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Május elsejei manifesztum
A munkavállalók világszerte összegyûlnek
május elsején, hogy megünnepeljék a szak-
szervezeti mozgalom sikereit és megemlé-
kezzenek mindazokról, akik oly sokat áldoz-
tak az igazság, az egyenlõség és az emberi
méltóság ügyéért.

Minden egyes személynek joga van a tisztes
munkához és méltó élethez.

Azon sok-sok millió személynek, akik csak
vágyódhatnak ezen jogokért, csak a szakszerveze-
tek elkötelezettsége és közös akarat nyújthat esélyt
a jogok kivívásához, s azok, akik ma mindenna-
pi életükben élvezik e jogokat, csak a szakszer-
vezetekkel õrizhetik és védhetik meg azokat.

A világ szakszervezeti mozgalmának fél évvel
ezelõtti történelmi egyesítése új eszközöket és
megújult életerõt ad a jobb világ keresésében. E
lehetõséget maximálisan ki fogjuk használni,
azért, hogy a szolidaritás minden szükséget szen-
vedõhöz elérjen, s hogy megváltoztassuk a glo-
bális gazdaság irányát - hogy a sokak érdekeit,
semmint a kevesekét szolgálja.

Szilárdak maradunk elkötelezettségünkben egy
jobb világ építéséért, ahol a gazdasági fejlõdés a
társadalom igényeit szolgálja, ahol a szegénység-
ben és a társadalom perifériáján élõk lehetõséget
nyernek a tisztes és teljes élethez. Érvényesek
maradnak azok az egyetemes értékek, melyek fém-
jelzik a száz éves büszke szakszervezeti mozgal-
mat születése óta.

Elutasítjuk az elnyomás és a kizsákmányolás
minden formáját és kinyilvánítjuk eltökéltségün-

ket, hogy folytatjuk harcunkat azok ellen, akik
profitálni akarnak a nélkülözésbõl, a diszkrimi-
nációból és szerencsétlenségbõl. Egységesek va-
gyunk mindazon nõk és férfiak oldalán, akik
munkavállalóként és emberi lényekként jogsérel-
met szenvednek és minden lehetséges módon se-
gítségükre vagyunk.

Elítéljük azokat, akik mások nyomorúságából
nyerészkednek és fellépünk a mértéktelen kapzsi-
ság, az üzleti falánkság ellenében. Folytatjuk küz-
delmünket egy olyan világért, melyben mindenki
biztonságban, békében élhet, erõszak, háború,
rombolás veszélye nélkül.

A ma generációi kezükben tartják bolygónk
jövõjét. Tevékenységünk meghatározza gyermeke-
ink és az utánuk jövõk életét. Teljesítjük komoly
kötelességünket, hogy a fenntartható gazdasági és
társadalmi fejlõdés érdekében dolgozunk, hogy
részt veszünk a klímaváltozás kezelésében, a min-
denki számára elérhetõ egészségügyi ellátás és
oktatás biztosításában és szembesülünk a világ
hatalmas kihívásaival.

Olyan világot keresünk, amelyben minden nem-
zet képes az együttmûködésre a közös jó érde-
kében, közösen építi és megerõsíti az igazságos-
ságot, a gazdasági kapcsolatokon belüli igazsá-
gosságot, ahol egyetlen ország sem kerül hát-
rányba és ahol minden férfi, nõ, gyermek tisztes
élethez való joga érvényesül. Fogadjuk, hogy moz-
galmunk nagy és tartós hagyományait tovább
visszük és ezeket az álmokat, reményeket valóra
váltjuk.

Brüsszel, 2007. április
György Károly (ford)

Gyermeknapi hajókirándulás!
Rendszeres hajókirándulásunkkal
egyre messzebb merészkedünk:

idén irány VISEGRÁD!
Június 9-én reggel kilenc órakor indulunk, délután öt

órára érünk vissza.
Visegrádon három órát szánunk sétára, nézelõdésre.
TUDOSZ-tagoknak és családtagjaiknak ingyenes a prog-

ram, nem szakszervezeti tag kollegáink számára ötszáz
forintba kerül, gyermekeik ingyen jöhetnek.

Kérjük, hogy a szokásos módon, a tudosz@interware.hu
címen jelentkezzenek az útra.
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Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. február 7-i ülés

Napirend:
1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés alakulá-

sáról.
2. Tájékoztató az akadémiai reform folyamatról.
3. Elõterjesztés az MTA Támogatott Kutatóháló-

zata társult tagságának létrehozási és mûködési
szabályairól.

4. Tájékoztató az év folyamán lejáró igazgatói
megbízásokról

5. Egyebek.

AKT 1/1/2007. (II.7.)
Meskó Attila ismertette az Akadémia 2007. évi

költségvetési elõirányzatainak alakulását. Az elõ-
irányzatot a 2006. évi tényszámok határozták meg,
tulajdonképpen ezt hagyta jóvá az Országgyûlés,
a tavalyihoz képest nem történt csökkentés. Az-
óta örvendetes változás történt: az NKTH 1 milli-
árd Ft-ot átad az OTKÁ-nak gazdasági tevékeny-
séget és innovációt segítõ programokra. Így az
OTKA 6,178 MdFt támogatása már elfogadhatóbb.

Az AKT tárgyalta a központi beruházási keret
szétosztását. A jelenlevõk írásos tájékoztatást
kaptak a 2006. évben egyedi intézeti igényekre -
fõtitkári hatáskörben – elkülönített 40 MFt-os
központi beruházási keret felhasználásáról. Ugyan-
csak írásos javaslat került a grémium elé a 2007.
évi beruházási keret tudományterületek közötti fel-
osztására. Az Akadémia Felügyelõ Bizottsága a ke-
ret elosztásának fõ arányait elfogadta. Kutatóhe-
lyi feladatokkal összefüggõ beruházásokra intéze-
ti és támogatott kutatóhelyi gép- mûszer beszer-
zési célokra 187,3 MFt áll rendelkezésre.

Az AKT úgy határozott, hogy a beruházási
keretet most nem osztja szét. A kutatóhelyek

igazgatói küldjék el rangsorolt igényeiket a Ku-
tatóintézeti Fõosztályra. A beérkezett igények-
bõl a tudományterületi kuratóriumok készítse-
nek rangsort az AKT ülése számára.

AKT 1/2/2007. (II.7.)
Az akadémiai reform folyamat állásáról Pléh

Csaba fõtitkárhelyettes tartott tájékoztatót az MTA
Vezetõi Kollégiumának 1/2006. (XI.30.) állásfog-
lalása alapján.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette azzal,
hogy a kompetenciájába tartozó anyagok még a
közgyûlés elõtt megvitatásra kerüljenek.

AKT 1/3/2007. (II.7.)
A testület megvitatta az MTA Támogatott Kuta-

tóhálózata társult tagságának létrehozási és mû-
ködési szabályairól szóló írásos elõterjesztést és a
társult tagsági tagok számának 20 %-ra történõ
emelését.

Az AKT 14 igen, 3 tartózkodás mellett elfo-
gadta a Támogatott Kutatóhálózat társult tag-
ságának létrehozási és mûködési szabályait
azzal, hogy a szöveget a TKI igazgatója finomít-
sa. A társult tagok számát 20 %-ban állapítot-
ták meg.

AKT 1/4/2007. (II.7.)
Tájékoztatás hangzott el a 2007. év folyamán

lejáró igazgatói megbízásokról.
Az AKT 16 igen és 1 tartózkodás mellett elfo-

gadta az „Ajánló bizottság”-ok felállítására tett
javaslatot. Hozzájárult, hogy a Zenetudományi
Intézet igazgatói állására beérkezett pályázat az
intézet kutatói fóruma elé kerüljön.

2007. április 16-i ülés
Napirend:
1. A kutatóhelyek 2007. évi gép- mûszer igé-

nyei. (A tudományterületi kuratóriumok javasla-
tai)

2. Az MTA 2008. évi költségvetési koncepciója.
3. A reform-munkabizottságok anyagainak meg-

tárgyalása.
4. Egyebek:
a. Javaslat igazgatói megbízásra.

AKT 1/3/2007. (IV.16.)
Az AKT megtárgyalta a kutatóhelyek 2007. évi

gép–mûszer-beruházás támogatási igényeit. Az igé-
nyek több mint négyszeresen meghaladják a ren-
delkezésre álló 187,3 MFt-ot. Az AKT feladata a
tudományterületi arányok meghatározása, ez alap-
ján tudják a kuratóriumok odaítélni a beruházási
összegeket. Szerény, néhány százalékos tartalék
képzésére lenne szükség a késõbbi korrekciók és
elõre nem látható esetek kezelésére.

Az AKT 17 igen, 5 nem és 2 tartózkodással elfo-
gadta, hogy külön tartalékképzés ne legyen, a tudo-

mányterületi arányokat a matematika és természet-
tudományok, élettudományok, társadalomtudo-
mányok sorrendben 50–35–15%-ban határozta meg.
Felhatalmazta a társadalomtudományi kuratóriumot
indokolt esetben a rangsorolási lista megváltoztatá-
sára. Jövõre a tartalékot és alsó értékhatárt elõre
tervezni kell. Az AKT javasolja, hogy az elõzetesen
megállapított rangsorok ismeretében esetleg kelet-
kezõ maradványokat a matematika és természettu-
dományi, illetve az élettudományi kuratóriumok
számára fõtitkári tartalékként kezeljék.

AKT 2/3/2007. (IV.16.)
Meskó Attila fõtitkár háttér-információkat nyúj-

tott a költségvetési koncepció fejlesztési javaslata-
ihoz (az Országgyûlés által a 2007. évre jóváha-
gyott 36.914,8 M Ft-os költségvetési támogatáson
túl az MTA öt jogcímen 2.836 M Ft, az OTKA-
programok fejlesztésére 1.000 M Ft, az akadémi-
ai fejezet összesen 3.836 M Ft-os igényt fogalma-
zott meg).

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.
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Gergely György kutató, az MTA köztestületé-
nek tagja, a fizikai tudományok doktora nyolc-
vannégy évesen jelenleg is aktívan dolgozik.
Tavaly év végén szerettem volna
beszélgetni vele, de akkor éppen
egy varsói kollégáját várta. Mint
elmondta, a varsói fizikai-kémi-
ai intézettel ‘84 óta folytatnak
kutatásokat, mostani vendége
hosszú évekkel ezelõtt õt kérte
fel opponensnek.

Végül mégis találkozhattunk ott-
honának könyvespolcokkal zsúfolt
szobájában, melynek falán ma is
õrzi még a kolozsvári egyetemen
végzett ügyvéd édesapja 1911-ben
kiállított doktori oklevelét. Fele-
ségével, a Dörmögõ Dömötör több
számát és a Varga Domokos-féle
olvasókönyvet is illusztráló grafi-
kusmûvésszel, Sóti Klárával él
immár több, mint harminc éve. A
professzor kinyitja elõttem a tagdíjak befizetését
igazoló könyvecskét: több, mint  fél évszázada
szakszervezeti tag, a Szószólóba is annak meg-
alakulásakor lépett be.

– Tudomásom szerint én vagyok a legidõsebb
aktív nyugdíjas fizikus, Professzor Emeritusként
jelenleg is dolgozom a KFKI-ban a régi szo-
bámban, állandó KFKI belépõmet is megtart-
hattam. Nincs kötött munkaidõm, annyit dol-
gozom, amennyi jólesik
– kezd bele élettörténet-
ének elmesélésébe.

– Hogyan kerültem kap-
csolatba a szakszervezet-
tel? Csodálkozni fog a történet egyszerûségén.
1947-ben végeztem el a mûegyetemet – idén ka-
pom meg a gyémántoklevelemet, két év múlva
pedig gyémántokleveles mûszaki doktor leszek.
Az Egerváry tanszékén lettem tanársegéd, és egé-
szen addig nem láttam a tengert. Ekkor kezdõ-
dött közalkalmazotti múltam, ekkor hallottam
egy lehetõségrõl, hogy társasutazással el lehet
menni Opatiába. Az utazás feltétele azonban a
szakszervezeti tagság volt, így azonnal beléptem
a mérnökök és technikusok szakszervezetébe.

Bay Zoltán tanítványaként lettem ekkor
doktorandusz, aki Szigeti Györgyre bízott. Sokat
köszönhetek nekik, hiszen a doktori munkám
megvédéséig semmi mással nem kellett foglal-
koznom. 1949 júniusában avattak doktorrá. A
Tungsram alkalmazottjaként dolgoztam a követ-
kezõ két évben, és egészen 1966-ig ugyanazon a
helyen végeztem a munkámat, az épületet ugyanis
átvette a Távközlési Kutatóintézet (TKI), ahol a
radarprogrammal – a radar indikátor katódsu-
gárcsõ fejlesztésével – foglalkoztunk. Egy nagy-

szerû csapat részeként dolgozhattam. Sajnos már
csak páran élünk a csoportból, de egész pálya-
futásomat végignézve is állíthatom, hogy mind

szakmailag, mind emberileg ki-
emelkedõen jó társaság jött össze.
Akkoriban a munka volt az egyet-
len örömünk, de ez a munka va-
lóban sok örömöt jelentett.

1954-ben Szigeti létrehozta a
Híradástechnikai Ipari Kutatóin-
tézetet (HIKI), mert a katonai prog-
ram mellet fõ területe a fényfor-
rás volt, a TKI-ban pedig erre nem
kapott támogatást. A kutatókat a
témájuk szerint osztották el, én a
katódsugárcsövek területén dolgoz-
tam tovább, így automatikusan a
TKI tagja maradtam. A másik cso-
port a HIKI-hez került. A televízi-
ós képcsõ fejlesztésével is foglal-
koztunk, amelyre büszke vagyok:
évi háromszázezer darabot gyár-

tott a Tungsram, s bár késõbb sajnos ez is
megsemmisült a GKST oltárán, az elsõ magyar
televíziós készülékekbe a mi munkánkat építet-
ték be.

Legjelentõsebb eredményemet 1981-ben értem
el a Rugalmas Elektron Szórás Spektro-metriával,
melynek nemzetközi jele EPES. Ez a felismerés
nemzetközileg is nagyon sikeres, 35 kutatóintézet
foglalkozik vele. 1962-64 között UNESCO szak-

értõként dolgoztam a Bu-
enos Aires-i egyetemen,
többször voltam felkért
opponens Franciaország-
ban illetve Algériában, az

NDK-ban és Varsóban. Az MTA-nál évente nyo-
mon követik, milyen eredményeket értek el a
kutatók – az is számít, kinek a munkáira hol,
kik, mennyiszer hivatkoznak más kiadványok-
ban. Nem rég jelent meg a 25 éves a rugalmas
elektronszórás spektrometria cikkem a Fizikai
Szemlében. A témában számos doktori disszer-
táció készült itthon és külföldön.

Úgy gondolom, fontos, hogy az ember életé-
ben legalább egy maradandó eredményt elér-
jen, bármi is a munkája, hivatása. A tudo-
mány számomra mindig hivatás volt, nem csak
feladat. Ez teljes embert kíván.

Pár alkalommal kértem a szakszervezet se-
gítségét, fõként jogi ügyekben. Nyugdíjazásom
után az intézet igazgatója csak negyed munka-
idõs állást ajánlott, végül a helyi szakszerve-
zet közbenjárására félmunkaidõben alkalmaz-
tak. Egy társasházzal kapcsolatos magánügy-
ben a TUDOSZ jogi tanácsadójától kértem és
kaphattam segítséget – mesélte beszélgetésünk
zárásaként a professzor. Pintér
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Szándékosan ferdített
Három jelentõs téma szerepelt  hétfõn

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
(SzMM) Akadémia utcai épületének Tükörtermé-
ben megtartott újabb plenáris ülésen:

1. Elõterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési
Terv operatív programjairól (2007–2013)

a) Gazdaságfejlesztési operatív program
b) Társadalmi megújulás operatív program
c) Társadalmi infrastruktúra operatív program
2. Elõterjesztés a munkavédelemrõl szóló 1993.

évi XCIII. törvény módosításáról
3. Az október 27-ei OÉT ülésen megkezdett

2007. évi bértárgyalások folytatása
Mindhárom témának a kormányoldal volt az

elõterjesztõje.
Ma volt napirend elõtti téma.
Oldalelnökünk vetette föl az oldal nevében:

reméljük, hogy a munkavállalói járulékemelés
megjelenik a MAT költségvetésében, és a fogla-
koztatás bõvítését szolgálja.

Természetesen igen – felelte a munkaügyi ál-
lamtitkár.

Mielõtt belevágtunk volna a hivatalos napirend
tárgyalásába, a munkáltatók javasolták, hogy az
elsõ témát összevontan tárgyaljuk. Ezzel mind a
kormányoldal, mind mi egyetértettünk, s már
kezdhettük is.

A kormány részérõl a témát a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséget vezetõ kormánybiztos, po-
tenciális miniszter vezette fel. A korábban tár-
gyalt „Új Magyarország Fejlesztési Terv” után
most az operatív programokon van a sor –
kezdte. A téma már túl van a bizottsági tárgya-
láson – jegyezte meg. – Három szorosan egybe-
tartozó téma van elõttünk. A foglalkoztatás a
legnagyobb probléma. Növekedõ gazdaság kell.
Végül megjegyezte, hogy a kormány november
29-én tárgyalja a tervezetet (ezért kellett hétfõre
tenni e tárgyalást).

Ezek után én következtem, mint oldalunk szó-
vivõje. Elmondtam, hogy a programokkal több-
ször foglalkoztunk, és korábbi javaslataink ész-
revehetõen beépültek.

A GOP helyzetértékelése a K+F szférát kivéve
jó. Az arról írottak azonban tükrözik a mai
mesterségesen kialakított és szándékosan ferdí-
tett közfelfogást, mely szerint az egész kutatás-
fejlesztési szféra alkalmatlan arra, hogy egy tu-
dásalapú társadalmat, és a kutatásra alapuló
tudományalapú gazdaságot megalapozza. Ez vi-
szont nem igaz. Az alapkutatásnak arányaiban
nagyon nagy szerepe van a mai kutatásban, de
ez abból adódik, hogy az állam nem tudja, mit
rendeljen e szféra intézményeitõl (kutatóintéze-
tek, egyetemek), milyen feladatot fogalmazzon
meg. Az államnak az a feladata, hogy alapkuta-
tásokat, távlati kutatásokat rendeljen meg, olya-
nokat, amire egy vállalkozónak nincsen pénze. A
vállalkozó a befektetett pénzéért belátható idõn
belül hasznot szeretne látni.

A javaslat finoman megfogalmazza, hogy jó
lenne, ha a vállalati pénzek is megjelennének a
K+F-ben. Nagyon jó meglátás, hogy a KKV-kat
támogatni kellene abban, hogy kutatási eredmé-
nyekhez hozzájussanak, ugyanakkor a jelenlegi
pályáztatási gyakorlat ennek tökéletesen ellent
mond. Megoldás lehet: a pályázatok a vállalkozá-
sokat támogassák abban, hogy kutatási eredmé-
nyeket rendeljenek meg a honi kutatóintézetektõl,
egyetemektõl, és annak legyen kézzelfogható ered-
ménye. Gyakorlatilag egy keresleti piacot kellene
létrehozni. Ellenõrizni kellene, hogy tényleg kuta-
tásra használják fel a pénzt, és van-e eredménye.
Így mindenki jól járna.

Véleményünk szerint a programot nem hatja át
a foglalkoztatás fejlesztés problematikája. Fon-
tos, hogy a program kiemelten kezelje a munka-
helyteremtést. A KKV-k (kis és közepes vállalko-
zások) fejlesztése is ezt célozza.

A TÁMOP valós problémákkal foglalkozik,
melyek jelen vannak a magyar társadalomban, de
megoldásuk nem várható el ettõl a dokumentum-
tól.

Egyértelmû, és az anyagból is kiderül, hogy az
oktatás területén rendszerszerû változásra van
szükség. A felsõoktatás területén már megfigyel-
hetõek e változások, de az alap- és középfokú
oktatás, valamint a szakoktatások terén még nem.
Különösen égetõ probléma a szakoktatás, ahol
észrevehetõen csökken a jelenlévõk száma. Ami
nem is csoda hisz addig, amíg középfokú okta-
tási intézmény szerepét is betöltik a szakoktatási
intézmények, és a szakoktatás mellett még lehe-
tõséget nyújtanak a felsõoktatásba történõ beil-
leszkedéshez, a diákok ki fogják kerülni ezt az
intézményformát. Kell egy olyan oktatási rend-
szer, amelyben 12 éves alapfokú oktatás van, és
onnan indul majd a szakoktatás, felsõoktatás,
akkor fog megfelelni az oktatási rendszer azok-
nak az igényeknek, amelyeket a mai és jövõbeni
gazdaság támaszt irányába. A program ösztönöz-
heti e változtatásokat.

Fõ célként jelenik meg a foglalkoztatást bõvíté-
se – ez egy jó és reális cél mind a munkavállalói,
mind a munkáltatói részrõl. Kell egyfajta rugal-
masság is a váltásokhoz, mert ekkor lesz a
gazdaságnak haszna a humán tõkébõl – ugyanígy
az egészségügyben és a környezetvédelemben. A
cél a megelõzés. Ehhez kell a rendszert hozzáépí-
teni. Ebbe beletartozik a jövedelempolitika is.
Olyan jövedelmek kellenek, hogy nyolc órás mun-
ka jövedelmébõl élni tudjon a munkavállaló és
családja. Ne kényszerüljön a társadalom nagy
része a túldolgozásra. Ez a legfontosabb preven-
ció. A minõség javítása egyébként mindegyik hu-
mán területen nagyon fontos, valamint legalább
ennyire az az esélyegyenlõségé is. Olyan esély-
egyenlõségé, amely nemcsak az oktatási rend-
szerbe való bekerülést segíti, hanem annak végig-
járását is. Itt lehet jelentõsége az egész napos
iskoláknak, ahol tanul a gyerek, így otthon már
nem kell. A tananyagba, pedig meg kell jelennie
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� a munkavállalói és vállalkozói ismereteknek, hogy
az iskolát végzettek másként induljanak el a
munkaerõpiacon és így másképp állják meg a
helyüket.

A jövõ útja az oktatásban és az egészségügyben
a koncentráció, méghozzá minõségi alapon,
amihez infrastruktúra kell. A kultúrát viszont
nem lehet koncentrálni, erre tekintettel kell lenni.

Túlképzés és hiányszakmák
A munkáltatók szóvivõje mindenben egyetértett

velünk. Nem vitatkozni akar, hanem az egyetér-
tését kinyilvánítani – mondta. Ha to-
vább vitatkoznánk ez az anyag gyengül-
ne. Ezt követõen számokkal alátámaszt-
va hosszan beszélt a támogatásokról.
Beilleszkedést kell kérni a megélheté-
sért küzdõ KKV-knak is. Megemlítette
a hazai tõkepiac fejletlenségét. Ösztö-
nözzük a külföldi mûködõ tõkét arra,
hogy a hazai vállalkozásoknak teremt-
sen bedolgozói, piaci hátteret.

Együtt van jelen Magyarországon a
túlképzés és a hiányszakma. A K+F
tevékenység ne egyetem centrikus le-
gyen. A foglalkoztatás egyik a legfontosabb kér-
déseknek. Nem nyugodhatunk bele abba, hogy
Magyarországon 3.9 millió fõ van a munkaerõ-
piacon. Bízunk benne, hogy itt alultervezés tör-
tént. Ez nagyon kényes kérdés, errõl tárgyalni
kell. Magyarországon ma 72 felsõoktatási intéz-
mény van. Vizsgálható, hogy ez sok vagy kevés.

Az elhangzottakat beépítjük a tervezetbe – mondta
válaszában a kormánybiztos. Valóban gond, hogy
a KKV-k nem jutnak hozzá a kutatási eredmé-
nyekhez. Nagy probléma van a K+F területtel is
Magyarországon. A GDP 0,9%-át fordítjuk rá, s
a magánszektor részvétele nagyon alacsony. A
vissza nem térítendõ támogatásokat valamilyen
strukturális cél mentén lehet eljuttatni. Tudást
akarunk behozni (Szerintem az itthonit kellene
megtalálni és megbecsülni). A hitelgarancia-alap-
ból hitelként lehet forrásokat kihelyezni. Cél a
tudás alapú gazdaság erõsítése. A feladatot finan-
szírozzuk, ne az intézményeket. A foglalkoztatási
garanciák növekedni fognak. Van kidolgozott prog-
ram a felnõttképzésre.

A munkaügyi szakállamtitkár még kiegészítette
a válaszát a bér- és munkaügyek területérõl.

Ezek után visszakerült hozzánk a szó. Mond-
tunk még néhány kiegészítést és pontosítást a
munkáltatók szóvivõjével, majd megígértük, hogy
írásban is elküldjük legfontosabb javaslatainkat,
amit a kormánybiztos megköszönt, és ezzel le is
zártuk e pont tárgyalását.

A második napirendi pont tárgyalásánál a
kormányoldal nem élt a szóbeli kiegészítés lehe-
tõségével, így mindjárt hozzánk került a szó.

Abban a rendkívüli helyzetben vagyunk –  mond-
ta a szóvivõnk, aki egyben a Munkavédelmi Bizott-
ság munkavállalói oldali ügyvivõje is – hogy
születik egy kormányhatározat, mellyel a munka-
vállalói és a munkáltatói oldal is egyetért. Ugyan-
akkor azt javasoljuk, hogy a bányabiztonsági ügyek

is kerüljenek át e rendszerbe a Magyar Bányásza-
ti Hivataltól. A benyújtott módosításokkal egyet-
értünk.

A bizottságban elfogadtunk egy határozatot –
mondta a munkáltatók szóvivõje – ami támogatja
ezt az elõterjesztést.

Komplex megoldásban gondolkozunk – vette át
a szót a kormányoldal szóvivõje, munkavédelmi
hivatal vezetõje. Büntetõhatóságból egy segítõ,
támogató hatósággá szeretnének alakulni.

A szerdai kormányülésre bekerül a tervezet –
válaszolt egy kérdésre a munkaügyi államtitkár –

de további kiegészítésekre még van le-
hetõség.

Ezt a megoldást oldalunk egyértel-
mûen támogatta.

Számok nélkül
Ez a második forduló – vezette be

a harmadik napirendi pont tárgyalá-
sát a munkaügyi szakállamtitkár, a
kormányoldal szóvivõje. A kormány
már megtette a javaslatát, most ér-
deklõdve várják a szociális partne-
rekét. A kormány minél hamarabb

meg szeretne állapodni – mondta még.
Mi 2007-re a megállapodásban vagyunk érde-

keltek, de reálbércsökkenést nem tudunk elfo-
gadni – nyitott a szóvivõnk. A teljesítmény növe-
kedésével azonos reálbér növekedést szeretnénk,
ezért két számjegyû bruttó béremelkedésben gon-
dolkozunk. 2007-re 13-15% bruttó bérnöveke-
désre tartunk igényt – mondta ki a javaslatunkat.
Az alsó érték ebbõl nulla százalékos reálbér-
növekedést jelent, a felsõ 2%-ot. Ez utóbbi azo-
nos a termelékenység növekedésével. Figyelembe
vettük az évközi hatásokat is.

Nem a teljes oldalt képviselem – mondta a
munkáltatók szóvivõje – mert nincs belsõ meg-
állapodás, de ez jól tükrözi a helyzetet, mert hét
szervezet egységes álláspontra jutott. Magyaráza-
tával az elmúlt évekbõl indult ki, kiemelve, hogy
az ígéretekbõl mi nem teljesült, illetve mi fordult
vissza, vagy mi állt le. Hosszan ecsetelte a mun-
káltatók terheinek a növekedését, de számot nem
mondott.

Elhangzott az oldalról a kisebbségi vélemény
is. A helyzetértékelésük hasonló a többségéhez,
de a többséggel ellentétben õk nem tartják meg-
felelõ lépésnek a tavalyi megállapodás felfüggesz-
tését. Véleményük szerint nem ezzel kell kezdeni.
Elõbb át kell nézni a lehetséges megoldásokat.
Erre tesz is néhány javaslatot, és hosszú érvelést
mellékel.

Ezt követõen hosszas vita alakult ki a három
oldal között, amelyben oldalanként többen is
bekapcsolódtak, megfelelõ érvekkel és ellenérvek-
kel, de a munkáltatók következetesek voltak, nem
mondtak számot. Végül is megállapodtunk, hogy
folytatjuk a tárgyalást.

Lezárva a napirend tárgyalását, még áttekintet-
tük az elõttünk álló feladatokat, megállapodtunk
abban, hogy ki milyen anyagot ad át a többiek-
nek, és befejeztük a tárgyalást.
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Közalkalmazottak
utazási kedvezménye

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
honlapján olvastuk: „A költségvetési intézmé-
nyeknél dolgozók maximum évente összesen 12
alkalommal vehetik igénybe az 50 százalékos ked-
vezményt menettérti útra. Jelentõs változás azon-
ban, hogy a kedvezménnyel az eddigi kizárólagos
vasúti közlekedés mellett a továbbiakban a hely-
közi autóbusz-közlekedésben és a HÉV-en is
ugyanilyen kedvezményben részesülnek.

A 2006. évre kiadott közalkalmazotti utazási iga-
zolványok 2007. június 30-ig érvényesek, de az új
kedvezmények igénybevételére nem jogosítanak,
azaz az 50 százalékos korlátlan utazásra szóló ked-
vezmény a régi igazolvánnyal a helyközi buszköz-
lekedésben és a HÉV-en nem érvényesíthetõ. A köz-
alkalmazotti kedvezmény változásával új nyomtat-
vány kerül bevezetésre, amely megtalálható az uta-
zási kedvezményekrõl szóló rendelet mellékletében.”

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Ta-
nács (OKÉT) szakszervezeti oldala az OKÉT azon-
nali összehívását kezdeményezte, hogy a közal-
kalmazottak majdnem százéves utazási kedvez-
ményét csorbító rendelet visszavonását követelje.
(MK. 2007/52. 3407.o 85/2007. Korm.r.)

Az Akadémiai Érdekegyeztetõ
Tanács ülése

Az MTA közgyûlése elõtti héten tartott AÉT-
en a szakszervezetek kérésére  so r került azok-
nak a közgyûlési anyagoknak a megbeszélésé-
re, amelyek a kutatóintézeti dolgozókra vonat-
koznak. Az igazgatók ekkor még nem rendel-

kezetek véleménnyel, ezért csak a szakszerve-
zeti oldal megjegyzései hangzottak el. A szak-
szervezetek

– támogatják azt az elképzelést, hogy a tudo-
mányos pályát vonzóvá és kiszámíthatóvá kell
tenni

– továbbra sem értenek egyet a határozatlan
idõre szóló kinevezés általános gyakorlatának
megszüntetésével a kutatói munkakörökben
foglalkoztatottaknál

– javasolják, hogy a gyermek gondozására
igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülé-
si szabadság idejével ne csak a tudományos
fõmunkatársak  esetén növekedjen a minõsíté-
si eljárásba megkövetelt idõtartam

– megõrzendõ eredménynek tartják,  hogy az
MTA levelezõ, vagy rendes tagját az  akadémiai
munkahelyen kutatóprofesszorrá kell (és nem-
csak lehet) kinevezni

– támogatják, hogy a tudományos kutatók-
nak egy fõállása lehessen,

– szükségesnek tartják a tervezett kiválósági
ösztöndíj sokkal részletesebb, a  valódi cél el-
érését (ösztönzést és nem feszültségkeltést)
segítõ  kidolgozását.

Lakáscélú támogatási rendelet (MTA)
A TUDOSZ véleményezte az akadémiai munka-

vállalók lakáscélú támogatásának  rendjére ké-
szített szabályzat tervezetet, és javasolta, hogy ne
zárják ki az igénylõk körébõl a határozott idejû
szerzõdéssel alkalmazottakat. Olyan megoldást
tartunk kívánatosnak, amelyik lehetõvé teszi a pá-
lyakezdõ kutatók lakásvásárlási, vagy
lakásfelújítási  támogatásást úgy, hogy figyelembe
veszi a határozott idejû szerzõdés idõtartamát.

Bohátka Sándor az ATOMKI szakszervezeti tit-
kára nyugdíjba vonulása miatt lemondott tikári
megbízatásáról. Az ATOMKI alapszervezete új
titkárrá Dombrádi Zsoltot választotta. Dombrádi
Zsolt 52 éves tudományos fõmunkatárs, aki
magszerkezeti alap-kutasással foglalkozik. 1979
óta a szakszervezet tagja. Fiatal korában a TIT
titkáraként, majd az ATOMKI tudományos tit-
káraként, késõbb pedig tudományos tanácsá-
nak tagjaként vett részt a tudományos élet szer-

Új titkár
az ATOMKI-nál
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Év Infláció % Minimálbér Országos Közalkalmazott MTA

1989 17,2 3 658 10 571 10 554 16 204

1990 28,9 5 600 13 446 13 494 19 952

1991 35 5 800 17 934 19 768 23 519

1991 35 7 000

1992 23 8 000 22 294 23 738

1993 22,5 9 000 27 173 27 134 26 545

1994 18,8 10 500 33 938 34 069 39 817

1995 28,2 12 200 39 854 38 381 45 100

1996 23,6 14 500 47 491 43 581 48 709

1997 18,3 17 000 58 259 53 706 61 926

1998 14,3 19 500 67 764 63 820 76 320

1999 10 22 500 77 187 76 767 100 683

2000 9,8 25 500 87 645 86 210 113 312

2001 9,2 40 000 103 588 94 213 136 740

2002 5,3 50 000 122 482 136 884 158 282

2003 4,7 53 000 137 193 160 843 221 720

2004 6,8 53 000 145 520 161 548 218 340

2005 3,6 57 000 158 315 182 172 252 520

2006 3,9 62 500 171 239 193 924 254 293

Teljes munkaidõben
foglalkoztatottak bérátlagai

Forrás: KSH, MTA

Munkakör Kereset

Fizikus 314 200

Csillagász 297 800

Meteorológus 291 900

Vegyész 293 900

Farmakológus 266 800

Geológus, geofizikus 381 700

Matematikus 468 100

Biológus, botanikus, zoológus,
ökológus 255 800

Egyéb természettudományi
foglalkozások 280 300

Filozófus 316 200

Politológus 289 700

Történész, régész, 259 000

Néprajzkutató 204 600

Szociológus, demográfus 309 300

Nyelvész, irodalomtörténész 234 100

Pszichológus 222 000

Egyéb társadalomtudományi
foglalkozások 249 900

Könyvtáros 194 200

Átlagkeresetek
– 2006

Forrás: www.áfsz.hu

Tudományos televíziós csa-
torna indítására készül a
Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA), a mûsor sugárzá-
sát õsszel kezdenék meg –
erõsítette meg a tudós testü-
let internetes honlapján meg-
jelent hírt az MTA kommuni-
kációs igazgatója az MTI-nek.

Az akadémia szerint sikeres
lehetne egy tudományos tema-
tikával felépített új televíziós
csatorna. Az akadémiai televí-
zió a tervek szerint idén õsszel
kezdi meg a mûsorsugárzást,
s a társaság stratégiai irányí-
tását is vezetõ akadémikusok-
ból álló grémium végzi majd.
Fábri György, az MTA kom-

Tudományos tévécsatornát indít az MTA
munikációs igazgatója szerint
országos sugárzású csatornát
terveznek, amely a nézõkhöz
alapvetõen kábelen keresztül
jutna el.

Egy magyar tudományos csa-
torna indításának tervei csak-
nem egy éve fogalmazódtak
meg, a televízió létjogosultsá-
gát mindenekelõtt a Mindentu-
dás Egyeteme sikere indokol-
ja.

Az új tematikus csatorna kí-
nálatában a tervek szerint új-
szerû tudományos mûsorok
szerepelnének. Az akadémiai
kutatóintézeteket bemutató so-
rozat elsõ darabjait már lefor-
gatták, ezeket a Duna Televízió

már vetítette, de készül majd
tudós talkshow, tudományos
klip, tudomány-vizualizációs ve-
télkedõ és rendszeres tudomá-
nyos híradó-magazin is.

A televízió felületet nyújt majd
a Mindentudás Egyeteme elõadá-
sainak, és újabb forrásokat kí-
ván teremteni a program továb-
bi fejlesztéséhez. A médiatörvény
elõírásainak értelmében televízi-
ós csatornát csak részvénytár-
saság üzemeltethet, ezért olyan
céget kell létrehozni, amely egy-
felõl biztosítja, hogy akadémiai
kutatóintézetek tulajdonosként
megjelenhessenek, másfelõl a
pénzügyi befektetõk számára tár-
gyalópartnert jelent. (FN)
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Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) elnöke adta át a tudós tes-
tület 177. közgyûlésén az idei akadémiai ki-
tüntetéseket.

Az MTA elnöksége a 2007. évi Akadémiai Arany-
érmet Keszthelyi Lajosnak, az MTA rendes tag-
jának adományozta. A Szegedi Biológiai Köz-
pont Biofizikai Inté-
zetének Széchenyi-dí-
jas professzora a kí-
sérleti fizika és bio-
fizika területén nem-
zetközi mércével is
kiemelkedõ eredmé-
nyeiért részesült az
elismerésben. Az in-
doklás szerint Keszt-
helyi Lajosnak úttö-
rõ szerepe volt a mo-
dern magfizikai mód-
szerek hazai elter-
jesztésében és széles-
körû alkalmazásá-
ban. A magyarorszá-
gi biofizika fejlõdésé-
ben mérföldkövet je-
lentõ eredményeket
ért el a biológiai aszimmetria eredetének és a
biológiai energiaátalakítás mechanizmusának fel-
derítésében.

Az Akadémia elnöksége és vezetõi kollégiuma
a 2007. évi Wahrmann Mór-érmet Bogsch Erik-
nek, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
vezérigazgatójának adományozta.

Bogsch Erik “a magyar gyógyszeripar tradíci-
óinak megõrzése, a térség legnagyobb gyógyszer-
gyárának kiépítése és különösen az akadémiai
gyógyszerkutatással kialakított sok éves gyümöl-
csözõ együttmûködés megteremtéséért” kapta meg

a kitüntetést, amellyel  az
Akadémia a tudomány és
a kutatás-fejlesztés támo-
gatása területén kimagas-
ló érdemeket ismeri el.

Az MTA elnöksége ki-
emelkedõ tudományos
munkássága elismerése-
képpen Akadémiai Díj-
ban részesítette Borhy
Lászlót, az MTA dokto-
rát, az ELTE BTK Óko-
ri Régészeti Tanszékének
tanszékvezetõ egyetemi
tanárát, és Pyber Lász-
lót, az MTA doktorát, az
MTA Rényi Alfréd Mate-
matikai Kutatóintézet tu-
dományos tanácsadóját.
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Megosztott Akadémiai Díjat adományoztak
Repa Imrének, az orvostudomány kandidátu-
sának, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és
Onkoradio-lógiai Intézet igazgatójának, Szendrõ
Zsoltnak, a mezõgazdasági tudomány doktorá-
nak, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetõ egye-
temi tanárának és Romvári Róbertnek, az MTA
doktorának, a Kaposvári Egyetem egyetemi ta-
nárának.

Akadémiai Díjjal
ismerték el Hunyady
László, az MTA dok-
tora, a Semmelweis
Egyetem ÁOK Élet-
tani Intézetének tan-
székvezetõ egyetemi
tanárának munkáját
is.

Megosztott Akadé-
miai Díjban részesí-
tették Kullmann La-
jost, az orvostudo-
mány kandidátusát,
az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Fõiskolai Kar
egyetemi tanárát, az
Országos Orvosi Re-
habilitációs Intézet

fõigazgató fõorvosát, valamint Arz Gusztávot,
a mûszaki tudomány kandidátusát, a BME GPK
Gépgyártástechnológia Tanszék tudományos fõ-
munkatársát.

Akadémiai Díjat kapott Bitter István, a ké-
miai tudomány doktora, a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémi-
ai Technológia Tanszékének egyetemi tanára,
Buzás Edit, az orvostudomány kandidátusa, a
Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Im-
munbiológiai Intézet egyetemi docense, továbbá
Vörös Imre, az állam- és jogtudomány dokto-
ra, a Károli Gáspár Református Egyetem tan-
székvezetõ egyetemi tanára.

Ugyancsak Akadémiai Díjjal tüntették ki
Demény Attilát, az MTA doktorát, az MTA
Geokémiai Kutatóintézet osztályvezetõjét, tudo-
mányos tanácsadóját.

Megosztott Akadémiai Díjat adományoztak Csor-
dás Andrásnak, az MTA-ELTE Statisztikus Fizi-
kai Kutatócsoport tudományos fõmunkatársának
és Sütõ Andrásnak, a fizikai tudomány dokto-
rának, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Ku-
tatóintézetének tudományos tanácsadójának.

A tudomány népszerûsítése érdekében kifej-
tett újságírói munkássága elismeréseként Aka-
démiai Újságírói Díjat kapott Liebhardt Ágo-
ta, a Magyar Rádió újságírója, Torda Júlia, az
Inforádió tudományos és közéleti rovatának ve-
zetõje, valamint Pásztor Zoltán, a Magyar Rá-
dió felelõs szerkesztõje.


