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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Tehetséggondozás, de hogyan?
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tö- hatta meghatározóan az ÉSZT-beli
mörülés legutóbbi értelmiségi fóru- egyetértést.
mán a tanácskozás díszvendége,
Ennyi ok már untig elegendő, hogy
G őncz Árpád köztársasági elnök ér- a megvalósítás formáján gondolkozdekes gondolatot vetett fel. Úgy ta- hassunk. Azt mondhatnánk, hogy
lálta, hogy a tehetséggondozás má- teljesen mindegy, minek nevezik a
sodik világháború utáni modellje — tehetséggondozás hálózatát, csak
a népi kollégiumok hálózata, amely anyagi forrás és kivitelezési koncepa mű veltségbő l kirekesztett rétegek ció legyen hozzá. Nos, nem ilyen
felemelkedését szolgálta —, olyan egyszer ű a dolog. Forrás nincs,
múltbeli értékünk, amelyet nem dob- könnyedén nem is lesz szerezhető .
hatunk ki eszköztárunkból. „Újra kell Feltehetően az oktatási pozitív diszkgondolni, s ami a mai korban meg- riminációban nagyobb szerepet kap
felelő belőle, azt
újra alkalmazni
kell" — mondotta.
Hogy a tehetséggondozásból,
a mű veltségből,
az értelmiségivé
válásból ideológiai, politikai, anyagi okokból — a
sorrend koronként változó, bár
mindenkor nagy
az együttjárás —
kirekesztettek
pozitív oktatási
diszkriminációja
érthető és helyeselhető, ezzel talán a legtöbben
egyetértenek. Az
ESZT tanácskozásán is ezért vált- majd (?) a civil társadalom, az alahatott ki igen jó visszhangot a ja- pítványi forma, mint az állami bevaslat.
avatkozás, amelyért egyébként búVajon a rendszerváltás negyedik sulnunk sem kell. Éppen a civil tárévében különösen mi indokolhatja a sadalmi ambíció tágabb — bár az
képzési előnyben részesítéseket? anyagiakra ez egyáltalán nem voAz első ok lehet: az „átkos" négy és natkozik — lehető sége teremthet
fél évtized értelmiségi kontraszelek- mozgásteret az ÉSZT ilyetén törekciója. (Értsd a szakszerűség aláér- véseinek is.
tékelése a politikai-ideológiai „telA kivitelezés sem húzható egyetjesítményeknek".) Ez igaz is, meg len sémára, már csak a társadalom
nem is.
gondolati megosztottsága, s a civil
A hetvenes-nyolcvanas évek pu- kezdeményezések sokszín ű sége
huló diktatúrájában a technokrata ér- okán sem. Azt mondhatná a felszítékek keveredtek az elvhűség, az el- nesen gondolkodó, hogy oly mindkötelezettség mércéivel, s így igen egy, miként nevezik a tehetségmennagy arányban professzionalizáló- tő intézményeket: Soli Deo Gloria
dott értelmiségiek kerültek ki az iskolának, népfőiskolának, népi kolegyetemekről, akik például a rend- légiumnak, a lényeg, a tehetségfelszerváltás szintén elsődlegesen po- tárás nem különíti el ezeket a
litikai irányultságú (kontra)szelekci- kezdeményezéseket. De igenis elójában is „szakértékesnek" találtat- különíti. A Soli Deo Gloria szárszói
tak. A régi értelmiség teljes leváltá- főiskoláján a rátermett szegény kesa a képtelenségen túl már csak resztény értelmiség képződött, a
emiatt is értelmetlen. Feltételezhe- népfőiskolák a kispénzű parasztság
tő, hogy a profi értelmiség gyerme- tehetségeit nevelték népi-nemzeti
kei hasonló ethosszal látnak pályá- szellemben, a népi kollégiumok az
juknak, tehát a szakszer ű ség újra- anyagilag rászoruló jó képességűek
termelődése nem tűnik kilátástalan- balodali szellemiségű nevelési műnak. Ettől függetlenül sem rendie- helyei voltak.
sedhet — nem válhat születési oszA társadalom mai megosztottsátállyá — a magyar értelmiség, tehát gában egyik forma sem emelhető ki
ez az ok nem mond ellent az értel- a másik rovására. Úgy tűnik, hogy
miségből helyzeti okánál fogva kire- mind a három típusú tehetséggonkesztődő tehetségek hangsúlyos se- dozásra, s az ennek megfelelő kigítésének.
választódásra szükség van. EgyébA bibói értelemben használt „szak- ként elképzelni sem tudom, hogy
szerű ség és értelmiség" dilemmájá- például a heterogén összetételű
ból is adódhat a rászorulók tehet- ESZT-tagság képes lenne bármelyik
séggondozásának feszítő szüksé- szellemiség mellett elköteleződni, ilgessége: az előző bekezdésben le- letve más formákat kirekeszteni.
írtak ellenére sem elegendő a ma
gyar értelmiség professzionalizálódott rétege, különösen a nagy, diffúz, általános, „kulturális" intelligencia-metszethez képest. Egy friss,
„elsöprő" népi kollégiumi kezdeményezéssel nemcsak az alkalmasak
A fiatal japánok közül egyre keveköre lenne bővíthető, de a társada- sebben jelentkeznek a műszaki- és
lom szakszerű ségi igénye is gyor- tudományegyetemekre. Ez a tendensabban kielégíthetővé válna. Ez a cia már több éve érzékelhető. 1989fajta gondolkodásmód szintén moti- ben a Nemzeti Tudománypolitikai Inválhatta az ESZT tagjait, akik ön- tézet jelezte, hogy az egyetemi hallmagukra nézvést szívesen vállalják gatók száma a mű szaki és tudomáa szakértelmiségi, a profi titulust.
nyos szakokon hirtelen csökkent.
A mű veltségből kizártak felemelé- Akkor még nem volt világos, hogy
sének fontosabb (harmadik) oka: ez esetleg egy átmeneti jelenség-e,
egész társadalmi rétegek elszegé- amelynek oka
a bankszakma iránti
nyedése. Amennyiben hárommilliós
megnövekedett érdeklődés. Későblakossági körnek a lét- és a társabi vizsgálatok azonban azt mutatdalmi minimum környékén kell élnie,
akkor a tehetségvesztés szükség- ták, hogy a jelenség sokkal mélyreszerű sége valóban óriási kár — hatóbb.
A 80-as évek elején a 20 év körüamennyiben tudatos rásegítésekkel
a társadalom nem tesz valamit ezen li fiatalok 56 százaléka érdeklődött
emberi értékek feltárásáért. Mivel az a tudomány és a technológia iránt,
arányok a közeli jövőben aligha vál- sokkal több, mint az idősebb kortoznak meg, s egyszer-kétszer négy csoportokban.1991-re azonban ez
év alatt is szegény generációk te- az arány 41 százalékra csökkent, és
hetségezrei veszhetnek el az értel- kevesebb lett, mint az idősebbeknél
miségi létnek, a beavatkozás igen tapasztalt arány. Ez a trend folytasürgetőnek minősíthető. Feltehető- tódik most az egyre csökkenő hallen éppen ez a harmadik ok motivál- gatólétszámban. A tudományos és

Ezért érzem találóbbnak Göncz Árpád általánosító kijelentését: „Nem
szabad azokat a gondolatokat, rendszereket kidobni, amelyek a múltban értéket képviseltek."
A szellemiségek preferálásakor
persze jó lenne végre elgondolkozni az egyes tehetségmentő képzési
formák következményein. Bár a
Göncz Árpád után szót kapott
TUDOSZ-tisztségviselők azonnal a
humán értelmiség fontosságáról, lélekmegújító szerepéről beszéltek, s
ennek igazságtartalmát senki sem
vitatja, mindhárom eddigi pozitív
diszkriminációs
oktatási hálózat
első sorban az
ideológiatermelő
értelmiségi nevelést preferálta,
lett légyen a termelendő ideológia keresztény,
népnemzeti,
avagy baloldali
szellemiségű. Miközben akkor és
ma is égető
szükség van a
nyelvi kultúra továbbadóira, a
hagyományok
ébrentartóira, a
közösségek
összekovácsolóira, vagyis a profi, szakterületükön szakszerű humán
értelmiségiekre, annyira kevéssé segiti modernizációnkat a szekértáborfelállításban, az ideológiai bajvívásban jeleskedő polihisztor, azaz semmiben sem szakmásodott — zömmel „humán — diffúz értelmiség.
Meggyőződésem, hogy a magyar
társadalom modernizációjának kifejezetten árt az ilyen típusú (ebben
sajnálatosan nagy hagyományú) tehetséggondozás. A szelekció ezen
zsinórmértékét jó lenne elvetni, s
például effektíve a szakértelmiségi
képzést t ű zni a tehetségfeltárás,
-segítés hálózatának zászlajára. Ehhez az új tartalomhoz persze új név
is kell, ami ugyan nem a leglényegesebb, de legalább a meghaladandó hagyományokat nem legitimálja.
A ma létező szakkollégiumok nem is
működnek rosszul, lehet, hogy nem
elképesztő ötlet a jogász-, közgazdász-, agrár-, mű vészeti stb. szakkollégiumok már meglevő , vagy
újonnan megteremtendő hálózatára
építeni a kiegészítő, szegény tehetségeket támogató, segítő részlegeket?
Ahogy Göncz Árpád mondta: „A
mai gondok megoldása, széles körű
társadalmi hálózat létrehozása nélkül nem megy, ehhez pedig szükség van a szakszervezetekre." Az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tagszervezetei aligha érezhetnek
szebb, értelmesebb, testhezállóbb
feladatot maguk, jövendő tagjaik
számára, mint hogy részt vegyenek
e tehetséggondozó társadalmi háló
összeszövésében.
Fóti Péter

japán fiatalokat nem érdekli többé
a tudomány?
műszaki pálya iránt érdeklődő egyetemi hallgatók aránya 1986-ban volt
a legnagyobb, 26 százaléknyi, amely
mára 20 százaléknyi alá csökkent.
Ami azonban még sajnálatosabb, 57
egyetem dékánja között végzett közvélemény-kutatás szerint a legtehetségesebb hallgatók ma már nem a
természettudományok és a mű szaki
tudományok iránt érdeklődnek. E
nemkívánatos jelenség orvoslására
az Oktatásügyi, Tudományos és Kulturális Minisztérium Yasuharu Suematsu professzor, a tokiói Műszaki
Egyetem nyugdíjas egyetemi tanára
vezetésével különleges bizottságot
hozott létre, amely Japánban példa
nélküli módon többségében 18-40
éves szakemberekből áll. A bizottság várhatóan júniusban teszi meg
javaslatait a trend megváltoztatására vonatkozólag, s ezek várhatóan
jelentősen javítani fogják az egyetemeken uralkodó viszonyokat, és jobb
feltételeket fognak teremteni a színvonalas kutatáshoz.

Engem nem lepett meg igazán a választások eredménye: már csak
a közvélemény-kutatások jóvoltából is tudni lehetett, hogy a korábbi
kormányzati koalíció által még 1990-ben élvezett bizalom igen széles
körben olvadt el az utóbbi két esztend őben. Nem csak az ország
elkerülhetetlen gazdasági gondjai következtében. A konzervatív kormánynak szinte minden egyes nagy társadalmi réteget sikerült megsértenie: a munkásokat a korábbi szerény létbiztonság eróziója, a
falu népét a földtulajdon bizonytalansága és az agrárszféra súlyos
válsága, a nyugdíjasokat a megélhetési nehézségek, a fiatalokat az
elhelyezkedési gondok, a tartós munkanélküliség, a véleményformáló, független értelmiséget a hatalom köreiben megszólaló arrogancia
idegenítette el a kormányzat politikájától.
Mindennek logikus következménye volt az, hogy a választópolgárok
igen széles körei távolodtak el a koalícótól, és keresték másutt azt az
er őt, amelyt ől helyzetük javítását, sérelmeik orvoslását remélték.
A magyar tudományos értelmiség is elégedetlen volt a komzervatív
kormányzással: a kutatómunka szüntelenül romló feltételei, a Magyar
Tudományos Akadémia költségvetésének állandó nyirbálása, amelynek következtében a korábbi kutatói réteg igen nagy része kényszerült arra, hogy más munkahelyeken, esetleg külföldön keresse megélhetését, a szakért ő értelmiség részér ől tapasztalt hivatalos értetlenség, sőt lenéz ő viselkedés — nos, mindez oda vezetett, hogy a tudományos alkotó értelmiség is bizalmatlanná vált a kormányzattal szemben, és nem volt hajlandó sorompóba állni a most lelép ő konzervatív
pártok mellett.
A hivatalba lép ő új kormánytól, a politikai hatalmat átvev ő korábbi
ellenzékt ől éppen ezért azt várjuk, hogy több figyelmet szenteljen a
tudományos kutatás, a magyar kultúra, az értelmiségi rétegek megoldásra váró gondjainak, és hatékonyabban érvényesítse a tudományos kutatás és a felsőoktatás szakmai érdekeit. Már csak azért is,
mert ezek az érdekek egyszersmind az ország stratégiai érdekei:
igazán hatékony és eredményes tudományos kutatás és fels őoktatás
nélkül nem lesz valódi felemelkedés.
Számomra három nagy tanulsággal jártak a választások eredményei, s a felemelkedés érdekében ezeket szeretném most megosztani
a Szószóló olvasóival.
Először is arra gondolok, hogy er ősíteni kellene a „civiltársadalom"
önkormányzatának intézményeit, tehát a társadalmi szervezeteket,
értelmiségi műhelyeket, tudományos intézményeket, egyetemi önkormányzatokat. Ebben a tekintetben minél kisebb legyen a kormányzati-hatalmi befolyás és beavatkozás, és minél nagyobb a „civiltársadalmi" önigazgatás. Másodszor: korszer ű tudománypolitikai stratégiára
van szükség, mert az el őz ő esztend őkben egyáltalán nem volt ilyen
stratégia, legfeljebb a kormány tudománypolitikai bizottsága jutott el
id őnként alkalmi és kapkodó elhatározásokra, inkább rögtönzésekre.
Ezen mindenképpen változtatni kell. Harmadszor: a kormányzatnak új
párbeszédet kellene kezdenie a magyar alkotó értelmiséggel és ennek szervezeteivel, intézményeivel, így érdekvédelmi testületeivel. Igen
sok tudománypolitikai, tudományirányítási, érdekvédelmi kérdés gy űlt
össze az elmúlt esztend őkben, ezeket egyszer át kell tekinteni, meg
kell vitatni és lehet őség szerint meg kell oldani.
A kormányzat és az értelmiség dialógusára van szükség mindenekel őtt: ez a követelmény most már meg nem kerülhet ő.

Értelmiségi bérek
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság megbízásából 1993 decemberében felmérés készült a müszaki értelmiség elmúlt évi kereseti viszonyaiból. Az elemzés a Munkaügyi Minisztérium és az Országos Munkaügyi
Központ adatgyüjtésének felhasználásával készült, és célja a müszaki
értelmiség kereseti helyzetének áttekintése volt, annak elemzése, milyen
a mű szaki értelmiség helyzete a hazai keresetekhez viszonyítva, hogyan
változott e réteg keresete az elmúlt években. (Müszaki értelmiségi a
főfoglalkozásában mű szaki jellegű munkakört — agrárt is — ellátó,
felsőfokú végzettségű munkavállaló.) A tanulmány tartalmazza a kutatók
és felsőfokú tanintézeti oktatók átlagkeresetét is, és megállapítja, hogy
szembetünö ezek elmaradása. 1994-ben lényegesen nőtt az egyes közalkalmazottak bére a közalkalmazotti illetmény-elömeneteli rendszer bevezetésével, ezért az e területen dolgozók 1993-as adatait nem részletezzük.
Az új bérek ismeretében is érdekes lehet azonban a versenyszférában
dolgozók keresetátlagainak közlése a közalkalmazottak, a kft.-kben és a
gazdasági társaságokban dolgozók számára egyaránt. (A közölt bruttó
keresetek a bérpótlékokat, a prémiumot, és a jutalmat is tartalmazzák.)

A kutatók és mérnökök keresete
a vállalkozói körben 1993-ban
Kutatók:
Vegyész
Mezögazdasági kutató
Vegyész kutató
Matematikus kutató
Biológus
Biológus kutató
Műszaki (ipari) kutató
Matematikus
Geológus kutató

28 000 forint
34 000 forint
35 989 forint
37 000 forint
39 589 forint
45 141 forint
49 710 forint
74 042 forint
83 487 forint

Mérnökök egyetemi végzettséggel:
Erdőmérnök
Mezőgazd. szakértő
Kertészmérnök
Faipari mérnök
Mezőgazdasági mérnök
Építészmérnök
Közlekedési mérnök
Építménytervező
Mű szaki fejlesztő
Vegyészmérnök
Épitőmérnök
Villamosmérnök
Geodéziai földmérő
Mérnök (egyéb)
Gépészmérnök
Műszaki szakértő
Bányamérnök
Kohómérnök

25 607 forint
27 072 forint
28 464 forint
35 000 forint
35 544 forint
35 561 forint
37 763 forint
39 375 forint
40 834 forint
41 446 forint
45 920 forint
48 691 forint
49 706 forint
49 803 forint
57 127 forint
70 441 forint
72 632 forint
75 000 forint

Főiskolai végzettséggel:
Műszaki szerkesztő
Technológus
Üzem- és munkaszervező
Üzemmérnök
Számítástechnikai
szakmai irányító
Beruházó (műszaki)

32 841 forint
37 821 forint
42 397 forint
42 980 forint
49 988 forint
54 982 forint
(Folytatás a 2. oldalon)
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Igazságosan és szigorúan - II. rész
Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) bizottság elnöke Andorka Rudolf (63) akadémikus, szociológus, a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, számos nemzetközi tudós társaság vezetőségi tagja. Andorka professzor rengeteg más
fontos elfoglaltsága mellett talált időt arra, hogy az OTKA pályázati rendszere mű ködésével kapcsolatos kérdéseinkre válaszoljon. Az interjú első részét a Szószóló április havi lapszámában
láthatták olvasóink.
— A természettudományok, illetve társadalomtudományok támogatására fordított összegek
aránya, nyilvánvalóan tudománypolitikai döntés eredménye. Hogyan oszlik meg a támogatás e két terület között, és az
arány mivel indokolható?
— Amikor az 1991-ben létrehozott
„új" OTKA keretében a tematikus pályázatok támogatására rendelkezésre álló összeg három fő szakterület
közötti elosztásáról döntöttünk
(„élettelen természettudományok" 45
százalék, élettudományok 36.4 százalék, társadalomtudományok és humán tudományok 18.6 százalék), akkor nagyjából a „régi" OTKA felosztási arányait, valamint az 1990ben benyújtott pályázatok összes támogatási igényét vettük alapul. Hozzáteszem, hogy a mű szer- és az informatikai támogatás összegéből a
természettudományok (53.5 százalék) és az élettudományok (44 százalék) sokkal nagyobb arányban részesültek, mint a tematikus pályázatok támogatásából. Tanulmányoztam más országok tudományfejlesztési támogatásának felosztását e három nagy terület között. Úgy látom,
hogy a társadalomtudományok részesedése nálunk körülbelül megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, viszont az élettudományok részesedése másutt többnyire eléri az
„élettelen természettudományok" részesedését.
— Mindenképpen nagyon előnyös
lenne alaposan megvizsgálni, hogy
Magyarországon milyen arányban
célszerű elosztani a támogatást e
három fő tudományterület között,
még inkább azon belül az egyes
diszciplínák között. Ebben a felmérésben azonban az egész magyar

tudományos közösségnek részt kellene vennie.
— Véleménye szerint, nem lenne-e célszerű külön alapot létrehozni a természettudományos,
illetve társadalomtudományi kutatások részére, mivel e két területen a szakmai munka (nemzetközi szintű) megmérettetése
nem azonos követelményrendszeren alapul?
— Van olyan ország, ahol külön
alapok vannak, például az Egyesült
Államokban az élettudományi kutatásokat nagyrészt a National Institute of Health (NIH) finanszírozza,
a természettudományi alapkutatások
a National Science Foundation
(NSF) hatáskörébe tartoznak, míg a
társadalomtudományi kutatásokat
nagyrészt az egyetemeken keresztül támogatják, bár az utóbbi időben
az NSF kezd nagyobb összegeket
adni a társadalomtudományoknak is.
Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ausztriában a
Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung pénzeli
mindhárom tudományterületet. Nem
hiszem, hogy Magyarországon észszerű lenne a közeljövőben megváltoztatni a már bevezetett finanszírozási rendszert.
— Milyen módszerekkel határozzák meg a kutatások eredményességét, és az egyes tudományterületek közti elosztás milyen meggondolások alapján és
hogyan történik?
— A támogatott kutatások eredményességét a finanszirozási periódus lejárta után kért részletes jelentés alapján, opponensek bevonásával fogjuk értékelni. Tudományterületenként némileg eltérnek az
eredményesség mérésének mód-

szerei. A publikációknak mindenesetre nagy jelentőséget fogunk tulajdonítani. Jó lenne magának az értékelésnek is minél nagyobb nyilvánosságot teremteni.
— Az OTKA-pályázati pénzek
célja az eredményes kutatások
(kutatók) differenciált támogatása és munkafeltételeik javitása.
Ennek ellenére egyes kutatóhelyeknél a pályázati pénzek lényegében a szű kös költségvetési
keretek pótlására szolgálnak.
Véleménye szerint lehet-e eredményes a pályázati rendszer, ha
a kutatási infrastruktúra anyagi
ellátottsága (intézményfinanszírozás) nem kielégítő színvonalú?
— Az OTKA tematikus pályázatai
alapján elnyert kutatási támogatás
felhasználására vonatkozóan szigorú szabályokat fogalmaztunk meg,
a támogatást nem szabad intézményfinanszírozásra használni. A
pályázatot befogadó intézmény rezsiköltség fejében legfeljebb 15 százalékot vonhat csak le.
— Az OTKA pályázati pénzek
egy részét egyes kutatóhelyeken
bérjellegű juttatásokra fordítják.
Bizonyos körökben az is elterjedt, hogy a témavezető a kutatási pénzekböl egészíti ki jövedelmét. Sok kutató ezt az eljárást nem tartja sem célszerűnek,
sem pedig etikusnak, és nem él
a pályázati kiírásban biztosított
lehetőséggel. Miért nincs ezen
a téren egységes szabályozási,
illetve etikailag elfogadható kialakult norma?
— Nagyon szigorúak a bérjellegű
kiadás, okra vonatkozó szabályok is.
A munkahellyel rendelkező kutatók,
köztük a témavezető, 20 százalékkal egészítheti ki az alapfizetését.
Állással nem rendelkező — többnyire fiatal — kutatót viszont szabad
alkalmazni, és bérét az OTKA-támogatásból — fizetni. Az összes
bérjelleg ű költség azonban nem
haladhatja meg a teljes OTKA-támogatás 30 százalékát. E szabályok
betartását szigorúan ellenőrizzük.
Azt hiszem, ezek a szabályok megfelelnek az etikai kívánalmaknak.
— Véleménye szerint az OTKA
pályázati rendszerének mely ré-
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sze szorul javitásra, ill. mely része m űködik az eredeti elképzeléseknek megfelelően?
— A pályázatok elbírálásánál célszerű lenne külföldi opponenseket
is bevonni. Nincs megnyugtatóan
rendezve az interdiszciplináris pályázatok és nemzetközi együttmű ködés
keretében benyújtott pályázatok elbírálása. Egyes diszciplinákban erősebben kellene koncentrálni a legjobb pályázatokra. A közeljövő legfontosabb feladatának az eredmények értékelési módszereinek kidolgozását tartom. Ezeket az értékeléseket aztán majd figyelembe lehet
venni a kutatók jövőben benyújtott
pályázatainak elbírálásakor.
— Anélkül hogy részletekbe bocsátkozna, tudomása szerint az
elmúlt közel egy évtizedben
mely tudományágakban értek el
az OTKA támogatásával kiemelkedő, tudományos eredményeket?
— Nem könnyű a kérdésre válaszolni. Mindenekelőtt különválasztanám az 1986-1990 közti időszakot,
amikor az OTKA a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt
működött. Ennek az időszaknak a
pályázatairól és azok eredményességéről nincs teljes áttekintésem.
Láng István akadémikus — az
OTKA Bizottság alelnöke 1991-1993
között — ezekben a napokban véglegesíti az erről az időszakról készített értékelést. Az 1991-gyel kezdődő időszak eredményeiről most kérünk be rövid beszámolókat, ezeket
szeretnénk megjelentetni egy kiadványban is. 1995-ben aztán hozzáfogunk az elfogadott és 1994-gyel
lezáruló pályázatok alapos és szigorú értékeléséhez. Így most csak
meglehetősen felületes benyomásaim alapján tudok egy-két olyan pályázatot kiemelni, ahol az eredmények már most nagyon jól láthatók.
Ilyen a Debrecenben létesített PET(pozitron emissziós tomográfia) centrum, amelyet az OTKA műszerprog-

ramja támogatott, és amely a központi idegrendszer kutatásához teremt korszerű kísérleti feltételeket.
Egy másik müszereres példa a genfi
CERN (Európai Atommagkutató
Központ) részére készülő „Budapest-fal" nevű nagy mű szer, amelyet az OTKA támogatásával fejlesztenek ki, és építenek meg Budapesten. A CERN-en keresztül bekapcsolódhatunk a világ kutatásának élvonalába.
— Az egyéni tematikus pályázatok közül az 1991-1994 közti időszakban megemlítem a femtoszekundumos optika témakörében benyújtott pályázatot; az ennek keretében végzett kutatásokért kapott az
idén Bor Zsolt Széchenyi-díjat. A társadalomtudományok területén a
háztartások jövedelmének longitudinális (panel) vizsgálatát emelném ki,
mert azt ismerem a legjobban. Ennek keretében 1992-ben, 1993-ban
és az idén egyazon háztartások jövedelmeit és foglalkoztatási viszonyait mérték fel. Ez jelenleg az
egyetlen adatforrás, amelynek alapján a jövedelmek háztartások közötti
differenciálódását, a szegénységet
és az egyes háztartások jövedelmének évről évre való változását elemezni lehet. Az adatfelvétel minden
társadalomtudósnak rendelkezésére
áll, elemzés céljaira. Ez a pályázat
egyben jó példája annak, hogy az
OTKA anyagi erőforrásainak szűkössége milyen problémákat okoz. A
pályázat benyújtásakor, az 1990-ben
kért összeg, évekre egyenletesen
elosztva, elég lett volna ahhoz, hogy
minden évben fedezzék az adatfelvétel és feldolgozás költségeit. Mivel azonban az 1991-ben elfogadott
pályázatnak a következő évekre eső
összegét semmiképpen nem lehetett az OTKA erőforrásaiból az inflációval arányosan emelni, 1994-ben
az OTKA-támogatás már csak a
költségek kis részét képes fedezni,
a kutatóknak ezért más finanszírozási forrásokat kellett keresniük.

-bgy-

Új alapszervezet
Megalakult az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatási
Központja TUDOSZ-alapszervezete. Szeretettel üdvözöljük új tagjainkat.
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Gyermekenként 3000 forint

Uj elosztási rend a hazai üdülőkben
Kellemes és kellemetlen meglepetéssel is szolgál az itthon üdülőknek a HUNGUEST Nemzeti lídültetési- és Vagyonkezelő Rt. A kellemetlen, de korántsem váratlan meglepetés, hogy a főszezonban drágábbak az üdülőjegyek, de ezt talán ellensúlyozza, hogy május 15étől külön kedvezmény jár a gyerekeknek, és az alacsony jövedelműek magasabb támogatásban részesülnek.
A szülőkkel és nagyszülőkkel üdülő gyerekek és unokák 18 éves korukig — az évvesztesek 20 éves korukig — személyenként és hetente
3000 forint hozzájárulást kapnak.
A felnőttek az idei nyáron már a
jövedelmüktől függően részesülnek
támogatásban. Eddig egy hétre legfeljebb 4 ezer forint támogatást adhattak a 10 ezer forintnál kevesebb
nyugdíjjal rendelkezőknek és a munkanélkülieknek. Május közepétől a

Budapest
Budapest
Debrecen
Kecskemét
Pécs
Soprón
Szeged
Veszprém

dolgozók a havi nettó keresetüktől,
a nyugdíjasok járadékuk nagyságától, míg a munkanélküliek a segély
összegétől függően az alábbi támogatást kaphatják:
10 000 forintig
5000 Ft/hét
15 000 forintig
4000 Ft/hét
20 000 forintig
3000 Ft/hét
30 000 forintig
2000 Ft/hét
40 000 forintig
1000 Ft/hét.
Akinek havonta negyvenezer forintnál magasabb a nettó keresete,
az nem kérhet üdülési támogatást.
A munkahelyek szociális indokok
alapján üdülési utalványokkal segíthetik a nagycsaládosokat, az egyedülálló szülőket, az egészségre ártalmas munkahelyen dolgozókat. A
kétezer forintot érő utalványokat
ezer forintért lehet a HUNGUESTnél megvenni, illetve beváltani. A
dolgozóknak adott juttatások összege azonban nem lehet több az üdülőjegyek árának felénél, mert az adójogszabályok szerint ez a határ,
amelyet az év végi adóbevalláskor
még nem kell adóköteles jövedelemként feltüntetni.
Az üdülők komfort fokozatától, az
ott töltött időtől, és az igénybe vett
szolgáltatásoktól függően változnak
a térítési összegek. A lehetőségekről és az árakról a következő címeken adnak felvilágosítást:

1068 Dózsa György u. 84/B
1065 Bajcsy-Zsilinszky u. 55.
4026 Péterfia u.2.
6000 Kossuth tér 3.
7623 Ferencesek u. 5.
9400 Deákkúti u. 10.
6726 Szent-Györgyi A. u. 16.
8200 Budapesti út. 8.

122-8893
131-4545
(52) 419-888/55
(76) 485-499
(72) 310-573
(99) 314-092
(62) 430-829
(88) 428-455/72

Munkaviszony
szüneteltetése
A Munkaügyi Értesítő áprilisi számában a „Munkajogi Magyarázatok"
címszó alatt olvashatunk a munkaviszony szüneteltetésével kapcsolatos értelmezési problémákról.
Eszerint szüneteltetésnek 'tekinthető az az időtartam, amely idején
a dolgozó munkavégzési kötelezettsége alól felmentést kapott, és
amely időre a dolgozót nem illeti
meg sem munkabér, sem szabadság.
Téves az a joggyakorlat, amely
szerint a szünetelés időtartamát nem
veszik figyelembe a végkielégítésre
való jogosultságnál, illetve a felmondási idő mértékének megállapításakor. Nincs olyan jogszabály, ami
alapján ezt az időt ne kellene az
adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött időnek tekinteni. Ezt sem
munkaszerződés, sem kollektív szerződés nem módosíthatja. (Munkaügyi Értesítő ,1994. április száma,
szerkesztők: Adám Lóránt, Breznay
Tibor — Fővárosi Munkaügyi Bíróság, Futó Gábor, Horváth István —
MUM)

Jubileumi jutalom
számítása nyugdíjazas
esetén
A Kjt. 78. §., (4) bekezdése szerint nyugdíjazáskor a 40 éves jubileumi jutalomra jogosult az a dolgozó is, aki már 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Abban az esetben, ha nyugdíjazáskor
még nincs meg a 35 éves jogviszonya, de nyugdíjasként tovább dolgozik, a 40 éves jogviszony elérésekor lesz jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra.

A határozott idejí:
szerződések
Az MT és a Kjt. egyaránt azt írja
elő, hogy határozott idejű munkaszerződések azonos felek között
nem haladhatja meg összességében
az 5 évet. Ennek időpontja 1992.
július 1-jétől számítódik, mert ekkor
lépett életbe mindkét törvény.

(Folytatás az 1. oldalról)

A felsőfokú (főiskolai és egyetemi) végzettségű ek
1993-as átlagkeresetei
Kutatók (műszaki költségvetési területen)
Tanárok (alsó és középfokú isk.)
Mérnökök (költségvetési területen)
Orvosok
Közgazdászok
Jogászok
Oktatók (műszaki területen)

29
31
33
39
51
52
53

726 forint
546 forint
070 forint
747 forint
772 forint
512 forint
362 forint

A kutatói bérek jelentős elmaradása a bértarifa bevezetésével 1994-re
csökkent.
További két összehasonlító táblázatot ajánlunk olvasóink figyelmébe.
Az egyik a mérnöki keresetek ágazati megoszlása, amely természetesen
függ a régebbi gazdasági struktúrától (nagy iparvállalatok, bányászat),
egyes ágazatok jelentőségének növekedésétől (posta és távközlés), és a
kutatás kísérleti fejlesztés jelentőségének lebecsülésétől, de az ott dolgozók átlagéletkorától is.
Mérnökök keresetátlagai az egyes területeken:
Mezőgazdaság, halászat
32 507
Kutatás és kísérleti fejlesztés
32 862
Építőipar
36 548
Számítástechnikai tev.
40 147
Szállítás
42 251
Feldolgozóipar
43 163
Posta és távközlés
57 554
Villamosenergiai ipar
58 427
Bányászat
68 971
A másik összehasonlítás, ami (lehet, hogy csupán a cikk szerzőjének
nembeli hovatartozása miatt) érdekes, a műszaki értelmiségi nők keresetének aránya azonos beosztású férfi kollégáikhoz viszonyítva. Feltételezhetően nem kell arra gondolnunk, hogy a férfiak keresete azonos vezető
beosztás esetén azért magasabb, mert hosszabb a munkaviszonyuk.
A pályakezdők, középvezetők azonos beosztású férfi és női értelmiségi
bére között elhanyagolható a különbség. A felsőfokú oktatásban főiskolai,
egyetemi docensnél 5 E Ft, főiskolai tanároknál 13 E Ft, egyetemi tanárnál 21 E Ft volt a keresetkülönbség férfiak javára. A kjt. bértáblázatának
bevezetésével a különbségek lényegesen nem fognak csökkenni, hiszen
a főiskolai docens nő k 41 E Ft-os átlagbére már nem alacsonyabb, mint
amit a kjt. bértarifatáblázata kötelezően előír.
Nincsen ilyen különbség a kutatói munkakörben dolgozók havi keresetei
között:
férfi
nő
pályakezdő
19 411
19 206
munkatárs
31 779
36 438
43 641
főmunkatárs
44 453
Kiegyensúlyozottabbak a keresetek, a nő i munkatársak magasabb bére
valószínűleg azt tükrözi, hogy létszámarányuk és átlagéletkoruk magasabb, mint a másik két csoportban. Ugyanilyen kiegyensúlyozottság tapasztalható a mérnökök között is, az azonos beosztású mérnök urak és
asszonyok átlagkeresete közötti különbség nem éri el az ezer forintot.
Révész Márta
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küzdéséhez szükségesek, és elis- szankciókat alkalmaznak azokkal a Megkérdeztük a kutatót
merik, hogy a gazdasági és politikai vállalatokkal szemben, amelyek ezt
rendszert demokratizálni kell annak a határértéket meghaladó béremeérdekében, hogy a lakosság azono- lést adnak. E szankciók egyike volt
sulni tudjon a folyamattal. A követ- a dolgozói létszám öt százaléka elkező alapvető intézkedések megho- bocsátásának engedélyezése (nem
zatalára került sor:
került alkalmazásra).
A spanyol Moncloa- és a nálunk egyre többet emlegetett szociAz úgynevezett olajválság nyomán
álispaktum közé sokan egyfajta egyenlőségjelet tesznek. Holott
e) Foglalkoztatás
1973 végén elszabadult gazdasági a) Költségvetési politika
a példaadónak tekintett spanyol megállapodás mindenekelőtt poválság Spanyolországban csak a
— A társadalombiztosítási kiadá— A munkanélküli biztosítás létlitikai
paktum volt, amely tartalmát tekintve kétségtelenül közel i
hetvenes évek második felében sok korlátozása és minden, mara- rehozása, az ifjúság foglalkoztatottállt egyfajta szociális megegyezéshez, tudtuk meg Borbély Sziléreztette hatását. De ez a hatás, ha déktalanul meg nem indokolható ki- ságának javitása és a munkanélküviától, a Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézelehetséges, még súlyosabb volt adás felülvizsgálata.
liek részfoglalkoztatásának ösztöntének tudományos munkatársától. A szociálispaktumok a valamit
(csökkentek a jövedelmek, nő tt a
100 milliárd peseta biztosítá- zése érdekében szükséges lépések
valamiért elv jegyében születnek, hangsúlyozza kollégánk. A
külső deficit, emelkedtek az árak és sa a foglalkoztatási helyzet javítá- megtétele.
kompromisszum célja: a szociális béke fenntartása.
növekedett a munkanélküliség, csök- sára, ebből 60 milliárd a társadakent a bruttó hazai termék...), ugyan- lombiztosítás részére a munkanéküli
Szerkezetváltás
A spanyol kormány 1977 októbe- volt, azért, hogy biztosítsa a politiis a gazdasági hatásokhoz hozzáa- segély fedezésére.
A fenti intézkedésekkel egyidejű- rében kötötte meg a politikai pár- kai stabilitást. A szakszervezetek és
dódott a politikai válsághelyzet ha— A költségvetési deficit hozzá- leg az aláírók kinyilvánították aka- tokkal a Moncloa-paktumot. Tartal- a munkaadók ugyanakkor örömmel
tása is. Franco diktátor halála után igazítása a monetáris helyzet ala- ratukat, hogy alapvető intézkedése- mát illetően a megállapodás két fogadták e lépéseket. Mindenekelőtt
a lakosság széles kör ű tiltakozó kulásához.
ket hoznak a gazdasági rendszeren részre osztható. Részben szól töb- azért, mert 1992-ig hiányzott Spamozgalmai bontakoztak ki, a demok— Bizonyos progresszivitás beve- belül nemcsak a válság leküzdése, bek között a gazdasági szanálás és nyolországban az intézményes érrácia kivívásáért és hogy a gazda- zetése az adóreformmal kapcsola- hanem a rendszer szilárd alapokra reformprogramról, a pénzügyi és tár- dekegyeztető rendszer. Igaz, az
sági válság terheit ne a lakosság tos sürgős intézkedésekről szóló tör- helyezése érdekében. Ezek az in- sadalombiztosítási reformról, az ok- 1978-as alkotmány lehető vé tette
tatás- és energiapolitikáról. Második volna korábbi kiépítését, ám a munleghátrányosabb helyzetű rétegeire vényben.
tézkedések az alábbi területekre terrésze tulajdonképpen jogi és politi- kaadók és munkavállalók — rugalhárítsák.
jedtek ki:
kai tevékenységről szóló egyez- massága miatt, — inkább paktum1977 közepén (az első választá- b) Társadalombiztosítás
1. Adóreform.
mény, amely szabályozta például a pártiak voltak. Ál
tala gyorsabban lesokkal egyidejű leg) a gazdasági
— Csökkenteni a vállalatok hoz2. A közösségi kiadások ellenőr- demokratikus intézmények felállítá- hetett igazodni az aktuálisan kialahelyzet immár tarthatatlanná vált: az zájárulását, a munkavállalók és zés alatt tartása.
sát. Erre épült 1981-ben, illetve há- kult helyzethez, ám mivel e meginfláció elérte a 27 százalékot, a kül- munkáltatók részére biztosítani a tár3. Társadalmi részvétel a társa- rom évvel később, 1984-ben egy- egyezések 1-3 évre szóltak, hozzáső adósság néhány év alatt közel sadalmi kontrollt.
dalombiztosítás működtetésében.
egy szociálispaktum. Az első a nem- járultak a kiszámítható körülmények
megduplázódott, a munkanélküliség
4. Oktatási program a teljes isko- zeti foglalkoztatási egyezmény, megteremtéséhez.
szintje 6,3 százalékos volt, miköz- c) Monetáris politika
láztatás megteremtéséhez szüksé- amelyben a kormány foglalkoztatásA spanyol kormány utoljára 1993
ben a bérek 30 százalékkal növebarát gazdaságpolitikára tett ígére- nyarán tett javaslatot szociális dia— Ellenőrzött pénzkibocsátás az ges férőhelyek biztosítására.
kedtek.
5. Intézkedések a telekspekuláció tet, a szakszervezetek pedig a bér- lógusra. Témának a munkaerőpiaci
infláció megfékezése érdekében.
Ilyen körülmények között került sor
— Az állami hitelezés visszafogá- visszaszorítására és a lakáshoz ju- követelések fékezésére. A második, reformot, a bér- és profitnövekedés
az úgynevezett „Moncloa-paktumok" sa, az exporttevékenységek, a la- tás megkönnyítésére.
1984-es a szakember szerint amo- visszafogását, az Európai Unióhoz
aláírására a kormány és szinte va- kásépítés és a halászat ösztönzé6. A munkaügyi kapcsolatok kere- lyan „keverék" paktum. Első cikke- való felzárkózást, a szakképzést és
lamennyi parlamenti képviselethez se, a kis- és középvállalkozások tá- teinek módosítása a szakszervezeti lye a pénzügyi, gazdasági, munka- az 1994-es költségvetést javasolta.
jutott politikai erő (a jobboldali népi mogatása.
tevékenység fejlesztésével és a dol- ügyi, a munkanélküliség, illetve a tárLatin-Amerika igazi paktumföldsadalombiztosítás kérdéseivel foglalszövetségtől a baloldali kommunisgozók munkahelyi jogait és kötelekozik, míg a második cikkely lénye- rész. Különösen Mexikóban éltek a
d) Árak és bérek
ta pártig) képviselői részéről.
zettségeit rögzítő törvény megalko- gében az országos kollektív szerző- társadalmi béke megteremtésének
— A létfenntartási költségek ala- tásával.
Mit tartalmaztak a Moncloadés keretfeltételeit határozza meg. ezzel az eszközével, de erről majd
kulását
meghatározó termékek árá7. A pénzügyi rendszer liberalizá- A paktumok kezdeményezője Spa- egy másik alkalommal írunk a Szópaktumok?
nak ellenőrzés alá vonása annak ér- lása a magánszektor vonatkozásá- nyolországban általában a kormány szólóban
Az aláíró politikai pártok képvise- dekében, hogy 1978-ban az infláció ban és a közszolgálati szektor delői kinyilvánították, hogy egyetérte- ne haladja meg a 22 százalékot.
mokratizálása.
nek a válságról készült diagnózis— A béremelések mértékének kor8. A mezőgazdaság szerkezetésal, és hozzájárulnak mindazon — látozása 20-22 százalékra, amennyi- nek modernizálása és a szövetkeAz ausztriai munkavállalók havi nettó keresete 1991. szeptemberében
a piacgazdaság keretein belül ma- ben az infláció nem haladja meg ezt zés fejlesztése.
(Schillingben )
radó — intézkedés megtételéhez, a mértéket; továbbá annak az eltö9. Az állami és önkormányzati válférfi
nő
amelyek a válság két éven belüli le- kéltségnek a kinyilvánítása, hogy lalatok szabályozása.
Műszaki és természettudományi szakemberek 18 200
13 890
Tanárok, nevelők
18 340
14 260
Jogtanácsosok, szellemi dolgozók,
társadalomtud. szakemberek
22 820
17 900
Ügyviteli alkalmazott
16 610
13 150
Könyvelők, pénztárosok
14 920
13 000
Közigazgatási szakemberek
17 510
14 070
Egészségügyi szakemberek
15 830
15 030
Gyógyászati és egészségügyi segéderők
12 460
11 300
Postaforgalmi szakemberek
12 040
11 070
Kőmű ves
12 990
Festő, mázoló
12 350
Villamossági szakmákban dolgozók
13 920
10 170
Átlag
13 640
11 290
(*Adatainkat a Szakinfó 1994. márciusi számából idézzük)
kívül hagyásával — rendre módosít).
Bizottságok:
a) Munkaerőpiaci bizottság: a
Ha valaki azt hinné, hogy az Érdekegyeztető Tanács házatáján bármi is történt az elmúlt hónapban, az téved. Az igazság az, hogy nem Foglalkoztatási törvény alapján
Márciusi lapszámunkban megjelent írásunkra („A bérkifizetésről"
történt semmi különös, bár a munkavállalói oldal — elhatározásához nagy rendszerességgel és önálcímmel 2. oldalon) reagált a Szószóló szerkesztőjének címzett
híven— többször is összeült. Most az egykori SZOT-vagyon elosztá- lósággal mű ködik, esetenként
levelében Hajdú Csaba. A felvetésre Révész Márta válaszolt, misának végleges lezárása volt az egyik fő cél, s ez végre meg is tör- előkészíti az Érdekegyeztető Taután az inkriminált márciusi hírünk szerzője ö volt.
tént. Sőt a konföderációk megegyezését azóta a VIKSZ igazgató ta- nács ülését (hatékonyságáról Id.
a plenáris ülésnél), az OKT-val
nácsa jóvá is hagyta.
mes kifizetését (nem egyedül) nem
Szó sincs megértésről
Természetesen a parlamenti választásokra való felkészülés, majd kapcsolata rendezetlen.
fogadtam el. Megértést pedig pláne
Tisztelt
Szerkesztő
Úr!
b)
Országos
Képzési
Tanács:
az első forduló eredménye minket sem hagyott érintetlenül. Már csak
nem tanúsítottam, hiszen az illetéA
Szószóló
1994.
márciusi
száazért sem, mert több párt programjában is szerepelt, hogy kormányra a Foglalkoztatási törvény alapmában olvastam, hogy „Kollégáink keseknek másfél év állt rendelkezékerülése esetén gazdasági-szociális megállapodást („paktumot” !!!) kí- ján nagy rendszerességgel és
megértést tanúsítottak most, amikor sére a pénzügyi igények felméréséván kötni a társadalom, de legalábbis a munka világa képviselőivel. önállósággal működik, kapcsolaelfogadták,
hogy az 1994. január 1- re. Mit kéne ezek után megérteFelmerült annak réme, hogy egyesek ezt a megállapodást egykonfö- ta az ET-vel gyakorlatilag nincs,
jétől járó illetményük egy részét csak nünk?
derációs megállapodásként képzelik el. Ezt tisztáznunk kellett... össze- a Munkaerőpiaci Bizottsággal
A késedelmi kamat összegét
március végén, illetve a márciusi ilültünk tehát, s megállapodtunk. Magunkkal. A hat konföderáció „együtt kapcsolata rendezetlen, időnként
egyébként intézetünk szociális alapletményükkel együtt kapják meg".
kíván mozogni", fontosnak tartja a gazdasági-szociális kérdések meg- konfliktusos.
Bár TUDOSZ-tag nem vagyok, a jába ajánlottuk fel.
c) Információs bizottság
tárgyalását. Tisztázni kell viszont, hogy „miről is lesz szó?". SzükséTisztelettel:
fenti említett kollegák sorába azt hiAz Érdekegyeztető Tanács
ges egy helyzetelemzés, s annak ismeretében lehet majd tárgyalni, s
Hajdú Csaba
szem beletartozom, de mint ilyen ála tárgyalások eredményeként megállapodni. Abban is egyetértett a belső ügyei.
lítom, hogy az illetmények késedelMTA KFKI RMKI
Súlya: az ÉT napirendjeinek
többség, hogy e tárgyalásoknak az ÉT keretei között kell lefolynia.
Időközben tárgyaltunk mi is. A választások első fordulóját megnyert kis hányadát teszi ki.
Tartalma: alapszabállyal kapMSZP meghívott bennünket: kölcsönösen ismerjük meg egymás állásA legfontosabbnak a bértarifa bevezetését tartottuk
pontját. Azt mindenesetre megtudtuk, hogy tárgyalni akarnak, ők szin- csolatos javaslatok, munkaprogTisztelt Kolléga!
'erre van mód, én is hivatkoztam már
tén úgy képzelik, hogy az ÉT munkavállalói oldalát alkotó konföderá- ram (tavaly és idén nem kéMiután Önt a Szószóló olvasója- a Szószólóban a vonatkozó paragciókkal közösen. Ez mindenesetre megnyugtató, de majd meglátjuk. szült), jószolgálati ügyek.
ként tisztelhetjük, folyamatosan tá- rafusokra Jelen esetben peres úton
Színtere: ET plenáris ülés
Egyelőre szakértői munkával készülünk...
jékozódhatott a*Kjt. bértarifa-tábláza- az intézetet, mint munkaadót köteBizottságok:
Az elmúlt hónapban kaptam egy összeállítást az ÉT munkavállalói
tának bevezetése körüli vitákról, el- lezhetik a kamat kifizetésére, az ina) Jószolgálati-etikai bizottság:
oldalának titkárától, amely összefoglalta a testület első négyévi munképzelésekről. Ezért csak felidéz- tézet perelheti a Magyar Tudomákáját. Ez a dolgozat terjedelmi korlátok miatt teljes terjedelmében nem előkészíti az ÉT alapszabályáném, hogy amikor a kormány, illet- nyos Akadémiát, a Magyar Tudomájelenhetett meg az elmúlt hónapban, most folytatjuk, hogy önök is ra, belső mű ködésére vonatkove Szabó Iván miniszter úr június- nyos Akadémia a Pénzügyminisztémegismerhessék.
Q-ti zó tárgyalásokat, közvetít a biban beterjesztette az 1994. évi költ- riumot.
zottságokban, vagy a plenáris
Mi a TUDOSZ tagjainak nem ajánségvetést, abban a bértarifa 1995.
ülésen kialakult konfliktusokban.
január 1-jei bevezetése szerepelt. A lottuk ezt az utat. A legfontosabbFoglalkoztatás
rébe tartozó kérdésekkel — a
b) vezető képviselőkből alakuszakszervezetek viszont ragaszkod- nak azt tartottuk, hogy vezessék. be
szakképzési törvényt kivéve — a ló ad hoc bizottság: az ET egyés képzés
tak az 1994. január 1-jei bevezetés- a bértarifa-táblázatot, készüljenek el
plenáris ülés nem foglalkozott), egy célfeladat, nagyobb belső
hez. Egészen november végéig bi- a kollektív szerződések december
Súlya: a foglalkoztatáspolitikáprobléma megoldására alakítja
amennyiben
mégis,
úgy
általában
zonytalan volt a béremelés. Ekkor 31-ig, és az intézetek a márciusban
val, képzéssel foglalkozó napirenmegkapott pénzt, áprilisban marameg.
sikerült elérni azt, hogy lesz bértaridek az összesnek alig több, mint eltérő a bizottsági és az ÉT állásdéktalanul fizessék ki.
Konfliktuskezelés
foglalás
pl.
a
járulékfizetés,
vagy
fa,
de
csak
Al
=8000
forinttól.
Már
egytizedét tették ki.
Lehetséges, hogy Önöknél a kéKét esetben került rá sor: a
az MSZA-ból és FA-ból történő kiakkor világos volt, hogy december
Tartalma: részvétel a foglalkozsedelmi kamatot kifizetik. Mint Ön
taxisblokád idején és az 1992.
közepéig nem tudják az új béreket is tudja, ezt csak az intézet nem költfizetések nagyságát illetően (a kütatáspolitika és a szakképzésiévvégi bányász sztrájkfelhíváskiszámítani annál inkább is, hiszen ségvetési, egyéb bevételeinek terlönbség a munkaerőpiaci és a bér- hoz kapcsolódóan (ez utóbbi a
képzési politika meghatározásáehhez
a kolleldiv szerződések is kel- hére lehet.
bizottság
között
az,
hogy
míg
az
ban, alapok felosztása, a hatásmunkáltatói oldal távolmaradása
lettek.
körébe tartozó pályázatok elbíráutóbbinál ki sem rajzolódnak a po- miatt kétoldalú tárgyalás volt).
Nemes cselekedet az intézet szoSzemlélet kérdése, hogy ki tanú- ciális alapjába fizetni, és az Önök
lása, a felhasználás ellenőrzése. litikai megállapodás keretei, addig Bár mindkét tárgyalás sikerrel
sított megértést és ki nem. Én úgy kezdeményezése bizonyára nem erSzíntere: ÉT plenáris ülése: biaz előbbinél a megállapodás meg- zárult, a konfliktuskezelés-közvélem, megértő volt az, aki nem for- re az egy alkalomra szól.
. zottsági témák zöme nem kerül a
történik, amit a plenáris ülés — a vetítés nem vált rendszeressé,
dult munkaügyi birósághoz. A MunTisztelettel üdvözli:
plenáris ülés elé (OKT hatásköbizottsági szempontok figyelmen mechanizmusa nem alakult ki. ,) ka Törvénykönyve ugyanis ezt az
Dr.Révész Márta
utat teszi lehetővé. Természetesen
TUDOSZ-titkár

Beszélnek róla

A spanyolországi szociális
megecivezésről

A Moncloa-paktum

Nettókeresetek Ausztriában*

Haditudósítás (helyett)

Levélváltás
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Gazdasag, kutatás, politika
A Gazdaságkutató Intézet, a GKI
Rt. elődje (nem jogelődje) jó huszonöt évvel ezelőtt az új gazdasági mechanizmus bevezetésének lázában
született, amikor a kormány szükségesnek látta egy komoly, a gyakorlati gazdasági kérdések vizsgálatával is foglalkozó gazdaságkutató intézmény létrehozását. A GKI a
Központi Statisztikai Hivatal felügyelete alatt jött létre, és sokáig dolgoztak szimbiózisban, mígnem a
GKI szakértői, kutatói 1990 táján azt
kezdték szorgalmazni, hogy az intézet a.lakuljon át gazdasági társasággá. Ugy vélték ugyanis, hogy a kutatásokból a kilencvenes évek Magyarországán meg lehet élni. Javaslatuk szerint a cég tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, a KSH és egy
vagy több munkaadói érdekvédelmi
szervezet lett volna. A kormány
egyetértett a javaslat egyik felével,
jelesül azzal, hogy a GKI mint állami intézmény szűnjön meg. A továbbiak iránt azonban nem mutatott érdeklődést. Mint Harsányi László elmondta, úgy sejtik, nem vágott egybe szándékaikkal a kutatási társaság létrehozása, s ebben — igaz,
csak mellékes — szempont lehetett
az is, hogy a GKI értékelései és előrejelzései sehogyan sem egyeztek
a kormány szakértőinek értékeléseivel és előrejelzéseivel. Az már csak

olaj volt a tűzre, hogy rendszerint a
GKI jóslatai váltak be. Summa summarum, az állam nem adott egy piculát sem a GKI Rt. megalakulásához, aminek a kutatók ma már nagyon örülnek. A húszmilliós alaptőkét bankok, érdekvédelmi szervezetek adták össze, s tulajdonosa a
cégnek 154 közgazdász is, akik
egyenként 10-10 ezer forint névérték ű részvényt jegyeztek. A részvények 46 százaléka a kutatók tulajdonában van, ami természetesen
elegendő az rt. hiánytalan ellenőrzéséhez. A külső tulajdonosoknak
tehát semmiféle beleszólása nincs
a cég kutatásaiba. S ha valamelyik
kiadványukra szükségük van, azt
meg is kell venniök, a tulajdonos jogán nem kapnak ingyenes szolgáltatásokat. Amit kapnak, az a befektetett tőke után járó osztalék, ha van.
Tavaly, a GKI Rt. első teljes évében mintegy 60 millió forintos bevételre és kétmilliós nyereségre tett
szert.
A befektetőknek tehát nem olyan
„hú de jó üzlet" Gazdaságkutatórészvényt birtokolni, de aligha ezt
mérlegelték, amikor elősegítették az
rt. megalakulását. A cég tavaly mintegy 50 tanulmányt publikált részben
konkrét, a kutatások tárgyát is megjelölő megrendelésre, részben előfizetésre. A GKI Rt. narancssárga

Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége

Tandíj csak kompenzációval együtt
A Szószólóban már több alkalommal megírtuk a TUDOSZ, illetve az
ÉSZT fenntartásait a felső oktatási törvény megszabta tandíjkötelezettség bevezetéséről. Hasonló véleményét a Rektori Konferencia sem rejtette véka alá. Az alábbiakban a felsőoktatási hallgatók
képviselőinek véleményét adjuk közre.
A Mű velődési és Közoktatási Mi- annyi legyen, mint a mindenkori költnisztérium mulasztást követ el, mert ségvetési támogatás, ami jelenleg
még mindig nem alkotta meg a tan- 6500 forint havonta. A tervezet alapdíj-rendeletet. A tandíj-kötelezettség ján a tandíj összegéről szemesztea felsőoktatási törvény szerint szep- renként kötnének szerződést, ez vitember 1-jétől lép életbe, ugyanak- szont bizonytalan helyzetbe hozná
kor a diákok és a leendő hallgatók a diákokat és a szülő ket is. A sajtómég semmiről sem tudnak — mond- tájékoztatón az OFESZ elnökségi
ta Szabó László, az OFÉSZ rövidí- tagjai azt is elmondták: annak elletést használó Hallgatói Önkormány- nére, hogy még nem biztos a tandíj-bevezetés, a felsőoktatási intézzatok Országos Szövetségének elmények ez évi költségvetésükben
nöke. Az OFESZ, amely a 110 ez- már kalkuláltak a,
tandíjból szármares magyar felsőoktatási hallgatósá- zó bevételekkel. Ért
esüléseik szerint
got képviseli — egyébként nem ért például a József Attila Tudományegyet a tandíjfizetés szeptemberi be- egyetem személyenként és havonta
vezetésével.
2000 forinttal számolt.
Elhangzott: a Mű velődési és KözMiután a rendelettervezet egyezoktatási Minisztériummal, valamint a tetése nem működik intézményesen,
Pénzügyminisztériummal két évvel az OFESZ 1993 őszén írásban jutezelőtt kötöttek megállapodást arról, tatta el koncepcióját a minisztériumhogy a tandíj-bevezetés csak kom- ba, érdemi választ azonban nem kapenzációs feltételek megteremtése pott. A szervezet azt javasolja, hogy
esetén lehetséges. Ezek a feltéte- a diákok a képzési idő befejezése
lek azonban rnég nem biztosítottak. után fizessék meg a tandíjat, és azt
A Művelődési Minisztérium egy év- fordítsák felsőoktatási fejlesztésre. A
vel ezelőtt készített rendeletterveze- minisztériumi tervezet szerint ugyante szerint kompenzációs keret csak is a tandíj az intézmény költségvekésőbb jönne létre, esetleg a már tését bő vítené. A hallgatók hozzábefizetett tandíjakból. A hallgatói ér- tették: a Rektori Konferencia sem tádekképviselet nem ért egyet azzal mogatja a tandíj szeptemberi bevesem, hogy a maximális tandíj ugyan- zetését.

füzetei, rövid távú makrogazdasági
előrejelzései a gazdasági mutatók
alakulásáról sok államigazgatási és
vállalati gazdasági vezető polcán
megtalálhatók, a sajtó rendre idézi
és felidézi előrejelzéseiket. Emellett
havonta adnak közre makrogazdasági elemzéseket és információkat
mágneslemezen,
Csapatukat négy főállású menedzser-igazgató, mellettük tíz kutatásvezető és mintegy harminc (nem belső, de rendszeresen foglalkoztatott)
kutató-szakértő alkotja. Bevételükből
14-15 millió forint származik egyes
szakértőik konkrét kutatásaira adott
kutatási támogatásból. A kutatók fizetése kicsiny, jövedelmük nagyobb
része a szerzői jogvédelmet élvező
kiadványokból származik. Ezzel a
GKI Rt. ezeknek a szakembereknek
a kutatói szférában megszokottnál
lényegesen magasabb jövedelmet
nyújt, ám ez a viszonylag magas átlag számottevően kisebb, mint amit
a hasonló kvalitású szakembereknek
a bankokban vagy a privatizált nagyvállalatoknál adnak. Már ez is csak
valamennyi, törvényesen lehetséges
„elvonáskímélő " módszer alkalmazásával lehetséges. Ha ugyanis ezeket a szakértőket belsősként foglalkoztatnák, az a vállalakozás végét
vagy legalábbis súlyos pénzügyi zavarait hozná, hiszen egy forint nettó
bér kifizetéséhez három forint költségre kellene fedezetet teremteniük
a bevételeknek.

Mi hátrányos
a tudományos
mű veltségre?

A korábbi Kelet-Németország lehet, hogy gazdaságilag az Európai
Közösség (EK) legelmaradottabb része, azonban a tudományos mű veltség terén állampolgárai az élen járnak. Egy 12 kérdésből álló tudományos fejtörőn a keletnémetek átlagosan 7,55 helyes választ adtak. A
dánok szoros másodikok, harmadik
az Egyesült Királyság. A nyugatnémetek átlaga 6,87, míg a sor végén
kullog Portugália 5,10 helyes válasszal. Ezek az adatok egy, az EK
által végzett 1992-es felmérésből valók, amelynek eredményeit nemrég
publikálták. A kutatók a 12 EKországból összesen 13 000 felnőttet kérdeztek meg, Németország keleti és nyugati részét külön vizsgálva. Csak kétféle — igaz, illetve nem
igaz — választ lehetett adni olyan
típusú kérdésekre, mint például „a
Föld közepe nagyon forró" — erre
86 százalék válaszolt helyeslően.
Ezzel szemben csak 49 százaléka
tudta, hogy egy születendő gyerek
nemét az apa határozza meg. Miért
értek el a keletnémetek olyan jó.
eredményt? Karlheinz Lüdtke, a jénai Friedrich Schiller Egyetem tudományszociológusa szerint ez az iskolarendszernek tulajdonítható,
amely a természettudományos tárgyakra nagyobb súlyt fektetett, mint
a humán tárgyakra és a nyelvekre.
Most azonban, hogy a nyugati normák szerint újjászervezik az oktaVönöczky Schenk Jakab, a századforduló és századunk első felének tást, ezt a rendszert „teljesen szétnemzetközi tekintélyű ornitológusa nevét viselő kutatóházat avattak fel rombolják" — jegyzi meg Lüdtke.
Fenékpusztán május végén. Az Európa-szerte híres Kis-Balaton TájvéB. Gy.
delmi Körzet madárrezervátumának közepén emelt szépmívű épület a
területet kutató tudósoknak, a természetvédelmi nevelést segítő rendezvényeknek és a kis-balatoni kutatás biomonitoring mű szerközpontjának
A TUDOSZ ELLA
ad otthont. Később itt helyezik el a körzet természetvédelmi adat- és
és EMAIL számai
fotótárát, valamint könyvtárát is.
A fenékpusztai kutatóház 118 évvel ezelőtt született névadója, Vönöczky
ELLA: 2979
Schenk Jakab munkássága nélkül, a kis-balatoni gazdag madárvilág már
EMAIL: h297tud(cPella.hu
a századelőn eltűnt volna. Hazánkban az ő javaslatára vezették be az
ornitológia kutató és védelmi munkát szolgáló madárgyűrű zést. Több nagy
tudományos összegző kötet — például a Madártani bibliográfia — szerIngyenes
zője, és 1906-tól három és fél évtizeden át a Magyar Madártani Intézet
föigazgatója volt.
adótanácsadást

Kis-balatoni kutatóház

Magyar alapítványok enciklopédiája '94
Magyarországon 1239 településen
11 489 alapítvány működik. Ebből
2553 oktatási, 1676 kulturális, 1441
pedig szociális tevékenységet folytat. A SANSZ Alapítvány immár harmadik éve gyűjti az alapítványokkal
kapcsolatos információkat, hogy tematikus és megyénkénti csoportositásban adja közre az alapítványok
legfontosabb adatait.
A kötetet Takács István, a SANSZ
Alapítvány elnöke, a kötet szerkesztője május közepén mutatta be a
sajtó képviselőinek. A Magyar Alapítványok Enciklopédiája 1994 című
kiadvány bemutatja azokat az alapokat, alapítványokat, amelyek a
mai magyar társadalom öntevékeny
kezdeményezéseit — pályázati úton
— a legnagyobb összegekkel támo-

gatják. A könyv 10 ezer példányban
jelent meg. Az előzetes megrendelések azt igazolják, hogy a Magyar
Alapítványok Enciklopédiája 1994 hiánypótló kiadvány.
A könyv megjelenése alkalmából
az alapítvány havilapját Gulya István főszerkesztő-helyettes mutatta
be. A SANSZ Alapítvány havonta
megjelenő folyóiratában, a SANSZban rendszeresen beszámol a hazai alapítványi szféra helyzetéről,
kezdeményezéseiről, bemutatja a támogatást nyújtó és a támogatást
igénylő alapítványokat. Közzéteszi a
pályázati felhívásokat, adó- és jogi
tanácsadó rovatával gazdasági és
jogi segítséget nyújt az egyesületeknek és az alapítványoknak törvényes
működésükhöz, gazdálkodásukhoz.
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Nemcsak fiataloknak

Külföldi kedvezmények
Háromszáz forintért ezreket spórolhat
Nemzetközi diákutazási igazolvány, ISIC STUDENT. Az iskolások és az
egyetemek, főiskolák nappali tagozatán tanulók válthatják ki 300 forintért
az arcképes igazolványt.
Világszerte elfogadják és országonként váltakozó, 10-50 százalékos
kedvezményre jogosít, felmutatásával olcsóbban lehet vasúti és egyéb
közlekedési jegyet, múzeumi belépőt venni.
A tanárok arcképes igazolványa, a TEACHER CARD ugyancsak 300
forintba kerül, és a kulturális intézmények, múzeumok látogatásához nyújt
kedvezményt.
Nemzetközi ifjúsági szállásigazolvány, YOUTH HOSTEL. A nevétől eltérően korhatár nélkül váltható és a világ több mint 5000, Európában
3000 — itthon 150 — „fiatalos" szállóban lehet az igazolvány felmutatásával az adott ország árszínvonalához képest olcsóbb szállást kérni. Az
ifjúsági hotelek címét, komfortfokozatát, a szállás árát, a helyfoglalás rendszerét — az esetleges korhatár-korlátozásokat — és minden egyéb tudnivalót meg lehet tudni a youth hostel katalógusaiból. A helybiztosításhoz
10 forintért szállásfoglaló-levelezőlapot lehet venni.
Fiatalok — 12-25 év közöttiek — 300 forintért válthatják ki a nemzetközi
turisztikai kedvezményekre jogosító igazolványt, a GO 25 YOUTH CARDot. Az utazási költségekhez és étkezéshez adott 10-50 százalékos engedmény mellett a sportintézményeket, szállókat, múzeumokat is olcsóbban
vehetik igénybe az igazolvány tulajdonosai.

Az Eötvös-osztöndíjről
A Magyar Ösztöndíj Bizottság kezdeményezésére a kormány rendeletet alkotott a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj létrehozásáról. Ki
részesülhet az újfajta ösztöndijban? — kérdeztük dr. Boros Erzsébetet, a Müvelődési Minisztérium osztályvezető jét, a Magyar Ösztöndíj
Bizottság titkárát.
— Ez egy olyan ösztöndíj, ame- kiemelten fontos területek, de lényelyet a legtehetségesebb fiatalok kül- gében minden, a kiírásnak megfeleföldi utóképzésére, tapasztalatcse- lő jelentkezést szívesen fogadunk és
réjére alapított a kormány. A két vi- elbírálunk.
lágháború között Klebersberg Kunó
— Mennyi időre kérhető ösztönlétesített ilyen ösztöndíjat.
díj?
— Az első számú követelmény:
— 3-12 hónapra adható, és leg„a tehetség". Hogyan döntik el, feljebb fél évvel lehet meghosszabki a tehetséges és ki a még te- bítani. Indokolt esetben többször is
hetségesebb?
odaítélhető ugyanannak a személy— Éppen azért, hogy a döntés jo- nek.
gilag is megalapozható legyen, az
— Milyen országokba lehet öszadott szakmában vagy mű vészi tetöndijat kérni?
rületen nemzetközileg elismert ha— A magyar tudósok, mű vészek
zai vagy külföldi szakembernek kell rendkivül jó nemzetközi kapcsolatokigazolnia a pályázó tehetségét. A pá- kal rendelkeznek. Mindenki tudja,
lyázó megjelöli két ajánlóját, akik- hogy a maga területén a fiatal tenek a véleményét mi kérjük be.
hetségek tudásukat hol fejleszthetik
— Sok jelöltre számítanak?
a legjobban. Ezért a külföldi egye— Szeretnénk, ha sokan verse- tem, kutatóintézet, vagy más intéznyeznének az Eötvös Ösztöndíjért, mény fogadókészségét és a várhajó volna, ha az ország legjelesebb tó költségeket a pályázónak magátudósai között is kialakulna egy nak kell igazolnia.
egészséges vetélkedés, melyikük— Mennyi pénz áll a bizottság
nek van több olyan tehetséges, fiarendelkezésére?
tal tanítványa vagy munkatársa, aki
— A kormány az ez évi költméltó lehet egy ilyen ösztöndíjra.
ségvetésből 100 millió devizaforintot
— Minden tudományos és mű - biztosított, a jövőben a költségvetés
vészeti területről lehet pályázni? helyzetétől függően ez az összeg
— A pályázati kiírásban lesznek elérheti akár az 500 milliót is.

Potyautas szisztéma

NEZŐPONT

V. Laci messze földön híres volt arról, hogy nagy potyázó. A potyautas szisztémát tökélyre fejlesztette. Minden reggel például valamilyen ócska ürüggyel végigsimogatta a nőnemű kollégáit. (A fiatalasszonyokat legtöbbször az értékes ruhaanyagból készült textília megcsodálásának trükkjével tapogatta meg.) A munkahelyi névnapok terülj,
terülj, asztalkáit rendszeresen „lekaszálta", annak dacára, hogy az
ünnepeltek ajándékához valaha is hozzájárult volna.
Potyaleső protokoll gyomra mindent befogadott, függetlenül attól,
hogy a dínom-dánom apropója a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója vagy éppen március 15-e méltó megünneplése volt.
Emberi kapcsolatait aszerint alakította, hogy kitől lehet kölcsönkérni
pénzt, vagy fűnyírót, ki ad potyajegyet színházba.
A napokban találkoztunk a metrón. (Természetesen akkor is potyázott.) Menetjegyre, utazási bérletre évek óta nem költött. Kiszámította
ugyanis magának, ha egyszer-egyszer cserbenhagyná a vizslaérzéke, s nem szimatolná meg már jó előre akár a mozgólépcsőn az
„alacsonyan repülő" civil(egyen)ruhába bújtatott ellenőrőket, akkor is
a büntetésekkel együtt, ezreléknyire csökkentheti tömegközlekedésre
szánt kiadásait.
Már a mozgólépcsőn hártunk, amikor röhögve mesélte, hogy X. Y.
képviselőjelölt asszony általános iskolás korú aktivistáival emblémás
ingpólókat osztogat az Ecseri úti metróállomáson (ő háromszor is újra
beállt a kígyózó sorok végére). Ezután szakszervezeti témakörök feszegetésébe kezdett. Nem leplezte a szakszervezetekkel szembeni
örökös ambivalenciáját. Az intézetükben megkötött kollektív szerződés novumait ugyan elismerte, de a végkielégítés mértékének kiszámításakor „nem voltatok elég éberek", a bértáblázat jó lenne, de a
grádics kiinduló pontját „kiharcolhattátok volna egy tisztességesebb
összegre", „figyeljetek jobban a nyugat-európai szisztémákra" — mondta végezetül...
V. László 1988. július 17-én kilépett a szakszervezetből. Megnyugtató volt számára az, hogy akár TUDOSZ, akár a TDDSZ programja
egyaránt őt is megvédi, ha pedig a szükség úgy hozza, képviseli
kutatói, munkavállalói érdekeit.
Kezdetben úgy hírlett, hogy nem kell szakszervezeti tagdíjat fizetni
a TDDSZ-ben, s ez felettébb csábító ajánlatnak tű nt, emiatt őszintén
kacérkodott a belépés gondolatával. Amikor azonban itt is elkezdtek
előbb arról beszélni, hogy „illenék megajánlani" egy bizonyos összeget tagdíj fejében, majd pedig ez már nem önkéntes dijjá változott,
végérvényesen elhesegette magától a szakszervezeti taggá válás mihaszna gondolatát.
Barátunk azóta kiválóan érzi magát. A potyautas munkavállalói
szisztéma fenntartását nyugdíjba meneteléig (2004. augusztus 15éig) tervezi megőrizni. Szívesen osztogat addig is jótanácsokat szakszervezeti embereknek. Őszinte szívvel drukkol a szakszervezetnek,
hogy végre európai lépték ű szociális megállapodást kössenek a munkaadókkal és az állammal.
V. László abban reménykedik, hogy a magyar szakszervezetek
vezetői közül senkinek sem jut eszébe olyan világszerte elfogadott
gyakorlatot követni, mint ahol például a kollektív szerződés hatálya
csak a szakszervezet tagságára terjed ki...
(dura)j

