
2006. XVIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM
NOVEMBER

A TUDOMÁNYOS
ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

www.tudosz.hu

SZÓSZÓLÓ

Ugye nem felejtette el?
A szakszervezeti tagkártya tíz százalékos vásárlási kedvezményre jogosít többek kö-

zött a Real Men’s Öltönyház üzleteiben, a Pátria Nyomda Rt. boltjaiban papír és írószer
vásárlásához (karácsonyi lapok!). Öt százalékos kedvezményt adnak a Fókusz és a Líra
könyváruházak, a Mountex boltjai és a Vista utazási iroda, amely saját külföldi útjaira
biztosítja a kedvezményt. A tagkártyával igénybe vehetõ további árengedményekrõl a
www.edc.hu honlapon talál információt.
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AZ ELÕZMÉNYEKAZ ELÕZMÉNYEKAZ ELÕZMÉNYEKAZ ELÕZMÉNYEKAZ ELÕZMÉNYEK
Az Akadémia 2006. évi 175. közgyûlése (má-

jus 8-9.) állást foglalt az MTA megkezdett re-
formjának folytatása mellett. Június 26-án
megalakult az MTA Reformbizottsága, melynek
dokumentumai letölthetõk az internetrõl. A szept.
28-i anyag már az MTA elnöke által javasolt
konkrét menetrendet is tartalmazta a tervezet
október 17-i elnökségi véglegesítésérõl, az októ-
ber 30-i közgyûlési elfogadtatásáról, majd ezt
követõen az MTA Alapszabály és az Akadémiai
Törvény módosításáról.

Elkerülendõ, hogy e reformfolyamat munkavál-
lalói érdekegyeztetés mellõzésével vagyis az érin-
tettek – kutatóintézeti dolgozók – véleményének
meghallgatása nélkül történjék, a szakszervezetek
kezdeményezték az Akadémiai Érdekegyeztetõ
Tanács sürgõsséggel történõ összehívását.

A munkavállalói oldalegyeztetésen a szakszer-
vezetek Tóth Attila ügyvivõ javaslatára közös
álláspontnak fogadták el a TUDOSZ Küldött-
gyûlés 2006 okt. 6-i alapelveit arról, hogy milyen
reformot tartanak támogathatónak, és megegyez-
tek abban, hogy a gyakran változó konkrét
intézkedések bírálata helyett arra törekedjünk,
hogy ezekben az alapelvekben jusson az AÉT
három oldala megállapodásra.

A MEGÁLLAPODÁSA MEGÁLLAPODÁSA MEGÁLLAPODÁSA MEGÁLLAPODÁSA MEGÁLLAPODÁS
Az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács 2006

október 24-én ült össze a munkáltatói (igazga-
tói) oldal képviselõje, Koltai Jenõ elnökletével.

Az MTA tárgyalócsoportja részérõl Pléh Csa-
ba fõtitkárhelyettes ismertette a reformbizott-
ság munkáját, majd javasolta, hogy az AÉT
elsõdlegesen az általános irányelvekkel foglal-
kozzon. Mivel ez egybeesett a munkavállalói
állásponttal az alapelvek elfogadásának fon-
tosságáról, az ülés elfogadta az október 6-i
elveket tárgyalási alapnak. Részletes vita után
az alábbi megállapodás született:

Az AÉT három oldala, az MTA tárgyalócso-
portja (Pléh Csaba fõtitkárhelyettes vezetésé-

vel) és a munkáltatói oldal tárgyalócsoport és
a munkavállalói tárgyalócsoport egyetért ab-
ban, hogy az akadémiai reform során az aláb-
bi elvek figyelembevételére és érvényesítésére
törekszenek:

Olyan akadémiai reformot támogatnak, ame-
lyik elõsegíti az ország beilleszkedését az Eu-
rópai Kutatási térségbe, és az ország gazdasá-
gának felzárkózását.

Ennek érdekében szükségesnek tartják:
* olyan pályázati és támogatási rendszerek

kialakítását, amelyek lehetõvé teszik az aka-
démiai kutatóintézetek számára a Kutatók
Európai Chartájához való csatlakozást, ez-
zel biztosítva a hazai kutatóintézetek ver-
senyképességét Európában,

* a költségvetési kutatóintézetek és a fel-
sõoktatás intézmények közötti együttmûkö-
dés további javítását, a két terület összhang-
jának biztosítását,

** a közalkalmazottkénti foglalkoztatás
fenntartását,

** az oktatói-kutatói bérekvivalencia fenn-
tartását,

** a kutatóintézetekre vonatkozó jogsza-
bályoknak a felsõoktatási törvénnyel való
összhangját. Budapest, 2006. október

Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk egy százalékával

a PRO VITA alapítványt,
ezen keresztül kollégáink
gyermekeit támogatták.

A beérkezett 357 102 forint
felét elhunyt kollégáink gyermekeinek
utaltuk át december elején, a második

részt pedig jövõ év júliusában
adjuk át nekik.

Az alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátoraiAz alapítvány kurátorai
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. október 16-i ülésének (AKT 7/2006.) állásfoglalásai
Napirend:
1. A közgyûlés hatáskörébe tartozó alapító

okiratok módosításának elõzetes véleménye-
zése.

2. Tájékoztatás az akadémiai reform állásá-
ról.

3. Egyebek.

AKT 1/7/2006. (X.16.) állásfoglalás:
Az AKT tartózkodás és ellenszavazat nélkül

egyhangúlag javasolta, hogy az MTA KFKI
Atomenergia Kutatóintézet, az MTA
Szilárdtestfizikai Kutatóintézet és az MTA KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet alapító
okirata döntésre a közgyûlés elé kerüljön.

AKT 2/7/2006. (X.16.) állásfoglalás:
Az MTA Elnöksége 2006. szeptemberi ülésén

javasolta, hogy készítsen a Reformbizottság
egy rövidített anyagot és ezt egy részletes hát-
téranyaggal kiegészítve megvitatásra terjessze
az október 30-i rendkívüli közgyûlés elé. Ez
az anyag került most elõzetes tájékoztatásként
az AKT elé.

Az AKT 16 igen, 4 nem és 2 tartózkodás
mellett azt javasolja a Közgyûlésnek, hogy az
MTA reformjáról készített elõterjesztést és
annak mellékletét – a vitában elhangzott javas-
latok figyelembe vételével – tájékoztatásként és
a reformmunka folytatásához szükséges anyag-
ként fogadja el.

Magyar részvétel a kísérleti fúziós reaktor építésében
A világ összefogásában látja elsõsorban

a kísérleti fúziós reaktor létrehozásáról
szóló projekt jelentõségét Kroó Norbert, a
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

 A tudós annak kapcsán nyilatkozott szerdán (no-
vember 22-én), hogy elõzõ nap Párizsban aláírták
a 10 milliárd eurós megállapodást. A kísérleti reak-
tort a dél-franciaországi Cadarache-ban hozzák lét-
re. Az építkezés jövõ év elején kezdõdik, s 4,57
milliárd euróba kerül: ennek felét az Európai Unió
állja, a másik felét az Egyesült Államok, Oroszor-
szág, Kína, Kanada, Japán és Dél-Korea biztosítja.
A mûködtetés a következõ húsz évben további 5
milliárd eurót emészt majd fel. A projektben ma-
gyar kutatók is részt vesznek.

Jelenleg öt magyar mérnök dolgozik a jövõbeli fú-
ziós reaktorok üzemanyag-utánpótlásának biztosí-
tására szolgáló, úgynevezett tríciumszaporító kazet-
ták tervezésén és az ITER-ben való majdani kipró-
bálásán.

Emellett magyar kutatók részt vesznek az ITER
fúziós plazmájának mérésére szolgáló 4 diagnoszti-
kai eszköz tervezésében és megvalósításában is.
Magyarország „fúziós iroda” felállítását is tervezi.
Kroó Norbert az ITER-projekt (International
Thermonuclear Experimental Reactor – nemzetközi
termonukleáris kísérleti reaktor) elõzményeirõl el-

mondta, hogy hosszas tárgyalások után kompro-
misszumként született a megállapodás.

Spanyolország is szerette volna, ha a területén
helyezik el a reaktort. Végül Cadarache-ban, a fran-
cia-spanyol határ közelében épül fel, de Barcelona
városában mûködik majd a létesítmény adminiszt-
rációja. A reaktorért szintén versengõ Japánt „ter-
mészetben” kompenzálják, azaz a berendezések egy
részét szállítja majd.

Ami a projekt jelentõségét illeti, az MTA alelnöke
mindenekelõtt a termonukleáris energia környezet-
barát voltára mutatott rá. A fizikus kifejtette: nem
mindegy, hogy kõolajszármazékkal, vagy hidrogén-
nel mûködnek például a gépkocsik. Utóbbi égéster-
mékeként víz keletkezik, nem pedig a légkört
szennyezõ vegyületek jönnek létre.

Arra a kérdésre, mikor számíthat az emberiség
az ITER-projektnek a mindennapi életben való
gyakorlati hasznosulására, Kroó Norbert azt vá-
laszolta: nehéz megbecsülni, de ha „abszolút
szükségünk lesz rá, akkor igen hamar”. A kõ-
olajkészletek még néhány évtizedre elegendõk
ugyan, ám mögöttük óriási feszültségek húzód-
nak meg, s „jó lenne, ha az olaj nemesebb célok-
ra hasznosulna, mintsem a jármûvekben éget-
nénk el” – tette hozzá.

www.geographic.hu

15–20 százalék kedvezménnyel várja Önt a Magiszter Könyvesbolt,
a Balassi Kiadó mintaboltja, a Szakkönyv Kft. partnerboltja

1052 Budapest, Városház utca 1.
Telefon: 338-2440, fax: 338-2402 E-mail: magiszter@enternet.hu

Humán és természettudományos szakkönyvek, magyar és magyar vonatko-
zású forráskiadványok, igényes szépirodalmi- és ifjúsági olvasmányok, mûvé-

szeti albumok, folyóiratok, idegen nyelvû könyvek, térképek, képeslapok,
videók, DVD-k, CD-k és hangkazetták, valamint tudományos és mûvészeti
CD-romok. Tudományos kutatóhelyek, egyetemek, levéltárak, múzeumok

másutt nem, vagy csak elvétve fellelhetõ kiadványai is kaphatók.
Számos kötet 50 százalék engedménnyel kapható, amíg a készlet tart!

Ha Ön a pénztárnál bemondja a „Magiszter adventje” jelszót,
a Balassi Kiadó könyveibõl 20, egyéb kiadványokból 15 százalék

kedvezményben részesül.
Az akció 2006. december 24-ig érvényes.

Könyves
advent!
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Kötetlenebb formában
Ahogy közeledik az év vége, úgy sûrû-

södnek az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács (OÉT) elõtt álló feladatok Kedves Olva-

sóim. Elérkezett a bértárgyalások, a költségvetés át-
tekintésének az ideje. Egyre több feladatot adnak
uniós kötelezettségeink, például a Nemzeti Fejleszté-
si Terv, a konvergenciaprogram és a kormány re-
formelképzelései is ellátnak minket tárgyalni valóval.
Régóta megoldásra váló feladat az érdekegyeztetésrõl
szóló két törvény, amelyet a kormány még az elõzõ
ciklusból hozott magával, ebbõl adódóan többször is
foglalkoztunk vele, de még mindig van rajta alakíta-
ni, tárgyalni való, és amelyet már idõszerû volna az
országgyûlés elé vinni és elfogadni. Ezt segítendõ ok-
tóber 11-én magunk közt (szociális partnerek és a
kormány) informális ülés keretében tekintettük át az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról, va-
lamint az ágazati párbeszédbizottságok-
ról és a szociális párbeszéd egyes kérdé-
seirõl szóló törvények tervezetét. Ennek
nagy elõnye, hogy mindenki szabadon el-
mondhatja a véleményét, és a plenáris
üléshez képest kötetlenebb formában
tudjuk kialakítani a közös álláspontot,
illetve az átgondolandó kérdéseket.

2006. október 17. kedd 10 óra
Nem a megszokott idõpontban, ked-

den,  és nem a megszokott helyen ült
össze az õszi nagy menet következõ plenáris ülés
Kedves Olvasóim. Hét eleje aktív nap a parlament-
ben, s így a képviselõi irodaházban (Fehér Ház)
nem tudtunk teremhez jutni, új helyszínt kellett
keresni. A megoldást a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium (SzMM) szolgáltatta, ugyanis Akadé-
mia utcai épületében két alkalmas tárgyalóterem
is található, ahol megfelelõ körülmények között meg
lehet tartani az OÉT plenáris ülését. A két terem
közül az elsõ emeleti Tükör terem a szebb és ele-
gánsabb. Itt jöttünk össze. Véleményem szerint ez
állandó helyszíne is lehetne az OÉT-nek, de van-
nak, akik még ragaszkodnak a Fehér Házhoz, így
ott jövünk össze, ahol éppen van hely.

A hivatalos napirend két témát tartalmazott, mind-
kettõt a kormány elõterjesztésében:

1. Elõterjesztés az Európai Bizottságnak benyúj-
tandó a 2006-2008 közötti idõszakra vonatkozó,
szociális védelemrõl és társadalmi összetartozásról
szóló Nemzeti Stratégiai Jelentésrõl.

2. Javaslat az ad hoc bizottság (munkacsoport)
létrehozására.

A napirend elfogadásakor oldalelnökünk javasolta,
hogy a két téma megtárgyalását követõen kötetlen
beszélgetés formájában váltsunk szót az OÉT tör-
vénytervezetérõl. Ezt a másik két oldal elfogadta.

Összetett elõterjesztés
Napirend elõtti hozzászólás nem lévén azonnal

nekiláttunk az elsõ pont tárgyalásának. Ismert a
jelentés – kezdte az SzMM államtitkára, a kormány-
oldal szóvivõje. Ez egy uniós tagállami követelmény,
mely a Lisszaboni Stratégia szociális pillérét mu-
tatja be. 2003-ban még nem tagállamként kapcso-
lódtunk be. A társadalmi összetartozásról szóló
nemzeti terv 2004-ben készült el, és október köze-

pén kell benyújtanunk a 2006-2008-ra vonatkozó
jelentést. Közvetlenül kapcsolódik a
Konvergenciaprogramhoz, a Lisszaboni Akcióprog-
ramhoz, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez valamint a
Vidékfejlesztési tervhez. A reformok még nem min-
den részletességgel szerepelnek benne, majd a
következõ féléves jelentés tartalmazza õket. A kor-
mány szerdán fogadja el (ez volt az oka a keddi
idõpontnak).

Megállapíthatjuk, hogy az elõterjesztés egy rend-
kívül komplex anyag – kezdte hozzászólását ol-
dalelnökünk, a téma szóvivõje. Olyan területeket
érint, amelyek társadalompolitikai jelentõségûek,
nem ágazatpolitikai kérdések. Jelentõsek és ne-
uralgikusak. Ezt a jelentést ebben a formában
nem kívánjuk tárgyalni, és nem is tudjuk támo-
gatni. Viszont az ebben foglalt témákat – szociá-

lis ellátórendszer, nyugdíj, egészségügy,
közoktatás – tárgyaljuk meg az OÉT-
en, olyan elõterjesztésben, amelyben
a célokon túl a megoldási rendszer és
a finanszírozási rendszer is megjele-
nik. A célokkal nem vitatkozunk, vi-
szont sok olyan elv van megfogalmaz-
va, ami nincs kibontva, s ez sok vitát
indíthat. Nem mondhatunk igent egy
olyan komplex elõterjesztésre, melynek
fontos részletei vannak, de amelyek
nincsenek részletesen kifejtve. Ne fus-
sunk több kört – javasolta hozzászó-

lása végén.
A munkáltatók szóvivõjének hozzászólásából kide-

rült, hogy õk is hozzánk hasonlóan gondolkoznak,
de azért kissé belementek a részletekbe. Állást foglal-
ni a konkrétumok ismeretének hiányában õk sem
tudtak, de õk is igényt tartanak arra, hogy a részle-
teket megismerhessék.

A célkitûzések tekintetében nincs vita – összegezte
a kört a munkaügyi államtitkár – az eszközrendsze-
rek tekintetében viszont az oldalak igénylik az egyez-
tetést. Ezzel a kormány is egyetért, ezt tervezik, nyi-
tottak a részletkérdésekrõl tárgyalni.

Ezt mindkét oldal megelégedéssel nyugtázta, majd
oldalelnökünk még megkérdezte: megjelenik-e a szo-
ciális partnerek véleménye Brüsszelben. Igen – hang-
zott a válasz.

Ez a három oldal közös elõterjesztése – vágott bele
a második napirendi témába a kormányoldal szóvi-
võje, a munkaügyi államtitkár. A bizottság felállításá-
nak ötlete a kormány kezdeményezése volt, de közö-
sen alakult ki. A bizottság feladata, hogy a magyar
adó- és járulékrendszert nézze át. Elfogadjuk, de vár-
juk a konkrétumokat. Érdemi munkát várunk –
reagált oldalelnökünk.

Régóta szorgalmazzuk, hogy olyan kérdésekkel is
foglalkozzunk, melyek nem elõre eldöntöttek – vette
át a szót a munkáltatók szóvivõje. Sok kérdõjel van.
Ne várjuk a tárgyalási témát, hanem mi vegyük elõ
azt, amirõl tárgyalni kell. Nagyon gyorsan álljon fel a
bizottság.

Nem a kormányzati javaslatok a fõszereplõk – vá-
laszolt az államtitkár. A bizottságnak nagy mozgás-
tere lesz. Nincs tiltott téma.

Végül mindhárom oldal egyetértett az elõterjesztett
változatok közül a „b” változatban, és abban is, hogy
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a bizottság önmaga fogja kialakítani munkaprogram-
ját.

Ezzel nagyon jó idõ alatt, 10 óra 48-ra véget is ért
a plenáris ülés hivatalos része.

Ezt követõen magunkra maradva informális ülés
keretében váltottunk szót a formálódó OÉT törvény-
rõl. A gond az, hogy ki állapítsa meg az asztalnál ülõ
munkáltatói és munkavállalói szervezetek reprezen-
tativitását, továbbá kérdések merültek föl a finanszí-
rozással kapcsolatban.

Megbeszéltük, majd megállapodtunk a következõ
plenáris ülések idõpontjában és programjában.

2006. október 27. péntek 9 óra
A megszokott OÉT napon, a megszokott OÉT hely-

színen, a Fehér Házban került sor a következõ ülés-
re öt napirendi ponttal, melyek többsége még továb-
bi alprogramokból állt.

1. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésének kereteirõl

2. a) Elõterjesztés a 2006. évi bérmegállapodás
várható teljesülésérõl

b) Elõterjesztés a vállalkozási szférának ajánlható
2007. évi keresetnövelés mértékérõl

3. a) Elõterjesztés a konvergenciaprogramban sze-
replõ, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
rövid távon megvalósítható intézkedésekrõl

b) Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû
személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakítá-
sának koncepciójáról

4. a) Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácsról szóló törvényjavaslatról

b) Elõterjesztés az ágazati párbeszédbizottság és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl
szóló törvényjavaslatról

5. Elõterjesztés egyes szakképzési és felnõttképzési
tárgyú törvények módosításáról

Mielõtt hozzákezdtünk volna a napirend tárgyalá-
sához a munkáltatói oldal kérte, hogy a 3/b pontot
ne ma tárgyaljuk, a kormány viszont azt javasolta,
hogy az 5-ös napirendi pont kerüljön a 3. helyre.
Oldalunk mindkettõt elfogadta.

Nehéz évek jönnek
Napirend elõtti hozzászólás ma sem volt így, mind-

járt kezdhettünk is. A költségvetés tárgyalásánál a
kormányoldal szóvivõje a pénzügyminiszter volt, aki
elõ is vezette a mondandóját:

1. A Konvergenciaprogram számai és logikája alap-
ján készült a költségvetés.

2. Az elmúlt hat hét eseményei kapcsán olyan ked-
vezõtlen tendencia érvényesült a 2007-ben és 2008-
ban fizetendõ állampapíroknál, ami szûkítette a
mozgásteret – több évre 200 milliárd forinttal. En-
nek csökkentése mindenki érdeke.

3. A jövõ évi költségvetésben az eddigiekhez ké-
pest soha nem látható mértékû tartalékkal szá-
molnak. A fejezeti és államháztartási tartalék fö-
lött még két tartalékot terveznek, amelyre bizton-
sági okból van szükség a konvergenciaprogram
miatt. Negyedévenként értékelnek és a két tartalé-
kot csak akkor használják föl, ha minden rend-
ben van.

4. Az adórendszer átalakítására 2008-tól van lehe-
tõség. Ezért jött létre az ad hoc bizottság.

Remélhetõleg megkapjuk a komplex anyagot is –
kezdete hozzászólását az oldalelnökünk, reagálva
arra, hogy most csak a jövõ évi költségvetés kerete-
irõl kaptunk egy áttekintést. A kereteket tekintve
nem kívánunk részletes tagolást bemutatni a fejeze-

tek között. Általános véleményünk nézõpontja tár-
sadalmi és munkavállalói nézõpont. Nagyon szigo-
rúan követi a költségvetés a Konvergenciaprogramot,
de a munkavállalói oldal nem fogadta el annak mun-
kavállalókra vonatkozó terheit, mert azok túl na-
gyok a munkavállalóknak, a lakosságnak. Ha tár-
sadalmi nézõpontból közelítjük a költségvetést, úgy
tûnik, hogy se a jövõ, se az azt követõ év nem hoz
bõséget és víg esztendõt, hanem csak nehéz éveket.
Ez a társadalom többségének teherbíró- és tûrõké-
pességét is próbára teszi. Ez különösen gond a mai
helyzetben (a Bokros-csomagra a rendszerváltás utá-
ni negyedik évben került sor, erre pedig a tizenha-
todikban). A reálbérek valóban emelkedtek, de most
értük el az 1989-es szintet. Fel kell hívnunk a dön-
téshozók figyelmét, hogy a gazdasági egyensúly kö-
vetelménye mellett ott van a társadalmi egyensúly
és a stabilitás követelménye is. Ezért nehéz az op-
timális egyensúlyt megtalálni. A kormány tegyen meg
mindent, hogy a társadalmi egyensúly ne billenjen
meg. Az intézkedések ne lépjék át azt a tûréshatárt,
ami nem lesz tolerálható. A költségvetési keretek
sok olyan társadalompolitikai kérdést érintenek, me-
lyeket egyenesen a reformok hoznak, például egész-
ségügy, közoktatás, nyugdíjrendszer, közigazgatás.
Igényeljük, hogy e témákra térjünk vissza az OÉT-
en. A legsürgõsebb kérdés az egészségügy. Az egész-
ségügyi felügyelet intézményének létrehozása nullifi-
kálhatja a társadalmi ellenõrzõ testületet, amivel nem
értünk egyet, mert csökken a járulékfizetõk ellenõr-
zési szerepe.

Még két hozzászólás hangzott el oldalunkról egy-
egy résztémával kapcsolatban, majd a munkáltatók
vették át a szót.

A munkáltatók egyetértenek abban, hogy a gazda-
ság rendbetétele minél elõbb megtörténjen, a költ-
ségvetés mielõbb rendezõdjön, és munkahelyek léte-
süljenek. Az adósságteher, a nyugdíj és az egészség-
ügy együttese akkora összeget képvisel (több mint
1.700 milliárd forint), ami azt mutatja, hogy a fogla-
koztatás szerkezetén nem tudunk változtatni. Ma
kevesen fizetnek sokat. A cél, hogy sokan fizessenek
keveset. Próbáljunk túllépni a költségvetésben elõ-
irányzott foglalkoztatási szintet. Érdekünk, hogy minél
hamarabb vegyük igénybe a külsõ segítséget. Ugyan-
akkor nagyon örülnek a reformok elkezdõdésének. A
nyugdíjrendszernél kevés az 1998-as reform.

Minimális mozgástér
A szóvivõn kívül a munkáltatóktól még hárman

szóltak hozzá, majd visszakerült a szó a pénzügymi-
niszterhez, aki tudomásul vette szóvivõnk álláspont-
ját, hogy az oldalunk nem értett egyet a
Konvergenciaprogram belsõ tartalmával. Van mini-
mális mozgástér – jegyezte meg. Egyetértett azzal, hogy
társadalmi egyetértés is kell, de a száz százalékos
egyetértésben nem hisz. Szerinte a bérekben e 89-es
szint elérése 2001 környékén következhetett be. A
többletterhek már benne vannak a programban, s
újabb adókat nem kívánnak. Az ad hoc bizottság
szerepe nagyon fontos emelte ki, majd jó hosszan
reagált a szociális partnerek felszólalásaira.

Hozzászólására reagálva oldalelnökünk elfogadta,
hogy azt mondjuk: nem értettünk egyet, de elhang-
zottak az oldalról más, kevésbé megértõ hozzászólá-
sok is.

Érdekeltek vagyunk a 2007. évi költségvetés meg-
valósításban – reagált lakonikus rövidséggel a mun-
káltatók szóvivõje.
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A szociális partnerek nem vitatják az egyensúly
szükségességét, vállalják annak felelõségét és távo-
labbra is tekintenek – összegzett a pénzügyminisz-
ter, aki biztos volt abban, hogy a programot négy év
alatt teljesíteni lehet.

Elfogadom, hogy létezik tárgyalási deficit – kapcso-
lódott be vitába a munkaügyi államtitkár is, de eb-
ben mindenki vállalja el a felelõsségét. Majd ezt kö-
vetõen enyhén leszúrónak felfogható szólamot inté-
zett oldalunk irányába.

Nem jót akarunk beszélgetni – válaszolt oldalelnö-
künk, hanem egyeztetett változatokat kérünk. A de-
ficitet a hozadék tekintetében látjuk pótlandónak.

A munkavállalói oldalnak nincs lelkiismeret furda-
lása – zárta a kör a munkáltatók szóvivõje, s ezzel le
is zártuk e napirendi pontot.

Rosszízû vita
Megállapodás alapján terjesztjük elõ – kezdte a 2/

a napirendi pont fölvezetését a kormányoldal szóvi-
võje, a munkaügyi szakállamtitkár. Az elõterjesztés
lényege, hogy a reálbér várható alakulása megfelel a
prognosztizáltnak.

A negatív és a pozitív változások nincsenek egyen-
súlyban – kezdte hosszú felszólalását oldalunk szó-
vivõje. Szeptember 1-tõl a munkavállalói terhek 4
százalékkal emelkedtek, és a január 1-jei további 1
százalék is rontja a helyzetet. A megállapodás fon-
tos, mert segíti a helyi tárgyalásokat. A bérajánlás
egész évre szól.

A munkaadók jól teljesítettek, mert az ajánlás-
nál nagyobb emelést hajtottak végre – mondta a
munkáltatók szóvivõje. A munkaadók érdeke,
hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a
munkahelyen.

Ha a munkavállalói oldal szerint sérült a megálla-
podás, lehetõsége volt elõterjesztéssel élni – mondta
a kormányoldal szóvivõje. A bérajánlást nem szüksé-
ges átfogó költségvetési és adótárgyalássá kiterjeszte-
ni.

A kormány nem szegte meg a megállapodást –
szögezte le a munkaügyi államtitkár.

Ezt követõen hosszú, rosszízû vita alakult ki mind-
három oldal részvételével eredménytelenül.

A 2/b napirendi pontot is a kormányoldal vezette
föl a 6-6,5 százalékos ajánlott béremelés lehetõsé-
gének a fölvázolásával. Az ajánlás mögött nincs hátsó
szándék – mondta szóvivõjük. Ez egy óvatos aján-
lás, de ha a szociális partnerek másban állapodnak
meg, a kormány rugalmasan csatlakozik.

Szerintünk a reálkereset növekedésének arányos-
nak kell lennie a termelékenység növekedésével –
mondta a szóvivõnk. A versenyszférában minden
megkapott forint mögött teljesítmény van. Kezeljük
súlyán a versenyképességet. A hároméves megállapo-
dást nem kell felmondanunk.

A munkáltatók szóvivõje elismerte, hogy Magyaror-
szágon alacsonyak a keresetek, lehetetlen minimál-
bérbõl megélni, de rossz a foglakoztatási struktúra.
A munkáltatók meg akarnak állapodni, érdekeltek
abban, a képzett munkavállalók foglakoztatásában,
és a teljesítményarányos fizetésben. Majd megjegyez-
te, hogy oldalunk még nem tett ajánlást, és azt is,
hogy a körülmények nagyon befolyásolják õket a bér-
emelésben.

A béreknek van szerepe a versenyképesség alaku-
lásában – jegyezte meg a kormányoldal szóvivõje, s
még hozzátette, a kormány kész tárgyalni minden
témáról, ami fontos.

Az ezt követõ vitából különösen a munkáltatói ol-
dal képviselõi vették ki a részüket, amibõl az derült
ki – ezt késõbb el is ismerték – hogy oldalukon nem
alakult ki egységes álláspont a bérekkel kapcsolat-
ban. Végül megállapodtunk, hogy most nem tudunk
tovább lépni, s folytassa a tárgyalást a bérbizottság.

A harmadik helyre elõrehozott 5. napirendi ponttal
folytattuk a plenáris ülést. Ez a napirendi pont már
több tárgyalással elõ volt készítve – vezette föl a té-
mát a kormányoldal szóvivõje, az illetékes munka-
ügyi szakállamtitkár. Majd azt is hozzátette, ez a
törvény még nem a reform, csak egy racionális lépés.
Reform jövõre lesz – jelentette ki, majd ismertette a
legfontosabb változásokat. Eszerint csak akkreditált
program kaphat támogatást. Az OKJ szakmacsopor-
tos bizottságok helyét más bizottság veszi át, amely-
ben a gazdaság szereplõi is helyet kapnak. A Szak-
képzési Tanács és a Felnõttképzési Tanács összeol-
vadásából létrejövõ új bizottságban a szociális part-
nerek képviselõi is helyet kapnak. A kamara ad vizs-
gaelnököt a miniszterekkel egyeztetve és a bizottsá-
gokban a szociális partnerek képviselõi is részt ve-
hetnek.

Bevezetõje után oldalunkról a szóvivõ – jómagam –
míg a munkáltatói oldalról a szóvivõn kívül többen
is hozzászóltak. Megerõsítettük az akkreditáció fon-
tosságát, elmondtuk, hogy jó szakképzés csak meg-
felelõ alapokra épülhet, fontos az elméleti és a gya-
korlati képzés megfelelõ súlya és összhangja, vala-
mint az, hogy a vizsgabizottságokban egyenrangú felek
vegyenek részt.

Egy kör után elfogadva a szakállamtitkár asszony
válaszát lezártuk ezt a napirendi pontot.

Ezek után fogtunk hozzá a 3/a pont tárgyalásához.
Ez nem egy átfogó nyugdíjreform – kezdte a kor-

mányoldal szóvivõje. Arra kevés az idõ, majd jövõre
terjesztik elõ. A gond az, hogy ma 100 nyugállomány-
ba vonuló közül 94 a nyugdíjkorhatár elõtt megy
nyugdíjba. Ez lépéskényszert jelent, s néhány igaz-
ságtalanságot ki akarnak szûrni. A korkedvezményes
nyugdíjhoz viszont a kormány keresi az elfogadható
variációt. Az elkészülõ elõterjesztést hamarosan ple-
náris ülés elé hozzák.

Nem érdemes az összes részletkérdésrõl beszélni
mondta a szóvivõnk, majd ismertette a felmerülõ
problémákat. Például, hogy a rövid távú lépések
milyen viszonyban vannak a kezdõdõ reformmal.

A munkáltatók szóvivõje sem áradozott az elõter-
jesztésrõl, de konkrétabbak voltak mint mi.

A kormányoldal elnöke ezt követõen lezárta a „vi-
tát”.

Öt perc szünetet tartottunk, majd belekezdtünk a
következõ napirendi pont, a 4/a tárgyalásába.

Elõször tisztázni próbáltuk a helyzetet. Többünk-
nek ugyanis olyan információja volt, hogy az ágaza-
tok nem tudtak megegyezni az ÁPB törvény terveze-
térõl, így nekünk sem szabad tárgyalnunk. A mun-
kaügyi államtitkár ennek ellenére kérte a megérté-
sünket, hogy folytathassák az egyeztetést a két tör-
vényrõl együtt. A munkáltatók viszont egy észrevéte-
lüket szerették volna elmondani.

Ezt követõen lefolytattuk a vitát, ami lényegében
szövegpontosítás volt, a már többször átbeszélt ter-
vezeten. A felvetések többségében egyetértés volt az
oldalak között.

Ezek után még megállapodtunk a következõ ülé-
sek idõpontjáról és témáiról, majd berekesztettük a
tanácskozást.

�
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I. ÉRDEKEGYEZTETÉS

1. Országos érdekegyeztetés
Az elõzõ küldöttértekezleten az Országos Érdekegyez-

tetõ Tanács (OÉT) megalakulásáról számoltunk be.
(...) Évtizedes harc eredményeként sikerült a többele-
mes minimálbért kiharcolni, azaz az országos mini-
málbéren felül külön van szakmunkás, és külön dip-
lomás minimálbér. (...)

Az OÉT-ben konföderációnkon, az ÉSZT-en keresz-
tül képviseljük tagságunk érdekét. Továbbra is Kuti
László látja el az ÉSZT képviseletét a Tanács plenáris
ülésein és az oldalegyeztetéseken. Ezen túl még több
bizottságban képviselik TUDOSZ-os szakemberek
(Böhm Zsuzsa, Müller Tamás, Révész Márta, Virág
Ildikó) az ÉSZT-et. Az Országos Területfejlesztési
Tanácsban konföderációk fölkérése alapján továbbra
is Kuti László képviseli az OÉT Munkavállalói Olda-
lát.

Jelen vagyunk, sõt idõnként meghatározó szerepet
játszunk a közszféra érdekegyeztetõ fórumain, Orszá-
gos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT)-ben
és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsá-
ban (KOMT). Bár mindkét helyen konföderációs kép-
viselet van és érdekeinket az ÉSZT képviseli, de egy
belsõ megállapodás alapján a tárgyalóasztalnál a szö-
vetségi helyen mindig az ül, aki az adott témában
egyértelmûen érdekelt. Így minden olyan kérdésnél,
amely a kutatás illetve a kutatóintézeti munkavállalók
érdekeit érinti, a TUDOSZ képviselõje tárgyal az ÉSZT
egyik képviselõjeként. (...)

2002-ben a Medgyessy-kormány hivatalba lépésével
megtörtént a bértábla 50%-os emelése, mely a közal-
kalmazottak egy meghatározott csoportjának jelentõs,
100%-ot is elérõ illetményemelést jelentett. (...) Évente
újra kellett harcolni az emelésekért. Alkalmanként a
közszféra szakszervezeteivel összefogva még sztrájkbi-
zottságot is létre kellett hoznunk, hogy kikényszerítsük
a tárgyalásokat. Csak hosszas tárgyalások eredménye-
ként tudtuk elérni, hogy a kutatóintézetekben és kuta-
tóhelyeken dolgozó közalkalmazottak 2004 õszén vissza-
menõleges hatályú 3%-os illetményemelést kapjanak.

2004-ben ugyancsak kemény, hosszú hetekig tartó
tárgyalások eredményeként, a legutolsó pillanatban
tudtuk elérni, hogy 2005-re megkapjuk az illetmény-
emelés garanciáját, azaz a táblaemelést (január 1-el
8%-ot, szeptember 1-el további 4%-ot). Ennek jelentõs
része az elõzõ évi táblaemelés nélküli béremelés kiiga-
zítását jelentette.

2004. augusztus 24-én egy újabb érdekegyeztetési
intézmény jött létre, a konzultatív fórumként megala-
kult Gazdasági és Szociális Tanács, melyben a mun-
kavállalókat a konföderációk elnökei képviselik.

(...) A jogszabály 2003-as módosítása miatt azok, akik
december 31-ével váltak meg munkahelyüktõl, vagy az tõ-
lük, nem voltak jogosultak az egyhavi külön juttatásra. A
tárgyalások eredményeként idén visszaállt a régi rend.

A beszámolási idõszakban megoldódott a befizetõk,
vagyis a munkavállalók és munkáltatók felügyelete a
társadalombiztosítási alapoknál. Az Érdekegyeztetõ
Tanácsban megállapodtunk, hogy milyen formában
oldjuk meg a befizetõk ellenõrzését a társadalombizto-

sítási alapoknál. Végül is, jobb híján egy régi, nem
igazán szeretett, de mûködõ modell mellett döntöt-
tünk (másra nem volt lehetõségünk), és létrehoztuk a
felügyelõbigzottságokat. A létrehozott felügyelõbizott-
ságokban (egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás) a
szakszervezeti szövetségek 3-3 helyet kaptak, így az
ÉSZT-nek is jutott egy képviseleti hely, méghozzá a
nyugdíjbiztosítási ágazatban. Itt Vígh László, az ÉSZT
elnöke látja el a képviseletet.

2. Középszintû érdekegyeztetés
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT) tag-

jaként megoldódni látszanak középszintû érdekegyez-
tetési problémáink. (...)

A beszámolási idõszak egyik legkomolyabb feladata
e téren az új felsõoktatási törvény megalkotása volt.
E folyamatban rendszeresen részt vettünk, és több
ponton is sikerült kedvezõ változtatásokat elérnünk.
A törvény elfogadása szükségessé tette a 49-es kor-
mányrendelet módosítását is (az equivalencia megerõ-
sítésének érdekében). Ezért ezt kezdeményeztük és
megkezdtük a tárgyalásokat a módosításról. Javasla-
taink többségét a tárgyalások során sikerült elfogad-
tatnunk, de az idõ gyorsabban haladt, mint szerettük
volna, s a választások miatt a jogszabály módosítása
elhalasztódott. Most dolgozunk azon, hogy ismételten
tárgyalásra kerüljön.

Továbbra is teljes jogú tagjai vagyunk a Földmûvelé-
si és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) középszin-
tû érdekegyeztetõ tanácsának, a Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Érdekegyeztetõ Tanácsanak (FÖVÉT),
ahol az FVM felügyelete alá tartozó intézmények érde-
kében tudunk föllépni, és rendszeres tárgyalási kap-
csolatot sikerült kialakítani a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztériummal is.

Az ágazati érdekegyeztetés területén a legnagyobb fegy-
vertényünket 2005-2006 fordulóján hajtottuk végre,
mikor is föllépésünkkel, nyilvános szereplésünkkel, tár-
gyalásainkkal sikerült elérnünk, hogy a
Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
(KÁTKI) megtarthatta eredeti munkahelyeit Gödöllõn és
munkatársainak nem kellett azonnali hatállyal költöz-
nie, annak ellenére – hogy a két intézet történetében már
sokadszor – összevonták a Herceghalomban mûködõ
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézettel. (...)

3. Az Akadémiai Érdekegyeztetõ
Tanács

Az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács (AÉT), mely kez-
deményezésünkre jött létre, megalakulása óta többé-
kevésbé rendszeresen mûködik. E fórumon van lehetõ-
ség az akadémiai intézetek, és munkavállalóik nagyon
sok problémáját megtárgyalni. (...) Mindazokat melyek
közösek, vagy hasonlóan érintik az intézetek teljes kö-
rét. E tanácsban az akadémia vezetésén és a szakszer-
vezeteken túl az igazgatók képviselõi vannak jelen. Az
AÉT-nek a TUDOSZ nemcsak rendszeres, hanem meg-
határozó résztvevõje is. A bérrel, munkajogi és munka-
ügyi problémákkal, szociális kérdésekkel kapcsolatban
rendszeresen kezdeményezzük a tárgyalásokat, és en-
nek eredményeként javaslataink döntõ többségét el
tudjuk fogadtatni a tanácsban. Az AÉT rendszertelen-

Beszámoló a VIII. Küldöttértekezlet számára
A TUDOSZ 2003. novembere és 2006. októbere között végzett munkája
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sége miatt többször kértünk külön tájékoztatást az MTA
fõtitkár helyettesétõl. Ezek az egyeztetések lehetõséget
biztosítanak arra is, hogy a kutatóintézetek érdekében,
pl. a költségvetés tárgyalása idején összehangoltan lép-
jünk föl az Akadémia vezetésével.

Szociális és jóléti feladatok
az akadémiai érdekegyeztetésben

Továbbra is szükségesnek tartjuk az MTA üdülõi-
nek mûködtetését. (...) Az akadémia és az intézetek
közalkalmazottainak szükségük lenne olcsó pihenési
lehetõségre. Bérük lényeges elmarad a vállalkozói szfé-
ra hasonló munkakörben foglalkoztatottak bérétõl, az
MTA üdülõinek térítési díjai azonban az egyéb panzi-
ók díjaihoz hasonlóak.

A TUDOSZ képviselõje, Szénássy Éva továbbra is
rendszeresen részt vesz az akadémiai lakáskölcsönt
odaítélõ bizottság munkájában, ahol helyzetét a bizott-
ság többi tagjához hasonlóan nehezíti, hogy idõközben
megszûnt a lakásalap képzése, ezért csak a régi kölcsö-
nök visszafizetésébõl bejövõ összegek oszthatók újra.

4. Munkahelyi érdekvédelem
(...) A Közalkalmazotti Tanácsokkal (KT)a szak-

szervezeti vezetõk kapcsolata jó, már csak azért is,
mert a legtöbb helyen teljes, vagy részleges személyi
átfedés van az intézeti szakszervezeti vezetõ testület
és a KT között. (...) Bár a TUDOSZ folyamatosan
azon az állásponton van, hogy a Közalkalmazotti Ta-
nácsok fölösleges intézmények, melyet a rendszervál-
tozás utáni elsõ kormány talált ki a szakszervezetek
gyengítésére, a KT-kre vonatkozó törvénymódosítást
betartva a szakszervezeti  reprezentáció új módon
történõ  megállapítása után azt tanácsoltuk alapszer-
vezeteinknek, hogy válasszanak új Közalkalmazotti
tanácsot. (...)

A kollektív szerzõdések számát, és a „lefedettsé-
get” tekintve nagyon elõkelõ helyet foglalnak el a ku-
tatóintézetek, a szakszervezeti titkárok jó munkájá-
nak köszönhetõen. A felmérések azt mutatják, hogy
azokon a munkahelyeken, ahol szakszervezet mûkö-
dik és kollektív szerzõdést kötnek, a jövedelmek egyen-
letesebben nõnek, mint ott, ahol nincsen szakszerve-
zet.  (...)

II. A SZAKSZERVEZETI ÉLET

1. Szövetségi kapcsolatunk – az Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
Továbbra is meghatározó tagként veszünk részt kon-

föderációnk, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörü-
lés (ÉSZT) munkájában. Továbbra is Kuti László a
szövetség egyik alelnöke. Rajta kívül Madarasi And-
rás képviseli szakszervezetünket az ÉSZT elnökségi
ülésein, amelynek állandó meghívott tagja Révész
Márta, a TUDOSZ titkára is. Az elnökségi üléseken
való rendszeres részvétel mellett, ahol elsõdlegesen a
TUDOSZ érdekeit képviseljük, kivesszük részünket
a szövetség munkájából is. Az országos érdekegyezte-
tésben való részvétel mellett a szakszervezeti okta-
tás, a nemzetközi élet, az informatika területén is
dolgozunk. Tóth Attila az ÉSZT állandó ILO képvi-
selõje, s emellett a Magyar Szakszervezetek Integráci-
ós Bizottságának (MSZEIB) ÉSZT-es képviselõje is.
Továbbra is a mi irányításunkkal mûködik a szak-
szervezeti konföderációk közös honlapja a
www.konfoderaciok.hu és a mindenki számára elér-
hetõ konföderációs adatbázis is. (...)

2. Kapcsolatunk
a Parlamenttel és a pártokkal

Az Országgyûlés két bizottságával, az Oktatási és
Tudományos Bizottsággal, valamint a Munkaügyi Bi-
zottsággal van rendszeres kapcsolatunk, de indokolt
esetben a Költségvetési Bizottság ülésein is részt ve-
szünk. Számunkra legfontosabb az Oktatási és Tudo-
mányos Bizottság, melynek mindenkori vezetõivel és tag-
jaival a korábbi és a mostani parlament idején is jó
kapcsolatunk alakult ki.

Az új parlament megalakulása után ez év augusztu-
sában kezdeményezésünkre az Akadémia fõtitkárhe-
lyettesével és az OTKA elnökével közösen tájékoztatót
tartottunk a legnagyobb parlamenti frakció érdeklõ-
dõ tagjainak az állami tudományos kutatóintézetek-
rõl, az OTKA és az MTA kutatóintézetekkel kapcso-
latos tevékenységérõl, problémáiról. Ezt a tájékoztató
beszélgetést még ebben az évben a többi parlamenti
frakciónál is meg fogjuk tartani. A találkozók elõké-
szítése folyamatban van.

Kapcsolattartó tevékenységünk eredményeként értük
el, hogy az állami költségvetési kutatóintézetek külsõ
bevételeibõl fizetett, 15%-ra emelkedõ (majd 5%-ra
visszacsökkenõ) költségvetési elvonás maradjon az
intézeteknél. Sokat tettünk (és eredményesen) a 65
éves korban elrendelt kötelezõ nyugállományba kül-
dést lehetõvé tevõ jogszabályi módosítás megváltozta-
tása érdekében is. (...)

3. Kapcsolatunk
az Akadémia vezetésével

Kapcsolatunk az MTA vezetésével kiegyensúlyozott,
jó és kölcsönösen elõnyös. A közvetlen tárgyalások
erõsítik az együttmûködést, és ahol lehet továbbra is
segítünk az Akadémiának, hiszen az országos érdek-
egyeztetésben való részvételünk több lehetõséget hor-
doz magában. Honlapunkon, újságunkban rendszere-
sen megjelentetjük az Akadémia híreit.

4. Nemzetközi tevékenység
Nemzetközi kapcsolatainkat elsõdlegesen az ÉSZT-

en keresztül tartjuk fenn. Az ÉSZT teljes jogú tagja az
Európai Szakszervezeti Szövetségnek, az ETUC-nak,
és a szellemi tevékenységet végzõ munkavállalók euró-
pai szövetségének, az EUROCADRES-nek is. Ez utób-
bi szövetségben a kutatóintézetek, a kutatóintézeti
munkavállalók nemzetközi érdekképviseltét közvetle-
nül meg tudjuk oldani.

A szlovák tudományos dolgozókat képviselõ szak-
szervezettel tovább ápoltuk a 2001-ben kiépült jó kap-
csolatainkat. (...)

Nemzetközi tevékenységünk része, hogy Tóth Attila
az ÉSZT delegáltja a magyar ILO Tanácsban, és ugyan-
csak õ képviseli az ÉSZT-et Genfben az ILO éves köz-
gyûlésein. A 2005. évi közgyûlésen Kuti László volt a
magyar szakszervezeteket képviselõ munkásküldött.

 Nemzetközi és szakmai tevékenységünk elismerése,
hogy az OÉT Munkavállalói oldalát alkotó konföderáci-
ók Virág Ildikót kérték fel, hogy képviselje a magyar
szakszervezeteket az ETUC társadalombiztosítási ügyek-
kel foglakozó bizottságában.

5. Az Elnökség és a Titkárok Tanácsa
tevékenysége

Az Elnökség havonta, másfél havonta ülésezik. Miu-
tán minden elnökségi taggal e-mail révén napi kapcso-

�
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�latban van az iroda, ritkábbakká váltak az elnökségi
ülések. A vélemények egyeztetése viszont tökéleteseb-
bé vált, hiszen rendszerint a külföldön lévõ elnökségi
tag is elérhetõvé vált.

Ugyanez vonatkozik a Titkárok Tanácsára is. Ta-
pasztaljuk, hogy nõtt a kollégák elfoglaltsága, mun-
kaidejük egyre nagyobb hányadát tölti ki a pályázat
írása, a pályázati beszámoló készítése stb. Emiatt
csak akkor hívjuk össze õket, ha döntésre van szük-
ség, más esetekben elektronikus úton tájékoztatjuk
a titkárokat. Gondot jelent viszont az, hogy ennek
ellenére  egy részük egyre kevésbé tartja fontosnak
a részvételt a tanács munkájában.

Az iroda továbbra is két fõvel mûködik. Az e-mail
kapcsolat lehetõvé teszi azt is, hogy a kollégák problé-
máikkal közvetlenül keressék meg a TUDOSZ irodát.

6. Alapszervezetek
Alapszervezeteink száma csökkent a beszámolási idõ-

szakban.
Taglétszámunk csökkenõben van, bár a korábbi

évek drasztikus csökkenése megállt, ezévben a belé-
põk száma örvendetesen nõtt. A munkahelyeken
nehezen tudjuk megszólítani az újonnan belépõket,
különösen a fiatalokat. Nem tudunk érvelni a szak-
szervezeti tagság elõnyeivel. A szakszervezet, a szak-
szervezeti tagság ma népszerûtlen fogalom. Biztató
azonban, hogy vannak olyan jelek is, melyek arra
utalnak, hogy nõtt az igény a közösséghez való tar-
tozás iránt. Azokon a munkahelyeken, ahol ezt fel-
ismerték, és van társait kedvelõ, önzetlen szervezõ,
aki felvállalja a szakszervezeti munkát, a szakszer-
vezeti tagság folyamatosan bõvül.

A tagszervezés terén az alapszervezeteknek, az alap-
szervezeti tisztségviselõknek és minden egyes szak-
szervezeti tagnak különösen fontos feladata van, hi-
szen õk vannak ott a munkahelyeken, csak õk tud-
ják meggyõzni munkatársaikat a szakszervezethez
tartozás fontosságáról. Sajnos a szakszervezeti tag-
ság ma továbbra sem divat, sõt… Ezen próbálunk
segíteni szolgáltatásainkkal, és azzal, hogy a Titká-
rok Tanácsa döntése alapján bevezettük az új tagsá-
gi kártyát, amely komoly vásárlási kedvezmény je-
lent több helyen a TUDOSZ tagjainak.

III. SZOLGÁLTATÁSAINK

1. Oktatás, képzés
Minden évben rendszeresen megtartottuk és meg-

tartjuk a szakszervezeti tisztségviselõk, titkárok õszi
2-5 napos képzését. A megszervezéshez segítséget je-
lent, hogy az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Ala-
pítvány zárt pályázatán vehetünk részt, ennek követ-
keztében csak a kiadások egy része terheli a TUDOSZ
költségvetést.

A TUDOSZ tagjainak lehetõsége van részt venni kon-
föderációnk, az ÉSZT különféle konferenciáin, oktatási,
képzési rendezvényein, de nem szoktak tömegesen élni
vele.

 Ugyancsak lehetõsége van tagjainknak a nemzetkö-
zi szakszervezeti szövetség nyelvtanfolyamain való rész-
vételre is.

2. Szószóló
Újságunk, a Szószóló új formában, átlagosan kétha-

vi rendszerességgel jelenik meg. Annak ellenére, hogy
az információcsere és információáramoltatás egyre

inkább az elektronikus lehetõségek irányába terelõdik
fenntartjuk, mert egyidõs a TUDOSZ-szal, és vélemé-
nyünk szerint  fontos tájékoztatóforrás.

Az újságunkat postán juttattuk el az alapszervezete-
inkhez és az intézetekhez.

3. Elektronikus „HÍRLEVÉL”
Folyamatosan üzemeltetjük az 1999. januárjában

útjára indított a TUDOSZ HÍRLEVEL-et. Több mint
négyszáz elõfizetõnk van, elsõsorban kutatóintézeti
kollégák. Több intézetben a belsõ elektronikus pos-
tán tovább terjesztik. A tudományt és a munkavál-
lalókat érintõ információkkal igyekszünk ellátni a
kollegáinkat. A jövõben változtatunk a terjesztésén,
mert  a véleményünk szerint csak a szakszervezeti
tagságot érintõ híreket, és a jelentõsebb informáci-
ókat zárt körben, kizárólag a TUDOSZ tagok szá-
mára elérhetõ módon tervezzük kiküldeni.

4. Honlap
A TUDOSZ honlapja az egyik legelsõ volt a szak-

szervezeti honlapok között. Célunk az információk tá-
rolása, és olyan linkgyûjtemény, ami segíti kollégáin-
kat a törvények, munkaügyi jogszabályok, ösztöndíjak
és pályázatok hozzáférésében. Ezen túl hozzáférhetõ
egy cikkgyûjtemény, amely kollégáink érdeklõdésére szá-
mító cikkeket tartalmaz.

5. Adó- és jogsegélyszolgálat
A szakszervezeti irodában továbbra is minden szer-

dán 4-6 között mûködik a jogsegélyszolgálat. Komjá-
thy Miklós az egyéni munkavállalók, és a szakszerve-
zeti tisztségviselõknek egyaránt széleskörû tanácsadást
nyújt, és szükség esetén a jogképviseletet is ellátja.
Minden évben van néhány munkaügyi per, amit sike-
resen megnyernek tagjaink.

6. Pro Vita Alapítvány
A Pro Vita alapítvány legjelentõsebb bevételi forrá-

sa a közhasznú alapítványok számára felajánlható
SZJA egy százaléka. Emellett természetesen a
TUDOSZ az alapítványt évi 100 000 forinttal támo-
gatja.

2004-ben 415 080 forint felajánlás érkezett, ebbõl
9+8 gyermeknek 180 000 + 240 000 forintot, 2005-
ben 367 554 forint felajánlás érkezett, ebbõl 8+8 gyer-
meknek 240 000 + 240 000 forintot utaltunk, 2006-
ban 357 102 forint felajánlás érkezett, ebbõl várható-
an 7 gyermeknek 210 000
forintot tudunk utalni ezév
decemberében, és 2007. jú-
niusában.

7. Biztosítás
A Generali biztosítóval kö-

tött megállapodás alapján
minden TUDOSZ tag nevé-
re csoportos baleset- és
életbiztosítást kötünk, ez a
biztosítási forma a szak-
szervezeti tagsággal együtt
jár. A nyilvántartás a titká-
rok folyamatos együttmûkö-
dését igényli, nekik kell je-
lezni a változásokat.
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