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„Végtelenül sajnálom, hogy nem
fiatal kutatók méltánytalan hely-
zetbe kerülnek, kerülhetnek. Biz-
tos vagyok abban, hogy a most
kezdett jogalkalmazás csak fáj-
dalmat és megalázást okoz né-
hány tudományos munkatárs-
nak, haszna viszont nincsen. Ez
nem lehetett a jogalkotó szán-
déka.”

Mellékletünkben (5-11 oldal)
csokorba gyûjtöttük a rendelke-
zés nyomán kialakult levelezést
a szakszervezet, az MTA (Magyar
Tudományos Akadémia), az
OKM (Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium), az AÉT (Akadémi-
ai Érdekegyeztetõ Tanács) és az
érintett kutatók között.

Vita a tudományos fokozatokról szóló
kormányrendelet alkalmazásáról

Kérjük,
személyi jövedelemadója

1%-ával támogassa
a kutatóintézeti

dolgozók árván, félárván
maradt gyermekeit.

Egyben ismét köszönetet mondunk
azoknak, akik az elmúlt évben is

alapítványunkat támogatták.
A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:A Pro Vita Alapítvány adószáma:

19020714-1-4119020714-1-4119020714-1-4119020714-1-4119020714-1-41
Az alapítvány kurátorai

Munkaszüneti-
és munkanapok
A 2008. évi munkaszüneti

napok körüli – a naptár sze-
rinti munkarendtõl való
eltéréssel járó – munkarend
a következõ:

a) április 26., szombat
munkanap,

május 2., péntek pihenõ-
nap,

b) október 18., szombat
munkanap,

október 24., péntek pihe-
nõnap,

c) december 20., szombat
munkanap,

december 24., szerda pi-
henõnap.
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Az AÉT összehívásának elõzménye a tu-
dományos munkatársi besorolás feltétele-
inek változása. Vizi elnök úr decemberi
javaslata alapján a szakszervezetek java-
solták az AÉT összehívását.

A szakszervezeti oldal örömmel üdvözölte
a munkáltatói oldal új reprezentánsait, Inzelt
Péter (SZTAKI), Wojnarovits László (IKI),
Németh Tamás (TAKI ) és Szörényi László
(ITI) igazgató urakat.

1. Elõször Szamkó Józsefné, a Pénzügyi
Fõosztály vezetõje adott tájékoztatást az MTA
ezévi költségvetésérõl. Felhívta a figyelmet,
hogy az MTA honlapján  részletes összefog-
laló van a 2008. évi költségvetésrõl. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a 2008. évi költségve-
tés négy százalékkal magasabb, mint a 2007.
évi, és könnyebbséget fog jelenteni, hogy
2008. évre nem írtak elõ maradvány – tar-
talékolási kötelezettséget, csak a „bevételi
tervet kell teljesíteni” ahhoz, hogy az 1,1
milliárdos egyensúlyi tartalékhoz ne kelljen
nyúlni. Az OTKA 1 mrd-os kereret kapott az
NKTH-tól.

A januárban fizetendõ 13. havi bér kétheti
részét a költségvetés nem tartalmazza, de ezt
a kormány és a szakszervezetek közötti meg-
állapodás alapján megkapta az Akadémia. A
2008. évi bérfejlesztés fedezetét ugyancsak
biztosítja a költségvetés, egy kormányrende-
let szerinti elszámolási kötelezettség szerint.
Ezévben azokra is igényelhetõ béremelés,
akiknek a bére a bértábla felett van, de csak
a táblaemelés 60 százalékát.

A munkaadói és munkavállaló oldal megál-
lapodott abban, hogy a kötelezõ emelés után
béremelésre rendelkezésre álló keret felhasz-
nálási elveirõl az intézet vezetésének az inté-
zeti szakszervezettel kell megállapodnia.

2. A kutatói munkakörök besorolási feltét-
eleit elõíró  49/1993 (III.26.) Korm. rendelet
alkalmazásáról, az akörüli értelmezési vi-
táról külön tájékoztatót olvashatnak a NAP-
LÓ-ban.

A vitában annyi kiderült, hogy az intézetek
sem egyértelmûen ítélik meg a helyzetet. Van
olyan intézmény, ahol az igazgató szerint tel-
jesen felesleges a kutatókat bolygatni, van
olyan intézet, ahol a tudományos munkakör-
bõl a Kjt bértábla alá tartozó munkakörbe
sorolták át a közalkalmazottakat, mert ott
kedvezõbb a bére. Fõtitkárhelyettes úr el-
mondta, hogy az akadémiai körlevél csupán
egy lehetséges olvasata a kormányrendelet-
nek, értelmezésre csak az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium jogosult. Az MTA nagy
gondot fordított arra, hogy egyes tekintélyek-

nél megtalálják azt a munkakört, ami az
illetõnek megfelel. F. Tóth fõtanácsos úr
bejelentette, hogy az MTA felsõ vezetése sze-
rint nem maradhat tudományos munkakör-
ben tudományos fokozat nélküli.

3. A korkedvezményes nyugdíjra jogosító
munkakörök felülvizsgálatára került sor az
intézetekben amiatt, hogy törvény írja elõ,
ezévben a munkáltató valamennyi korked-
vezményes nyugdíjra jogosító munkakörök
után 3 százalékos járulékot köteles fizetni.
Ez a járulék három éven keresztül 3-3 szá-
zalékkal növekszik. A szakszervezetek a gon-
dot abban látják, ha a munkaköri felülvizs-
gálatnak nem az az oka, hogy a munkakörök
egészségre veszélyes volta csökkent, hanem
az, hogy az intézetet pénzügyi hiány ösztönzi
arra, hogy minél kevesebbet alkalmazzon
ilyen munkakörben. A szakszervezetek kér-
ték, hogy a következõ évi költségvetési terve-
zésnél az MTA vegye figyelembe a korkedvez-
ményes nyugdíjra jogosító munkakörök után
fizetendõ növekvõ kötelezettséget.

4. A Munkavállalói Oldal bejelentette, hogy
javaslatot kíván tenni akadémiai szintû kol-
lektív szerzõdés megkötésére, amely az inté-
zetekre közös kérdéseket rögzítené. Az MTA
tárgyalócsoportja nem támogatta ezt arra hi-
vatkozva, hogy a költségvetési területen til-
tott az ágazati kollektív szerzõdés, míg a
Munkaadói Oldal nem zárkózott el ettõl.

5. A szakszervezetek bejelentették, hogy
2008. január 31-i taglétszám alapján meg
kell állapítani a szakszervezetek reprezen-
tativitását, ehhez kérik az igazgatók segít-
ségét és támogatását.

6. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.
elõírja, hogy a munkáltató fenntartójának a
honlapján folyamatosan közzé kell tenni az
üres állásokat és a álláspályázatokat. Ennek
az elektronikus nyilvántartási kötelezettségnek
az MTA igyekszik megfelelni, már mûködik
egy pályázatokat tartalmazó hely.

 

Tájékoztató
az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács (AÉT)

2008. február 11-i ülésérõl

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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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet-
éhez, közalkalmazotti munkabér felvétel költ-
sége tárgyában, 2007. november 21-i elektro-
nikus üzenetében küldött kérdésével kapcso-
latban az alábbiakról tájékoztatom.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazotti
illetmény kifizetési módjára vonatkozóan elõ-
írta a bankszámlára való átutalással, illetve
bankszámla hiányában a postai úton történõ
kifizetést. A törvény ugyanakkor a közalkal-
mazottak védelmében garanciális szabályt is
tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az illet-
mény-kifizetésekhez közvetlenül kapcsolódó
költségek nem terhelhetik a munkavállalókat
[Kjt. 79/A. § (2)], mint ahogy erre Ön is
hivatkozott.

Véleményünk szerint az Ön által felvetett
kérdésre munkáltatójuktól kaphatnak infor-
mációt, mivel a kérdéses rendelkezések több
lépcsõben történt bevezetése óta – vélhetõen
a köztisztviselõkhöz hasonlóan – az érintett
közalkalmazott munkavállalók részére a mun-
káltatók évente egyszer átalány formájában
megtérítik a munkabér felvételével kapcsola-
tos költségeket. (A költségtérítés mértékére
feltehetõen az intézmények költségvetése, a
tárgyévi költségvetési törvény az irányadó.
1998-tól 2006-ig a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
mellékletének 5.5. alpontja szerint a bérnek
pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény
által kötelezõen elõírt átutalásából adódó
többletköltség munkáltató által történõ meg-
térítése, legfeljebb évi kettõezer forint összeg-
határig adómentes volt.)

A szóban forgó kedvezmény nyújtása tehát
nem a hitelintézetektõl kérhetõ, hiszen egy –
versenykörülmények között, nyereségérdekelt
gazdasági vállalkozásként mûködõ – társa-
ságtól nem várható el, hogy ügyfelei között
különbséget tegyen aszerint, vajon jogi státu-
szuk alapján jogosultak-e díjkedvezményre
vagy ingyenes szolgáltatások igénybe vételére.
Ettõl függetlenül megfigyelhetõ, hogy a hitel-
intézetek saját üzletpolitikájuk alapján igye-
keznek kidolgozni kedvezményes ajánlatokat
különbözõ ügyfélköreik számára.

Az azonban egyáltalán nem lényegtelen kér-
dés, hol mennyibe kerül a számlaszolgálta-
tás. Célszerû olyan bankot választaniuk, ahol
a számlavezetés díja, illetve a készpénzfelvétel
költsége kedvezõ. A bankok számlacsomagjai
között ma már leginkább elterjedtek azok a
számlavezetési szolgáltatások, amelyekhez
bankkártyát is ajánlanak. Az ajánlatok között
olyan számlacsomagok is vannak például, ahol
a bankkártyával történõ készpénzfelvétel két
alkalommal (esetleg korlátlan alkalommal)
ingyenes. A bankkártya használat további elõ-
nye az, hogy a bankkártyával történõ fizetés
vásárláskor díjmentes. A bankkártyának ter-
mészetesen díja van, amely jellemzõen 1000-
3000 Ft közötti összeg évente.

Ezen ajánlatok megismerésében segítségére
lehet a PSZÁF honlapján a Fogyasztókért c.
menüpontban a „Válasszon terméket” rovat-
ban található termék összehasonlító tábla a
lakossági bankszámlákról.

Budapest, 2007. december 21.
Tisztelettel:

Taksás Katalin fõosztályvezetõ

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény szerint a munkáltató fenntartójának (aka-
démiai intézetek esetében az Akadémiának,
FVM-hez tartozó kutatóintézetek esetében az
FVM-nek, stb.) elektronikus adatnyilvántartást
kell vezetnie a hozzá tartozó betöltetlen mun-
kakörökrõl.

Üres állások,
pályázatok az MTA

honlapján

A pályázati felhívásokat, valamint a mun-
káltatónál közalkalmazotti jogviszony kere-
tében páylázuat nélkül betölthetõ munka-
kört és akinevezés feltételeit ugyancsak a
fenntartó internetes oldalán köteles
közzétenni.Az AÉT-en kapott tájékoztatás
szerint ezeket az információkat az MTA
honlapján  lehet megtalálni AKADÉMIAI ÁL-
LÁSOK cím alatt. Ezek az információk azért
is fontosak, mert egyes esetekben a mun-
káltatónak kötelessége a meglévõ üres állás
felajánlása, a  közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése elõtt.

A PSZÁF levele a munkabér felvételének költségeirõl,
avagy kinek kell fizetnie a bérek átutalásának költségeit?
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Szálkainé Molnár Edit
Koordinációs csoportvezetõ

44 éves vagyok és két
gyermek édesanyja. Ta-
nulmányaim befejezése
után a Nemzeti Tan-
könyvkiadó Vállalatnál
helyezkedtem el, mint
szerkesztõségi titkár
1983-ban. Ezt a mun-
kát több évtizedig végez-
tem, majd 2003-tól,
mint koordinációs cso-
portvezetõ dolgozom a
részvénytársaságnál.

25 éve annak is, hogy
szakszervezeti tag va-
gyok. A kollektívával

mindig is jó volt a kapcsolatom, ezért és
segíteni akarásom miatt vállaltam el a szak-
szervezeti titkári feladatot. Ezt a tisztséget
töretlen tenni akarással több, mint 3 éve lá-
tom el. A KDSZ megszûnése után lehetõséget
kaptunk a TUDOSZ szakszervezetétõl, hogy
alapszakszervezetként hozzájuk tartozzunk. Ez
a csatlakozás 2007 év végén meg is történt,
melyet a tagság fokozott bizalommal és öröm-
mel fogadott.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt-rõl
A jövõre 60 éves Nemzeti Tankönyvkiadó a

hazai tankönyvkiadás és ellátás piacvezetõ
vállalkozása, mely a megalakulásától kezdve
ellátta tankönyvekkel és iskolai segédletekkel
az oktató-nevelõ munka minden intézménytí-
pusát, korosztályát és tantárgyát, az óvodák-
tól az egyetemekig.

A kiadó vezetõ szerepét a tankönyvpiac létre-
jötte után is meg tudta õrizni, jelenleg mintegy
800 féle anyagunk szerepel a tankönyvek hiva-
talos jegyzékén, több mint 1600 féle kiadványt
forgalmazunk és értékesítünk, évente mintegy
6 millió példányban, a forgalmunk meghalad-
ja a 4,5 milliárd forintot.

A kiadó 1993-ban alakult át vállalatból rész-
vénytársasággá, 2005-ben részvényeinek 75-1%-
át az állam értékesítette, a többségi tulajdo-
nos jelenleg a fin Sanoma cégcsoport.

A társaság fõ profilja most is a közoktatás
tankönyveinek és segédanyagainak kiadása, de
jelentõs felsõoktatási tankönyv kínálata is. A
Nemzeti Tankönyvkiadó jelenteti meg a ma-
gyarországi nemzetiségek tankönyveinek túlnyo-
mó többségét, és nagy hagyományokkal ren-
delkezünk a különbözõ fogyatékossággal élõ
gyermekek tankönyveinek fejlesztésében.

A kiadó munkájáról, eredményeirõl alapos
tájékoztatást nyújt honlapunk (www.ntk.hu).

Bemutatjuk új titkárunkat

Szakszervezeti
érdekvédelem

elismerése
Gyimesi László kol-

legánkat, a Mûvészeti
Szakszervezetek Szö-
vetsége elnökét a
kultúra és a közmû-
velõdés érdekében vég-
zett sokéves kiemelke-
dõ tevékenységéért Dr.
Hiller István oktatási
és kulturális minisz-
ter BÁNFFY MIKLÓS-
DÍJ-ban részesített 
nemzeti ünnepünk,
március 15-e, az
1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc
kezdetének, a modern parlamentáris Magyar-
ország megszületésének napja alkalmából.
Külön öröm számunkra, hogy kitüntetésével
érdekvédelmi, szakszervezeti munkáját érté-
kelték.

Tizenöt érme közül több mint százezer
szavazattal a 2006-ban kiadott ötvenforin-
tos lett az év pénze egy amerikai kiadó
internetes közönségszavazásán.

Az amerikai Krause
Publications kiadó, a
World Coin News maga-
zin kiadója 25 éve szer-
vezi a “The Coin of the
Year” (Az év érméje) pá-
lyázatot, amelyen idén
elõször közönségdíjat is
hirdettek. A közönségdíj

sorsáról a nagyközönség
interneten leadott szavazatai

d ö n t ö t -tek: az Index olvasóinak is köszön-
hetõen a gyõztes a Magyar Nemzeti Bank
által 2006-ban kibocsátott jubileumi 50 fo-
rintos forgalmi érme lett, amely az 1956-os
forradalomnak és szabadságharcnak állít em-
léket – közölte az MNB.  index

A miénket ítélték
a legszebbnek
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Napló
Vita a kutatóintézetekre vonatkozó

kormányrendelet alkalmazásáról

„A közalkalmazott elõmeneteli és illet-
ményrendszere

[A Kjt. 61. §-a (2) bekezdéséhez]
…
13. § (2) E rendelet hatálybalépését

követõen
…
d) tudományos munkatárs elnevezésû

munkakörbe kell besorolni a tudományos
fokozattal rendelkezõ személyt, ha az
elõírt alkalmazási feltételnek megfelel;

e) tudományos segédmunkatárs elne-
vezésû munkakörbe kell besorolni azt a
közalkalmazottat, aki a kutatómunkában
irányítással vesz részt, és a felsõoktatá-
si törvény szerinti doktorandusz vagy
doktorjelölt jogviszonyt létesített.”

2007. november vége

Akadémiai körlevél

az intézetigazgatóknak

Kapták: MTA kutatóintézeteinek igazgatói,
NEI, KSzI, TKI igazgatói

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) módosításáról rendelkezett a 2007. évi
C. törvény. A Kjt.-nek a központi költségve-
tési szervként mûködõ kutató- és kutatást
kiegészítõ intézeteknél és a kutatókat foglal-
koztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásáról rendelkezõ 49/1993. (II. 26.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kjt. V.) a
243/2007. (IX.25.) Korm. rendelet módosí-
totta. Az említett jogszabályok komoly válto-
zást jelentenek a közalkalmazotti jogviszony-
ra vonatkozó fõszabályok egy része tekinte-
tében. Figyelemmel arra, hogy ezek a szabá-
lyok a Magyar Tudományos Akadémia által
fenntartott költségvetési intézmények mûkö-
dését is érintik, a legfontosabb változásokra
ezúton is felhívom szíves figyelmét.

…
A módosítás kiterjedt a tudományos mun-

kakörben foglalkoztatott közalkalmazottak
besorolási feltételeire is, ugyanis a tudomá-
nyos munkatárs tudományos munkakörben

foglalkoztatása esetére A Kjt. V. kötelezõen
írja elõ a tudományos fokozat meglétét. A
jogszabály átmeneti rendelkezést nem tartal-
maz, ezért – munkakapcsolat keretében ka-
pott felvilágosítás szerint is – a jelenleg
tudományos fokozattal nem rendelkezõ köz-
alkalmazottak tekintetében intézeti hatáskör-
ben intézkedésre van szükség, 2007. decem-
ber 31-ig. A jövõben tudományos munka-
társnak kizárólag olyan személy sorolható
be, aki tudományos fokozattal rendelkezik.
Ezen alkalmazási feltétel alól a jogszabály
nem ad a munkáltatói jogkör gyakorlójának
felmentési lehetõséget.

2007. december 10.

A TUDOSZ levele az OKM

Tudományos fõosztályvezetõjének

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr!

A Kormány rendeletet alkotott 1993-ban,
amely többek között tartalmazza a kutatói
besorolásúak munkaköri besorolásának fel-
tételeit. A tudományos munkakör feltételeit
a Kormány 243/2007. (IX.25.) rendeltével
módosította.

…
Kérdésem a következõ:
1. Az intézetekben megkezdték azoknak a

tudományos besorolású kutatóknak a vissza-
minõsítését tudományos segédmunkatárssá,
akik nem rendelkeznek tudományos fokozat-
tal. Az eljárás jogszerû-e, megfelel-e a jog-
biztonság követelményének. (A jogbiztonság
elve alapján a rendelet úgy lenne értelmezhe-
tõ, hogy a rendelet életbelépése után nem
lehet tudományos fokozat nélkül tudományos
munkatárssá kinevezni a kutatót, de az ad-
dig kinevezetteket nem érinti a módosítás.)

…
Végtelenül sajnálom, hogy nem fiatal kuta-

tók méltánytalan helyzetbe kerülnek, kerül-
hetnek. Biztos vagyok abban, hogy a most
kezdett jogalkalmazás csak fájdalmat és meg-
alázást okoz néhány tudományos munkatárs-
nak, haszna viszont nincsen. Ez nem lehe-
tett a jogalkotó szándéka.

Szíves tájékoztatását elõre is köszönöm.

�
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2007. december 12.
A TUDOSZ levele

az MTA fõtitkárhelyettesének

Tisztelt Fõtitkárhelyettes Úr!

A kutatóintézetekbõl szakszervezeti titká-
roktól és igazgatóktól egyaránt kapjuk a le-
veleket, melyben értelmezését kérik a tudo-
mányos munkatársi munkakör besorolási fel-
tételének megváltozásáról. Ezév szeptembe-
rében hatályba lépett 243/2007. (IX.25.) kor-
mányrendelet módosította a besorolási fel-
tételeket:

„d) tudományos munkatárs elnevezésû mun-
kakörbe kell besorolni a tudományos foko-
zattal rendelkezõ személyt, ha az elõírt al-
kalmazási feltételeknek megfelel”

A kutatóintézetek körlevelet kaptak a jog-
szabályváltozásokról, és azzal kapcsolatos
teendõkrõl, …

Eddig nem sikerült a Kjt V. 60-94§-ai kö-
zött fellelnünk, azt a bekezdést, amely köte-
lezõen írná elõ a tudományos fokozat meg-
létét a tudományos munkakörben foglalkoz-
tatás esetére. …

A módosított kormányrendelet valóban tar-
talmazza a tudományos munkakörbe való
besorolás feltételeként a tudományos foko-
zat meglétét, de ezt nem lehet visszamenõle-
ges hatállyal érvényesíttetni. A jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. tv. a következõket mond-
ja ki:

„12. § (1) A jogszabályban meg kell hatá-
rozni a hatálybalépésének napját. A jogsza-
bály egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére
különbözõ idõpontokat is meg lehet állapí-
tani.

(2) A jogszabály a kihirdetését megelõzõ
idõre nem állapíthat meg kötelezettséget,
és nem nyilváníthat valamely magatartást
jogellenessé.

(3) A jogszabály hatálybalépésének idõpont-
ját úgy kell meghatározni, hogy kellõ idõ
maradjon a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre”

Véleményünk szerint a jogalkotásról szóló
tv. fenti bekezdések szerint, ha a munkáltató
a szeptember 25-e elõtt tudományos munka-
társi munkakörbe sorolt be kutatót tudomá-
nyos fokozat nélkül, jogellenes a Kormány-
rendeletre (pláne a Kjt. V. fejezetére) hivat-
kozva a visszasorolás. Kérjük Fõtitkárhe-
lyettes Urat, segítse megakadályozni a zömé-
ben nem fiatal kutatókollegák méltatlan hely-
zetbe kerülését téves jogértelmezés miatt.
Ahol a körlevél hatására már elvégezték a
visszasorolást, ott azt tekintsék semmisnek,
hogy az eredeti besorolási állapot visszaáll-
jon, és ne kerüljön sor további visszasoro-
lásra. Ne kényszerítsük a visszasorolt kuta-
tókat arra, hogy munkaügyi bírósághoz kell-

jen fordulniuk. Egyúttal kérjük Fõtitkárhe-
lyettes Urat, tegye lehetõvé, hogy a munkajo-
gi kérdésekkel foglalkozó további körlevelek
a szakszervezetekkel való egyeztetés után
kerüljenek kiküldésre. Ott, ahol rendszeres
és rendezett munkaügyi kapcsolatok létez-
nek, sem a fenntartó, sem a szakszervezet
nem kerülhet ilyen helyzetbe.

2007. december 17.
Az MTA fõtitkárhelyettesének

levele a TUDOSZ-hoz
Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozással folyó hó 12-én kelt levelükre
az alábbiakról tájékoztatom.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79/C. §-árak
(2) bekezdése - amelyre levelében Ön is hi-
vatkozik - rendelkezik arról, hogy tudomá-
nyos kutatói munkakörként - a felsõoktatási
intézmények kivételével - kutatóprofesszor,
tudományos tanácsadó, tudományos fõmun-
katárs, tudományos munkatárs, tudományos
segédmunkatárs munkakör létesíthetõ, a tu-
dományos munkakörbe történõ besorolás fel-
tételeit a Kormány határozza meg. A Kor-
mány e felhatalmazással élve, a besorolási
feltételeket elsõ ízben a Kjt.-nek a központi
költségvetési szervként mûködõ kutató- és
kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat
foglalkoztató egyes intézményeknél történõ
végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.)
Korm. rendeletben (Kjt. V.) szabályozta. A
jogalkotói szándék akkor a 13. § (1) bekez-
désében foglalt szabály beiktatásával arra
irányult, hogy aki a Kjt. hatályba lépésének
idején e munkakörök valamelyikében volt már
besorolva azok besorolása változatlan ma-
radt. A szóban forgó paragrafus (2) bekez-
désében pedig a Kjt. V. meghatározta azokat
a feltételeket. amelyeket a rendelet hatályba-
lépését követõen létrejövõ közalkalmazotti
kinevezések esetén a munkáltatóknak alkal-
mazni kell.

Folyó évben a Kjt. V. módosításáról ren-
delkezett a 243/2007. (IX. 25.) Korm. rende-
let (R.), amely a segédmunkatársak és a mun-
katársak esetében szigorította a besorolási
feltételeket, elõbbinél kötelezõen elõírta a
doktorképzésben való részvételt az utóbbi-
nál pedig elõírta a tudományos fokozat meg-
létét. Egyidejûleg hatályon kívül helyezte a
fent említett 13. § (1) bekezdését, és nem
iktatott be az elsõ szabályozáshoz hasonló-
an átmeneti szabályt arra vonatkozóan, mi
történjék azokkal a segédmunkatársakkal,
illetve munkatársakkal, akik a rendelet ha-
tálybalépése idején nem felelnek meg az újon-
nan meghatározott szigorúbb feltételeknek.

Már az elõzetes egyeztetések során az Aka-
démia és az Oktatási és Kulturális Minisz-
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térium vezetõi között több kérdésben nem
jött létre egyetértés. Az Akadémia fõtitkára
kifejezésre említést sem tesz. Bár az elõter-
jesztés 1.2. pontjának b) alpontjában - mint
a 2007. évi C. törvény hatályba lépéséhez
közvetlenül nem kapcsolódó további módo-
sító javaslatként -említés van arról, hogy a
pontosítások egy részét a TUDOSZ korábbi
javaslata és az említett törvény hatályba lé-
pésével szükségessé vált jogszabály-módosí-
tásokra figyelemmel vették tekintetbe. E
szövegbõl természetesen nem állapítható meg,
hogy milyen javaslatról van szó. A TUDOSZ
elnökének 2007. augusztus 30-án kelt, dr.
Balogh Gyula kabinetfõnök részére írt leve-
lében a szóban forgó munkakörök besorolá-
si feltételeinek szigorítását nem kifogásolta,
és azt sem vetette fel, hogy a kérdés meg-
nyugtató kezelésére átmeneti szabályokra
volna szükség. (Feltételezzük, hogy a TUDOSZ
elnöke ugyanazt az elõterjesztést kapta meg,
mint amelyet az Akadémiának küldtek meg.)

A munkakapcsolat keretében kapott felvilá-
gosítás szerint átmeneti intézkedéseket a kor-
mányrendelet azért nem tartalmaz, mert azok-
tól a kutatóktól, akik az új besorolási fel-
tételeknek nem felelnek meg, a kutatóintéze-
teknek meg kellene válniuk, de a felmentési
okok közé nem került be ennek jogi megol-
dása. Így tehát az említett két munkakörben
foglalkoztatottak esetében a munkáltatóknak
kell valamilyen megoldást találni.

Szintén munkakapcsolat keretében kapott
felvilágosítás alapján a besorolásokat - át-
meneti rendelkezés hiányában - az új 12. §
alábbi szövegének megfelelõen kell elvégezni:

…
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB

határozata szerint a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény garanciális szabályainak mel-
lõzésével hozott minisztériumi és egyéb köz-
ponti állami szervektõl származó, jogi irány-
mutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, út-
mutatók, iránymutatások, állásfoglalások és
egyéb informális jogértelmezések kiadása és
az ezekkel való irányítás gyakorlata alkot-
mányellenes. Ezért a kutatóintézetek igazga-
tói részére megküldött, Ön által hivatkozott
fõtitkári levélben foglaltak - amelyre fõtitkár
úr is utal - a megfelelõ joggyakorlat kialakí-
tásához csak tájékoztatásul szolgálhatnak.
Az új jogszabályi rendelkezések jelentõs vál-
tozást eredményeztek a közalkalmazotti jog-
viszonyra vonatkozó fõszabályok vonatkozá-
sában, ezért úgy ítéltük meg, hogy a legfon-
tosabb módosításokra szükséges felhívni a
kutatóintézeti igazgatók figyelmét.

Erre azért is szükség volt, mert az R. kihir-
detésére szeptember 25-én került sor, és egyes
rendelkezéseit már a hatályba lépése napjától
(a kihirdetést követõ 8. naptól) számítva al-
kalmazni kell, más részére vonatkozóan pe-
dig 2007. december 31. napjáig kell a mun-
káltatói intézkedéseket megtenni. …

Végezetül egyetértek Elnök úrral abban, hogy
az ilyen kiemelt fontosságú kérdésekben szük-
ség volna a reprezentatív szakszervezetekkel
való egyeztetésre. Az utóbbi évek tapasztala-
tai szerint azonban az akadémiai kutatóinté-
zeteket érintõ jogszabályok elõkészítésébe -
az akadémiai törvényben foglaltakkal ellen-
tétben - nem vonják be az MTA Titkárság
hivatali szervezetét, ha be is vonják, a rövid
határidõ meghatározásával nincs lehetõség
alapos elõkészítésre. Az akadémiai észrevé-
teleket nem veszik figyelembe, és nem válnak
számunkra ismertekké az elõzetes szakma-
politikai döntések. Erre figyelemmel a kö-
zelmúltban kértük a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ minisztert, legyen segítségünkre ab-
ban, hogy az Akadémiát érintõ jogszabályok
közigazgatási véleményezési eljárásában le-
hetõség legyen az akadémiai észrevételek
megtételére.

2007. december 18.
A TUDOSZ levele az MTA fõtit-

kárhelyetteséhez
Tisztelt Fõtitkárhelyettes Úr!

Köszönettel vettük december 18-án kézbe-
sített válaszlevelét.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete alapszabályában vállalt, és tör-
vényben rögzített joga, hogy védje tagjainak
érdekeit. Ennek a feladatnak láttunk eleget,
amikor protestáltunk az MTA hivatala/titkár-
sága által az intézetekbe elküldött, a tudo-
mányos munkatársak foglalkoztatására vo-
natkozó – meggyõzõdésünk szerint téves –
Kormányrendelet értelmezés ellen.

A válaszlevél igen sok mindenre kitér, két
dologra azonban nem ad egyértelmû választ:

…
A fenti rendelkezés elõírja, hogy tudomá-

nyos fokozattal rendelkezõ személyt (ha az
elõírt alkalmazási feltételeknek megfelel), tu-
dományos munkatárs elnevezésû munkakör-
be kell besorolni. Következik-e ebbõl, hogy
tudományos fokozattal nem rendelkezõ sze-
mélyt (ha az elõírt alkalmazási feltételeknek
megfelel) nem lehet tudományos munkatárs
elnevezésû munkakörbe besorolni?

…
(2) A jogszabály a kihirdetését megelõ-

zõ idõre nem állapíthat meg kötelezett-
séget, és nem nyilváníthat valamely ma-
gatartást jogellenessé.

(3) A jogszabály hatálybalépésének idõpont-
ját úgy kell meghatározni, hogy kellõ idõ
maradjon a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre”

A jogalkotási törvény fent idézett pontja
érvényes-e az MTA kutatóintézeteire, vagy lé-
tezik olyan jogszabály, amely lehetõvé teszi
az ettõl való eltekintést?

�
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2007. december 18.
Segélykiáltás egy hozzáértõhöz

az ügy érdekében

… gáz van, segíts!

Meggyõzõdésem szerint az MTA tévesen ér-
telmez egy szeptemberi, OKM által készített
Kormányrendeletet. … Két lehetõségünk van.

1. A Kormányrendelet rendben van (a
TUDOSZ szerint), a jogalkalmazás hibás

2. A jogalkalmazás rendben van, akkor az
OKM hibázott, és a TUDOSZ-nak kutya-kö-
telessége Alkotmánybírósághoz fordulni.

…elgondolkoztató az idõzítés, hogy decem-
ber elején ment ki a körlevél az intézetek-
nek, miszerint a szeptember 25-én megjelent
Kormányrendelet alapján tessék a kutatók
egy részét visszaminõsíteni, december 20-ig.
Had’ legyen szép karácsonyuk. Rémes a
dolog.

2007. december 21.
E-mail a TUDOSZ
Elnökség tagjaihoz

Kedves Kollegák!

December 20-án Kuti Lacival Vizi elnök úr
vendégei voltunk, a kormányrendelet módo-
sítása értelmezése körüli vita, az átsorolá-
sok/visszasorolások miatt. Elnök úr javas-
lata az volt, hogy legkézenfekvõbb az igazga-
tókkal és az MTA vezetõivel egyeztetni AÉT-
en. Ennek megfelelõen Tóth Attila kezdemé-
nyezi az AÉT összehívását, bízom benne,
hogy ezzel egyet tudtok érteni. Érdemes len-
ne szót váltani az ez évi béremelésrõl, az
MTA költségvetésérõl. …

2008. január 21.
A TUDOSZ levele

az OKM államtitkárának

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Kormány a múltév szeptemberében mó-
dosította a Központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ inté-
zeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes in-
tézményekre vonatkozó 49/1993. (III. 26.)
Kormányrendeletet, 243/2007 (IX. 25.) ren-
deletével. A módosítás több helyen a TUDOSZ
véleményének figyelembevételével történt, amit
továbbra is köszönünk. A módosítás miatt
szükséges intézeti teendõkrõl az MTA körle-
vélben tájékoztatta az intézeteket, minek kö-
vetkeztében egyes intézetekben a Karácsony
elõtti hetekben sürgõs átsorolások, vissza-
sorolások folytak. A módosítások értelme-

zésérõl vita alakult ki, emiatt mielõbbi kon-
zultációt kérünk a módosított kormányren-
delet értelmezésérõl. Megbeszélendõnek tart-
juk a tudományos kutatói munka köröket
érintõ változtatásokat, a gyakornokokkal kap-
csolatos kérdéseket. Meggyõzõdésünk, hogy
az OKM, mint a Kormányrendelet elõkészí-
tõje nem kívánta méltatlan helyzetbe hozni
több évtizede kutatómunkát végzõ, régi egye-
temi doktorival rendelkezõ kutatókat, ezért
kezdeményezzük a módosított kormányren-
deltet átmeneti rendelkezésekkel kiegészíte-
ni, megfontolásra ajánljuk a kormányrende-
let módosítását, az egyértelmû értelmezés ér-
dekében.

Kérjük szíves intézkedését, hogy mielõbb
sor kerülhessen a kért konzultációra.

2008. január 29.
E-mail az AÉT

munkavállalói oldala tagjaihoz

Kedves Kollegák!

A munkavállalói oldal kérésére F. Tóth
Tibor összehívta az AÉT-et február 11-én
hétfõn 15 órára. Nagy szükség van elõtte
egyeztetésre, kérem szépen, hogy számítsa-
tok erre. Idõpontot még egyeztetünk.

2008. január 30.
Fõtitkári válaszlevél

a TUDOSZ-nak

Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozással 2008. január 10-én kelt le-
velükre az alábbi választ adom.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költ-
ségvetési szervként mûködõ kutató- és kuta-
tást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat fog-
lalkoztató egyes intézményeknél történõ vég-
rehajtásáról szóló 49/1993. (I 26.) Korm.
rendelet (Kjt. V.) módosításával kapcsolatos
véleményemrõl 2007. december 17-én kelt
levelemben már tájékoztattam, az abban fog-
laltakat fenntartom.

Elnök Úr elõtt is ismeretes, hogy a Kjt. V.
módosításának elõzetes egyeztetése során az
Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetõi
és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
között több kérdésben nem jött létre egyet-
értés és nem vették figyelembe az MTA ész-
revételeit. Javasolom Elnök Úrnak. hogy a
Kjt. V.-vel kapcsolatos esetleges további mó-
dosítási javaslatok (pl.: átmenetei szabályok
rögzítése az Új rendelkezések alkalmazásá-
ra) érvényre juttatása érdekében az Oktatási
és Kulturális Minisztérium hatáskörrel ren-
delkezõ vezetõit keresse fel. Tájékoztatom
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Elnök urat arról is, hogy a közeljövõben
tartandó Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács
ülésén sor kerülhet ennek a kiemelt fontos-
ságú kérdésnek a megtárgyalására, valamint
a TUDOSZ és az MTA közötti további egyez-
tetésekre.

2008. február 4.
Az OKM jogi

fõosztályának válaszlevele

Tisztelt Titkár Asszony!

Megkeresésére, amely a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIL törvény-
nek a központi költségvetési szervként mû-
ködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél és kutatókat foglalkoztató egyes intéz-
ményeknél történõ végrehajtásáról szóló
4971993 (111. 26.) Korm. rendelet legutób-
bi módosítása a 24372007. (IX. 25.) Korm.
rendelet következtében elõállt helyzetet sérel-
mezi a válaszom a következõ: 2006. III. 1.-
én hatályba lépett a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény, amelynek l65.
(2) bekezdése módosította a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 797C. -át felhatalmazva a Kormányt,
hogy a tudományos kutatói munkakörbe
sorolás feltételeit meghatározza. Erre tekin-
tettel készítette elõ az Oktatási és Kulturális
Minisztérium a szabályozás tervezetét elõ-
ször a felsõoktatási intézményekben kutatói
munkakörben foglalkoztatottaknál az
5372006. (III. 14.) Korm. rendelet megalko-
tása során, ahol elõírásra került a doktori
fokozat megszerzése a tudományos kutatói
munkakörbe sorolásnál.

A tudományos fokozat megszerzése tanú-
sítja, hogy annak birtokosa alkalmas és
képes tudományos tevékenység folytatására.
Az összhangot megteremtve ezek után került
sor a központi költségvetési szervként mû-
ködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél a kutatókat foglalkoztató intézetekben
dolgozók esetében a szabályozásra. A terve-
zet elõkészítése és egyeztetése során több-
ször kikértük a Tudományos és Innovációs
Dolgozók Szakszervezete elnökének a véle-
ményét is, aki egyetértett a szabályozási
koncepcióval, több észrevételt tett amelyek
közül számos beépítésre került a jogszabály-
ba. A sérelmezett rendelkezés is egyeztetve
lett a TUDOSZ-szal. akinek az elnöke dr.
Kuti László egyetértett vele.

Felvetésével kapcsolatban, amely sérelme-
zi, hogy a rendelet visszamenõ hatályú, tájé-
koztatom, hogy a rendeletnek nincs vissza-
menõ hatálya, mert a jövõre nézve törvényi
felhatalmazás alapján rendezi a tudományos
kutatói munkakörbe sorolás feltételeit, ezért
nem ellentétes a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvényben foglaltakkal.

Amennyiben a jövõben egy munkatársuk
megszerzi a tudományos fokozatot számára
is lehetõség nyílik az átsorolás kérésére.

…
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Al-

kotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB hatá-
rozatában kifejtette, hogy a minisztériumi ás
egyéb központi állami szervektõl származó
jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, kör-
levelek, útmutatások, állásfoglalások és egyéb
informális jogértelmezések kiadása és az
azokkal történõ irányítás gyakorlata alkot-
mányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás
nem fûzõdik és arra bíróság vagy más ható-
ság elõtt hivatkozni nem lehet.

2008. február 1.
A TUDOSZ levele az OKM tudo-

mányos
fõosztályvezetõjének

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr!

Kuti László, a TUDOSZ elnökének kérését
ismételten tolmácsolva kérem, szíveskedjen
idõpontot biztosítani számára, amelyen a
költségvetési kutatóintézetekkel kapcsolatos
feladatokról, a Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet jövõjérõl, az átszervezések céljáról
lehetne beszélni.

P.S.: Szíves tájékoztatásul írom, hogy a
költségvetési kutatóintézetekre vonatkozó 49/
1993 (III.23.) Kormányrendelet módosításá-
ról konzultációt kezdeményeztünk Arató Ger-
gely államtitkár úrnál.

2008. február 11.
Tájékoztató az Akadémiai Ér-

dekegyeztetõ Tanács
február 11-ei ülésérõl

(részlet): A munkavállalói oldal – magya-
rul szakszervezetek – kezdeményezésére ke-
rült sor az ülésre, elsõsorban a kutatóinté-
zetekre vonatkozó Kormányrendelet októberi
módosításának értelmezésérõl. A megbeszé-
lés elõzménye, hogy az MTA-ról tájékoztató
körlevelet kaptak az intézetek igazgatói,
melyben többek között az alábbiak olvasha-
tók: “A módosítás kiterjedt a tudományos
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazot-
tak besorolási feltételeire is, ugyanis a tudo-
mányos munkatárs tudományos munkakör-
ben foglalkoztatása esetére A Kjt. V. kötele-
zõen írja elõ a tudományos fokozat meglét-
ét.

„A jogszabály átmeneti rendelkezést nem
tartalmaz, ezért – munkakapcsolat keretében
kapott felvilágosítás szerint is - a jelenleg
tudományos fokozattal nem rendelkezõ köz-
alkalmazottak tekintetében intézeti hatáskör-

�
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ben intézkedésre van szükség, 2007. decem-
ber 31-ig. A jövõben tudományos munka-
társnak kizárólag olyan személy sorolható
be, aki tudományos fokozattal rendelkezik.
Ezen alkalmazási feltétel alól a jogszabály
nem ad a munkáltatói jogkör gyakorlójának
felmentési lehetõséget. „

Miután a fent idézetteknek az intézetek meg
kívántak felelni, megkezdõdött az intézetek-
ben a tudományos fokozattal nem rendelke-
zõ tudományos munkatársak át-, illetve
visszasorolása. Ezzel a TUDOSZ nem értett
egyet, arra hivatkozva, hogy a besorolási fel-
tételeket a jövõbeli besorolandókra kell ér-
teni.

Az AÉT-en az igazgatóktól azt hallottuk,
hogy nem szerencsés dolog sok éve kutatói
munkakörben dolgozók besorolását bolygat-
ni, ha azok jól végzik a munkájukat.

Az MTA fõtanácsosa bejelentette, hogy az
MTA felsõ vezetése szerint nem maradhat
tudományos munkakörben tudományos fo-
kozat nélkül. Fõtitkár helyettes úr tájékozta-
tásul elmondta, hogy az Akadémia titkársá-
ga nagy körültekintéssel és gondossággal jár
el, egyes tekintélyeknél megtalálták azokat a
munkaköri megnevezéseket, amelyek nem
sértik az illetõ érzékenységét. Egyértelmûvé
tette, hogy az MTA nem jogosult
jogszabályértelmezésre, a vitát kiváltó levél-
ben a Kormányrendelet egy lehetséges olva-
sata szerepel.

2008. február 13.
OKM tudományos

fõosztályvezetõjének levele

Tisztelt Elnök Úr!

Kezdeményezésére, az Ön által javasolt té-
makörökben 2008. február 15-én (pénteken)
10 órakor egyeztetést tartunk az Oktatási és
Kulturális Minisztériumban, a 638-as szo-
bában. (Bejárat a 639-es titkársági szobán
keresztül.)

Hargitai Gábor, fõosztályvezetõ Tudomány-
politikai Fõosztály

A febr. 15-ei egyeztetés alapján a követ-
kezõ szövegszerû javaslat készült:

A Korm. /2008. (.....) rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költ-
ségvetési szervként mûködõ kutató- és kuta-
tást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat fog-
lalkoztató egyes intézményeknél történõ vég-
rehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm.
rendelet módosításáról.

§
A közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költ-
ségvetési szervként mûködõ kutató- és kuta-
tást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat fog-
lalkoztató egyes intézményeknél történõ vég-

rehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm.
rendelet 20. §-a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) E rendeletnek - a 243/2007. (IX. 25.)
Korm. rendelet 7. §-ával megállapított - 13.
§ (2) bekezdését a 2007. október 2-át köve-
tõen létesített közalkalmazotti jogviszony-
ra, valamint a 2007. október 2-án fennálló
közalkalmazotti jogviszony tekintetében a ki-
nevezés - munkakörre is kiterjedõ - módo-
sítása, más munkakörbe való besorolás ese-
tén kell alkalmazni. A 2007. október 2-án
fennálló közalkalmazotti jogviszonyra tekin-
tettel már megállapított munkaköri besoro-
lásokat a megváltozott rendelkezések nem
érintik.”

2008. február 22.
Arató Gergely államtitkár febr. 27-re egyez-

tetést hívott össze a kormányrendeletrõl

2008. február 27.
Tájékoztató az OKM-ben tartott

újabb egyeztetésrõl

Ma, február 27-én újabb egyeztetésre került
sor az OKM-ben, Arató Gergely államtitkár
kezdeményezésére, tárgya a 49-es Kormány-
rendelet módosítása.

Arató Gergely államtitkár, Manherz Károly
szakállamtitkár, Tuka Katalin titkárságveze-
tõ, Hargitai Gábor Tudománypolitikai Fõ-
osztályvezetõ, Molnár Károly Rektori Konfe-
rencia F. Tóth Tibor MTA Kuti László
TUDOSZ Révész Márta TUDOSZ részvételé-
vel. Arató Gergely leszögezte, hogy konflik-
tus alakult ki a kormányrendelet módosítá-
sa következtében, ezt kívánja feloldani. A
49-es kormányrendeletben az új besorolási
elõírás szándékuk szerint a leendõ besorol-
takra vonatkozik.

F. Tóth Tibor elmondta, hogy már történ-
tek átsorolások, és ezek kedvezõek az érin-
tettekre.

Kuti László ismét összefoglalta, hogy a
TUDOSZ véleménye szerint az új tudomá-
nyos munkaköri feltételeket az újonnan be-
soroltakra kell alkalmazni, ez nem érintheti
azokat, akik az eddigi feltételeknek megfelel-
ve kerültek adott munkakörbe, és ott kuta-
tóként tevékenykednek. Azzal egyetért a
TUDOSZ, hogy a jövõben az kerülhessen
tudományos munkakörbe, aki PhD-vel ren-
delkezik.

A kialakult javaslat, ami alapján szöveg-
szerû módosító javaslatot készít az OKM:

- intézeti tudományos tanács dönthessen
egyedi mentességrõl, meghatározott idejû ok-
tatásban kutatásban eltöltött idõ alapján -
tud. munkatársak

- akik nem kapnak egyedi mentességet, azok
számára (elsõsorban tud. segédmunkatársak)
méltányos idõt kapjanak a PhD megszerzéséhez

�
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Magánvélemény

A tudományos fokozatról
A magyar tudományos kutatás elõmenete-

li rendszere – ellentétben a felsõoktatással
– a múlt csapdájában vergõdik, és annak
ellenére, hogy a csapda nyitott, nem képes
(talán nem is akar) kitörni belõle. A fél-
reértést a felsõoktatásról szóló új törvény
1993-as elfogadása okozta, mely kimond-
ta, hogy a jövõben „tudományos fokozatot”
csak egyetem adhat. Mi legyen az Akadémi-
ával? Ott marad a már megszokott – és
sok mindenre nagyon alkalmas – „tudomá-
nyos fokozatadás” lehetõsége nélkül. Ezt
sokan nehezen viselték el, fõleg azért, mert
így kutatók elõmenetele nem egy megszer-
zett címtõl, hanem a tudomány nemzetközi
színterén mutatott teljesítménytõl függ.
Ezért olyan megoldást kerestek, hogy a
kecske is jóllakjon és a káposzta is meg-
maradjon. Deklarálták, hogy a doktori fo-
kozat (PhD) azonos a korábbi kandidátusi
fokozattal, mely úgyszintén egy fából vas-
karika volt, csak keletrõl jött. Azt, hogy a
dolgot elszúrták, hamar kiderült, és ezt
csak megerõsítette a 2005. évi új felsõok-
tatási törvény a három fokozatú (alapfoko-
zat, mester fokozat, doktori fokozat) rend-
szerével.

A diákoknak olyan feltételeket szabtak a
doktori fokozat szerzésére, hogy azt a ren-
delkezésre álló három év alatt – tisztelet a
kivételnek – nem lehetett/lehet teljesíteni.

A közvélemény azt hitte, hogy a harmadik
szakaszban tudósképzés folyik, pedig több:
magas szintû elméleti tudás és gyakorlati
alkalmazhatóságának megszerzésére irányu-
ló, nagy önállóságot követelõ oktatás. A
doktori fokozat a jövõ „diplomája”.

Aki a doktori fokozatot megszerezte, meg-
szerzi, jogosult az MTA köztestületi tagsá-
gára, akkor is, ha nyolc év alatt a doktori
fokozat megszerzésével végezte el az egye-
temet (elvileg lehetséges).

A korábbi doktori fokozatok – melyek
megszerzéséhez egy életszakasz tudományos
munkája kellett – el nem ismerése, illetve
részleges, s feltételekhez kötött elismerése
megsértett, sõt pályán kívülivé tett jó né-
hány magas színvonalú munkát végzõ, sõt
sokszor nemzetközileg is elismert kutatót,
aki addig tudományos teljesítményével, s

nem az adminisztratív feltételek teljesíté-
sével haladt elõre. Igaz ezt egy kutatómun-
kát sosem végzett valódi hivatalnok meg
sem tudja érteni.

Azzal, hogy ezt az egyetemek elfogadták –
miközben teljes joggal komoly sikerként
értékelték, hogy ismét megkapták a tudo-
mányos fokozat adásának jogát, és lehetõ-
ségét – önként, minden kényszer nélkül
kimondták – tisztelet a kivételnek –, hogy
több mint negyven évi munkájuk semmit
sem ért. Kitagadták azokat, akiket koráb-
ban tudományos teljesítményük elismeré-
seként doktorrá fogadtak. Címmé degra-
dálták a megszerzett és ünnepélyes körül-
mények között átadott egyetemi doktori
fokozatot.

Mi a megoldás? Szerintem a dolgok hely-
re tétele:

1. A doktori fokozatot el kell fogadni
annak, ami: az egyetem befejezõ szakasza,
s mint ilyen belépõ – többek között – a
tudományos pályára. Aki már bent van,
(tudományos munkakörben dolgozik kuta-
tóként) annak nem kell belépõ, de a továb-
bi elõmenetelhez az elõmeneteli feltételeket
teljesíteni kell.

2. A valódi minõsítés, ha úgy tetszik a
tudományos elõrelépés fokozata (mely nem
azonos a felsõfokú végzettség fokozataival)
a rendszerben adva van. Elõrelépés foko-
zata, ha valaki teljesíteni tudja a tudomá-
nyos fõmunkatárs besorolás feltételeit
(melyek az intézetek többségében igencsak
kemények), és elõrelépés fokozata, ha va-
laki teljesíteni tudja a tudományos tanács-
adó besorolás feltételeit, amelyhez magyar
állampolgároknak gyakorlatilag a tudomány
doktora (MTA doktor) címet kell megsze-
rezni, a nem magyar állampolgároknak
pedig a cím megszerzésének kötelezettsége
nélkül azonos feltételeket kell teljesíteni.
És a grádics legfelsõ foka kutató professzor
besorolás, melyet csak az MTA tagjai kap-
hatnak meg. Ezek megszerzéséhez viszont
egy-egy életpálya szakasz valódi tudomá-
nyos teljesítménye szükséges. Ismerjük
végre el!, és ne ragaszkodjunk tovább avitt
adminisztratív megoldásokhoz.

Kuti László

Várjuk a szöveges módosító javaslatot,
amely remélhetõen lezárja az MTA-szakszer-
vezet vitát.

Továbbra is úgy véljük, elõzetes egyeztetéssel
megelõzhetõ lett volna, bízunk abban, hogy a
jövõben elkerülhetjük a szükségtelen polémi-
ákat.

Lapzártakor újabb
szövegszerû javaslat érkezett

az OKM-bõl, amint megszületik
a végleges megoldás, azonnal

értesítjük a kollégákat.
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Egyre jobb helyzetben
a debreceni tudományos pályázat

Magyarország egy lépéssel közelebb került
ahhoz, hogy ne Svédországban vagy Spanyo-
lországban, hanem Debrecenben épülhessen
meg az Európai Unió tudományos
óriásberuházása, az Európai Neutronkutató
Központ - jelentette ki az InfoRádióban a
Magyar Tudományos Akadémia
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet-
ének osztályvezetõje.

Rosta László elmondta: az elmúlt két hó-
napban nagyon nagy mértékben nõttek Debre-
cen esélyei, a magyar pályázat behozta a své-
dekkel szembeni hátrányát, a spanyolokhoz
képest pedig mindig is elõnyben volt.

A fizikus közölte: a svédek azzal tettek szert
gazdasági, mûszaki és diplomáciai lépéselõny-
re, hogy már két évvel a magyarok elõtt el-
kezdték az Európai Neutronkutató Központ
megszerzéséért indított munkát. A spanyolok
viszont a magyarok után ébredtek, és náluk
hiányzik az alapvetõ tudományos háttér.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a ne-
utronkutatási szakmában a gyorsító technoló-

giát kidolgozó Mezei Ferenc munkássága álta-
lános elismertségnek örvend.

A kutatóintézet osztályvezetõje szólt arról is,
hogy egy brüsszeli fórumon prezentálták a
magyar javaslatot, amelynek megvalósítása 1
milliárd 50 millió euróba (mintegy 277 mil-
liárd forint) kerülne. A svéd javaslat ennél
közel 50 százalékkal, a spanyol 20-25 száza-
lékkal kerül többe.

A neutronkutató részeként egy 600 méter
hosszú betonalagutat kell építeni, márpedig
Magyarországon harmadannyiba kerülnek ezek
az építési munkák, mint Svédországban, Spa-
nyolországhoz képest pedig feleannyiba - fej-
tette ki Rosta László, hozzátéve: diplomáciai
offenzívába kezdtek az uniós országok meg-
gyõzése érdekében.

A fizikus szerint a tudományos kutatók e
szolgáltató központjának magyarországi meg-
építése busásan megtérülne, a létesítményben
1500-2000 kísérletet végeznek majd el évente.

A jövõbeli kutatások egyebek mellett az au-
tógyártásban használatos energiatakarékos hid-
rogéncellák, új rákgyógyszerek, valamint kor-
szerûbb mobiltelefonok és számítógépek elõ-
állítását segíthetik elõ. inforadio

Változott az kollektív szer-
zõdések regisztrálási rendje.
Kormányrendelet írja elõ,
hogy a kollektív szerzõdések
megkötését, módosítását be
kell jelenteni. A részletes sza-
bályozást elõíró rendelet
március 1-vel módosult. “Az
adatszolgáltatás megtagadása,
valótlan adatok közlése, vala-
mint késedelmes adatszolgál-
tatás büntetõ-, illetõleg sza-
bálysértési eljárást von maga
után!” továbbra is, de ez nem
a szerzõdések kötésétõl való
elrettentést akarja szolgálni,
ha nem a bejelentések komoly-
ságát hivatott biztosítani. Hm.
A március 1-tõl érvénybe lé-
pett módosítás lényege, hogy
a KSZ-ek megkötését, módo-
sítását, megszûnését ezentúl
elektronikus úton is meg le-
het tenni. Ennek a módszer-
nek a részletes szabályait tag-
lalja a Magyar közlöny ezévi
33. számában megjelent 1/

2008. (II.29.) SZMM rende-
let. A KSZ-t kötõ feleket a
minisztériumtól két azonosí-
tót kapnak, az egyik a KSZ
azonosítója lesz, a másik pe-
dig a belépési azonosító, ami
biztosítja, hogy az adott KSZ-
szel kapcsolatos bármiféle be-
jelentést csak a szerzõdést
kötõ felek tehessenek meg.

A rendelet hatálybalépése-
kor már nyilvántartásba vett
kollektív szerzõdést  kötõ
felek április közepéig postán
megkapják a bejelentéshez
szükséges azonosító kódju-
kat. Magyarországon a kol-
lektív szerzõdéssel való „le-
fedettség” alacsony, töreked-
nie kell arra,hogy minél több
munkavállaló, alkalmazott
dolgozzon rendezett munka-
ügyi kapcsolatokkal rendel-
kezõ munkahelyen. Ehhez a
precíz  nyilvántartás elenged-
hetetlen, ezt kívánja könnyí-
teni a rendelet módosítása.

Precízebb nyilvántartás
Közalkalmazotti

Tanácsok
együttdöntési joga

A Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló tv. õszi
változása érintette a köz-
alkalmazotti tanácsok jo-
gosítványait is.

A pontosítás szerint
csak akkor illeti meg a
közalkalmazotti tanácsot
együttdöntési jog a jóléti
célú pénzeszközök felhasz-
nálása, a jóléti célú intéz-
mények és ingatlanok
hasznosítása esetén, ha er-
rõl a kollektív szerzõdés
rendelkezik.

Ott tehát, ahol nincs
kollektív szerzõdés, a
közalkalmazotti tanács
nem rendelkezik együtt-
döntési lehetõséggel, és
ott, ahol KSz és KT is
van, ügyelni kell, hogy
ezek a pontok bekerülje-
nek a Kollektív Szerzõ-
désbe. (16. § (1) .)

Elektronikusan is be lehet jelenteni
a KSZ-ekkel kapcsolatos változásokat
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március 14-én, pénteken 9 órakor
ültünk össze ismét a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium Akadémia
utcai épületének Tükörtermében az Or-

szágos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) plenáris
ülésére, hogy az eredeti meghívó szerint négy
fontos kérdést megtárgyaljunk. A javasolt
napirend a következõ volt:

1. Elõterjesztés az adóterhek csökkentésére,
a munkavállalás ösztönzésére kidolgozott ja-
vaslatokról (az „Új Magyarország”-program
elemeként)

2. Elõterjesztés a rendezett munkaügyi kap-
csolatok követelményét érintõ törvények mó-
dosításáról

3. Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint egyéb fo-
gyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmazó tör-
vények módosításáról

4. Javaslat az Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács 2008. I. félévi munkatervére

Az elsõ három pontnak a kormányoldal, a
negyediknek az OÉT titkárság volt az elõter-
jesztõje.

Oldalunk az elõkészítõ munka során arra a
következtetésre jutott, hogy az elsõ napirendi
pontot addig nem célszerû tárgyalni, amíg nincs
kialakult oldalvélemény és nem történt meg a
bizottsági elõkészítése. Érveinket a kormány-
oldal elfogadta, de javasolta, hogy az elõter-
jesztés végét: a munkavállalás ösztönzésére
kidolgozott javaslatokat mégiscsak vegyük
napirendre. Érveiket elfogadtuk és nem elle-
neztük a napirendre tûzést. Csak csütörtök
este derült ki, hogy a munkáltatói oldal ellen-
zi a téma megosztását és a teljes napirendi
pont levételét javasolja.

Ilyen elõzmények után láttunk hozzá az OÉT
plenáris ülés tárgyalásához. A köszöntés és az
oldalelnökök kölcsönös megnevezését követõ-
en a munkáltatók soros elnöke javasolta az
elsõ napirendi pont mindkét részének levétel-
ét, azzal, hogy a témát a következõ ülésen, a
bizottsági elõkészítés után tárgyaljuk. Ezzel
mind a kormányoldal, mind mi egyetértettünk
és elfogadtuk a napirendet a másik három
témával.

Ekkor a napirend elõtti témák jöttek, mely
csak a mi oldalunknak volt. Igaz, mindjárt
kettõ.

Alkotmányellenes melléklet
Elõször az Autonómok elnöke tájékoztatott

minket az alkotmánybíróság egy új döntésérõl
(720/B/2007. AB határozat): „… a munkavál-
lalás ösztönzésére kidolgozott javaslatokról a
Munka Törvénykönyvének az ipari és kereske-
delmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet 4. §-a, vala-
mint annak melléklete alkotmányellenes, ezért
e rendelkezéseket 2008. június 30. napjával

megsemmisíti.” E rekordgyorsasággal, fél év
alatt meghozott döntés komoly problémákat
vet fel, s hátrányosan érinti a vegyiparban, és
más hasonló munkaütemezésben dolgozó
munkavállalókat. Ugyanakkor a döntés idõt
ad a korrigálásra, és lehetõséget teremt a
jogalkotónak az alkotmányos szabályozásra.
Kérjük a kormánytól, hogy tegyen meg min-
dent az új szabályozás mielõbbi lebonyolítása
érdekében.

A munkáltatói oldalnak nem volt hozzátenni-
valója a kérdéshez. A kormányoldal egyik el-
nöke1 pedig elmondta, hogy a nevezet minisz-
teri rendelet hatályon kívül helyezése többször
napirenden volt, csak azért nem dereguláltuk,
hogy Kollektív Szerzõdésben lehessen a prob-
lémát megoldani, de ehhez kevés volt az idõ
(hat év). A lehetséges alkotmányos megoldás-
nak kellene megszületnie, és nem biztos, hogy
az jogszabály. A kérdést Kollektív Szerzõdés-
ben is rendezni lehetne. Javasolja, hogy a
Munkajogi Bizottságban a három oldal térjen
e kérdésre vissza, és szakértõk tekintsék át a
megoldásokat, hogy ne maradjon fönn a mun-
kavállalók számára hátrányos helyzet.

A munkavállalók nyitottak a KSZ kötésére –
mondta a szóvivõnk, de megjegyezte: garancia
a jogszabályi szintû szabályozás. Ha csoda
történne és a munkáltatók hajlandók lennének
KSZ-t kötni, akkor az erõsebb lenne, de ha
nem jön össze legyen jogszabály.

Tegyünk kísérletet a középszintû megállapo-
dásra – jelentette ki a munkáltatók elnöke, és
nézzük át a lehetõségeket.

Kiszolgáltatottság
Ezt követõen, a Munkástanácsok elnöke, a

soros elnökünk mondta el, hogy a „perkölt-
ség” ügyében még mindig nem született döntés.
Tiltakozunk a született megoldás ellen, és
felszólítjuk a kormányt e rendelet visszavoná-
sára. A rendelet súlyos kiszolgáltatottságot
jelent. A munkáltatók egyetértettek, hogy kez-
dõdjön egyeztetés.

Ez a jogi segítségnyújtási törvény végrehajtá-
si utasítása – mondta a kormányoldal egyik
elnöke, öt évvel ezelõtt a törvényrõl volt egyez-
tetés. Nem szokás, de célszerûbb lett volna e
módosításról egy konzultáció az OÉT-el.

A szóvivõk még futottak egy kört arról, hogy
hogyan és mikor célszerû az egyeztetés, majd
rátértünk a hivatalos napirendek tárgyalására.

Mivel az elsõ napirendi pont tárgyalása egy
késõbbi idõpontra tolódott a másodikkal kezd-
tünk. A kormányoldal szóvivõjétõl, a munka-
ügyi szakállamtitkártól megtudtuk, hogy EU
szintû kezdeményezés a munkaügyi kapcsola-
tok rendezése. A törvényjavaslat korrekciós
célú, hogy a különbözõ jogszabályokban fog-
laltakat egységesítse. A kizárás idõtartama
egységes három év, és fontos a feltételek egy-
ségesítése is. Új eleme a szabályzásnak, hogy
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az alvállalkozó is ugyanolyan felelõséggel tar-
tozik, mint a fõvállalkozó, neki is meg kell
felelni az elõírásoknak. Szakszervezeti javas-
latra bekerült a jogszabályba,
hogyha az igénylés és a folyósítás
között derül ki szabálytalanság,
akkor elmarad a folyósítás. Új
az is, hogy az elõírások a bánya-
törvénybe is bekerülnek.

Alapvetõen egyetértünk a terve-
zett módosításokkal – mondta
oldalelnökünk, aki a szóvivõi tisz-
tet ellátta. Észrevételeinket figye-
lembe vették. Javasoljuk: ha va-
laki kapott támogatást és közben
követ el szabálytalanságot, akkor
a támogatást egészében, vagy rész-
legesen vonják vissza. A joghar-
monizációt támogatjuk, és a nyilvánossággal
kapcsolatos egyértelmû szabályzást is. Kér-
dés: a bevezetés óta milyen változásokat érzé-
kel a kormány?

Nem adomány a támogatás
Már korábban is voltak fenntartásaink,

mondta a munkáltatók szóvivõje, mert a jog-
szabály messze elrugaszkodik a valóságtól. A
korábbi aggodalmaik beigazolódtak, és nem
látják a jogszabályban foglaltak hatását. Rossz
alapelven épül föl a törvényjavaslat, mintha az
állami támogatás vagy a közbeszerzés állami
jutalom lenne. A rendezett munkaügyi kapcso-
latoknál a legális foglalkoztatást kellene meg-
követelni. Felháborító, hogy az illegális foglal-
koztatás úgy ítélõdik meg, mintha a munka-
ügyi nyilvántartásban hiba lenne. A törvény
egyértelmûen a külföldi vállalkozásokat prefe-
rálja, mert ezek nem alanyai ezen ellenõrzé-
seknek (a megoldás, külföldiként, vagy stró-
mannal kell pályázni). Aggályos, hogy olyan-
kor alkalmaz, amikor még jogvita van a felek
között. Hosszú az az idõszak, amire a jogkö-
vetkezmény vonatkozik. A törvényjavaslat ala-
pos átdolgozásra szorul és ezért nem tárgyal-
ják.

A szakállamtitkár elõször nekünk válaszolt,
elmondva, hogy amit észrevételezünk az benne
van az ÁHT-ban, majd a munkáltatók szóvivõ-
jének félreértését próbálta meg tisztázni. Nem
adomány a támogatás, a közbeszerzés – mond-
ta, s nem az a szabály amire a szóvivõ hivat-
kozik, hanem sokkal komolyabb dologról van
szó. A technikai hiba viszont nem kizáró fel-
tétel. Õk a jogvita alatti helyzetet is másképp
látják.

Szó sincs adományozásról! – erõsített rá a
MEH államtitkára. Az állam dolga az alkot-
mányosság fölött õrködni. Minden megrende-
lõnek jog eldönteni, hogy kivel szerzõdik. Az
államnak szûkre szabott lehetõségei vannak,
hogy beavatkozhasson a versenybe. Viszont a
jogszabályokat be nem tartó vállalkozókat
juttathatja versenyelõnyhöz. Támogatást csak
Magyarországon mûködõ cég kaphat.

Egyetértünk az államtitkár úr filozófiájával –
vette át újra a szót a szóvivõnk. Nem a „vál-
lalati krampusz” kérdése ez a jogintézmény, ez

az emberi jogok biztosításának
egyik eszköze. Nem kell enyhíteni
a szabályzáson. A problémánk
továbbra is az: mi történik, ha
valaki megkapta a támogatást, és
utána sérti meg a munkavállalói
jogokat? A rendezett munkaügyi
kapcsolatokon a törvények betar-
tásán túli dolgokat értettük, de
mivel ez nem mérhetõ objektíven,
azért engedtünk, a leírtakból vi-
szont nem lépünk vissza.

Filozófiailag nagyon jól meg tu-
dunk állapodni – mondta a mun-
káltatók szóvivõje, de a törvény-

ben nem ez van benne. Ágyúval lövünk a ve-
rebekre2.

Még elhangzott néhány rövid megjegyzés
mindhárom oldalról, s végül egyetértettünk
abban, hogy további finomítás szükséges, így
azt követõen folytatjuk az egyeztetést. A mun-
kaügyi államtitkár még megkérte a munkálta-
tókat, hogy tegyenek újabb javaslatokat, majd
lezártuk e témát3. A munkáltatók meg is ígér-
ték, hogy tíz napon belül eljuttatják a tárgya-
lópartnerekhez a javaslataikat.

Ezek után a levezetõ elnök szünetet felvetõ
javaslatára mindhárom oldal úgy reagált, hogy
ne tartsunk, majd szép lassan mindenki fel-
állta az asztalától és elkezdett beszélgetni, Ez
a nem szünet kb. fél óráig tartott. Közben
elment a MEH államtitkára és a mi oldalel-
nökünk is, helyét egyik munkatársa vette át,
kormányoldali elnök pedig volt még egy, a
munkaügyi államtitkár, aki egyre jobban kez-
dett belejönni a szerepébe.

Társadalmi párbeszéd
A harmadik napirendi pont két részbõl (a

és b rész) állt. A tárgyalás kezdetekor, ami-
kor a szóvivõket kellett megnevezni, a mun-
káltatói oldal soros elnöke bejelentette, hogy
az a) pontnál nincs szóvivõjük, majd az oldal
tagjai írásban fogják megfogalmazni vélemé-
nyüket és juttatják el késõbb a tárgyalópart-
nerekhez. Oldalunk ekkor azt javasolta, hogy
vegyük le a témát a napirendrõl, s akkor
tárgyaljuk, ha már láttuk a munkáltatók ja-
vaslatait. Így mindjárt a b) rész, „Elõterjesz-
tés a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásá-
ról” tárgyalásához foghattunk hozzá.

Célunk a társadalmi párbeszéd megerõsítése a
fogyasztóvédelemben – kezdte a témát a munka-
ügyi szakállamtitkár, mint kormányoldali szóvi-
võ. Ehhez egy struktúrált testület kell. Ez egy
háromoldalú fórum, melynek egyik oldalán a
fogyasztásban résztvevõket képviselõ szervezetek
tartoznak. Itt lenne a helye (az oldal részérõl
egy) a szakszervezeteknek is. Másik oldal lenne
a szakmai oldal, ahol a munkáltatók képviselõi
(az oldal részérõl egy) is helyet találnának. A



2008. ÁPRILIS2008. ÁPRILIS2008. ÁPRILIS2008. ÁPRILIS2008. ÁPRILIS SZÓSZÓLÓ 15

harmadik oldal pedig a kormányzati oldal len-
ne. Lényeges részei a rendszernek az ú. n. ága-
zati szakkollégiumok, mert sok kérdés az ága-
zatokhoz köthetõ. Végül megjegyezte, hogy terü-
leti fórumok létrehozására is volna lehetõség.

Megfontolva az érveket szükséges, hogy le-
gyen egy szervezett, szabályozott testület a
szakszervezetek részvételével – mondta a szó-
vivõnk. A szakszervezetek azonban nemcsak
fogyasztóként jelennek meg, hanem munka-
vállalói érdekképviseletenként is. Támogatjuk
a javaslatot.

A munkáltatók elnöke is kijelentette, hogy
támogatják a javaslatot.

Ezt a napirendi pontot már le tudjuk zárni
– jelentette be szinte örömmel a szóvivõnk.

A negyedik napirendi pontot, a 2008. elsõ
félévének munkatervét a hagyományoknak meg-
felelõen az OÉT titkárság nevében a kormány-
oldal új titkára4 ismertette.

Az elõterjesztés a munkáltatók elfogadták,
de javasolták, hogy az új PTK-ból csak a
munka világával és a gazdasággal kapcsolatos
részek kerüljenek OÉT elé.

Így értettük a PTK-t – reagált a kormányol-
dal szóvivõje, a munkaügyi szakállamtitkár.

Kérdés, hogy mik a kormány szándékai a
távlati nyugdíjreform kialakítása terén? –
kezdte hozzászólását a szóvivõnk, majd is-
mertette javaslatainkat:

Javasoljuk, hogy
– az EU törvények miatt módosítandó egyéb

jogszabályokról, beleértve a miniszteri rende-
leteket is készüljön egy lista;

– az Uniós problémákkal kapcsolatban kell
egyeztetés, különös figyelemmel a soros el-
nökségre;

– foglalkozzunk az alkalmi munkavállalói
körrel;

– foglakozzunk a munkavállalókat érintõ uta-
zási kedvezménnyel; és

– javasoljuk, hogy foglakozzunk a munkahelyi
stresszel (akár kétoldalúan is a munkáltatókkal).

A versenyképesség javításával gond van, e
kérdésnek is ide kellene kerülnie – hangzott
még el az oldalunkról

A munkáltatók továbbadták a szót a kor-
mánynak, így a kormányoldal szóvivõje rea-
gált elõször a javaslatainkra. Elmondta, hogy
az OÉT azokkal a jogszabályokkal foglalko-
zik, melyek a kormány jogalkotási tervében
szerepelnek, de bármelyik oldal hozhat ide
javaslatot, és akkor azt tárgyaljuk.

Ezen még polemizáltunk egy kicsit, majd le-
zártuk e napirendi pont tárgyalását is.

Napirend után még megállapodtunk a követ-
kezõ ülés idõpontjában (március 28), és lezár-
tuk az ülést.

(Footnotes)
1 A mai ülésen kettõ is volt. Ugyanis a

korábbi munkaügyi államtitkár átkerült ál-
lamtitkárként a Miniszterelnöki Hivatalba,
ahol továbbra is feladata az érdekegyezte-
tés. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium-
ba pedig új államtitkárt neveztek ki.

2 Szerintem hibásan gondolkodik, mert
úgy támadja a jogszabályt, mintha a tör-
vények be nem tartása lenne az általá-
nos. Nekik úgy kellene gondolkozni, hogy
a tisztességes munkáltatót védjék a tisz-
tességtelennel szemben, s ezért nekik kel-
lene követelni e jogszabályt.

3 Végül is nevetséges, hogy ezen vitatkoz-
tunk, s jogszabály készül arról, hogy a tör-
vényt be kell tartani. A valóságban a kiírás-
nak kellene úgy elkészülnie, hogy állami
támogatást vagy megbízást csak az kaphat,
aki betartja a törvényeket és rendezettek a
munkaügyi kapcsolatai.

4 A régi amint tehette nyugállományba vo-
nult.
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Zseblaboratóriumot
fejlesztenek
Debrecenben

Hordozható minilaboratórium kifejlesztésé-
be kezdett egy Amerikából hazatért magyar
kutató a Debreceni Egyetemen. Akár egyet-
len mikrocsipbe is beleférhet egy ilyen la-
bor, amely vérképelemzésre, környezeti- és
élelmiszerszennyezés mérésére egyaránt al-
kalmas.

Gáspár Attila az InfoRádiónak elmondta:
munkatársaival egy komplett laboratóriu-
mot próbálnak miniatürizálni, a
mikrocsipekben ott vannak a klasszikus
laboratórium részletei: a detektáló eszköz,

az elválasztó és az injektáló egység, mind-
ez egy néhány négyzetcentiméteres terüle-
ten.

Ennek köszönhetõen csak minimális
mennyiségû mintára van szükség, egy ilyen
mikrofizikai csipen több száz vizsgálatot
is el lehet végezni egy vércsepp századré-
szébõl; emellett nagyon hamar megszületik
az eredmény - hangsúlyozta a vegyész-kuta-
tó.

A szakember hozzátette: ezeket a
mikrocsipeket használni lehet majd gyógysze-
rek kifejlesztésénél és vizek környezetvédelmi
vizsgálatánál, az eredményt már a terepen
megkaphatják. Gáspár Attila szólt arról is,
hogy a minilaboratórium minden területét fej-
lesztik, de még nem állt össze olyan beren-
dezés, amely valóban elfér a zsebben is, a
debreceni kutatócsapat ugyanakkor pont ezen
dolgozik. Inforadio
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Áttörõ magyar siker
a szorongásoldók fejlesztésében

Egy magyar kutatócsoport olyan újfajta szoron-
gásoldót kísérletezett ki, amely a jelenleginél
hatékonyabb, mégis sokkal kevesebb mellék-
hatásokkal jár. A szer gyógynövények kombi-
nációján alapul.

A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kuta-
tócsoportja egy hatóanyagot már sikeresen tesz-
telt állatokon, és várhatóan 2009-ben a klinikai
kísérletek is lezajlanak - mondta az InfoRádióban
Freund Tamás akadémikus, akit az idén az év
tudósának választottak a tudományos újságírók.

Freund Tamás a kutatómunkát ismertetve el-
mondta: az agyban két gátlósejt típus felelõs az
agyi hullámtevékenység szabályozásáért, azaz az
idegsejtek mûködésének összehangolásáért. Az
egyik a ritmikus hullámtevékenységet kontrollál-
ja, a másik pedig a “finomhangolásért” felelõs.

Ha az elsõ típus nem mûködik megfelelõen,
akkor leáll az agymûködés. Ilyenkor olyan beteg-

ségek alakulnak ki, mint például
az epilepszia. A szorongás vagy
a hangulati betegségek pedig ak-
kor alakulnak ki, ha a “finom-
hangoló” sejtek mûködnek rend-
ellenesen.

Az új szorongásoldó készítmé-
nyek fejlesztésekor az eddigiek-
kel ellentétben nem abból indul-
nak ki, hogy milyen vegyületet
kell bevinni a szervezetbe, ha-
nem abból, hogy milyen idegsejt-
típusokra akarnak hatni a készítményekkel.

Azaz a készítmény már vegyületek kombináció-
ját tartalmazhatja. Ezek így kis dózisban is be-
vihetõk, hatásuk sokkal erõteljesebb, miközben
a mellékhatásuk jelentõsen csökken.

Mindezek ismerete után a már bizonyított hatá-
sú gyógynövények hatóanyagainak kombinációjá-
ból már elkészült egy hatóanyag, amely szelektív
szorongásoldó szerként használható. InfoRádió

Elindult az elsõ magyar internetes
tudományos csatorna

Interaktív formában mutatja be a tudomány
és technika eredményeit az elsõ magyar tu-
dományos tematikus csatorna

Döntõen a magyar kutatás-fejlesztés és oktatás
képviselõinek közremûködésével interaktív for-
mában mutatja be a tudomány és technika ered-
ményeit az elsõ magyar tudományos tematikus
csatorna TTv TudásMédia néven. A médiaszol-
gáltatást a programra alakult piaci médiavállal-
kozás, az Akadémiai Tudás-Média Zrt. végzi,
melynek tulajdonosai pénzügyi befektetõk és
akadémiai intézetek. A társaság referenciáját el-
sõsorban munkatársainak eddigi szakmai telje-
sítménye jelenti. A Mindentudás Egyeteme, a
tudományos ismeretterjesztõ sajtó, rádió és te-
levízió, valamint a professzionális televíziós
mûsorgyártás szakemberei fogtak össze a kezde-
ményezésben, amelyet hétfõn mutattak be a sajtó
képviselõinek. A bemutatót Pálinkás Gábor aka-
démikus, fõigazgató nyitotta meg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjában.
Ez egyike annak a hat akadémiai intézménynek,
amelynek kutatói szakmai háttértámogatást nyúj-
tanak a tudományos televíziónak. Magyarorszá-
gon jelentõs a tudomány iránti érdeklõdés, me-
lyet a mai televíziós kínálat nem elégít ki – mondta
Fábri György a TTv TudásMédia szakmai veze-
tõje, az MTA kommunikációs igazgatója. 2007
elején a Medián felmérésében arra a kérdésre,
hogy szükség van-e egy tudományos csatornára
Magyarországon, a megkérdezettek 45 százaléka
igennel válaszolt. A TTv egy hónapos tesztüzem-
mel indul az interneten a www.tudasmedia.hu

címen. A vezetékes internet piaca egyre bõvül,
jelenleg már meghaladja az 1,2 milliót a hozzá-
féréssel rendelkezõ háztartások száma. A TTv
TudásMédia egyúttal üzleti vállalkozás is: straté-
giai célja, hogy 2009 tavaszáig egymillió hazai
háztartásban nézzék a digitális tudományos csa-
tornát – vázolta terveiket Fábri György. A prog-
ram becsült éves költségvetése 4,5-5 millió euró,
amelyhez 2010-ig további 2,5 millió euró forrás-
igény járul. A tesztüzem már most is 350 ezer
háztartást érhet el. A vállalkozás kockázati tõke-
befektetõket is meg kíván gyõzni arról, hogy pénz-
ügyi forrásaik megfelelõ helyre kerülnek. A hét-
fõn elindult adás napi 18 órában közvetít tudo-
mányos tartalmú mûsorokat, híradót, háttéranya-
gokat és a Mindentudás
Egyeteme elõadásait.

A honlap interaktív, kí-
vülrõl is tölthetõk fel
anyagok, természetesen
szakmai elõkészítõ mun-
kát követõen.

– Külön „szkeptikus”
rovat foglalkozik az áltu-
dományokkal. Alternatí-
vát kívánunk felmutatni az
elemi tudományos tények-
kel szembeni mûsorgyár-
tással szemben – jelezte
Fábri György. A feltöltött
digitális tartalmat a ké-
sõbbiekben oktatási, fel-
nõttoktatási célokra is
használhatják.   MTV


