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Az én ötvenhatom
Bibó István gondolataival Ádám András összeállításában

idézzük fel az ötven évvel ezelõtti eseményeket lapunk 7-10. oldalain

Szeptember elején Balatonföldváron találkoz-
tak ismét a TUDOSZ titkárok, ahol sok szó
esett a TUDOZ helyzetérõl, a taglétszám növe-
lésének lehetõségeirõl. A vitát bevezetõ elõ-
adást Bohnné Keleti Katalin, a Marketing szö-
vetség elnöke tartotta. Számbavettük eredmé-
nyeinket, és sok-sok ötlet, javaslat fogalmazó-
dott meg, meglátjuk, mennyire lesz energiája a
társaságnak. Vendégünk volt Pléh Csaba, az
MTA fõtitkárhelyettese, aki az akadémiai re-

formelképzelésekrõl beszélt élvezetesen. A téma
mindenkit érint, ezért igen nagy vita követte a
tájékoztatót, az ott elhangzottakból
néhányat átvezettek az újabban megfogalmazott
anyagokba. Szabó Zoltán, a Parlament Oktatá-
si és tudományos bizottságának elnöke Pá-
rizsból jövet, Görögországba menet jött hoz-
zánk, tõle a felsõoktatási-kutatóintézeti ekvi-
valenciáról, a kormányrendelet módosításáról
hallottunk.

Titkári találkozó BalatonföldváronTitkári találkozó BalatonföldváronTitkári találkozó BalatonföldváronTitkári találkozó BalatonföldváronTitkári találkozó Balatonföldváron

Balatonföldváron
a TUDOSZ titkárok

vendége volt Pléh Csaba
fõitkárhelyettes és Szabó

Zoltán a Parlament
Oktatási és tudományos

bizottságának elnöke

Az akadémiai reformról
A TUDOSZ VIII. küldöttértekezletének résztvevõi október 6-án állást foglaltak

az MTA tervezett reformjával kapcsolatban – írásunk a 2. oldalon olvasható
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. július 10-i ülésének (AKT 5/2006.) állásfoglalásai

Napirend: – Alapító okirat módosítása (MTA köz-
gyûlés határozatának alapján)

– Döntés a támogatott kutatócsoporti pályázatokról

AKT 1/5/2006. (VII. 10.) állásfoglalás:
1. A testület elõször az MTA SZBK Enzimológiai

Intézet, az MTA Szegedi Biológiai Központ, valamint
az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet alapító okiratá-
ról szóló elõterjesztést tárgyalta.

Az AKT az MTA SZBK Enzimológiai Intézet alapító
okiratát 15 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett el-
fogadta.

Az MTA Szegedi Biológiai Központ alapító okiratá-
nak módosítását a testület 14 igen, 2 nem és 3 tar-
tózkodással fogadta el.

Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet alapító okira-
tának módosítását az AKT 17 igen, 1 nem és 1 tar-
tózkodás szavazattal elfogadta.

AKT 2/5/2006. (VII. 10.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta a támogatott kutatócsoporti pá-

lyázatok támogatására a felkért zsüri által kialakított
javaslatot.

Az AKT 17 igen és 1 tartózkodás mellett, a 3
függõben levõ pályázat kivételével, elfogadta a listán
szereplõ többi pályázat támogatására tett javasla-
tot. Felhatalmazta a fõtitkárt, hogy 3 % - ot a leg-
jobb belátása szerint használjon fel a problémás
pályázatok rendezésére.

AKT 3/5/2006. (VII. 10.) állásfoglalás:

Meskó Attila javaslatot terjesztett elõ azokról a
pályázatokról, amelyek támogatást nem kapnak, de
társult tagi státuszt ajánlunk fel nekik. Ezek elõzetes
listája az alábbi:

– Sárközi Tamás – Budapesti Mûszaki és Gazdasá-
gi Egyetem,

– Ágh Attila – Budapesti Corvinus Egyetem,
– Komlós Katalin – Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Egyetem
– Magda Sándor – Károly Róbert Fõiskola
– Kopp Mária – Semmelweis Egyetem.

Az AKT 17 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta
az 5 társult tagi státuszra tett javaslatot.

A TUDOSZ VIII. küldöttértekezletének résztve-
või október 6-án az alábbi állásfoglalást fogadták
el az MTA tervezett reformjával kapcsolatban:

I. Olyan akadémiai reformot támogatunk, amelyik
elõsegíti az ország beilleszkedését az Európai Kutatá-
si térségbe, és az ország gazdaságának felzárkózá-
sát. 

Ennek érdekében  szükségesnek tartjuk
* olyan pályázati és támogatási rendszerek kialakí-

tása, amelyek lehetõvé teszik az akadémiai kutatóin-
tézetek számára a Kutatók Európai Chartájához való
csatlakozást, ezzel biztosítva a hazai kutatóintézetek
versenyképességét Európában,

* a  költségvetési kutatóintézetek és a felsõoktatás
intézmények közötti együttmûködés további javítását,
a két terület összhangjának biztosítását,  

** a közalkalmazottkénti foglalkoztatás fenntartását,
** oktatói-kutatói bérekvivalencia fenntartását,
** a kutatóintézetekre vonatkozó jogszabályoknak

a felsõoktatási törvénnyel való összhangját.
Elvárjuk, hogy az MTA reform elõkészítése a repre-

zentatív munkavállalói érdekképviselete(ek) bevoná-
sával történjen.

II. Állásfoglalás az Akadémiai reform második sza-
kaszára szeptember 26-án elfogadott

 Konkrét reformjavaslatok-ról
– Nem értünk egyet a  fõhivatású kutatóhálózat

fölött újabb „ független társadalmi ellenõrzés” megje-
lenésével. Az országgyûlésnek az akadémia rendsze-
resen beszámol, nem érthetõ, miért van szükség ezen
túl bármiféle társadalmi ellenõrzésre.

– Összeegyeztethetetlennek tartjuk az intézetek au-
tonóm voltával a társadalmi-gazdasági döntéshozók
bevonását az intézeti stratégia kidolgozásába.

– Indokolatlannak a jelenleg mûködõ intézeti Tudo-
mányos Tanácsok mellett új Tudományos Tanácsok
létrehozása.

Az akadémiai reformról
– Elvárjuk, hogy a reform eredményeként visszaálljon

az igazgatói pályázatok elbírálásának régi rendje, kapja
vissza indokolt helyét az intézeti kollektíva véleménye.

– A kutatóintézetek finanszírozójának, a Parlamentnek
döntést kell hozni arról, hogy a kutatóintézetektõl az ala-
pító okiratukban foglalt feladatok ellátását várja el, és
ennek elvégzésére költségvetési támogatást biztosít. Az
alapító okiratban foglalt feladatok közfeladatnak minõ-
sülnek, ezek számbavételének szorgalmazása felesleges-
nek tûnik.

– Elfogadhatatlan, hogy kutatói munkakörben közal-
kalmazotti jogviszonyra és véglegesítésre csak tudomá-
nyos fõmunkatársi besorolástól kezdõdõen kerülhessen
sor. Ez az elképzelés hátrányos helyzetbe hozza a kutató-
intézetekben dolgozó pályakezdõket, különösen a pálya-
kezdõ kutatónõket, és versenyhátrányba a kutatóintézete-
ket, és ellentétes a közalkalmazotti törvénnyel.

– Támogatjuk, hogy az OTKA  törvényben is rögzített
független és biztonságos mûködését a Magyar Köztársa-
ság Költségvetés biztosítsa, noha a kérdést nem tartjuk
az akadémiai reform részének.

– Az eddigiek figyelembevételével egyetértünk a kutatói
életpályák vázolásával. A pályakezdõknek szükségük van
kutatóintézeti lehetõségeik felmérésére ahhoz, hogy eldönt-
hessék, a vállalkozói szférában, a felsõoktatásban, vagy
költségvetési kutatóintézetben kívánnak dolgozni.

– Támogatjuk, hogy a Felsõoktatási törvényben rögzí-
tettekkel összhangban határozzák meg a kutatói beso-
rolásúak alkalmazásának feltételeit, teljesítményüket
rendszeresen értékeljék. Amennyiben nem sikerül az
oktatói-kutatói bér-ekvivalencia után a státusz-ekviva-
lencia megvalósítása, vagyis a bérek mellett az alkal-
mazási feltételek összhangjának megteremtése, a kuta-
tóintézetek versenyhátrányba kerülnek a felsõoktatás-
sal szemben. Komárom, 2006. október 4.

(A VIII. Küldöttértekezlet részletes beszámolóját la-
punk következõ számában olvashatják.)
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 Az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintéze-
tet bõ tíz éve alakították át közalapítvánnyá. A munkahe-
lyi környezet fizikai és kémiai ártalmai elleni védelem mû-
szaki eszközeinek kutatásával, a munkakörnyezeti ártal-
mak felmérésével, az ezzel kapcsolatos információk gyûj-
tésével, terjesztésével foglalkozó Munkavédelmi Kutatási
Közalapítvány neve, tevékenysége immár egész Európá-
ban ismertté, elismertté vált. Minek köszönhetõ mindez?
Errõl, valamint az alapítvány mûködésérõl, Európai Uni-
ós és tengeren túli kapcsolatrendszerérõl valamint felada-
taikról kérdeztük az igazgatót, dr. Molnár Jenõt.

– A közalapítvány 1995-ben alakult – indítja a beszél-
getést dr. Molnár Jenõ. – Az intézet korábban költségve-
tései intézményként mûködött. Nagy reményeket fûztünk
a változáshoz, úgy gondoltuk, a gazdaság fejlõdésével
megjelennek majd azok a vállalkozók, partnerek, érdekvé-
delmi szervezetek, amelyek támogatják majd azokat a cél-
jainkat. Fel kellett azonban ismerniük, hogy ez nem így
van. 1995 elõtt is sok pályázaton indultunk, de alapít-
vánnyá válásunkat követõen elengedhetetlenné vált ezek
fokozott figyelemmel való követése.  A Európai Uniós csat-
lakozás elõtt a PHARE által a munkavédelem területén is
meghirdetett pályázatokon indultunk, mára fellendült ez
a folyamat és sikerült nagyon jó kapcsolatokat kiépíteni-
ük a tendereken keresztül. Jelenleg fõképp két forrásra
számíthatunk. A Dublinban mûködõ Európai Alapítvány
az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
egy uniós költségvetésbõl gazdálkodó szervezet, amely a
tágabban vett munkakörülmények vizsgálatával, kutatá-
sával foglalkozik, az Európai Munkavédelmi Ügynökség
Bilbaoban pedig a szûkebben vett munkavédelemre he-
lyez hangsúlyt. Az információk összegyûjtésével, elemzésé-
vel, egy úgynevezett közös bankban való összegyûjtésével
valamint terjesztésével segítik az európai döntéshozók mun-
káját az új munkavédelmi irányelvek kidolgozásakor.

1989-ben meghívtak bennünket az úgynevezett Sheffield-
Csoportba, amely nem csak az uniós tagországokból áll,
hanem Kanada, az USA, Ausztrália, Izrael is tagja. A
csoporton belül az uniós tagállamok létrehoztak egy másik
csoportot, a PEROSH-t (Partnership for European
Research in Occupational Safety and Health – Partnerség
az Európai Munkavédelmi Kutatásért), amelyben csak az
unió tagjai vesznek részt. Az Európai Unió országai a
pályázatokon való sikeres szerepléseknek köszönhetõen
már tudják, mi az a Munkavédelmi Kutatási Közalapít-
vány, több európai cég fordult hozzánk különbözõ kéré-
sekkel, megbízásokkal. Természetesen ellenõrzik is a mun-
kánkat. Angliában van egy a miénkhez hasonló nagy la-
bor, a HSL, amely Európában szervez körvizsgálatokat a
laborok számára. A tõlük kapott szennyezett levegõmin-
tát kell mindenkinek kielemeznie, kiértékelni a saját rend-
szerében, majd a visszaküldött anyagokból kiderül, ki tér
el a mért középértéktõl. Ez a módszer méri a nemzetközi
laborok pontosságát, ami azért fontos, mert egy rossz
mérés alapján nagy kárt okozó intézkedést hozhatnak a
vállalatok, gyárak.

– A külföldi lehetõségeken túl milyen hazai források-
ra támaszkodhatnak?

– Pályázati lehetõségeink közül az egyik fõ forrás az
Országos Munkaegészségügyi Munkavédelmi Fõfelügyelõ-
ség – az általuk kiírt pályázatokon is sikeresen szoktunk
szerepelni.

A pályázatokon kívül dokumentációkat készítünk a
vállalatoknak például a munkahelyi kockázatértékelésrõl.

KEVESEBBE KERÜL A MEGELÕZÉS, MINT AZ ORVOSLÁS

Fejlesszük munkavédelmi kultúránkat!
A vállaltoknem tartanak fenn munkavédelmi szervezetet,
így ezt a feladatot velünk végeztetik el. A korszerû eszkö-
zök bevezetése, a robbanásveszély  is több komoly számí-
tásokat, hatásvizsgálatokat, prognózisokat tartalmazó
dokumentáció kidolgozását igényli.

Munkavédelmi információk ismertetésével a Munkavé-
delem és biztonságtechnika, valamint Foglalkozás-egész-
ségügy címû szakfolyóiratokban foglalkozunk, valamint
adatbázisokat készítünk cégeknek, melyek tartalmazzák
a munkavédelem területén használatos aktuális jogsza-
bályokat, rendeleteket, törvényeket.

– A cégeknek milyen érdekük fûzõdik a szabályok
betartásához?

– A nemzetközi nagy cégek manapság már hangsúlyt
fektetnek a szabályok ismeretére és betartására. Több-
milliós büntetéssel jár, ha figyelmen kívül hagyják eze-
ket, de sok cég vezetõje számára a büntetés nélkül is
fontos a biztonságos körülmények megteremtése Tudják
ugyanis, hogy nagy pluszköltséget okozhat, ha nem
megfelelõek a munkakörülmények. Betegségek, halál, ala-
csonyabb termelékenység, romló munkaminõség az ára,
ha megkerülik a törvényt. Érdemes a munkavédelemmel
foglalkozni, ugyanis kevesebbe kerül a megelõzés, mint
az orvoslás, a kártérítések, a rokkantsági, az árvaellátá-
si támogatások megfizetése. Sajnos azonban sokan még
ma is úgy gondolják: ha még nem történt baj, nem is
kell tartani tõle. Az balesetbiztosítást tartalmazó egész-
ségbiztosítás költsége bérarányos, ami egyenlõtlenséget
eredményez. A bankszektorban magasak abérek, sok já-
rulékot fizetnek, de kevés költséget okoznak, hiszen kevés
a munkahelyi baleset okozta megbetegedés. Az építõ-
iparban viszont leginkább minimálbérre vannak beje-
lentve a munkások, ugyanakkor itt a legtöbb a munka-
helyi baleset.

Gazdaságilag érdekeltté kellene tenni a cégeket, hogy
figyeljenek a munkavédelemre, hazánkban ugyanis a
munkavállalók nem vonulnak utcára a jobb körülmények
megteremtése érdekében. Itt sajnos az a legfontosabb,
hogy legyen állásunk, fizetésünk, a körülmények már
másodlagosak. Fejleszteni kellene a munkavédelmi kultú-
ránkat.

– Önálló kutatásokat is folytatnak?
– Igen, pályázatokon keresztül. 2002-ben például a

statisztikai adatokon alapuló munkavédelmi helyzet meg-
ítélését vizsgáltuk meg. Rámutattunk, hogy ezek miért
helytelen eredmények – a munkahelyi balesetek közel felét
nem jelentik be. Az összehasonlító elemzések szerint a
hivatalos adatok alapján hazánkban nyolcszor jobb a mun-
kavédelmi helyzet, mint Németországban. Ez is jelzi, hogy
különbözõ felmérések, kutatási adatok összegyûjtésével,
elemzésével, közvélemény-kutató intézetek bevonásával kell
vizsgálódni, .

– Segíthet betartatni a szabályokat az alapítvány?
– A munkavédelmi felügyeletek tartathatják be a szabá-

lyokat. Õk a gazdálkodó szervezetek 5-6 százalékát vizs-
gálják meg évente – ez az arány elég is a fenyegetettség
érzetéhez.

– Milyen új kihívásokkal kell szembenéznie az alapít-
ványnak a jövõben?

– A munka világában nagyon gyors változások jönnek,
például. a különbözõ munkaszerzõdések, a távmunka, a
részmunkaidõs állás, a globalizáció, a különbözõ kultú-
rák megjelenése, a fejlõdõ technológiák… Mindezekkel
kapcsolatban sok új kutatást kell még elvégezni. P. M.
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Vissza kell fogni a költekezést
2006. augusztus 28. hétfõ 14 óra

Elmúlt a nyár nagyobbik része és augusztus
végén majdnem ott folytattuk, ahol abbahagytuk,
csak már nem a megszorító programról, hanem
a cseppet sem kellemesebb következményekkel
járó konvergencia programról tárgyaltunk. Au-
gusztus 28-án – ismét szokatlan idõpontban,
hétfõn 14 órakor – jöttünk össze megszokott he-
lyünkön a Képviselõi Irodaház I/3-as tárgyalójá-
ban, hogy konzultáljunk a konvergencia program-
ról, majd második napirendi pontként a 2007.
évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
beszéljünk.

Ismét nagy felhajtás volt és rengetegen tartóz-
kodtak a teremben. Különösen sokan jöttek a
sajtó képviselõi közül, mert a miniszterelnök úgy
döntött, személyesen ismerteti velünk az elkép-
zeléseit. Rajta kívül még a munkaügyi és a pénz-
ügyi tárca vezetõi is jelen voltak. Az alkalomnak
megfelelõen a szociális partnerek részérõl is dön-
tõen a vezetõk, illetve magas beosztású képvise-
lõik ültek az asztalnál.

Az elsõ napirendi pontnál a kormány, mint elõ-
terjesztõ oldal részérõl a miniszterelnök vezette
föl a témát  az oldal szóvivõjeként. A munkálta-
tói és a munkavállalói oldal viszont nem nevezett
meg szóvivõt, ami azt jelentette, hogy az asztal-
nál ülõ szervezetek képviselõi szabadon elmond-
hatták szervezetük véleményét.

Visszatekintve több száz évre a magyar történe-
lemben nagy reformok mindig akkor következtek
be, amikor az ország valamilyen válaszút elõtt áll-
va alkalmazkodási kényszerbe került, például ál-
lamalapítás, kiegyezés – kezdte felvezetõ elõadását
a miniszterelnök, majd elmondta a lényeget: az al-
kalmazkodás azért szükséges, hogy annak ered-
ménye egy versenyképes társadalmi és gazdasági
tevékenység legyen. Ezután hosszan beszélt a ver-
senyképességrõl, melyet a rendszerváltozás ered-
ményének nevezett. A továbbiakban a konvergen-
cia program szükségességérõl beszélt, meg a hatal-
mas magyar jövedelmekrõl (átlagosan 4-500 €),
amelynek finanszírozását a kormányok a jövõre há-
rították, s most meg kell fizetni az árát (nekünk).
Elmondta, hogy a konvergencia program mögött
egy átfogó társadalmi, gazdasági szemléletváltás
programja húzódik, emiatt is fontosnak tartotta az
érdekegyeztetést. Elmondta azt is, hogy alternatív
program nem készült, de legalább két dologban
maga mögött tudta a tárgyalópartnerei egyetértés-
ét. Azt senki nem vitatja, hogy minél hamarabb
egyensúlyt kell teremteni. Végig kell gondolni az
államháztartást és az adórendszert, hogy jobb belsõ
szerkezeti elemet találjunk a magasabb jövedelme-
zõség érdekében. Itt jegyzete meg, hogy amíg az
elvekben van, addig a konkrét megoldások tekin-
tetében már nincs egyetértés az oldalak között, de

fontos, hogy abban is kialakuljon. Végül elmondta,
hogy mely témákról fogunk gyors egymásutánban
tárgyalni.

A szakszervezeti oldalról szinte mindenki hoz-
zászólt a témához:

– Nem teszünk úgy, mintha nem látnánk a gaz-
daság helyzetét, de a kijelölt utat még nem tud-
tuk végiggondolni.

– Nehezményezzük az elõirányzott reálkereset
csökkenést, mert az nem teszi lehetõvé az ön-
gondoskodást.

– Az emberek a gondoskodó államban nõttek
föl, s ezt hiányolják (agyilag még a létezõ szoci-
alizmusban élünk).

– Partnerek kívánunk lenni és várjuk, hol tu-
dunk bekapcsolódni a programok megvitatásába.

– Túlzó a munkavállalói tehernövekedés, növe-
kednek a családok kiadásai.

– A cél nem kérdõjelezhetõ meg, de ...
– Nagy erénye az elõterjesztésnek, hogy nem az

euro bevezetése a központi kérdés.
– Tárgyaljunk a megállapodás érdekében az

egyes elemekrõl.
– Azt, amit a magyar állam csinál a feketegaz-

daság ügyében, nem lehet tovább tartani (kevés).
– Nem szabad lemondani a közszféra kialakult

elõmeneteli rendszerérõl.
A hozzászólók közül különösen kemény hangot

ütött meg a SZEF elnöke, amikor a közszféra
érdekében szólt, megemlítve, hogy a gazdasági
egyensúlyon kívül van egy másik egyensúly is, a
társadalom egyensúlya. Ezért okkal kritizáljuk a
konvergencia programot, mert ezt nem elégíti ki.
Nagyon oda kell figyelni a társadalom tûrõképes-
ségére, mert ez fontos. Az elmúlt évek egyik nagy
értéke a társadalmi stabilitás. Megjegyezte, hogy
nagyon fontos része a programnak a közigazga-
tás és az elosztási rendszerek reformja. Az ön-
gondoskodás Magyarországon korlátos, a társa-
dalom nagyobbik része nem tud érdemi lépése-
ket tenni ennek érdekében. Végül megjegyezte,
hogy a tervezett két éves bérbefagyasztást eluta-
sítjuk, mert az évente legalább 8-10 százalékos
reálbércsökkentést eredményezne.

A munkáltatók soros elnöke mondott egy rövid
összefoglalót, majd ott is többen hozzászóltak a
témához. Mindannyiunk érdeke – mondta – hogy
kiszámítható pénzügyi politika és árfolyam le-
gyen. A közepesen gyors ritmust el tudják fogad-
ni. Ugyanakkor problémás a hazai kis- és közép-
vállalkozások megítélése. Itt nem a kutatásfej-
lesztést kellene favorizálni.

Ezt követõen a munkáltatói oldalról is többen
hozzászóltak, dicsérve vagy bírálva a helyzetet.
Nem biztos, hogy az országnak az elmúlt 15 év-
ben olyan növekedése lett volna, amirõl a sta-
tisztikák szólnak.

Amint elhangzottak a munkáltatók hozzászólá-
sai is, a miniszterelnök megadta a nagy ívû vá-
laszt, amelynek lényege, hogy vissza kell fogni a
költekezést (legalább is nekünk), vagy másként
kell költeni.
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Hozzászólását követõen az oldalak nem vitat-
koztak tovább, így megállapodás nélkül, egy rö-
vid szünet után rátértünk a második napirendi
pontra, melyrõl pillanatok alatt megállapodtunk,
a legteljesebb egyetértésben.

Még megállapodtunk a következõ ülések témá-
jában, és napirendjében, majd lezártuk az ülést.

2006. szeptember 8. péntek
Ennek az ülésnek is két napirendi pontja volt:
1. Konzultáció az Új Magyarország fejlesztési

tervérõl (második olvasatban)
2. Javaslat az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. második félévi munkaprogramjára.
Napirend elõtti hozzászólások hiányában azon-

nal belevágtunk a téma tárgyalásába,
melyet a kormány részérõl, az elõzetes
híresztelések nem a miniszterelnök, ha-
nem a fejlesztéssel megbízott kormány-
biztos vezetett föl. Ennek megvolt az az
elõnye, hogy nyugodtabban tárgyalhat-
tunk, s a szociális partnereknél azok
ültek az asztalnál, akik egyébként tár-
gyalni szoktak.

A hétéves terv
A kormányoldal szóvivõje, a fejleszté-

si kormánybiztos mutatta be az anyagot, melyet
Uniós tagságunkból következõen kellett elkészí-
tenünk, s melynek a legfõbb funkciója, hogy ez
alapján tudunk hozzájutni a különféle Uniós tá-
mogatásokhoz. Az elõterjesztés hét évet ölel át,
azaz a korábbi idõk három és ötéves tervei után,
most itt a hétéves terv. Ebbõl a tervbõl vezetik le
a különféle operatív programokat. A tervnek két
stratégiai célja van: a foglalkoztatás és a növeke-
dés, azért mert Magyarországnak az egyik leglé-
nyegesebb stratégiai feladata a foglalkoztatáson
keresztül kimászni a slamasztikából. Fontos a
munkahelyteremtés, a foglalkoztathatóság, a la-
kosság egészségügyi állapota. A program két ho-
rizontális célja a fenntarthatóság, mint ésszerû
fék, és a kohézió. A terv hét évre eldöntötte a
pénzbefektetések helyét és mértékét. Végül, a
program legnagyobb nyertesei a mikro-, kis- és
középvállalkozások.

Oldalelnökünk megköszönte a szóbeli kiegészí-
tést, majd megjegyezte, hogy nem egészen vilá-
gos, honnan hová fogunk eljutni, mert csak az
ígéretek látszanak. Hol tartunk a pénzügyi el-
ígérkezésben? Nem látszik, hogy a különbözõ
nagyon fontos dokumentumok és az egyéb prog-
ramok között mi az összefüggés.

Oldalelnökünket követõen, miután oldalszóvi-
võt nem neveztünk meg, mindenki megszólalt:

– A valós helyzet és az NFT között semmilyen
összefüggés nincs.

– A magyar közigazgatás újragondolása és meg-
felelõ jogi keretekbe öntése mindennek az alap-
ja.

– A stratégiai célokkal egyetértünk.
– A „megszorító csomag” a konvergencia prog-

ram és az NFT között nem látszanak a kapcso-
lódások.

– A szakszervezeti szempont nem lehet más,
minthogy az életminõség hogyan fog alakulni.

– Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi erõ-
forrás fejlesztésére.

– Fontos a kormányprogram, a konvergencia
program és a fejélesztési elképzelések összhang-
ja.

– Fontos a növekedés a bérekben is.
– Fontos az öngondoskodás, de meg kell te-

remteni a feltételeit.
– Az elõzõ NFT eredményeirõl kérünk majd egy

összefoglalót.
A munkáltatók is szóvivõ nélkül szóltak. Elõ-

ször a soros elnökük jegyezte meg, hogy a koráb-
bi változathoz képest sokat fejlõdött, javult, át-
láthatóbb lett e terv. Óriási a jövõt alkotó szere-

pe. Fontos, hogy a felzárkózás minél
hamarabb történjen meg. A helyzet-
értékelés jól kidolgozott. Egyetértenek
az új intézményrendszerek kialakítá-
sával, és felajánlják a részvételüket.
Szükségesnek tartják a munkaerõ
terheinek átfogó felülvizsgálatát. Kez-
deményezik a területfejlesztési tör-
vény felülvizsgálatát.

Az oldalelnöki felvezetõt követõen a
munkáltatói oldalról is többen szól-
tak:

– Egyetértenek a foglalkoztatás növekedésével.
– A kilenc munkáltatói szövetség és a hat szak-

szervezeti konföderáció tudásközpont is egyben.
Kérdés, hogy ez a tudás hogyan adható tovább,
és a szervezetek hogyan tudják fejleszteni.

– Fontos a két stratégiai cél.
– Még nem látszik, hogy hogyan lehet a pénzek-

hez hozzájutni.
– Nagyon lényeges az innováció, de ha csak ez

a cél úgy tûnik minden kisvállalkozásnak olyat
kell föltalálni, amit még senki nem talált föl.

– A támogatások jelentõs része vissza nem térí-
tendõ kell, hogy legyen.

– Elképesztõ, hogy a képzés mennyire nincs
összhangban az igényekkel.

– Fontos, hogy a terv idõben elinduljon, és már
2007 januárjában írják ki a pályázatokat.

– A terv lényeges eleme a fókuszolás.
– A jövõ a tudásunktól függ.
– Prioritás: a növekedés.
Meglehetõsen nyitottak vagyunk a vélemények

befogadására – vette vissza a szót a kormánybiz-
tos. Az lesz sikeres, aki ki tudja dolgozni az ál-
mait. A versenyt is korlátozni kell, és azonos
súlycsoporban lévõket kell egymás ellen verse-
nyeztetni. Mindent komplexen kell végig gondol-
ni. A foglalkoztatás és a növekedés kéz a kézben
áll, de a növekedés nem húzza a foglalkoztatást
– sõt. A közeljövõben az akciótervek is az OÉT
elé kerülnek. Véleménye szerint nem volt vita az
alapvetõ célkitûzésekben és a hivatalos célokban
sem.

A stratégiai célokkal egyetértünk, de az odave-
zetõ utat még látni kell – válaszolt az oldalelnö-
künk. A szociális partnerek aktívabb szerepet igé-
nyelnek.

Elfogadjuk az összefoglalót – jelentette ki a mun-
káltatók oldalelnöke.

A második napirendi pont tárgyalásánál volt egy
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�kis vita az oldalak között, hogy mikor mi kerül-
jön a féléves programba. Különösen oldalunknak
volt sok javaslata, amit a partnerek nem fogad-
tak el. Végül némi egy helyben topogás majd vita
után elfogadtuk a programot, és ezzel a plenáris
ülés hivatalos részét le is tudtunk.

A levezetõ elnök lezárta az ülést, magunkhoz
vettünk néhány szendvicset, majd visszaültünk
a terembe, mert informális ülést tartottunk az
OÉT törvényrõl, és az ágazati párbeszédbizottsá-
gokról szóló törvényrõl.

Dicséret és kritika
2006. szeptember 15. péntek 10. óra

Mérsékelt érdeklõdés mellet ültünk össze szep-
tember 15-én délelõtt a következõ plenáris ülés-
re, hogy elsõ napirendi pontként az „Elõterjesztés
a Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram-
ról” címû kormány elõterjesztésrõl tárgyaljunk.
Második napirendi pontként pedig ismételten te-
kintsük át a 2007. évi munkaszüneti napok kö-
rüli munkarendrõl szóló szociális és munkaügyi
miniszteri rendelet tervezetét. Ez utóbbira azért
volt szükség, mert a korábbi változatnál, amiben
már a legteljesebb egyetértésben megállapodtunk
az elõterjesztõk nem vették figyelembe a ballagás
intézményét, és sikerült a ballagás napját mun-
kaszüneti nappá nyilvánítani. Ez természetesen
teljes képtelenség, és azonnal korrigálni kellett.

Napirend elõtti hozzászólás ez alkalommal sem
volt, így a fejlesztési kormánybiztos (e témának
is õ volt a kormányoldali szóvivõje) a rövid, de
kötelezõ felvezetõ körök után bele is foghatott a
téma ismertetésébe. A Lisszaboni stratégia tétje,
hogy az Európai Unió a világ legfejlettebb régi-
ójává váljon. Ehhez a tagállamoknak évente
programot kell készíteni, s ennek most van itt
az ideje. El is készült. Soha annyi mondaniva-
lónk nem volt, mint most – dicsekedett a kor-
mánybiztos – és ezt az Unió által meghatározott
négy fõ prioritás: az üzleti környezet fejlesztése,
a kutatás, a közlekedés és az energetika men-
tén fejtették ki. Fontos szempont volt még a mak-
rogazdaság stabilitása, az állam átfogó reformja
és a hatékony, eredményes fejlesztéspolitika. Új
dolgokat lényegében nem tartalmaz a javaslat,
lényegében csak az eddigi tervek (például költ-
ségvetési hiány csökkentése, államreform, K+F,
környezetfejlesztés, energiapolitika, aktív
munkaerõpolitika, foglalkozás a hátrányos hely-
zetûekkel, egész életen át tartó tanulás) szinté-
zise. Megjeleníti azokat a szándékokat, amelye-
ket a kormány tenni kíván. Még az elõterjesztés
formája is kötött, azt az Európai Unió határoz-
za meg.

Nem elõször találkozunk a témával, de kellõ
figyelemmel foglalkozunk vele – mondta az oldal-
elnökünk. Már tavaly is szerepelt az OÉT prog-
ramjában, és az ETUC is foglalkozott vele, ezért
most azt kerestük, hogy a múlt évhez képest
milyen változások fogalmazódtak meg. A fõ prio-
ritásokkal egyetértünk, de a megoldáshoz vezetõ
utat az idén sem látjuk. Ha összevetjük a kon-
vergencia programmal, akkor komoly eltéréseket
találunk.

Oldalelnökünk bevezetõje után az oldal tagjai
külön-külön mondták el szervezetük véleményét az
elõterjesztésrõl, amelyben volt dicséret, de komoly
kritika is. Késõbb véleményünket összefoglalva írás-
ban is eljuttattuk a Fejlesztési Ügynökséghez.

Nem cél az NFT és a konvergencia program új-
ratárgyalása – kezdte hozzászólását a munkálta-
tók szóvivõje. Vannak elemek, amelyek újratár-
gyalást vetnek föl, de az elõterjesztés irányultsá-
ga elfogadható. Pozitívuma, hogy a korábbi ja-
vaslataik is beépültek. Nem lehet egyet nem érte-
ni az EU célkitûzéseivel. A célok jók. A gond ezek
estleges átütemezése. A foglalkoztatás és a növe-
kedés bõvítése nem járhat a hatékonyság romlá-
sával. Kérdés, hogy azok az intézkedések, ame-
lyek a mellékeltekben fogalmazódtak meg mikor
tudnak megtelni forrásokkal, eszközökkel, és
hogyan alakul a szociális partnerek részvétele.

Jelentõs mértékben alulfinanszírozott a kis- és
mikrovállalkozásokhoz nyújtott segítség – hang-
zott még el a munkáltatói oldalról.

Van némi vita a munkavállalói oldallal – vette
vissza a szót a kormánybiztos, elsõsorban a kon-
vergencia programmal, de ellentmondásokat õk
nem látnak. A közszféra GDP-hez viszonyított
arányát a kormány szeretné csökkenteni, s úgy
tûnik (nekik) ehhez van is tartalék. A kormány
fejlesztési oldalról jelentõs összegeket tervez be-
fektetni a közszférába, például az informatikai
rendszer fejlesztésébe. Ugyanakkor fontos, hogy
legyenek olyan intézkedések, amelyek segítik a
közszférából kikerülõk beépülését a versenyszfé-
rába (ez egyenes beszéd, megint készítik elõ a
fûnyírót). Megjegyezte még, hogy a szakképzési
stratégia komplex lépéseket kíván, és azt, hogy a
források megjelenítésén most folyik a munka.

A munkaügyi államtitkár átvéve a szót, megje-
gyezte: ha igény van rá OKÉT elé is beterjesztik a
stratégiát, de amíg nincsenek konkrét javaslatok
addig nem tudnak vitatkozni. Azok pedig körülbe-
lül egy hónap múlva lesznek kész. A foglalkoztatás
tekintetében a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv-
hez képest konzervatívabb a javaslat. Az alternatív
munkavégzésben az EU-hoz képest le vagyunk ma-
radva. A szakképzési stratégia még nincs kidolgoz-
va, de a tartalma benne van az elõterjesztésben.

A szociális partnerek szóvivõi még tettek egy-
egy rövid megjegyzést, majd a kormánybiztos som-
másan összefoglalta a vitát: Amiben egyetértünk,
egyetértünk, amiben nem, nem. A forrásoknál
nincs mozgástér. Haladunk valahova.

Magyarországon egy szerkezetváltás zajlik – zár-
ta le a vitát a munkaügyi államtitkár. Fog még
úgy is megugrani a termelékenység, hogy a foglal-
koztatás növekedése nulla lesz.

A második napirendi pont ismertetése után az
oldalak vita nélkül tökéletes egyetértésben megál-
lapodtak a munkaszüneti napok áthelyezésérõl.

Döntetlennel zárult a vita
2006. szeptember 29. péntek 10 óra

Napirend:
1. Tájékoztató az EU 2006. második félévi finn

elnökségének programjáról és a magyar prioritá-
sokról. Elõterjesztõ a kormány oldal.

�
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2. Elõterjesztés a foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény módosításáról. Elõterjesztõ a kormány
oldal.

3. Elõterjesztés a pályakezdõ fiatalok, az ötven
év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követõ-
en munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegíté-
sérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvénynek a START
PLUSZ és a START EXTRA program elindításá-
val kapcsolatos módosításáról. Elõterjesztõ a kor-
mány oldal.

4. Elõterjesztés a prémiumévek programról és
a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény módosításáról. Elõter-
jesztõ a kormány oldal.

Az ülés a munkavállalói oldal napirend elõtti
hozzászólás folyamával kezdõdött. Elõször oldal-
elnökünk ismertette a hat konföderáció közös ál-
láspontját, amelyben „Az oldal elítéli a
balatonöszödi beszéd nyilvánosságra kerülését
követõen bekövetkezett erõszakos cselekménye-
ket. Ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra a
társadalmi, gazdasági feszültségekre, amelyek a
jogszerû és jogszerûtlen tiltakozó megmozdulá-
sokat generálják. Nem fogadja el, hogy a kiala-
kult helyzetért az egész társadalom és azon belül
a munkavállalók felelõsek azzal, hogy túlfogyasz-
tottak. Felajánlja az OÉT kereteit a kiút megke-
reséséhez. A konvergencia programot korrekci-
ók, kiegészítések nélkül nem tartja alkalmasnak
a gazdaság és a társadalom kivezetésére ebbõl a
helyzetbõl. Javasolja, hogy szülessen megállapo-
dás az érdekegyeztetés új kormányzati cikluson
belüli súlypontjairól, azok kezelésében az OÉT
szerepérõl. Fontos aktuális kérdésként sürgeti,
hogy a kormányoldal mielõbb kezdeményezzen
bértárgyalást az OÉT-ben a 2007. évi béraján-
lásról.”

Az ismertetés elhangzása után a munkáltatói
oldal öt perc szünetet kért, amely a megszokottól
eltérõen tényleg csak öt percig tartott. Megbeszé-
lésük eredményeként oldalelnökük elmondta,
hogy a munkáltatói oldal elhatárolódik attól, hogy
új korszak kezdõdik, és nem tartja helyesnek,
hogy az OÉT értékelje az öszödi beszédet, amely-
bõl a munkavállalók túlfogyasztása nem olvas-
ható ki. Az érdekegyeztetés eddig is eredményes
volt, s õk továbbra is e keretek között kívánnak
egyeztetni.

Nem tekintjük politikai fórumnak az OÉT-et je-
lentette ki lakonikus rövidséggel a munkaügyi ál-
lamtitkár, majd hozzátette: a kormány tartja
magát a hároméves megállapodáshoz.

Ezt követõen hosszas vita alakult ki oldalunk
tagjai és az államtitkár között. A munkáltatók
bejelentésükhöz híven távol tartották magukat.
A konföderációk képviselõi arra sorolták fel bi-
zonyítékaikat, hogy nem a beszéddel foglalko-
zunk, hanem azzal a helyzettel, amit az kiváltott,
s ami komoly hatással van a munka világára, a
munkavállalókra. Erre kell közösen megtalálnunk
a megoldást. Az államtitkár, pedig arról beszélt,
hogy készen állnak a tárgyalásokra, folyamato-

san készítik elõ a tárgyalási témákat, és várják
az oldalak elõterjesztését, ha egyéb kérdésben
óhajtanak tárgyalni.

Sportnyelven szólva a vita döntetlennel zárult.

Hirdetésben gyalázzák
a közszféra munkavállalóit

Ezek után én ismertettem a hat konföderáció
újabb közös javaslatát, melyben oldalunk tilta-
kozott amiatt, hogy a Népszabadság 2006. szep-
tember 27-i számában, a leginkrimináltabb he-
lyen, a sportoldalon a közszférában dolgozókat
sértõ, helyzetüket nehezítõ fizetett politikai hir-
detést jelentetett meg a Miniszterelnöki Hivatal,
és amely mögött egy, a Miniszterelnöki Hivatal
által kiadott honlap áll. A honlapon további, a
társadalmat a közszférában dolgozókkal szem-
beállító megfogalmazások olvashatók. Az oldal
elvárja, hogy a közszféra hatékonyságának növe-
lésére vonatkozó szándékokról az érdekegyezte-
tés fórumain folyjanak tárgyalások, és sértõ meg-
fogalmazások ne jelenjenek meg kormányzati
honlapokon és politikai hirdetésekben.

A munkáltatói oldal most is öt perc szünetet
kért, amely újfent pontosan öt perc volt. A szü-
net után oldalelnökük kijelentette: nem kíván-
nak e vitában részt venni. Nem támogatják, hogy
egy újságcikk alapján tárgyaljunk.

Hasonlóképp vélekedett a munkaügyi államtit-
kár is, de megjegyezte: nem szerencsés, ha ilyen
ügyek borzolják a kedélyeket.

Ezt követõen pontosítanom kellett: nem újság-
cikkel foglalkozunk, sõt a honlapot sem hoztuk
volna föl, de az teljesen elfogadhatatlan, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal fizetett hirdetésben gya-
lázza a közszféra munkavállalóit, azzal a szán-
dékkal, hogy szembeállítsa velük a társadalmat,
mintegy támogatást szerezve a késõbbi intézke-
désekhez: elbocsátás, illetmény befagyasztás, elõ-
meneteli rendszer megszüntetése, bértábla felszá-
molása, stb.

A honlap a Miniszterelnöki Hivatal hivatalos
honlapja, és nem szakértõi vélemény tette hozzá
a SZEF képviselõje. A MEH értékítéleteket mond
a saját apparátusáról. Ez egy pártállami idõket
idézõ valami, amikor a politika nekimegy a saját
apparátusának.

Még a MEH honlapján lévõ anyag sem a kor-
mány hivatalos álláspontja jegyezte meg a mun-
kaügyi államtitkár, de megígérte, hogy utánanéz
a kifogásainknak. (Tény, hogy a tárgyalást köve-
tõen hasonló hirdetés nem jelent meg, de a hon-
lap továbbra is él.)

Az oldal harmadik napirend elõtti felszólalása
az EMMA rendszerrel foglalkozott. Anélkül, hogy
az OÉT megvitatta volna, az EMMA rendszer –
egy kormány határozat következtében – átkerült
az APEH-hez, jegyezte meg a szóvivõnk. Mivel a
munkavállalók e rendszeren keresztül tájékozód-
hatnak arról, hogy munkáltatójuk törvényesen
foglalkoztatja-e, bejelentette-e õket, rendkívül fon-
tos, mi lesz az EMMA rendszer adatbázisával,
fennmarad-e a közvetlen hozzáférésük.

A munkáltatók most szünetkérés helyett tovább-
adták a szót a kormányoldalnak.

�
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Volt róla szó az OÉT-en, és lesz róla szó vála-
szolt a munkaügyi államtitkár. Itt volt az aszta-
lon, de nem tárgyaltunk róla. Viszont az ország-
gyûlésben nem a legszerencsésebben alakult a
szöveg, ezért újra elõ kell venni, és akkor tárgya-
lunk róla. Hamarosan bizottság elé terjesztik, s
ha kell plenáris ülésre is behozzák.

A plenáris ülés megkezdése óta alig egy óra hu-
szonöt perc telt el, s máris hozzáfoghattunk a
naprendi pontok tárgyalásához.

A kormányoldal szóvivõje, a Külügyminisztéri-
um egyik szakállamtitkára rövid kiegészítést tett
az írásban kiadott elõterjesztéshez. Elmondta,
hogy a finn elnökségi programhoz készült egy
összefoglaló tájékoztató, mely az EU bõvítés utáni
helyzetét értékeli. Bebizonyosodott, hogy a 25 tagú
Unió is mûködõképes. Cél a közös innovációs
politika és a közös energiapolitika. Fontos az uniós
belpiac jövõje. A jövõ kérdése a közös alkotmány,
és a közös politika. A közösségi politikának kell
meghatározni a költségvetést, és nem fordítva.

Az elõterjesztést a szociális partnerek hozzá-
szólás nélkül tudomásul vették.

A következõ napirendi pont tárgyalása elõtt a
kormány kért öt perc szünetet, mert a szóvivõi
feladatokkal megbízott munkaügyi szakállam-
titkár még nem érkezett meg. Az öt perc most
is elegendõ volt, s már folytathattuk is a mun-
kát.

Olyan jó az elõterjesztés, hogy nem tartom szük-
ségesnek a szóbeli kiegészítést – mondta a kor-
mányoldal szóvivõje. Egyébként is a
Munkaerõpiaci bizottság és a MAT is megtárgyalta
elõzetesen.

Ezt oldalunk szóvivõje is elismerte, miközben
megdicsérte az elõkészítést, majd elmondta, hogy
a munkavállalók szempontjából fontos törvény-
rõl van szó, amelyben van amit egyértelmûen tá-
mogatunk, van amirõl még további információk-
ra van szükségünk. Ezeket a részleteket ismer-
tette is, megjegyezve: nem biztos, hogy a sietés
oltárán fel kell áldozni a jó tartalmat.
Készenállunk a további egyeztetésekre.

A munkáltatók is nagyon fontosnak tartották a
módosítást. Szóvivõjük, hasonlóan hozzánk el-
mondta, hogy mely részeket támogatják, melyek-
hez vannak kérdéseik, és melyekkel vannak fenn-
tartásaik. Ez utóbbiakon még tovább kellene
dolgozni.

A rendkívüli MAT ülésen megállapodtak a to-
vábbi tárgyalásokról konkrét javaslatok mentén
– vette vissza a szót a kormányoldal szóvivõje. A
törvénymódosítást követni fogják a szükséges
rendeletek is. Majd válaszolt a felmerült kérdé-
sekre, melyek fõleg a megyei munkaügyi közpon-
tok regionális központokká alakításával foglakoz-
tak.

Mind a mi szóvivõnk, mind a munkáltatóké
megjegyezte, hogy indokoltak a változtatások, de
végleges véleményt csak a rendelettervezetek is-
meretében tudunk mondani.

A kormányoldal szóvivõjének pozitív válasza
után e kérdés tárgyalását le is zártuk.

A harmadik napirendi pont tárgyalása ugyan-
úgy indult, mint az elõzõé. A kormányoldal szó-

vivõje (ugyanaz a szakállamtitkár) itt sem látta
szükségét a szóbeli kiegészítésnek, mivel e témát
is megtárgyalta és támogatta az illetékes bizott-
ság.

A szociális partnerek szóvivõi sem találtak
újabb tárgyalandó elemeket, jónak és támogat-
hatónak találták az elõterjesztést és így a három
oldal rövid párbeszéd után e témában is egyetér-
tett.

A negyedik napirendi pontot is megtárgyalta és
elfogadta az OÉT Munkaerõpiaci bizottsága, je-
lentette be a kormányoldal szóvivõje (ugyanaz a
szakállamtitkár), és ezt a szociális partnerek
szóvivõi is megerõsítették. Ezzel le is zártuk e
téma tárgyalását is.

Ezek után a munkaügyi államtitkár bejelentet-
te, hogy hétfõn délután nyitott soros elnöki ülés
lesz, ahol az aktuális ügyek tárgyalási menetrend-
jében fogunk megállapodni, majd lezártuk az
ülést és elmentünk haza. Elmenõben még ma-
gunk közt megjegyeztük: ma hosszabban tárgyal-
tunk a napirend elõtti témákról, mint a napiren-
den lévõkrõl. Igaz ez utóbbiak tárgyalása nagyon
jól elõ volt készítve.

Válogatott morzsák
a MEH által mûködtetett honlapról

Ma Magyarországon a lakosság és az állam is
túlköltekezett,

Tudta, hogy
– egy magyar tanárnak fele annyi diákkal kell

foglalkoznia, mint angol kollégájának, a tanulók
eredményén ez viszont nem látszik, hiszen a 15
éves diákok negyede gyakorlatilag nem tud ol-
vasni.

– A fejlett országok között Magyarországon a
legalacsonyabb a pedagógusok éves óraszáma

– a magyar diákok átlagos teljesítménye folya-
matosan romlik

– 1992 óta az iparban foglalkoztatottak száma
negyedével csökkent, miközben a közigazgatás-
ban dolgozóké 30 százalékkal emelkedett;

– Magyarországon a közigazgatásban dolgozók
bérét elsõsorban a munkában eltöltött évek, és
nem a szorgalom, vagy a teljesítmény határozza
meg?

– A közigazgatás ma lassú és pazarló, mert
az itt dolgozók – legyenek akármilyen jól kép-
zettek is – nem érdekeltek teljesítményük nö-
velésében, ráadásul a gyenge hatékonysággal
mûködõ rendszerben túl sokan is dolgoznak.
A rendszer nem a tehetséget és a jó munkát
díjazza, hanem elsõsorban a munkában eltöl-
tött évek számától függ az elõléptetés vagy a
fizetés.

– Magyarországon két világ él egymás mellett:
a teljesítményalapú versenyszféra és a merev,
szinte kasztokra tagozódott közigazgatás. Az ál-
lami szférában – a közigazgatásban, oktatásban,
egészségügyben – dolgozó mintegy 800 ezer em-
ber világában elsõsorban nem a tudást és a szor-
galmat, hanem pusztán a munkában eltöltött
évek számát díjazzák; ahol nem a változtatni és
tenni akarás, hanem az állandósághoz való ra-
gaszkodás az érdem.

�
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Az én ötvenhatom
– Bibó tükrében

Ezerkilencszázötvenhat súlyos és meghatározó élmé-
nye volt annak a korosztálynak, amelyhez tartozom.
Vannak vele kapcsolatos kérdések, amelyek ma is
elevenen, lezáratlanul élnek bennünk; összefüggésben
van azzal, hogy a magyarság népfelkelése láncreakció-
ként kirobbanó, szervezetlen mozgalom volt, amelynek
– jól tudjuk – annyi arculata volt, ahány résztvevõje.

Egységes eszmei alap aligha létezett, azonban, hogy
mi volt a tengelye a forradalom viha-
rában felszínre került törekvéseknek,
azt leginkább Bibó István írásaiban
találjuk meg.

Annak a Bibónak a munkáiban,
aki a pályája folyamán széles látó-
körrel, bölcs ítélõerõvel elemezte a
magyarság (és egész Európa) sors-
kérdéseit, és aki a helytállásáért, a
nemzeti megalkuvás nélküli kinyil-
vánításáért hat évig senyvedet – élet-
fogytiglanra ítélve – az új nyeregbe
került szovjetbérenc államhatalom
börtönében.

A forradalom
spontán jellegére

Bibó a következõképpen tekint
vissza: „Ebben a forradalomban –
meggyõzõdésem szerint – hiányzott
minden vezérkar. Hiányzott a tu-
datos megfogalmazott ideológia, és
hiányzott a hatalmi vákuum betöltésére készen álló
garnitúra. Utóbb meghökkenve vettem észre, hogy
ennek a forradalomnak volt valamiféle olyan köz-
szelleme, amelyik úgy irányította az embereket,
hogy azok észre sem vették. Amelyik több volt az
embereknél, és az embereket arra indította, hogy
túlnõjenek önmagukon, és ugyanakkor, miközben
ideológiája nem volt, én elég világosan láttam az
értelmét és célját, és igyekeztem ezt minél világo-
sabban ideológiai értékû szinten is megfogalmazni,
anélkül, hogy közben ne lettem volna tisztába az-
zal, hogy én is egyike vagyok azoknak, akiket ez
a közszellem arra indított, hogy saját magukon túl
tudjanak lépni.”

A mai Magyarország 1956 októbere folytatójának
tekinti magát. Emellett 1990. óta az országba vissza-
tért a kapitalista gazdasági rend. Az ötven évvel ez-
elõtti novemberi beavatás ürügyeként azt hangoztat-
ta a szovjet vezetés, hogy a magyar felkelõk célja a
kapitalizmus visszaállítása volt. Mindnyájunkat el-
gondolkoztathat hát a kettõs kérdés: hogy erkölcsi-
leg elfogadható lehet-e az ideológiai ellentét az erõ-
szakos katonai fellépés indokaként, és hogy
ténybelileg érvényes volt-e az, amit a szovjet politi-
kusok 1956-ban ön-igazolásként állítottak.

Az erkölcsi jogosultság kérdését a puszta említéssel
elintézettnek vélem, errõl mindannyiunknak megvan a
határozott véleménye.

Had idézzem viszont fel, miképpen ítélte meg Bibó a
kapitalizmus visszahozatalának állítólagos szándékát,
és mennyire hazugnak látta a kialakuló kádári rend-
szer önképét.

„A magyar helyzet
szabad továbbfejlõdése hamarosan megmutatta vol-
na, hogy nemcsak, hogy nem veszélyes, de termé-
kenyen tanulságos a szocializmus ügye számára.
Éppen az volt az egyik legfantasztikusabb megle-
petés, hogy az idestova tíz év óta mindenki által
ellenforradalominak és restaurációsnak feltétele-
zett fordulat mennyire nem ilyen volt. Aki a ma-
gyar forradalom s a leverését követõ ellenállás va-
lóságával egy kicsit is kapcsolatba került, annak
meg kellett éreznie, hogy a század egyik legizgal-
masabb szocialista kísérletének az indulása volt
az, amit a szovjet tankok szétlõttek, hogy helyet-
te berendezni segítsenek valamit, ami mindenhez

hasonlít, csak jövõt építõ társada-
lomhoz nem. Eddig minden jövõbe
nézõ program az ifjúságra, fizikai
munkásokra és alkotó értelmiségi-
ekre támaszkodott, azok hitében és
lelkesedésében tudván meg jövõ el-
hivatottságának bizonyítékát. A
mai [1957-beli] magyarországi re-
zsim egy magát kisebbségben tudó,
biztonságérzetét elvesztett, helyze-
tét görcsösen védelmezõ bürokrá-
ciára és karhatalomra támaszko-
dik, s ellenségeinek éppen az ifjú-
ságot, a munkásságot és az alkotó
értelmiséget tudja. Volt már a tör-
ténelemben nem egy rezsim, amely
írókkal, munkásokkal és iskolás
gyerekekkel hadakozott, de egy
sem nevezte magát forradalminak
és szocialistának. A levert magyar
forradalom füstjébõl és lángjából
kísérteties fantomként jelentkezett

a túlnyomórészt bürokráciából és karhatalomból
álló, és a munkássággal, mint egésszel szemben
álló párt.”

Gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy az Egye-
sült Államok1956 novemberében – a szuezi válsággal
bonyolított nemzetközi helyzetben – nem tehetett mást
(ha a nagyhatalmi atomháborút el akarta kerülni),
mint amit tett: hogy – helytelenítéssel bár – elfogadta
a szovjet beavatkozás tényét. Bibó a helyzet más ala-
kulásának eshetõségét is felcsillantja: „idestova tíz
év óta vallja a nyugati világ, hogy a nyugateurópai
országok az egypártrendszernek a Szovjetunió se-
gítségével nálunk bevezetett kormányformáját nem
maguk választották és nem kívánják, s idestova tíz
éve tartja ez országok lakóit reménységgel, hogy
elõbb-utóbb valamiféle maguk választotta más kor-
mányformához kell eljutniuk. Azt nem ígérte ne-
kik, hogy atomháborút fog indítani érettük, sem
arra nem hívta fel õket, hogy esztelenül fegyvert
fogjanak. De azt magukba foglalták ezek a bizta-
tások, hogy ha egyszer a világpolitikai helyzet és
e népek komoly fellépése ezt lehetõvé teszi, akkor
a nyugati világ teljes gazdasági, politikai és erköl-
csi súlyát beveti annak érdekében, hogy e népek
ügye szõnyegre kerüljön és számukra kielégítõen
megoldódjék. A magyar forradalom megteremtette
egy ilyen tárgyú világpolitikai alku minden felté-
telét és jogcímét. – Amerika distanciálta magát
Anglia és Franciaország [szuezi] akciójától, és õket
egy szégyenteljes visszavonulásra kényszeríttette.
Saját „ politikai” eszemmel arra következtettem:
ha az Egyesült Államok ilyen erélyesen és magát a
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tavalyi kiadványai között az egyik legtöbbet
emlegetett és idézett könyv, C. Wanjek munkája, amely a munkahelyi étkeztetéssel fog-
lalkozik. A szerzõ a Washington Post ismert szakírója.

„Az a tapasztalat, hogy egy-
re kevesebb munkahelyen biz-
tosítják szervezetten az ott
dolgozók étkeztetését; ahol
pedig egyáltalán van erre le-
hetõség, ott az ételkínálat
nem megfelelõ. (Többnyire
sok a nagy cukor- és szén-
hidrát-tartalmú étel; ezzel
kétségkívül – de csak árme-
netileg – valóban emelhetõ a
teljesítmény, de utána hamar
fáradtságérzés jelentkezik. Ha
meg ráadásul ezekbõl az éte-
lekbõl nagy mennyiséget  ad-
nak, az ilyen étkezés után
munkavállalónál jelentkezõ
aluszékonyság nemcsak ter-
melékenység csökkenését, ha-

nem a balesetveszély növeke-
dését is eredményezheti.)”

Terjedõben van az ételszállí-
tás gyakorlata; az erre szako-
sodott cégek megrendelés alap-
ján elõre csomagolt menüit a
munkahelyen kialakított, mik-
rohullámú sütõkkel is felsze-
relt étkezõkben leltet elfogyasz-
tani. (Ezek a kis étkezõk ter-
mészetesen arra is alkalmasak,
hogy a dolgozók az itthonról
bevitt ételt elfogyasszák.) Ezt a
megoldást – akárcsak az üze-
mi étkezõben való étkezés le-
hetõségét – egyedek között azért
is támogatja a szerzõ, mert úgy
látja: az együttes étkezések
nemcsak megtörik a munka-

nap fárasztó rutinját, hanem
nagy szerepet játszhatnak a
munkahelyi közösségi kap-
csolatok fejlõdésében is.

Az Európai Unió alapító ok-
mánya, a Maastrichti Szerzõ-
dés is külön passzusban fogal-
mazza meg polgárainak az
egészséges és biztonságos mun-
kahelyen történõ foglalkoztatás-
hoz való jogát, s ehhez – mint
egész könyvével bizonyította –
a megfelelõ minõségû étkezési
lehetõségek biztosításának is
hozzá kell tartoznia.

Mihály Ildikó Munkaügyi
Szemlében megjelent ismer-
tetõje alapján készült a fenti
összefoglaló.

szövetségi rendszerét is veszélyeztetõ módon haj-
landó kiállni az angol és a francia akció felelõtlen-
ségével szemben, akkor ezt csak azért teheti, mert
erkölcsi tõkét akar szerezni ahhoz, hogy ugyan-
ilyen eréllyel kiálljon a magyarországi szovjet fel-
lépéssel szemben. Azt nem feltételeztem Ameriká-
ról, hogy saját szövetségeseit egy nyilvánvaló ag-
resszív akcióról leinti, és ugyanakkor a Szovjetuni-
ónak az akcióját a maga részérõl teljes békesség-
gel tudomásul veszi. Én meg voltam gyõzõdve ar-
ról, is, hogy ha az angol-francia akció leintése fo-
lyik, és ezt a Szovjetuniónak módjában van – és
módjában is volt – jelentõs részben a saját sikere-
ként elkönyvelni, s ha ebben a leintésben Amerika
is részt vett, akkor ez egyben olyan tárgyalóképes
hangulatot hoz létre, aminek a keretében Amerika
a Szovjetunióval szemben a magyar ügy mérséklé-
sét vagy lefújását ki tudja alkudni. Az a meggyõ-
zõdésem, hogy ki is tudta volna.”

Bibó István számos írása a

társadalmi-politikai hisztériák
alapos ismerõjének és mély elemzõjének mutatja. Az
európai egyensúlyról és békérõl a második világhábo-
rú vége felé írott (befejezetlenül maradt és csak jóval
késõbb megjelent) munkájában egy közel százhúsz
oldalas fejezet viseli ”A német politikai hisztéria okai
és története” címet. Ha hosszabb életet adott volna
Bibónak a sors és – közel nyolcvan évesen – megér-
hette volna a Szovjetunió széteséséhez és a magyar
rendszerváltáshoz vezetõ válságot, akkor tanulmányo-
zás tárgyául szolgáló újabb összetett folyamatot tárt
volna elé a történelem.

Erõs túlzásnak tûnik az a néha megjelenõ vélemény,
hogy 1956 õszén indította el a „keleti világ” felbom-
lását abban az értelemben, hogy ez az elsõ repedés
egyenes folyományként, a magyar forradalmárok utó-

lagos gyõzelmeként váltotta ki  a  szovjet tömb épü-
letének összeroskadását harmincnéhány évvel késõbb.
Inkább csak nyugaton volt közvetlen hatása a novem-
beri agressziónak, amennyiben döntõen hozzájárult a
szovjet rendszer iránti (amúgy is megcsappanóban
lévõ) rokonszenv lehanyatlásához az Egyesült Álla-
mok és nyugat-európa baloldali köreiben.

A keleti tömb szétzilálódása
szövevényes belsõ folyamatnak látszik, amiben aligha
játszott lényeges szerepet az 1956. miatti külsõ hitel-
vesztés. Alapvetõ oknak a szovjet katonai doktrína – a
fegyverkezési egyensúly igénye – gyanítható, közelebbrõl
e doktrína katasztrofális gazdasági következményei. Bibó
István boncoló éleslátására lettek volna méltók a szov-
jet vezetõk, élükön a Kreml elaggott uraival, akik rög-
eszmésen tartottak attól, hogy a nyugat ideologikus in-
díttatású hadjáratot (mintegy keresztes háborút) pro-
vokál ki ellenünk, és oktalan rettegésükben a gazdasági
erõforrások egyre fokozódó hányadát fordították a had-
erõ fejlesztésére – megfeledkezve az emberek széles ré-
tegei jólétének és elégedettségének növelésérõl mint a
jövõbeli biztonság elengedhetetlen zálogáról.

Befejezésül hadd idézzek néhány verssort, amelyet
mintegy száz évvel 1956. elõtt írt Arany János. Így
utal 1849–re A Bolond Istók második énekében:

Bámulta egy világ amit cselekszel,
Minõt rege is csak ritkán mesél:
De vállvonítva kullogott tovább,
Hogy sebeidben tipra büszke láb.

Ádám András
A Bibó munkáiból vett idézetek forrásai: Váloga-

tott tanulmányok, IV (Magvetõ, 1990), 215 és 219-
221 oldal,; Életút Dokumentumokban (1956-os In-
tézet és Osiris-Századvég, 1995) 434.és 463-464.
oldal
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§
HOGY IS VAN EZ?

Megkérdeztük a TUDOSZ jogtanácsosát,
Dr. Komjáthy Miklóst

Nyugdíjba küldhetõ-e egy 58 éves közalkalmazott nõ? Mikor jogszerû
közalkalmzotti jogviszonyának megszüntetése, azaz hogyan küldhetõ
el szabályosan?

1/Tny. 7. § (1) Öregségi
teljes nyugdíjra az 1997.

december 31-ét követõ és 2009. január 1-jét
megelõzõ idõponttól az jogosult, aki a hatvanket-
tedik életévét (a továbbiakban: öregségi nyugdíj-
korhatár) betölti, és legalább húsz év szolgálati
idõt szerez.

(2) Öregségi teljes nyugdíjra jogosult az a nõ és
férfi, aki 1991. január 1-je elõtt az ötvenötödik
illetve a hatvanadik életévét betöltötte, és eddig az
idõpontig tíz év szolgálati idõt szerzett.

(3) Öregségi résznyugdíjra jogosult az a nõ,
illetve az a férfi, aki húsz évnél kevesebb szolgá-
lati idõt szerzett, azonban

a) az ötvenötödik, illetve a hatvanadik életévét
1990. december 31-ét  követõen és 1993. július
1-jét megelõzõen töltötte be, és eddig az idõpon-
tig legalább tízévi szolgálati idõt szerzett, vala-
mint az, aki

b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 1993.
június 30-át követõen és  2009. január 1-jét
megelõzõen eléri (elérte) és eddig az idõpontig
legalább tizenöt év szolgálati idõt szerez (szer-
zett).

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a nõ
öregségi nyugdíjkorhatára, amennyiben

a) 1940. január 1-je elõtt született, az 55.,
b) 1940-ben született, az 56.,
c) 1941-ben született, az 57.,
d) 1942-ben született, az 57.,
e) 1943-ban született, az 58.,
f) 1944-ben született, az 59.,
g) 1945-ben született, a 60.,
h) 1946-ban született, a 61. betöltött életév.
(5) A most 58 éves nõ közalkalmazotti jogvi-

szonyát felmentéssel megszüntetni – egyelõre –
csak a Kjt. 30.§ ában felsorolt alábbi okok ból
lehet:

a) megszûnt a munkáltatónak az a tevékenysége,
amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyûlés, a kormány, a miniszter
vagy az önkormányzati képviselõtestület munkál-
tatót érintõ döntése – különösen a feladatok vál-
tozásából adódó átszervezés vagy a költségvetési
támogatás csökkentése – következtében a közal-
kalmazott további foglalkoztatására nincs lehetõ-
ség;

c) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás
ellátásával történõ megbízás visszavonását, hatá-
rozott idõre szóló megbízás esetén a határozott
idõ leteltét követõen a közalkalmazott eredeti
munkakörében való továbbfoglalkoztatására, en-
nek hiányában a végzettségének, illetve képesíté-

sének megfelelõ munkakör felajánlására nincs
lehetõség, vagy a közalkalmazott a végzettségének,
illetve képesítésének megfelelõ munkakört nem
fogadja el;

d) a közalkalmazott munkaköri feladatainak
ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy mun-
káját nem végzi megfelelõen, továbbá

e) a közalkalmazott a felmentés közlésének,
illetõleg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének
napján nyugdíjasnak minõsül [37/B. §]. A közal-
kalmazott csak akkor menthetõ fel, hanem tud-
nak neki felajánlani a képzettségének megfelelõ
munkakört. Ez a rendelkezés 2007. január 1-vel 
változni fog úgy, hogy a munkáltató maga is
hivatkozhat átszervezésre, és maga is elhatároz-
hat létszámcsökkentést. Nem kell a felmentést
visszavezetni a kormány vagy az országgyûlés dön-
tésére és nem kell felajánlani másik munkakört.

A felmentés esetén a dolgozót felmentési idõ, és
végkielégítés illeti meg, amelynek mértéke:

(6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke,
ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõ
legalább

a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi átlagkeresetének megfele-

lõ összeg.
(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatá-

rozott mértéke négyhavi átlagkereset összegével
emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonya az öregségi nyugdíjra [37/B. § (1)
bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öreg-
ségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését
megelõzõ öt éven belül szûnik meg. Nem illeti
meg az emelt összegû végkielégítés a közalkalma-
zottat, ha valamelyik jogcímen korábban már
emelt összegû végkielégítésben részesült.

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
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Fejts rejtvényt, ne tévézz!
Egy felmérés kimutatta, hogy a fikciós irodalom fejleszti az emlékezõ-

tehetséget, ellenben a sokat alkoholizálók nehezen emlékeznek nevekre.
Bár a keveset tévézõk jobban teljesítettek, a tévénézés nem feltétlenül

rossz: a hírmûsorok és kvízmûsorok fejlesztik az elmét; az egészséges
és  aktív életmód pedig szorosabban összefügg a memóriával, mint a tévé
elõtt töltött idõ.

Az interneten keresztül végzett felmérés során a résztvevõknek többek
között bevásárlási listákra, nevekre, arcokra, foglalkozásokra és fényké-
peken található különbségekre kellett emlékezniük.

Nemek szerint nem találtak jelentõs eltérést, ellenben a tévézéssel
töltött idõ, az alkoholfogyasztás, az olvasási, vagy épp keresztrejtvény-
fejtési szokások érzékelhetõen befolyásolták a teljesítményt. Inforadio.hu

Bemutatjuk új titkárunkat
A KOKI szakszervezeti titkára, Szénássy

Sándorné Éva nyugdíjba ment, és az
alapszervezet Ihmné Varga Klárát választotta
meg új titkárának.

Klára 1980-ban végzett a Budapesti Mûszaki
Egyetemen vegyész üzemmérnökként. Dolgo-
zott a Humán Oltóanyagtermelõ és Kutató In-
tézetben, majd az MTA KKKI-ban, itt lépett be
megalakuláskor a TUDOSZ-ba. 1991 óta dol-
gozik a KOKI-ban, az Izotóp Laboratórium
vezetõje.

A megalakulás óta, 12 éven keresztül a
Közalkalmazotti tanács elnökeként teljes össz-
hangban dolgozott a szakszervezettel. Mindez
bizonyítja, hogy kollegái szeretik, megbíznak
benne. Szakszervezeti titkár elõdje, Éva, így
mutatta be: Klára jó ember.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) támogatásával megalakult az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
eScience Regionális Tudásközpontja (RET)

Az eScience Tudásközpont 2008-ig nyert tá-
mogatást különbözõ kutatási projektekre, ame-
lyek kezdeti tevékenysége a bioinformatika, a
hálózati informatika és a virtuális obszervató-
rium köré csoportosul. A központ költségkerete
a teljes idõtartamra összesen 1.100 millió fo-
rint, amelybõl 800 millió forintot az NKTH
biztosít, a további 300 millió forint pedig a
program megvalósításában közremûködõ kon-
zorcium által vállalt önrész – olvasható az MTI-
hez eljuttatott háttéranyagban. A RET célja, hogy
összekapcsoljon jelenleg külön kutatott biológi-
ai, fizikai, matematikai és informatikai tudo-
mányterületeket, és e négy tudományterület esz-
közeit, módszereit ötvözve új kohéziót hozzon
létre. Tevékenységét vállalati partnerekkel közö-

Megalakult az ELTE eScience központja
sen, külsõ források igénybevételével végzi, és a
megszerzett tudást visszajuttatja az oktatásba,
valamint segíti az új egyetemi szemléletmód ki-
alakítását. Az elért eredmények hasznosítását az
ELTE Tudás- és Technológiatranszfer Iroda végzi.
A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasz-
nosítási Iroda 2005-ben hirdetett pályázatot Re-
gionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásá-
ra és mûködésének támogatására a Pázmány
Péter program keretében. A pályázat átfogó célja
a világ élvonalába tartozó tudományos és tech-
nológiai innovációs egyetemi központok létreho-
zásának elõsegítése annak érdekében, hogy olyan
szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöj-
jenek létre, amelyek kiemelkedõ kutatásfejlesz-
tési, technológiai innovációs tevékenységet foly-
tatnak, intenzíven együttmûködnek a gazdasági
szférával, és ezáltal ösz-
tönzõleg hatnak a régiók
technológiai és gazdasá-
gi fejlõdésére. hirado.hu


