félreraktunk, hogy ne
terheljék a bértárgyalásokat. Sõt a kormány
még egy meglehetõsen kényes témát is ránk
erõltetett, az érdekegyezetésrõl szóló törvény
tervezetét, melynek koncepciójával már nyáron
és kora õsszel is foglakoztunk.

December 2-án, pénteken a megszokott idõ-
ben és helyen két napirendi pont tárgyalását
kerítettük sorra. Ezek: 1. Elõterjesztés a kis-
és középvállalkozások fejlesztésének koncep-
ciójáról (elõterjesztõ a kormányzati oldal); 2.
Beszámoló a MAT 2004. évi munkájáról (elõ-
terjesztõ a MAT Titkárság).

A konvergencia program kiegészítése
Mielõtt azonban e két téma tárgyalásába kezd-

tünk volna a szinte elmaradhatatlan napirend
elõtti  kérdéssel foglakoztunk. Most a mun-
káltatók álltak elõ vele. Oldalelnökük elmond-
ta, hogy teljesen váratlanul elkészült a konver-
gencia program kiegészítése, sõt a kormány a
mai napon már be is nyújtja Brüsszelbe. Eddig
ezeket a módosításokat is az OÉT elé terjesz-
tették, ahol megtárgyaltuk õket. Oldaluknak
az a gondja, hogy nem tudják, milyen kiegé-
szítések születtek, s azokat mi indokolta.

Tavaly tárgyaltuk, válaszolt a kormányoldal
elnöke, s a program annak megfelelõen ala-
kult. A mostani kiegészítés Uniós kötelezett-
ség. A kormány szerdán tárgyalta és a Pénz-
ügyminisztérium honlapján megtalálható. Lé-
nyegében csak technikai kiegészítés, de ha igény
van rá, lehet róla véleményt mondani. Majd
soros elnökin egyeztetünk róla.

Oldalelnökünk csatlakozott a munkáltatók-
hoz. Mivel egy módosításról van szó, ha utó-
lag is, de mondjunk véleményt róla.

A munkáltatók elnöke a válasz elsõ felét
elfogadta, de a kiegészítés technikai jellegében
kételkedett. A hírek mértékadó változásra utal-
tak, jegyezte meg. Majd kérte: ha a jövõben
kiegészítésre kerül sor még a benyújtás elõtt
tárgyaljuk meg az OÉT-en.

A kis- és középvállakozások (KKV-k) szere-
pe meghatározó a magyar gazdaságban, kezdte
az elsõ napirendi pont elõterjesztését a kor-
mányoldal szóvivõje. A munkahelyteremtés
szempontjából is fontosak, tette még hozzá. A
fejlesztési koncepció azért készült, hogy a

Nemzeti Fejlesztési terv következõ szakaszá-
ban megfelelõ súllyal szerepeljenek. A jelenle-
ginél jelentõsebb forrásigény bevételére kerül
majd sor és ennek a hatékony elosztását kell
megoldani. A koncepció egy kompromisszum
eredménye.

Az elõterjesztéssel kapcsolatban lenne né-
hány problémánk és észrevételünk, kezdte a
hozzászólását az oldalelnökünk, aki e téma
szóvivõje is volt. Mi nagy jelentõséget tulajdo-
nítunk a koncepciónak, amelynek két fontos
hangsúlya van: a nemzeti jövedelem növelése
és a foglalkoztatottak számának növelése.
Kérdés, hogy a KKV-kat milyen módon lehet
segíteni, tudnak-e munkaerõt növelni. Ugyan-
akkor van olyan megállapítása is az elõter-
jesztésnek, amivel nem értünk egyet. Nem igaz
az, hogy a hátrányos helyzetû kisebbség azo-
nos a romákkal, jóval bõvebb annál. Jobb lett
volna, ha a Gazdaági (GKM) és a Foglakozta-
tási Minisztérium (FMM) közösen terjeszti be
a koncepciót. Megjegyezte még, hogy a kor-
mányzati lépések hozadéka kevéssé ismert és
nem nagyon látjuk a számszerû eredményeket.
Erre még vissza kell térni. A foglakoztatás
bõvítése olyan szintû változtatásokat indíthat
be, amelyek nem biztos, hogy átfogó ered-
ményt hoznak. Jó lenne, ha az FMM is jegyez-
né e koncepciót.

A munkáltatók szóvivõje szerint az a gond,
hogy sem a regionalitás, sem az ágazatiság
(24 ágazat van) nem jelenik meg az elõterjesz-
tésben. De ugyanakkor oldaluk örül, hogy itt
tárgyalhatjuk. Szerintük két erénye van a kon-
cepciónak. Kikerült belõle a fejlõdõképes és
fejlõdõképtelen vállalkozás definíciója, de szel-
leme benne van. Kb. 20-25. évnyi elmaradás
van a magyar gazdaság teljesítményében. A
jövõ megítélése egy nem valós helyzetre alapu-
ló stratégiát vázol fel. Felzárkóztatási progra-
mot kell megvalósítani, és nem lehet a kérdést
általánosan kezelni. A stratégia idõintervallu-
ma nincs meghatározva. Végül megjegyezte, az
EU minta azt jelenti, hogy ha a gazdaság fej-
lõdik, akkor a vállalatok is fejlõdnek. Cél a
termelékenység és a foglakoztatás növelése.

Ez egy koncepció, amiben még nincs minden
részletesen kidolgozva, vette vissza a szót a
kormányzati oldal szóvivõje. Majd az NFT ré-
szeként dolgozzák ki részletesen, de ehhez
elõbb ismerni kell az Uniós költségvetést. Az
ésszerû elbocsátásokat jelzés szintjén vették
be. Ha a munkáltatók nem akarnak új mun-
kahelyeket létrehozni, az nem szolgálná a kí-
vánatos célt.

A következõ körben az oldalak részérõl több,
s idõnként nagyon hosszú hozzászólás hang-
zott el, majd az elõterjesztõ összefoglalta az
elhangzottakat, és áttértünk a második napi-
rendi pont tárgyalására.

Az elõterjesztõ, a MAT képviselõje bejelen-
tette: nincs szóbeli kiegészítésük az írásban
átadott beszámolóhoz.

Szép bevezetõ volt, kezdte a munkáltatók
elnöke a hozzászólását. A beszámolót tudo-
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másul vesszük, mondta, de tesz néhány apró
bejelentést.

Korrekt beszámoló, elfogadásra ajánljuk, je-
lentette ki a kormányoldal szóvivõje, s a mun-
káltatói oldal fölvetését is el tudjuk fogadni,
tette még hozzá.

Mi is tudomásul vesszük a beszámolót, és
csatlakozunk a munkáltatói oldal véleményé-
hez, mondta a mi szóvivõnk.

A munkáltatói oldal fölvetései nem a MAT
titkárság tárgykörébe tartoznak, mondta az elõ-
terjesztõ, de szerencsére a kormányoldal szó-
vivõje válaszolt rájuk.

Ezzel 11.45-kor véget is ért a plenáris ülés.
2005. december 9. péntek 10 óra
Meglehetõsen szokatlan körülmények között

került sor egy héttel késõbb, december 9-én a
következõ OÉT plenáris ülésre kedves Olvasó-
im a következõ napirendi pontokkal:

1. Elõterjesztés a kis- és középvállalkozá-
sok fejlesztésének koncepciójáról (elõterjesztõ
a kormányzati oldal).

2. Beszámoló a MAT 2004. évi munkájáról
(elõterjesztõ a MAT Titkárság).

Legyen ülés, vagy ne legyen?
E két napirend önmagában nem tartalmazott

semmi rendkívülit, sõt, de e napra volt meg-
hirdetve a Liga rendkívüli kongresszusa, s ez
nagy esemény volt a konföderáció életében.
Ekkor jelentették be hivatalosan, hogy a fegy-
veresek – akik korábban sokáig önálló konfö-
derációként akartak csatlakozni az oldalhoz,
csak a kritériumoknak nem feleltek meg –
belépnek a Liga szakszervezetek kötelékébe
(csatlakozhattak volna hozzánk is, de ...). Ez
mindenesetre kb. 30 000 fõs növekedést jelen-
tett a fogadónak, ami a mai világban jelentõs-
nek mondható. Az oldalunkat alkotó konföde-
rációk idõben megkapták az értesítést és a
meghívót a kongresszusra, s a Liga vezetõi
kérték is, hogy e napon ne legyen OÉT. Rajtuk
kívül többen is ezt javasoltuk, illetve azt,
hogyha már halaszhatatlan e két halasztható
téma megtárgyalása, legalább kerüljük el a
kongresszus nyilvános részét és tartsuk dél-
után a plenáris ülést, amire már máskor is
volt példa. Oldalelnökünk azonban hajthatat-
lan volt. Minden pénteken OÉT és minden
csütörtök délután oldalülés van, jelentette ki
határozottan (érdekes néhány héttel késõbb,
mikor nem õ volt a soros elnök, már nem
volt ilyen következetes). Mindenesetre többünk-
nek döntenünk kellett, hogy hova megyünk.
Döntöttünk, s a plenáris ülés rendszeres részt-
vevõi közül öten találkoztunk a kongresszu-
son, az OÉT-en pedig a szakértõk vettek részt
(megjegyzendõ, hogy a konföderációelnökök
többsége ez idõben Brüsszelben volt egy ETUC
rendezvényen). A plenáris ülésen az oldalun-
kon a soros elnök mellett a szakértõk vettek
részt.

Természetesen ez az ülés is napirend elõtti
hozzászólással kezdõdött. Elõször a soros el-

nökünk tiltakozott, hogy a kormány 100 lépés
programja keretében az egészségügyet, szociá-
lis juttatásokat, TB-t érintõ elõterjesztések nem
kerültek sem a Szociálpolitikai Bizottság, sem
pedig az OÉT elé.  A munkavállalók súlyos
érdeksérelme következik be, ha szakmai egyez-
tetések nélkül nyúlnak bele a munka jogvi-
szonyba, mondta, ezért kérjük a kormánytól,
hogy hívja össze a Szociális Bizottságot és
egyeztetés után terjessze az OÉT elé a módo-
sító javaslatokat.

A munkáltatók támogatták e felvetést.
Egyetértett ezzel a kormányoldal elnöke is,

de hozzátette: hatékonyabbnak tartaná, ha a
szaktárcához nyújtottuk volna be a tiltako-
zást.

Súlyos érdeksérelem érheti
a munkavállalókat

A második napirend elõtti hozzászólás is
a miénk volt. Soros elnökünk tiltakozott az
ellen, hogy a korkedvezményes nyugdíjrend-
szer átalakításában továbbra sem történt
konszenzusos megállapodás.  Jó lenne, ha
még a kormányzati ciklus lezárása elõtt be-
fejezõdnének a tárgyalások, mondta. Tilta-
kozunk, tette hozzá, mert súlyos érdeksére-
lem érheti a munkavállalókat, ugyanis 2006.
december 31-én lejár a jogszerzõ idõ. A kor-
mány nem tartotta be az OÉT-en történt meg-
állapodást.

A munkáltatók e felvetést is támogatták.
A megállapodásnak három szereplõje van,

ezért nem fogadhatjuk el, hogy a halasztásért
csak a kormány a felelõs, mondta a kormány-
oldal elnöke. Nem támogatja a rendszer meg-
szûnését, a szabályozás határidejének lejárta
miatt nem szûnik meg a rendszer, tette még
hozzá.

Mind mi, mind a munkáltatók megerõsítet-
tük, hogy hajlandók vagyunk tárgyalni, s még
hozzátettük, hogy az érintett munkavállalók
nagyon várják, hogy mi lesz.

Az Egészségpénztárak Országos Szövetsége
hozzánk fordult, hogy a kormányrendelet-ter-
vezet újabb szigorításokat takar, hangzott el
soros elnökünk elõterjesztésében a harmadik
napirend elõtti hozzászólásunk.   Kifogásol-
tuk, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak ak-
kor  vehet igénybe a biztosított, ha az egyén
számláján az összeg rendelkezésre áll.  Java-
soljuk, hogy a kormányrendelet tervezet szigo-
rítását hagyják el, mondta nyomatékosan.

Olyan szakmai javaslat hangzott el, napi-
rend elõtti hozzászólásként, ami így (napi-
rend elõtt) nem alkalmas a megtárgyalására,
mondta a kormányoldal elnöke, majd kérte a
dokumentumot.  Megismételte itt is, hogy ha-
tékonyabb lett volna, ha e kérdéssel is a
szaktárcát keressük föl. A tárca elõterjeszté-
se nem kormány-elõterjesztés, tette még hoz-
zá.

Ezek után, hogy minden akadály elhárult
hozzákezdhettünk az elsõ napirendi téma tár-
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gyalásához, ahol a szóvivõi posztot mindhá-
rom oldalon az oldalelnökök látták el.

„Hiba nélküli gazdálkodás”
Az OÉT harmadik alkalommal foglakozik a

rendezett munkaügyi kapcsolatok szabályozá-
sával, vezette föl a témát a kormányoldal el-
nöke. Egy új jogosítvány bevezetésérõl van szó,
folytatta, s kijelentette, hogy az elõzõ elõter-
jesztésekhez képest több módosítás van az
anyagban. Lényegét érintve: általános és külö-
nös feltételek kerültek a törvénybe. EU-s tá-
mogatásoknál lehet alkalmazni, de azok kike-
rültek e szabályozásból.

Új jogintézményként kerül be a munka vilá-
gába, kezdte hozzászólását oldalelnökünk. Az
intézmény hatályba lépése a legfontosabb.  Ha
szükséges, a törvényt menet közben is lehet
változtatni, s ezt a tapasztalatok összesítése
után az OÉT-en meg is tesszük.  Az
oldal támogatja a törvényi elõterjesz-
tést, mivel ez munkavállalói érdek.

A munkáltatók szóvivõje megerõsí-
tette oldala korábbi állásfoglalását,
amely szerint sem részben, sem egé-
szében nem támogatják az elõterjesz-
tést.  Ez a törvénytervezet a munka-
adóktól „hiba nélküli gazdálkodást”
feltételez.

A kormányoldal elnöke elvileg elfo-
gadta, hogy nincs olyan jogszabály,
amin ne lehetne javítani. Azonban ez egy új
jogi intézmény. A munkaadók felvetéseire re-
agálva: a kormány elvárja, hogy rendezett mun-
kaügyi kapcsolatok legyenek.  Nem feltétele-
zik, hogy hibák nélkül.  A vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy az esetek 60 százalékánál bírsá-
golnak, 40 százaléknál nincs bírság. Az esetek
felénél nem tapasztalnak szabálytalanságokat,
nem az a cél, hogy ellehetetlenítsék a cégeket
a pályázatoknál és közbeszerzéseknél. Nem je-
lenti, hogy minden hiba a támogatások megvo-
nását jelenti. Új jogi intézménynél átmeneti
szabályok elõfordulhatnak, óvatosnak kell len-
ni, tolerálja a hibákat, ha kijavítja, nem éri
hátrány a munkaadókat. De a fekete foglalkoz-
tatás nem bocsánatos bûn, jelentette ki, mint-
hogy az sem, ha valaki nem fizeti a TB-t, az
SZJA-t.

Fontos munkavállalói érdek, hogy az Mt-t,
a KSZ-t, a munkaviszonyhoz kötõdõ jogsza-
bályokat betartsák, folytatta a szóvivõnk. Tár-
sadalmi érdek, hogy Magyarországon törvé-
nyes foglalkoztatás legyen. Ezért szorgalmaz-
tuk a jogintézmény bevezetését. Kérjük a
kormányt, hogy a törvény minél elõbb lépjen
hatályba.

Az oldalunk sem támogatja a szabálytalansá-
got, mondta a munkáltatók szóvivõje, de a
részleteket nem kívánja vitába vonni. Nem tá-
mogatjuk a törvényt, jelentette ki a végén.

A kormányoldal szóvivõje kijelentette: a célt
támogatja, az eszközt elveti? A szabályozás
átmeneti rendelet: a jogszabály bevezetésre

kerül, onnan indul az óra.  A rendezett mun-
kaügyi kapcsolat nem anyagi kérdés.

A második napirendi pont tárgyalásánál a
kormányzati illetve a munkáltatói oldalon vál-
tozott a szóvivõ személye, nálunk nem.

Kormányzati oldal képviselõje a tárgyalás
megkezdéséhez rövid szóbeli kiegészítést
adott.  A téma fontos. Az Európai Uniós
közösségi rendelet, ötévenként felül kell vizs-
gálni (megtalálható az FMM honlapján,
www.fmm.gov.hu). Az elõterjesztést széles-
körû elemzés elõzte meg, tette hozzá, mert
az Ágazati Párbeszéd Bizottságok (ÁPB-k) és
az OÉT Szakképzési Bizottsága is tárgyalta.
Ott kell foglalkozni a problémával, ahol fel-
merül, tette hozzá. Javaslatot tett a szakkép-
zési rendszer revíziójára is, mert a szabá-
lyokat egyszerûsíteni kell.

A munkavállalói oldal módszertani ajánlás-
ként fogja fel az elõterjesztést, mondta a so-

ros elnökünk. Ismerjük a magyar
munkaerõpiac helyzetét. A módszer-
tani útmutató szerint kell szervezni
a képzést. Azt az elképzelést, hogy a
munkahelyi képzést kell segíteni, tá-
mogatjuk.

A munkáltatói oldal szóvivõje sze-
rint a javaslat elindított egy közös
gondolkodást. Fontos, hogy helyi és
ágazati megállapodások szülessenek.
A munkáltatók és a munkavállalók
feladatait KSZ-ekben kell rögzíteni.

Az elõterjesztésnek semmilyen kötelezõ ele-
me nincs, vette vissza a szót a kormányoldal
elnöke. Ez csupán egy ajánlás, segédlet, ötle-
teket ad. Olyan eleme, amit számon lehetne
kérni, nincs.

Még elhangzott egy-két javaslat a szociális
partnerek részérõl, amelyeket a kormányoldal
tudomásul tudott venni, majd berekesztettük
az ülést.

Ezzel az üléssel, gyakorlatilag le is zártuk a
2005. évi országos érdekegyeztetést.  Legalábbis
a hivatalos összejöveteleket. Ugyanis egy hét
múlva, december 16-án még összejöttünk egy
nem hivatalos konzultációra az FMM tárgyalójá-
ban, amelynek témája az országos érdekegyezte-
tés és a szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl
szóló törvényjavaslat volt. Ez az a téma, amelyet
a kormányoldal erõteljesen szorgalmazott, s a
munkáltatók sem zárkóztak el a tárgyalásoktól,
mi viszont még tartottuk magunkat ahhoz, kü-
lönösen a javaslat minõsége miatt, hogy e kér-
désrõl ne tárgyaljunk. Fõleg ne úgy, hogy gyor-
san törvénytervezet, majd törvény legyen belõle.
A megtartott konzultációnak ez is lett az ered-
ménye, ugyanis megállapodtunk, hogy a törvény-
javaslat kettéválik. Az Ágazati Párbeszédbizott-
ságokról külön törvényjavaslat készül, amelyet
még sürgõsen megtárgyal az országgyûlés, az
országos érdekegyeztetésrõl, pedig késõbb tár-
gyalunk, egy alaposabban kidolgozott javaslat
alapján. Ez a megállapodás tartotta is magát
majdnem egy hónapig, amikor is újra elõkerült
a téma, hogy kitöltse a januárunkat is.
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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

 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Szakszervezeti reprezentativitás megállapítása
A Kutatás, fejlesztés ágazatban reprezentatív ágazati szakszervezet: TUDOSZ

2006. március 6-án aláírták a Reprezentativi-
tást Megállapító Bizottság  jelentését. A Bizott-
ság a módosított Kjt. és a hozzá kapcsolódó
Kormányrendelet  elõírásai alapján megállapí-
totta, a közalkalmazotti szférában tevékenysé-
get  kifejtõ szakszervezetek reprezentativitását,
mely ágazati szakszervezetek  reprezentatívak
az egyes ágazatokban, valamint a minisztériu-
mok által  fenntartott intézményekben.

Ez alapján a Kutatás, fejlesztés ágazatban
reprezentatív szakszervezet: Tudományos és
Innovációs Dolgozók Szakszervezete
(TUDOSZ)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium-
nál: Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete (TUDOSZ)

Oktatási Minisztériumnál:
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete

(FDSZ)

Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége
(OSZSZ)

Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszerevezete (TUDOSZ)

Kérjük, a személyi jövedelemadójaKérjük, a személyi jövedelemadójaKérjük, a személyi jövedelemadójaKérjük, a személyi jövedelemadójaKérjük, a személyi jövedelemadója
1%-ával támogassa a kutatóintézeti1%-ával támogassa a kutatóintézeti1%-ával támogassa a kutatóintézeti1%-ával támogassa a kutatóintézeti1%-ával támogassa a kutatóintézeti

dolgozók árván, félárvándolgozók árván, félárvándolgozók árván, félárvándolgozók árván, félárvándolgozók árván, félárván
maradt gyermekeit.maradt gyermekeit.maradt gyermekeit.maradt gyermekeit.maradt gyermekeit.

A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:
19020714-1-4119020714-1-4119020714-1-4119020714-1-4119020714-1-41

Egyben ismét köszönetet mondunkEgyben ismét köszönetet mondunkEgyben ismét köszönetet mondunkEgyben ismét köszönetet mondunkEgyben ismét köszönetet mondunk
azoknak, akik az elmúlt évben isazoknak, akik az elmúlt évben isazoknak, akik az elmúlt évben isazoknak, akik az elmúlt évben isazoknak, akik az elmúlt évben is
az alapítványunkat támogatták.az alapítványunkat támogatták.az alapítványunkat támogatták.az alapítványunkat támogatták.az alapítványunkat támogatták.

Az alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátorai

vÉ %óicálfnI rébláminiM sogázsrO ttozamlaklazöK ATM

9891 2,71 8563 17501 45501 40261

0991 9,82 7105 64431 49431 25991

1991 53 0076 43971 86791 91532

2991 32 0008 49222 83732

3991 5,22 7198 37172 43172 54562

4991 8,81 57301 83933 96043 71893

5991 2,82 00221 45893 18383 00154

6991 6,32 00541 19474 18534 90784

7991 3,81 00071 95285 60735 62916

8991 3,41 00591 46776 02836 02367

9991 01 00522 78177 76767 386001

0002 8,9 00052 54678 01268 213311

1002 2,9 00004 885301 31249 047631

2002 3,5 00005 284221 488631 282851

3002 7,4 00035 391731 348061 027122

4002 8,6 00035 025541 845161 043812

5002 6,3 00075 513851 271281 )?(008532

6002 00526 )?(000242

Teljes munkaidõben foglalkoztatottak bérátlagai

* 1,5 szakmai szorzóval számítva

 Közalkalmazotti bértábla egyes
tételei 2001–2006. április között

(ezer forintban)
1A 41A 1J 41J

*1002 4,42 73 2,06 3,801

.naj2002 52 83 7,16 1,111

2002
rebmetpezs

05 5,96 5,231 5,832

.naj5002 75 5,57 241 6,552

5002
rebmetpezs

6,95 97 4,841 7,762

6002
silirpá

5,26 8,28 8,151 2,372


