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A szakszervezetek
és a fordított történelem

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
és mozgalmának ezt a megA Demokratikus Chartát,
Pomogáts Béla:
gy őz ődését és felel ősségét
mint a civil társadalom önvénem csökkentheti semmiféle
delmet szolgáló intézményt,
Lábhoz tett esernyővel
kormányváltozás és politikai
Konrád György hasonlította
átalakulás. A Chartának a jöannak idején eserny őhöz,
amelyet kinyitunk, ha eső vagy zá- hadonászó komisszárjaik vezényle- v őben is figyelnie kell a politikai hapor érkezik, és becsukunk, ha de- tével randalíroztak a rádió és a te- talom letéteményeseinek és intézr űs az id ő. Akkor én nagyon is levízió előtt. Jó visszaemlékezni ményeinek tevékenységét, ellen őrizegyetértettem ezzel a hasonlattal: a március 15-éket megélő esti össze- nie kell a szabadságjogok érvényeCharta ugyanis nem fegyver, még jövetelekre is, midőn ugyancsak sok sülését, képviselnie kell a tizenhét
csak nem is önvédelemre való harci tízezer ember fejezte ki ragaszko- pontban megfogalmazott 1991-es eleszköz, hanem szelíd esernyő, a dását a negyvennyolcas március veket. így mindig igen figyelmesen
polgári lét kelléke, a civil státus eszményei s értékei, mindenekelőtt kell vizsgálnia és mérlegre tennie a
sajtószabadság, a véleménynyilváhasználati eszköze és szimbóluma. a sajtó szabadsága mellett.
Az eserny ővel persze verekedni is
lehet, általában mégsem ártó célzattal viszi magával az ember, pusztán
az időjárás apró támadásai ellen kíván általa védekezni, s jól tudjuk, a
közép- és kelet-európai régióban a
I. Ardasír átveszi
politika nemegyszer az id őjáráshoz
a hatalmi jelvényt
hasonlatos.
Ahuramazdától
Most ez az eserny ő becsukva pi(Perzsa kő dombormű részlete,
hen, talán az előszobában, a fogasra akasztva, de azért ne felejtsük
239-241 körül)
otthon, ha kimegyünk a politika és a
történelem túlságosan is hirtelenül
változó ege alá. A Demokratikus
Charta eddig is jól tudta, hogy mikor kell kinyitni és mikor becsukni
A Charta semmiféle politikai párt- nítás szabadságának megvalósuláaz ernyőt, és voltak emlékezes pillanatok, amikor ez az ernyő nem nak nem kötelezheti el magát, lé- sát, és fel kell emelnie szavát a
pusztán felfogta a zavaros felh ők- vén, hogy elkötelezettséget a de- mostanra ellenzéki helyzetbe szorult
zuhatagot, hanem mint- mokratikus politikai értékek, a civil konzervatív csoportok véleménynyilből
ha szét is oszlatta volna a fellege- társadalom szabadsága, az emberi vánításának szabadsága, e szabadket. így 1992 szeptemberében is, jogok érvényesülése iránt kell tanú- ság intézményesített lehetőségeinek
amikor a Charta imponálóan fegyel- sítania. Azok iránt az értékek iránt, meg őrzése és megteremtése melmezett és békés tömegdemonstrá- amelyeket 1991 szeptemberében lett. És ha netán azt tapasztalná,
ciója riasztotta vissza azokat a ki- közreadott tizenhét pontja rögzített, hogy valaki vagy valami megsérti
sebb csoportokat, amelyek sepr űvel és a magyar társadalom figyelmébe ezeket a szabadságjogokat, a deajánlott. A Chartának mindig, a je- mokratikus értékeket, természetesen
Egy tudományos bázis
lenben is ezeket az értékeket és jog- ugyanazzal a bátorsággal és er ővel
szomorú sorsa
elveket kell védelmeznie, ezért az a kell fellépnie, ahogy ezt tette korábban a konzervatív kormányzással
viszony, amelyet a kormányzattal, a
a jobboldali demagógiával
Kutatóintézet helyett mindenkori kornánnyal, a legjobb és vagy
szemben.
legdemokratikusabb kormánnyal kiszálloda?
Az esernyő most csukva van, realakít, alapvet ően kritikai. Ugyanis mélhet őleg nem kell majd kapkodva
Kínjában a felszámolóbiztos már nincs és nem lehet olyan hatalom, kínyitogatni: a hatalom polgári és társzállodaépületként kínálja a Magyar amely ne szorulna rá a közvéle- sadalmi ellenőrzésére, az értelmiség
Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti In- mény, a civil társadalom, a polgári kritikai megnyilatkozására mindtézet volt veszprémi központját. A szervezetek ellenőrzésére, túl azon azonáltal szükség lesz a jöv őben is.
megyeszékhely legszebb helyén; ha- az ellenőrzésen, amelyet a parla- Ez az eserny ő, amelyet hol kinyitalmas parkkal, parkolóval rendelke- mentarizmus, a többpárti berendez- tunk, hol becsukunk, ugyanis a civil
ző épület tulajdonképpen alkalmas kedés, a mindenkori ellenzék jelent. társadalom egyetlen hatékony fegylenne hotel céljára. De a kisebbA Demokratikus Charta aláíróinak vere.
nagyobb laboratóriumok átalakítása
nagy veszteség a tudományos kutatói infrastruktúrának. Ám nincs mit
tenni, a hitelezőket valahogy ki kell Félszázezer pályakezdő állás nélkül
elégíteni — véli a Pénzintézeti KözEz ideig nem készült országos előrejelzés arról, hogy az idén végző
pont felszámolóbiztosa, Budavári iskolások közül hányan tudnak elhelyezkedni, hányat tart el továbbra is a
László.
család, netán munkanélküliként regisztráltatják-e magukat — tudtuk meg
Az egykor határainkon túl is jól is- a Munkaügyi Minisztérium illetékesétől.
mert MAFKI felszámolása 1992 okAz Országos Munkaügyi Központ legutóbbi, májusi adatai szerint jelentóberében kezdődött. Adóssága már leg 52 512 pályakezdő van munka nélkül. Köztük tízezerrel több a férfi,
meghaladta a 100 millió forintot. El- mint a nő. A legtöbben a fővárosban — 7093 volt a diák — nem tudtak
apadtak az intézet kutatási megren- még egyszer sem elhelyezkedni. Budapestet Borsod-Abaúj-Zemplén medelései, s már vagyonának jelentős gye követi, ahol 5473-an kapnak munkanélküli-segélyt. A legkevesebb
részét is felélte. Ezután volt egy (1267) pályakezdő Vas megyében van munka nélkül.
csődegyeztetés, ahol felcsillant a reMájusban 2162 volt diákot regisztráltak a munkaügyi központok.
S. B. P.
mény arra, hogy a 150 fős kutatóintézet fennmarad, ám éppen a kisebb
összeget hitelezők ragaszkodtak a
A pályakezdő munkanélküliek iskolai végzettsége
felszámoláshoz. Rosszul tették.
A kutatóintézet csak nem akar elkelni. Nem sikerül tető alá hozni a
Budapesten
Az egész országban
legkézenfekvőbb megoldást, hogy a
2 119
Veszprémi Egyetemé legyen, mert
26 549
Szakmunkásképző
469
2 721
az oktatási intézménynek nincs rá
Szakiskola
1 518
8 538
Szakközépiskola
pénze. Így kényszermegoldásként a
271
2 592
Technikum
felszámolóbiztos, a MAFKI profiljá2 456
10 804
Gimnázium
tól igencsak eltérő tevékenységek161
954
Főiskola
hez adja bérbe a főépületet. Néhány
100
349
Egyetem
laboratóriumban jelenleg „maszekká"
7 094
52 507
Összesen:
vált kutatók dolgoznak, másutt cipőfelsőrészt készítenek vagy kozmetikai anyagot csomagolnak, raktárak,
Forrás: Országos Munkaügyi Központ
kiskereskedelmi egységek is találhatók az egykori patinás kutatóintézetben. A MAFKI-hoz két kísérleti
üzem tartozott, az egyik Veszprém- Vállalkozó kutatókat?
ben, a másik Péten. A vállalati bizA Német Szövetségi Kutatási Technológiai Minisztérium két 50-50 ezer
tos sajnálkozva mondta, hogy ezekmárka értékű kutatási eszközt ajándékozott a szegedi és a miskolci Bay
re sem talált vevőt, mint ahogyan a Zoltán Intézetnek. A mű szereket a Német Szövetségi Köztársaság budafélig kész gyártósorokra sem. Gon- pesti nagykövete, Otto-Raban Heinichen ünnepélyes keretek között adta
dot okoz az üzemek mellett találha- át a szegedi Bay Zoltán Biotechnológiai Intézetben.
tó, mintegy 1200 tonnányi veszélyes
A nagykövet utalt rá, hogy a két ország között a tudomány területén is
hulladék is. Ezt előbb ártalmatlaní- igen szoros a kapcsolat. A mű szerekért, valamint az eddigi segítségért
tani kellene. Eddig senki sem pá- Pungor Ernő, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány kuratóriumályázott a MÁFKI nagy értékű, s bi- nak elnöke mondott köszönetet. Annak a reményének adott hangot, hogy
zonyos tekintetben egyedülálló mű- a két ország közötti együttműködés tovább fejlődik, elősegítve az alapítszaki könyvtárára és műszaki folyó- vány célját: a tehetségek támogatását. El kell érni — mondta —, hogy a
irat-gyűjteményére sem, s ezt vég- fiatal szakemberek ne csak a kutatómunkában legyenek járatosak, hanem
vállalkozókká is váljanak.
képp fájlalja Budavári László.

A szakszervezeti mozgalom lényegében a 19. században jött létre, a
munkavállalók védelmére, az egyre erősödő vadkapitalizmussal szemben. Nagy szerepük volt a kapitalizmus humanizálásában, abban, hogy
nem következett be az a világforradalom, amelyre Marx és Engels 1848ban, a Kommunista Párt Kiáltványában szólította fel a világ akkor csakugyan elviselhetetlen helyzetbe került proletárjait. A kommunista, vagy ha
tetszik szocialista világrendszer a Föld egy jelentős részén később létrejött, de már egészen más módon, s más körülmények között, mint ahogyan azt a marxizmus klasszikusai megálmodták. A szocializmusban a
szakszervezetek — mint minden más egyéb — a monolitikus politikai
rendszer részei voltak, felvállalva annak bizonyos funkcióit, elsősorban a
szociális szolgáltatásokat.
A szovjet mintájú szocialista világrendszer összeomlásával, s a területére benyomuló kíméletlen, gyarmatosító jellegű „nascens" vadkapitalizmussal a szakszervezetekre — kezdetben úgy tűnt — megint a múlt
századi hősi szerep megismétlődése várt volna. A rekapitalizációt azonban nagyon megnehezítette volna egy új eröre kapó, klasszikus szakszervezeti mozgalom. Az ilyesmit az új kapitalista hatalom egyszerűen nem
engedhette meg magának, annak ellenére sem, hogy ma már a vadkapitalizmus ellen elsősorban nem a gyakorlatilag megsemmisült kommunizmus, hanem többek között II. János Pál pápa is harcol.
Az újkapitalizmus nem is engedett. Ezért állnak úgy Magyarországon a
szakszervezetek, ahogyan állnak.

Detre Csaba
Magyar Állami Földtani Intézet

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete,
a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szervezete
és az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete

Állásfoglalás
A Magyar Tudományos Akadémia új alapszabályának
elkészítésér ől
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény országgyű lési elfogadása után szakszervezeteink okkal feltételezték, hogy
az MTA új alapszabálya a törvény betűjének és szellemének megfelelően, a működési szabadság, az önkormányzat és a demokrácia elvei szerint fog elkészülni. Okkal gondoltuk, hogy az alapszabály ezeket az elveket — a törvény előírásainak figyelembevételével — egyenlő mértékben,
hátrányos megkülönböztetés nélkül fogja alkalmazni, úgy az akadémikusokra, mint a kutatóhelyekre, úgy a tudományos osztályokra, mint az
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsára, úgy az akadémia elnökére, mint az
akadémia főtitkárára.
Sajnálatos és érthetetlen, hogy az alapszabály eddig elkészült változatai, köztük az a június 7-i keltezesű is, amit tudomásunk szerint a f őtitkár
egyetértése nélkül küldtek szét megvitatásra a tudományos osztályoknak,
ellentétesek az Akadémiai törvény szándékával és elő írásával egyaránt.
Ezek a tervezetek belülről szűkítik azt az autonómiát, amit a törvény már
megadott, a köztestületi taggá válás feltételeit adminisztratív eljárással
korlátozzák, feleslegesen centralizált, egyszemélyi vezetési rendszert építenek fel, feleslegesen bővítik a hivatali (titkársági) szervezetet, törvényellenesen csorbítják a főtitkár jogait és korlátozzak hatáskörét, súlyukhoz
és jelent őségükhöz képest elnagyoltan foglalkoznak a kutatóhelyekkel és
az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsával.
Aligha szükséges különösebben bizonygatni, hogy az Akadémiai törvény nem véletlenül a közgyűlést ruházta fel az akadémia minden fontos
tisztségviselőjének a megválasztásijogával. Ebből ugyanis a főbb tisztségviselőknek elsősorban nem az alá- és fölérendeltsége, hanem együttműködésük elve és kötelezettsége következik.
Az Akadémiai törvény nem véletlenül intézkedett úgy, hogy az elnöknek
és a főtitkárnak jól megkülönböztethető tevékenységi kőre van, és egyaránt a közgyűlésnek felelnek tevékenységükért. Ez a biztosítéka ugyanis
annak, hogy a tudományos munka műhelyeinek, a kutatóhelyeknek megvalósuljon az autonómiájuk, működési feltételeik a kor követelményeinek
megfelelően alakuljanak át.
Szakszervezeteink, amelyek az 1993. évi közalkalmazotti tanácsi választások eredményeképpen törvényesen képviselik az MTA-hoz tartozó
közalkalmazottaknak — köztük a tudományos fokozattal rendelkezőknek
is — a munkavállalói jogait, nem nézhetik kívülállóként és szótlanul mindezeket, melyek nemcsak a munkavállalói jogok közvetlen és közvetett
megsértésére fognak vezetni, hanem a magyar tudományosság jövőbeli
alakulására is hátrányos következményekkel fognak járni. Elképzelhetetlen, hogy az MTA alapszabályai a törvénnyel ellentétesek legyenek, és a
köztestület, a kutatóhelyek törvényes lehetőségeit korlátozó rendet vezessenek be. Kérjük ezért az akadémia méltán köztiszteletben álló vezetőit, működjenek együtt a törvénynek, a tudományos közvélemény elvárásainak megfelelő, a tudományok művelése korszerű feltételrendszerét
biztosító alapszabályok elkészítésében.
Véleményünk szerint az alapszabály tervezetét nem egy alkalmi elnöki
bizottságnak, hanem az akadémia és a kutatóhelyek legszélesebb köreit
reprezentáló, a tudományos osztályokból és az AKIT-ból delegált megbízottakból álló alapszabály-bizottságnak kellene elkészítenie. (Egyébként
is szükség lenne egy állandó alapszabály-bizottságra az alapszabályügyek jövőbeli kezelésére. Ezt is a rendkívüli közgyűlésnek kellene majd
megválasztania, működési rendjét maga az alapszabály rögzíthetné.) De
ha már így alakult, még most sem késő az alkalmi bizottságot a fenti
elvek szerint kibővíteni. Mindenképpen feladatuk azonban az akadémia
minden választott tisztségviselőjével való egyeztetés.
Szakszervezetként mindezek miatt is igazolva látjuk azon törekvésünket, hogy a munkavállalói érdekvédelem — amely egy bizonyos szint
felett már a kutatóhelyek védelmét is biztosítja — szerepet kapjon az
akadémia megújulási folyamatában. Ennek legális formáját az Akadémiai
Érdekegyeztető Tanácsban látjuk, ezért jogosnak tartjuk azt az elvárásunkat, hogy az AET érdekegyeztető és konfliktuskezelő funkcióját az új
alapszabály is rögzítse.
Az alapszabály-tervezetekhez fűzendő pontonkénti megjegyzéseinket
és javaslatainkat külön megfogalmazandó dokumentumban fogjuk összefoglalni. De addig is szükségesnek tartottuk ezen állásfoglalásunk azonnali megjelentetését abból a célból, hogy véleményünket az MTA minden
tisztségviselője és minden kutatóhelyi vezet ője időben megismerhesse.
Budapest,1994. június 15.

Az AOKDSZ elnöksége, a TDDSZ Akadémiai Választmánya,
a TUDOSZ elnöksége

Mi legyen a kosárban?
Mit tenne az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a kormánnyal kötendő gazdasági-szociális megállapodás
kosarában ?
Kérdésünkre a választ Kuti László „Haditudósítás" című rovatában, a 3. oldalon találhatják meg olvasóink.

SZÓSZÓLÓ

2

1994. JÚNIUS

MÁSODIK FÉLIDŐ
E rovatunkat a nyugdíjasok és a nyugdíjba készülő kollégáink figyelmébe ajánljuk!
állampolgári jogon?

Nyugdíjemelés

Alapnyugdíj

Átlagosan nyolcszázalékos nyugdíjemelést
javasol a parlamentnek elfogadásra a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat közgy űlése. Az
emelést január 1-jétől visszamenőleges. Szeptemberben kapnák meg az emelt nyugdíjat,
míg a január és augusztus közötti különbözetet novemberben folyósítaná a nyugdíjbiztosító. Mint ismeretes, a törvény szerint a nyugdíjakat minden esztendőben a várható nettó
keresetnövekedés arányában kell emelni. Ez
az idén a bruttó keresetek növekedése, valamint a személyi jövedelemadó változása miatt előreláthatolag 25-27 százalék körül alakul. Figyelemmel az értékek bizonytalanságára, az év eleji 10 százalékos, valamint a
nyugdíjemelések nehezen követhető, úgynevezett áthúzódó hatása miatt az év folyamán
egy újabb, legalább 8 százalékos nyugdíjemelésre van szükség. Annak érdekében,
hogy a nyugdíjasok semmiképpen se járjanak rosszul, a tényleges adatok birtokában a
közgyűlés döntése szerint novemberben újra
meg kell vizsgálni a kérdést. A testület javaslata szerint az emelésben mindazok a nyugdíjasok részesülnek, akik 1993. december 31én nyugállományban voltak. Pozitív változás,
hogy a nyugdíjemelés azoknak az özvegyeknek is járna, akik ez év folyamán veszítették
el nyugdíjas hozzátartozójukat, természetesen
amennyiben az illetö nyugdíjas volt. Az emelés felső és alsó határa változatlan marad,
bázisát az augusztusi nyugdíj képezi majd. A
javaslat megvalósulása érdekében — mint elhangzott — a parlamentnek legkésőbb augusztus elején döntenie kell a kérdésben. Az
öszi emelés egyébként mintegy 30 milliárd
forintos hiányt okoz a nyugdíjbiztosítási alap
költségvetésében, a megvalósításhoz ezért
mindenképpen szükség van a központi költségvetés tamogatására, illetve pótköltségvetés készítésére.
A közgy űlés döntött az új elnök személyéről is, miután parlamenti kepviselővé választása miatt Nagy Sándornak meg kellett válnia
posztjától. A testület a szintén MSZOSZ-es
Mészáros Tamást választotta meg, így ezentúl a közgazdaságtudományi egyetem 48 éves
tanszékvezető egyetemi tanára tölti be ezt a
tisztség et.

Háromlépcs ős nyugdfjrendszer: „építési idő" tíz év
— Az érdekképviseleti szervezetek szerint több tízezerre tehető azoknak az
idő s embereknek a száma, akik semmilyen nyugdíjat, járadékot nem kapnak.
Főleg kistelepüléseken, tanyákon élnek
sokan támasz, jövedelem nélkül. Tarthatatlan helyzetükön valamelyest javítana, ha — miként a választási kampány során a pártok sora ígérte — bevezetnék az állampolgári jogon járó
alapnyugdíjat. Kérdés azonban, hogy a
gazdaság jelenlegi állapotában van-e erre reális esély?
— A nemzeti alapnyugdíj az úgynevezett
háromlépcsős nyugdíjrendszer egyik fő pillére — mondja Szeremi Lászlóné, a Nyugdíjbiztosítási önkormányzat alelnöke. — Egyértelmű azonban, hogy ezt nem a biztosítottak
járulékaiból, hanem a központi költségvetésből kell majd finanszírozni. Az ország gazdasági-pénzügyi helyzetének ismeretében sajnos az feltételezhető, hogy a következő egykét évben erre nem lesz anyagi fedezet. Ett ől
függetlenül azonban feltétlenül meg kell kezdeni a mindenki szerint humánus megoldást
ígérő háromlépcsős nyugdíjrendszer kidolgozását, s legalább a főbb elvek tisztázását.
Az alapkérdések között természetesen arra is választ kell adni, hogy mennyi az az
összeg, amennyiből az idősek — egyedül
vagy társukkal — meg tudnak élni. Az már
most megállapítható, hogy önmagában az
állampolgári jogon járó nyugdíj kevés — ám
a „második lépcsővel", azaz a biztosítási
alapon szerzett járandósággal együtt tisztes
megélhetést nyújtana.
— A kidolgozásra váró rendszer tehát
nem azt jelenti, hogy a járulékot nem fizetőket majd eltartja
az állam?
— Nem, ilyenre a nálunk jóval gazdagabb országokban sem igen találni példát. Az persze jellegében más
dolog, hogy a központi költségvetési

— szociális segély formájában — jelenleg is
támogatja a rászoruló öregeket. Maga a háromlépcsős rendszer azonban éppen a biztosítási elv megszilárdulását eredményezi majd.
A második lépcsőként említett járulékfizetéssel szerzett nyugdíjrész garantálná a normális életvitelhez szükséges összeget. Akinek
pedig ezt meghaladóak az igényei, s előzetesen erre tud is áldozni, az az elgondolások
szerint, kizárólag önkéntes alapon — kiegészítő nyugdíjbiztosítást köthet. Ahhoz viszont,
hogy ezekből a járulékokból járadék, tehát
meghatározott összegű rendszeres juttatás legyen, legalább 10 évig kell a szerződésben
rögzített összeget fizetni. Más szóval: a háromlépcsős rendszer bevezetéséhez és gyakorlati működéséhez legalább egy évtized
szükséges.
— Visszatérve az első elemhez: a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat nem tudna valamilyen összeggel „beszállni" a
nemzeti nyugdíj finanszírozásába?
— Sajnos nem. Közismert, hogy az önkormányzat nem kapta meg a törvényben meghatározott vagyont, így annak hozadéka sem
áll rendelkezésünkre. Ha volna többletünk, akkor a régi nyugdíjasok szégyenletesen alacsony járadékát emelnénk föl.
Ráadásul egyre kevesebb a biztosított, sok
a munkanélküli, s a munkaviszonnyal rendelkezők jelent ős részét — éppen a magas tbjárulék miatt — minimumbérrel alkalmazzák.
További feszültségforrás, hogy öregszik a társadalom, mind több idős embernek kell nyugdíjat biztosítani a csökkenő járulékokból. Éppen ezért sürgető feladat a több lábon álló
nyugdíjrendszer mielőbbi kialakítása.

Mit kell tudni az Tőnyugdíjról?
Viszonylag rövid múltra visszatekintő ellátási forma az előnyugdíj, amely napjaink talán legsúlyosabb társadalmi problémájának,
a munkanélküliségnek köszönheti létrejöttét.
Azok vehetik ugyanis igénybe, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz, s munkanélküliként
a fiatalabbaknál jóval kevesebb az esélyük
az elhelyezkedésre.
A jogszabály kimondja: azok kérhetik előnyugdij megállapítását, akiknek legfeljebb 3
évük hiányzik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig — vagyis a legalább 57 éves férfiak
és 52 eves nők. Feltétel továbbá, hogy legalább 6 hónapja munkanélküli-járadékban részesülnek, s rendelkeznek az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, ami az érvenyes előírások szerint 15 év. (A munkanélküli-járadék, a képzési támogatás folyósításának időtartama is munkaviszonyban töltött
idönek számít. Végül feltétel az is, hogy az
érintett részére — ahogy a paragrafusok fogalmaznak — megfelelo munkahely biztosítására nincs kilátás.
Az előnyugdíj megállapítására a társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. Magát a jogosultságot a munkanélküli járadékot
folyósító szerv bírálja el, s az adja ki az erre
vonatkozó igazolást is. A juttatás összegét a
nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, illetve kirendeltségek állapítják meg, majd pedig havonta
folyósítják. Ha az érintett más, saját jogú társadalombiztosítási ellátásra is jogosult (rokkantsági nyugdíj stb.) elsősorban azt kell részére megállapítani. A rendelkezések azonban kimondják, hogy a kedvezőbb összegű
juttatást kel folyósítani. Mivel az előnyugdíj
kifejezetten a munkanélküliséghez kötődik, az
esetleges kereső tevékenység idejére szüneteltetni kell, ha az abból származó jövedelem
eléri a mindenkoriminimális bér összegét.
Az igénybevétellel kapcsolatos gyakorlati
tudnivaló, hogy az előnyugdíj öregségi nyugdíjnak minősül, ezért az igényléshez szükséges nyomtatványok azzal azonosak. A kérelmet a munkanélküli járadékot folyósító szervnek és az előnyugdíjat igénylő személynek
kell előterjesztenie. Megállapítását követően
megszüntetni, lemondani róla ugyanúgy
nemlehet, mint például a korengedményes
nyugdíjról.
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Miért változott
az akadémiai üdültetés térítési díjai?
Ez után érdeklődtünk telefonon Várkonyi Lászlónál, az MTA titkársága humánpolitikai osztályának vezetőjénél. A kapott tájékoztatás alapján a következőket tudtuk meg: az Országgyűlés — módosítva a
személyi jövedelemadó-törvényt — úgy döntött, hogy 1994. január 1jétől az udüléshez kapcsolódó munkáltatói támogatás után, ha ez
természetbeni juttatás, a kifizetőhelynek szja-t kell fizetnie, mely az
önköltség és a térítési díj különbségének 44%-a. Ezt az akadémia
központi költségvetési keretből jelenleg nem tudja fedezni.
Ezért került sor a térítési díjak emelésére.
A térítési díj emeléséről értesítő körlevélben külön szerepelnek a tudósüdülök és a hivatali üdülök. A tudósüdülőkben az emelés mértékéről a
pénzügyi főosztály előterjesztése alapján az MTA szociális bizottsága döntött. (A bizottság az akadémia tudományos osztályainak 1-1 akadémikus
képviselőjéből áll. Vezet ője az akadémia alelnöke.)
A hivatali üdülök térítésidíj-emelését az MTA titkárságának szakszervezeti bizottsága tárgyalta meg. (Ez a szakszervezet főként a titkárság köztisztviselői munkaviszonyú dolgozóit tömöríti.) Álláspontja szerint a 44%os szja-kötelezettség nagyobb hányadát központi keretb ől kellene téríteni, s csak egy mérsékeltebb üdülésidíj-emelés terhelhető a dolgozókra.
Mivel az akadémiának jelenleg nincs lehetősége a költségvetési támogatás növelésére, az emelt térítési díjakat — a tudósüdülőkhöz hasonlóan
— a hivatali üdülőknél is be kell vezetni. A hivatali üdülőkbe beutaltak
térítési díját a pénzügyi főosztály számításai és előterjesztései alapján az
MTA titkárságának vezető je fogadta el.
Az egyes üdülök térítési díjai különbözőképpen növekedtek. Legkisebb
mértékben, 120 Ft-tal, a világosi gyermektáborban nyaralóké nőtt, a legnagyobb mértékben a visegrádi üdülőben pihenőké, itt 500 Ft-tal emelkedett a napi térítési díj.

-loovan számítjuk az átlagkeresetet?
A Munka Törvénykönyve 151. szakasza szerint a szabadság időtartamára „a munkavállaló részére átlagkeresete Jár". Mit jelent az átlagkereset és hogyan kell kiszámítani?
Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévben
kifizetett munkabérek szolgálnak, mondja az MT. 152. szakasz 3. pontja.
Konyhanyelven ez a szabadság kivétele előtti évben felvett munkabér 1
hónapra esö átlagát jelenti.(Ha ennél rövidebb a munkaviszony, akkor a
megelőző negyedévben vagy megelőző hónapokban kifizetett béreket
veszik figyelembe.) Most még azt kell tudnunk, mit ért a törvény munkabér alatt. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 85. szakasz 6. h.
pontja szerint, ahol a jogszabály munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést és jutalmat Is érteni kell. A lényeg
tehát az, hogy az átlagkereset számításnál a jutalmat is, így a „tizenharmadik" havi fizetést is be kell venni az összegezésbe.
A törvény (MT) lehet ővé teszi, hogy az átlagkereset kiszámítására a
kollektív szerződés más szabályokat állapítson meg, ennek azonban az
a feltétele, hogy ez az előzőekben leírtaknál kedvező bb legyen a munkavállaló számára. Természetesen ezt az esetenkénti számítást nem
kézzel kell elvégezni, hiszen a munkaügyi csoportok, osztályok már mindenütt megfelelő szoftverrel felszerelt számítógépekkel dolgoznak.

tatóprofesszorokról „elfeledkezett",
ezt a méltánytalanságot most korriA kormány szóvivője nyilatkozott, gálták. Ezen túl a tudományos fokomiszerint „a kormány szorgalmaz- zattal rendelkező munkatársaknak is
za a közalkalmazotti törvény végre- jár ezentúl az Al 100%-a pótlékként.
•A rendelet adható illetménypótléhajtásának módosítását, biztosítandó, hogy a kutatóintézetek és egyéb kot állapít meg a tudom4nyos fokokutatókat foglalkoztató intézmények zattal rendelkezőknek. Igy a tudotudományos besorolású közalkalma- mányos főmunkatárs az Al fokozat
zottainak illetményét ugyanolyan el- 50-200%-át, a kutatóprofesszor és
vek szerint lehessen meghatározni, a tudományos tanácsadó az Al fomint a felsőfokú intézmények okta- kozat 200-400%-át kaphatja. Így
tóiét." (Népszabadság, 1994. június most már a felsőoktatásban és kutatásban ő sszehasonlítható beosz10.)
Mit takar ez a nyilatkozat? Azt, tásban dolgozók azonos illetményhogy a 49/1993-as kormányrende- pótlékot kaphatnak. A feltételes mód
let, amely a kutatóintézetek közal- azt jelenti, hogy kaphatnak, ha a
kalmazottaira vonatkozik, egyes munkahely előteremti rá a pénzt.
pontokon kedvezőtlenebb feltétele- Ezekre a pótlékokra a fedezet
ket biztosított, mint a felsőoktatásra ugyanúgy nem igényelhet ő a költvonatkozó 15/1992. MKM-rendelet. ségvetéstől, mint például a senior
Másodszor azt, hogy a kormány ta- cím, vagy a munkatársi, fömunkalán méltánytalannak ítélte a helyze- társi (nem tudományos!) címek után
tet, és 6 hónap múltával ezt a kü- járó címpótlékokra.
A kutatóintézetekre vonatkozó mólönbséget megszüntette. A felsőoktatásban a tudományos fokozattal dosító kormányrendelet megjelenérendelkező oktatók illetménypótlék- se előtt újabb rendelet látott napviban részesülhetnek: a tudományos lágot, a 13/1994. (VI.10.) számú
fokozattal rendelkező egyetemi ad- MKM-rendelet módosítja a felsőokjunktus és főiskolai docens az Al 0- tatási intézményekben foglalkoztatott
100%-át, a f őiskolai tanár és egye- közalkalmazottak osztályba sorolátemi docens az Al fokozat 150- sát. Ez a művelődési miniszter által
300%-át, az egyetemi tanár az Al aláírt rendelet tisztázza azt, hogyan
fokozat 300-500%-át kaphatja, a 10/ kell a technikusi végzettségűeket, il1993 (XI.19.) MKM-rendelet szerint. letve a laboránsokat besorolni, ha
A Magyar Közlöny 1994/65. száma azok felsőoktatási intézményekben
2262. oldalán jelent meg a Kormány dolgoznak. (Magyar Közlöny 1994/
92/1994. (VI. 17.) számú rendelete, 63. 2249. oldal)
„A technikusi munkakörökben fogamely módosítja a kutatóintézetekre vonatkozó 49/1994. (III. 26.) kor- lalkoztatott felsőfokú technikusi végmányrendelet több pontját. A szak- zettségű közalkalmazott besorolását
szervezetek kezdeményezésére a — amennyiben az nem minősül főrendelet kimondja, hogy nem tölthet iskolai végzettségűnek — a C fizebe vezetői beosztást az a közalkal- tési osztályra előírt középiskolai végmazott, „aki a munkáltatóhoz hason- zettség és a felsőfokú szakképesíló tevékenységet folytató, vagy a tés alapján kell megállapítani.
A munkakőr ellátásához szüksémunkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági tár- ges képzettség és besorolás szemsaság tagja." (Indokolt esetben ettől pontjából felsőfokú szakképesítéssel
egyenértékűnek kell tekinteni annak
el lehet térni.)
Vezetö állású közalkalmazott a közalkalmazottnak a képesítését,
ugyancsak nem lehet olyan gazda- aki 1945 és 1980 között ipari, mesági társaság vezető tisztségviselő- zőgazdasági, közgazdasági vagy
je, amelynek az őt foglalkoztató egyéb technikumban szerzett oklevelet, és legalább 10 évig szakkémunkáltató az alapítója, tagja.
A 49/1993-as rendelet a munka- pesítésének megfelelő területen dolköri pótlékok megállapításánál a ku- gozott."

Besorolási anomáliák

A TUDOSZ a technikusok besorolási értelmezése miatt még az év
elején állásfoglalást kért a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól,
de akkor még nem volt ilyen kikristályosodott állásfoglalás. A 49/1993as kormányrendeletre vonatkozó
ilyen irányú módosító javaslatunk is
értetlenséggel találkozott.
Talán ősszel több sikerrel járunk,
talán végre lesz igazi gazdája a költségvetési kutatóintézeteknek is.

A disszertációk
még beadhatók
A kormány 1046/1994. (VI. 24.)
kormányhatározatban a Tudományos Minősítő Bizottság elnökének,
titkárának és tagjainak kinevezését
az Akadémia Doktori Tanácsának
megalakulása napjáig meghosszabbította. Ez azt jelenti, hogy kandidátusi és akadémiai doktori disszertációkat a doktori tanács várhatóan decemberi megalakulásáig még lehet
beadni. (Magyar Közlöny, 1994/68.
2529.)

A TUDOSZ ELLA
és EMAIL számai
ELLA: 2979
EMAIL: h2979tudcd, ella.hu

Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(VIII. ker., Puskin u. 4.
II. em. 83.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
Július 27-én és augusztus
3-án szabadság miatt nem
lesz jogsegélyszolgálat.
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Csökkenő fogyasztás, növekedő infláció
Négy év a szociális piacgazdaság felé címmel összefoglaló kiadvány jelent meg a Pénzügyminisztérium megbízásából, a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével. Az érdekes kiadvány összehasonlító adatok tárháza, az elmúlt 4 esztendőre vonatkozóan.
Minden háziasszony (és háziférfi) állandó gondja, hogyan legyen képes
„a fogyasztói árváltozások kétszámjegyű ütemének" növekedésével lépést tartani úgy, hogy ezt a „jövedelmek hasonló ütemű növekedése nem
tudta követni."
A családok egyetlen módon tudtak és tudnak erre válaszolni, a fogyasztások csökkentésével. 1988-ban, a fogyasztói ártámogatások lényeges
csökkentésével, az általános forgalmi adó bevezetésével, a lakossági öszszes fogyasztás 4,2%-kal csökkent. 1989-ben kismértékben nött, azóta
ismét folyamatosan csökken. 1990-ben 3,6%-kal, 1991-ben 5,8%-kal, 1992ben 2,2%-kal.
1990-91-ben a lakosság fogyasztása nagyobb mértékben csökkent, mint
a jövedelme, a megtakarítások nőttek „a létbizonytalanság ellentételezésére, a kedvező kamatfeltételek vonzására". 1992-93-ban lassult a fogyasztás csökkenése, az emberek a megtakarításokat is kezdték felélni.
Ezt tekinthetjük úgy is, hogy csökkent a létbizonytalanság érzése, de úgy
is, hogy már nem tudták a kiadásaikat tovább csökkenteni.
Érdekes lenne a lakossági fogyasztás szerkezetét áttekinteni, amelynek
során mindenki összehasonlíthatná, hogy családi fogyasztása mennyiben
tér el az „átlagétól". Sajnos csak 1991-es adatokat találtunk, az árarányok változása azóta módosíthatta a szerkezetet, ha nem is alapjaiban.
Élelmiszerekre
34,33%
Elvezeti cikkekre
16,72%
Ruházkodási cikkekre
8,81%
Fűtési, háztartási energiára
7,91 %
Tartós fogyasztási cikkekre
11,94%
Egyéb iparcikkekre 20,3%-át fordította az átlagos család a kiadásainak.
Ugyanitt, a családi költségvetési fejezetben találtuk azt a táblázatot,
amely szerint a két felnőttből és két gyermekböl álló városi család létminimuma 1993. decemberében 47.900 Ft volt, ami 1989-hez viszonyítva
2,9-szeres növekedést jelent. Ez idő alatt az infláció 2,6-szoros volt, vagyis
a megélhetési költségek az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek.
A családok az elmult években leleményesen, és egyre praktikusabban
voltak kénytelenek forrásaikat felhasználni a család gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében
R. M.

Had itudósítás (helyett)
Mi legyen a kosárban?
Még mindig csak készülődünk, de már egyre komolyabban. Ugyanis a várható „gazdasági-szociális megállapodás"-ra, népszerű nevén a „paktumra" való felkészülés a
célegyenesbe ért.
Egy hónapot adtak maguknak a konföderációk, hogy
megfogalmazzák saját elképzeléseiket arról, miben kívánnak egyezkedni, miben kívánnak megállapodni, s mi az a
kérdés, amiben hajthatatlanok, ami nem képezheti semmilyen megállapodás tárgyát. Az oldal — megállapodás
szerint — a hónap utolsó napjaiban kell egymásnak elküldenünk saját álláspontunkat, s ez az anyaghalmaz fogja
majd képezni a közös álláspont alapját. Amelyet természetesen magunk közt még nagyon alaposan megvitatunk, először a július 6-i oldalegyeztetésen, hogy kialakítsuk a végső szakszervezeti álláspontot, melyet már a tárgyalópatnereinkhez is eljuttatunk.
Mivel e tudósítás írásakor még csak az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) álláspontja áll a rendelkezésemre, csak arról tudom önöket tájékoztatni. Azt hiszem ez sem érdektelen. Mindenesetre arra jó, hogy megismerjék miben gondolkodunk, mi az, amit fontosnak tart
az a szakértői csapat, amely az ÉSZT álláspont részleteit
kidolgozta, s miben gondolkodik az ESZI elnöksége,
amely a végleges szöveget összedolgozta. Természetesen a szövegnek még egyetlen mondata, egyetlen gondolata sincs „bebetonozva", és elképzelhető az is, hogy
valami nem jutott a készítők eszébe. Igy mindaddig, amíg
le nem zárulnak a tárgyalások, mindig lehet javítani, mindig lehet bővíteni, mindig lehet kiegészíteni. Csak tudnunk kell, hogy mit, illetve, hogy mivel. Ezért kérjük, észrevételeiket, kiegészítő, illetve módosító javaslataikat minél hamarabb juttassák el hozzánk, hogy érdemben beépíthessük a végleges álláspontunkba, illetve, hogy megfelelően képviselhessük azokat. Ezen gondolkodást megkönnyítendő, a továbbiakban ismertetem azokat a legfontosabb gondolatokat, melyeket az ÉSZT elengedhetetlenül fontosnak tart a tárgyalások során képviselni.
Az ÉSZT szerint a szakszervezeteknek a megállapodás(ok)-al a következők az elérendő céljai:
a) Az ország gazdasági helyzetének stabilizálása, a gazdasági növekedés, a feltétlenül szükséges munkahelyteremtő beruházások forrásainak, feltételeinek megteremtése.
b) Az ország lakosságát alkotó különböző érdekcsoportok (a munkavállalók, a nyugdíjasok, a fiatalok stb.) érdekeire tekintettel lévő jogi gazdasági, szociális környezet
kialakítása.
c) A szakszervezetek működésének jogi feltételei, az
érdekegyeztetés garantált rendszerének kialakítása.
Az ÉSZT alapvetően fontosnak tartja a gazdasági-szociális megállapodásokat, de nem mindenáron. Nem köthetünk olyan egyezséget mely tagságunkra hosszú távon
kifejezetten hátrányos. „A megállapodás(ok)nak elsősorban átfogó helyzetelemzésen alapuló társadalmi konszenzus megtpremtésére kell irányulniuk az Erdekegyeztető
Tanács (ET) piackonform döntéseinek sorozatán, ugyanakkor prioritást kell biztosítaniuk az oktatásnak, a kutatásnals, az innovációnak."
Az ESZI a tárgyalásokat és a megállapodásokat egyértelműen az ET rendszerén belül tudja elképzelni.
Az általános bevezető után az anyag az érdekegyeztetésssel foglakozik. Itt alapvetően fontos, hogy kölcsönösen elismerjük, hogy a múlt év elején, amikor a nhatok"
elfogadták az oldal alapszabályát, azzal legitimálták egymást. Véleményünk szerint az elmúlt idöszakban nem történt semmilyen fontos esemény, ami a kölcsönös elismerés fontosságát szükségessé tenné. Fel kell ismernünk,
hogy „most kifejezetten káros lenne, ha a nehezen kialakult szakszervezeti egységet megbontaná egy olyan ve-

Paktum kiskáté
Miért van szükség
társadalmi-gazdaság) paktumra?
A szociálliberális koalíció megalakulása kivételes alkalmat kínál a magántulajdonon alapuló, modern, szociális piacgazdaság viszonyainak
megfelelő, korszerű társadalmi érdekegyeztetési rendszer kialakítására. A két párt által követésre alkalmasnak talált módszer a magyar sajátosságokra épül, nem másolja sem
a szociális partnerséget tagadó felfogást, sem a piaci erők autonómiáját megkérdőjelező, úgynevezett
korporatív modellt. A koalíciós erök
felfogása szerint a szociális partnerségre épülő érdekegyeztetési rendszer a piaci erők mozgásának kiegészítője lesz, korrigálni fogja a piaci hatásokat. A válság súlyos következményeit kell a társadalomnak
megemésztenie az elkövetkezendő
néhány esztendőben, s ez az érdekegyeztetés fenntartása és továbbfejlesztése nélkül elképzelhetetlen.
Milyen fórumokon történjék
a folyamatos egyeztetés?
A hazai viszonyokból következően több, egymással versengő érdekképviselet szempontjait kell figyelembe vennie annak, aki valamiféle
egyezségre számít. A háromoldalú
— a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány részvételével folyó — érdekegyeztetés fenntartása
mellett a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megegyezniük a
leglényegesebb kérdésekben, mert
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enélkül nem lehet kialakítani a közös álláspontot.
Az előző kormányzat erösen vitatta az Erdekegyeztető Tanács szerepét, különösen kifogásolta a szakszervezetek jelenlétét e fórumon. A
szociálliberális koalíció a háromoldalú érdekegyeztetés mellett tört pálcát, mert úgy látják, hogy az előttünk álló időszakban — és várhatóan hosszabb távon is — ennek van
létjogosultsága. A háromszög „sokszögesítésére azonban nem gondolnak, annak ellenére sem, hogy más
társadalmi érdekképviseletek is
igényt tartanának arra, hogy bekapcsolódhassanak a társadalmi párbeszédbe. Ez utóbbiak számára az elkövetkezendő kormányzati ciklus
más megszólalási fórumokat teremt
majd, nem kívánja öket sem kizárni
a véleményalkotás lehetőségéből.
Az Érdekegyeztető Tanács foglalkoztatáspolitikai, bérkérdésekben, a
szakképzés és a szociális háló ügyében folyamatosan partnere lesz a
politikai testületeknek, részt vesz a
jogi szabályozásban is. Mindez
azonban nem jelenti azt, hogy akár
törvényalkotás kezdeményezésére,
akár a törvényhozás szuverenitásának korlátozására felhatalmazást
kapna az ÉT.
A tanács strukturális átalakításának dolgában, ügyrendjének módosításában mindaddig aligha lesz változás, amíg a három érintett fél e
kérdésben egyezségre nem jut.
Miről szóljon a társadalmi-gazdasági megállapodás?

télkedés, melynek során az egyes konföderációk azt bizonygatnák, hogy ők szakszervezetebbek a másiknál".
Véleményünk szerint mihamarabb rendezni kell a Költségvetési Intézmények Erdekegyezető Tanácsa (KIET) belső
ügyeit, illetve a KIÉT és az ET kapcsolatát is. Fontos, hogy
helyére rakjuk a dolgokat. Személyes véleményem szerint
fontos lenne, hogy elismerjük azt, hogy e két érdekegyeztető
fórum egyenrangú, de nem azonos szintű, intézmény.
Külön foglalkozik az ÉSZT-álláspont az ÉSZT érdekszférájába tartozók gazdaságpolitikai elképzeléseivel és az államháztartás reformjával.
Fontos, hogy hangoztassuk, az ÉSZT által képviselt területek abba a körbe tartoznak, amelyek az állam anyagi szerepvállalás a nélkül sehol a világon nem működnek.
A szociálpolitika területén a legfontosabb feladatok:
— a munkanélküliség kezelése,
— a mezőgazdasági dolgozók szociális helyzetének javítása,
— a nyugdíjak valorizálása, a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetésének és működésképességének javítása,
— az egészségügyi intézmények helyzetének és működésének javítása,
— az ifjúság szociális helyzetének javítása,
— a szociális juttatások értékállóságá nak biztosítása.
Külön kiemeli az állásfoglalás az ÉS
ZT érdekszférájába
tartozó munkavállalók foglalkoztatási és jövedelmi viszonyának, valamint szociális helyzetének javítását.
Munkatársaink foglalkoztatási, jövedelmi viszonyainak, szociális helyzetének javítása érdekében az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés az alábbiakat
szeretné behelyezni a megkötendő szociális paktum
kosarába:
A kívánatos összhang megköveteli, hogy a Közalkalmazotti Törvényben szereplő alapilletmény (Al) a mindenkori
országos minimálbérrel legyen azonos. A minimálbér közelítse, majd haladja meg a létminimumot. Az ÉSZT szorgalmazza, hogy megállapodás szülessen a három kategóriás minimálbér bevezetésére és a bérgarancia rendszere lépjen működésbe. Szükséges továbbá a Kjt. előmeneteli és illetményrendszerének reformja és folyamatos karbantartása.
Kívánatos, hogy megsz űnjön az a gyakorlat, hogy átmeneti bérmegtakarítással kell fedezni a Közalkalmazotti Törvényben biztosított 13. havi illetményt, jubileumi jutalmat, illet őleg betegszabadságra járó béreket. Az átmeneti bérmegtakarítást — az Államháztartási Törvénnyel összhangban —
kizárólag azon a helyen lehessen felhasználni, ahol az keletkezett.
Az ÉSZT reméli, hogy megvalósulnak a győztes pártok
részér ől elhangzott választási ígéretek, amelyek felemelkedésünk meghatározó tényez őjének tekintik az oktatás, kutatás és az innováció — mint stratégiai ágazatok — fejlesztését.
Az ÉSZT továbbra is fontosnak tartja, hogy az oktatási,
kutatási és innovációs területeken dolgozók létszáma a jöv őben már tovább ne csökkenjen. Tekintettel a feladatok nagyságára és sokrét űségére, ahol ez lehetséges, a létszámot
kismértékben emelni szükséges.
Az ÉSZT támogatja azt a jogos társadalmi szülői igényt,
hogy jelent ősen emelkedjék a felsőoktatásban részt vev ő hallgatók száma. Meger ősítjük korábbi álláspontunkat, amely szerint továbbra sem értünk egyet a tandíjfizetési kötelezettség
bevezetésével a nappali tagozaton. Az ÉSZT alapelve, hogy
a felsőoktatás finanszírozását alapvet ően a költségvetésből
kell biztosítani.
Az ÉSZT fokozottan részt vállal a munkanélküliek átképzésével kapcsolatos feladatokból, különösen a fiatalok átképzését segíti. Ebben a kérdéskörben tárcaközi egyeztetést javasol a MüM és a MKM között.
Az ÉSZT — küldöttgy űlési állásfoglalásának megfelelően — kiemelten kíván foglalkozni a tehetséggondozással és
támogatja egy népi kollégiumi mozgalommal egyenértékű tehetséggondozási program megindítását. Fontosnak tartjuk az
eltér ő helyzet ű régiók fiataljainak esélyegyenlőséget. A Felső-

Ez a szerződés a kormány, a
munkáltatók és a munkavállalók —
ezen belül a közigazgatási és társadalombiztositási önkormányzatok—
átfogó stratégiai egyezsége lesz,
amely a gazdaság, a társadalompolitika valamennyi lényeges kérdését
felöleli majd. Kiterjed a kormány politikai, stratégiai elgondolásaira, a reál- és nominálbérek alakulására, a
társadalombiztosítási járulékok és
juttatások mértékére, a munkanélküli ellátás szabályaira és összegére, az általános forgalmi adóra és a
személyi jövedelemadóra, sorra veszi majd az állami foglalkoztatáspolitika legfontosabb eszközeit, a nyugdíjjogosultság szabályait és a nyugdíjak mértékét, a családi támogatásokat.
Mi a garancia a végrehajtásra?
Noha a kezdeményezés a kormányé, a megállapodás felelőssége valamennyi érdekelt félé. A végrehajtást kölcsönös garanciák biztosítják,
de mindenekelőtt a felek politikai
szándéka, elkötelezettsége, hogy e
fontos kérdésekben meg lehessen
őrizni a társadalmi békét. A kormány
dolga hogy parlamenti többségére
támaszkodva a törvényhozásban és
a jogalkotásban egyaránt érvényre
juttassa e megállapodás paragrafusait, a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek pedig mindent
meg kell tenniük annak érdekében, hogy a maguk területén, a rendelkezésükre álló eszközökkel érvényesítsék majd a megállapodás
elveit.

oktatási Fejlesztési Törvényben kerüljön konkrétan
megfogalmazásra a tehetséggondozási program anyagi
igénye.
A mez őgazdasági, földtani kutatást és oktatást a
jöv őben ugyancsak stratégiai ágazatként kell kezelni. Éppen ezért az agrárszellemi bázis helyzetének és jöv őjének kedvező irányú fejlesztése az egyik legfontosabb agrárpolitikai kérdés.
Az agrár, valamint a földtani kutatások eredményei,
többségüket tekintve közcélúak, ezért piaci értékesítésük
korlátozott az egész világon. Ebb ől adódóan kormányzati
feladat a társadalom érdekében az agrár és a földtani
kutatás feladataival összhangban lév ő és az agrárgazdaság nemzetgazdasági súlyával azonos szellemi és tárgyi
töke megőrzése és kiszámítható stabil m űködésének biztosítása.
10. Valamennyi ágazatra vonatkozóan a fejlesztés és
innováció hatékonyságát rontja a vállalatok és kutatóhelyek felszereltségének hiányossága. A hátrányokat a hazai szakembergárda szellemi t őkével ma még nagyrészt
pótolni képes a műszaki fejlesztés biztosítására, de a
további fejlesztés akkor valósítható meg, ha növekednek

a költségvetési ráfordítások.
Ebből adódóan a kutatás-fejlesztés hatékonyabbá tétele elsősorban kormányzati intézkedéseket igényel:
— a kutatás-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek javítása,
— a kutatás-fejlesztés eredményeinek a termelésbe való
gyorsabb alkalmazásának ösztönzése,
— a kutatás-fejlesztés tevékenysége és er őforrások koncentrálása meghatározott húzóágazatokra.
11. Az ÉSZT törekszik arra, hogy az iskolafenntartó
egyházakkal kötendő együttm űködési megállapodás(ok)
keretében az egyházi oktatási intézményekben dolgozó
kollégáink részére a közalkalmazottakéval megegyez ő
munkafeltételeket teremtsenek. Az ÉSZT fontosnak tartja, hogy az alapítványi iskolákban és kutatóintézetekben
dolgozó kollegáink legalább a közalkalmazottakéval megegyez ő munkafeltételek mellett végezhessék oktató-kutató tevékenységüket.
72. Különös figyelmet fordít az ÉSZT a jöv őben az
egészségügy és szociális területen dolgozó ápoló személyzet, az egyetemi, f őiskolai tangazdaságok kísérleti
gazdaságok és üzemekben dolgozó munkavállalóink anyagi és erkölcsi megbecsülésére.
"i3.Az ÉSZT szükségesnek tartja a munkaviszonyt szabályozó törvények összhangjának megteremtését, a szakszervezeti jogosítványok bővítését (véleményezési jog
visszaállítását, a kifogásolási jog pontosítását stb.), az
ágazati kollektív szerz ődések lehet őségét a Kjt. hatálya
alá tartozó területeken, a kollektív szerz ődések kiterjesztésére vonatkozó szabályok pontosítását, a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményével kapcsolatos szabály egyértelm űsítését.
A lakosság jelenlegi szociális-gazdasági helyzetét ismerve, az ÉSZT elképzelhetetlennek tartja a bérstop bevezetését és a reáljövedelmek csökkenését.
Az ÉSZT ellenez minden olyan törekvést, amely a szakszervezetek törvényes érdekképviseleti eszközeinek bár-

milyen időre történő befagyasztását vagy felfüggesztését
eredményezné.
Végezetül megállapítjuk, hogy a lakosság jelenlegi szociális-gazdasági helyzetét ismerve, az ÉSZT elképzelhetetlennek tartja a bérstop bevezetését, és a reáljövedelmek csökkenését. Továbbá, hogy az ÉS
ZT ellenez minden olyan törekvést, amely a szakszervezetek törvényes
érdekképviseleti eszközeinek bármilyen idöre történő befagyasztását vagy felfüggesztését eredményezné.
Ennyit az előkészületekről, s az ÉSZT javaslatairól. Az,
hogy mi lesz az egésznek a sorsa, majd kiderül a júliusaugusztusi tárgyalások során, melyek hamarosan elkezdődnek. S, ha minden jól alakul, hamarosan ismét valódi
Q-ti
haditudósításokat adhatok.

SZÓSZÓLÓ
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Hajrá, Fradi!

Húrrá, nyaralunk!
A

családosoknak ajánljuk

— Hol pihenhetnének olyan egy- és kétgyermekesek, akik az erdős
környezetet kedvelik, de Igényeik között szerepel a mindennapos
strandolás Is?
— Az említetteknek a fővárostól alig 100 km-re található, sokak által
kedvelt galyatetői Nagyszálló összkomfortos szobáinak igénybevétele ajánlható, ahol házon belül fedett uszoda, szauna, kondicionáló terem vehető
igénybe. Előnyös, hogy a Nagyszállót hatalmas park övezi, ahol játszótér,
sportpálya — közöttük betonozott teniszpálya is — található. Itt, valamint
az erkélyeken is lehet napozni. Az itteni klíma leginkább az alacsonytátraihoz hasonlítható, emiatt különösen ajánlható a galyai tartózkodás az
urbanizációs ártalmaknak kitett városlakóknak, légző szervi és asztmatikus panaszosoknak. Hétfőtől péntékig lehetséges az igénybevétel félpanzióval, vagyis minimálisan 5 napra (négy éjszakára). Ilyenkor a térítési díj
a programokkal együtt — amelyben több gyalogtúra is szerepel felnőtteknek — személyenként 7180, míg a gyermekeknek 5460 Ft. Lehetséges
az igénybevétel víkendüdülésre is, péntek estétől vasárnap reggelig, amikor a tarifa félpanzióval, felnötteknek 3520, gyermekeknek 2570 Ft.
— Egyéb más, hasonló adottságú helyszín hol található?
— Ugyancsak összkomfortos körülmények között lehet vonzó áron nyaralni a soproni Szieszta Hotelben. Azok a házaspárok, akik legalább három, vagy ennél több éjszakára veszik igénybe a szállást, egy gyermekkel
— reggelivel együtt — a színes tévével felszerelt szobákban 3385 helyett
csak 2720 Ft-ot térítenek éjszakánként. Ha kétgyermekesek bérelik a
szobát, az ő díjuk a négy személyre — ugyancsak reggelivel együtt —
4000 helyett csak 3000 Ft, a szintén televízióval ellátott szobákban. A
szemben található Maróni Hotelben is egy- és kétgyermekeseket fogadhatnak összkomfortos szobákban, itt televízió nélküli szobák is bérelhetők, amelyet az egygyermekesek 2540, míg a kétgyermekesek 2800 Ftért vehetnek igénybe. Nem kerül lényegesen többe a színes televízióval
ellátott szoba sem, mivel ezekben az egygyermekesek tarifája 2760, míg
a kétgyermekeséké 3020 Ft. Mindkét soproni Hunguest-szálloda a város
zöldövezetében, a Lövérekben, erdei sétautak szomszédságában, a strandtól és a fedett uszodától mintegy 10 percnyire található. A soproni szubalpin klíma és a pormentes tiszta levegő kedvező élettani hatású szív- és
érrendszeri, valamint légzőszervi panaszosok számára.
— Vajon miképpen lehet Igényelni az említett Hunguest-szállodákban
a szobákat?
— A helyek telefonon is leköthetők az igénylés sorrendjében. Galyatetőn a (06-37) 376-011, -012; továbbá faxon a (06-37) 376-015, a soproni
Szieszta Hotelben a (06-99) 314-260 telefonon és a (06-99) 316-923
faxon, míg a Maróni Hotelben a (06-99) 312-549 telefonon, továbbá a
(06-99) 341-182 faxon.

Külföldi kedvezmények
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 szállás igazolvány, 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.

HegyvidéM táborozás
A Hunguest két fővárosi (VI., Dózsa Gy., út 84/B és VI., Bajcsy-Zs. út
55.), valamint 19 vidéki, főként megyeszékhelyeken található utazási irodáiban általános iskolások is vásárolhatnak részvételi jegyet csoportos
pihenésre. Három kedvelt hegyvidéki táborba még mindig el lehet jutni: a
Vas és Zala megye határán fekvő Mikosszéplakra, a Soprontól és Kőszegtöl egyaránt 25 km-re található Röjtökmuzsajra, valamint Sátoraljaújhelyre. Valamennyi helyen a turnusok tíznaposak, az idöpontok VI. 25—
VII. 4, VII. 5-14, VII. 15-24, VII. 25—VIII. 3, VIII. 4-13, valamint
VI11.14--23. Azon csoportok vásárolhatnak 20-30 gyermek számára részvételi jegyet, akik gondoskodnak a 7-14 éves korosztály utaztatásáról,
felügyeletéről. A térítési díj napi négyszeri étkezéssel együtt személyenként és turnusonként 4000 forint. A pedagógusok szállása és étkezése
díjtalan.

Emlékérem
A Magyar Állami Földtani Intézet alapításának
125. évfordulója alkalmából
emlékérmet bocsát ki igen korlátozott számban

A kezdetektől fogva — Isten tudja miért — nem jelent meg sporttémájú írás a Szószólóban. Most
kivételt teszünk. Munkatársunk
szemtanúja volt Kispesten a Fradi kupagyőzelmét követö rendörattaknak. Szerencséje volt:
ugyan nem rajta múlott, de nem
„ruházták meg", megúszta. Tapasztalatait, véleményét leírta a
Szószólónak.
Annak ellenére, hogy nehéz lenne bármi újat felfedezni a fradiszurkolók meccs előtti-alatti-utáni rituális viselkedésében, a rendőrök
még mindig képesek rácsodálkozni
erre a menetrend szerinti pontossággal lezajló koreográfiára.
A rendőrségnek a Magyar Kupa
idei döntőjén játszott szerepével
kapcsolatban az volt a legszembet űnőbb, hogy egyáltalán nem derült
ki, vajon mire is kaphattak parancsot. Azon természetesen lehet (és
fognak is) vitatkozni, hogy például a
„biztosító szolgálatban" részt vevő
rendőrök létszámának és összetételének meghatározása, vagy a „csapaterő" parancsnoka személyének a
kijelölése a rendőrség szolgálati szabályzatának megfelelően történt-e,
vagy sem. De a lényeg az, hogy —
és itt akár el is tekinthetnénk attól,
hogy teljesen ártatlanokról vagy éppen b űnözőkről van szó — mindenki számára nyilvánvaló volt a rendőrség fellépésének nagyfokú szervezetlensége és dilettantizmusa. Az
erőszak minden formájában félelmetes. De az amatör, műkedvelő brutalitás öncélúsága miatt még inkább
irracionális, tehát kiszámíthatatlanabb, felfoghatatlanabb, mondhatni
embertelenebb.
A rendőrségi törvény szerint „a
csapater ő alkalmazása során a
rendör a csapaterő parancsnokának
utasítása szerint köteles eljárni" . Éppen ezek az utasítások (vagy ezeknek az elmaradása) azok, amelyek
aztán végképp anarchikussá tették
a helyzetet. Rendfenntartás, majd
rendcsinálás ürügyén olyan konfúziót tudtak teremteni a pályán pillanatok alatt, hogy — ha éppen nem
folyt volna vér — egy tortadobálós
film valamelyik jelenete is kikerekedhetett volna belöle. (Népszava: „A
rendőrség tagjai — a kommandóstól a tornaból felmentett, csapott vállú szakaszvezetőig — egyedi, remélhet őleg utánozhatatlan tettet vittek
véghez.")
Az történt, hogy alig negyed órával a mérkőzés lefújása előtt, a pálya teljes hosszában, a fradiszurkolókkal szemben, egymástól
három méter távolságban,120 fekete gyakorlóruhás biztonsági őr állt
fel (némelyikük kutyával), lehajtott
arcvédővel, pajzsát maga elé tartva. Az utolsó utasítás, amely még
jelezte, hogy itt a háttérben valahol,
valakik a rendőrök irányítására is törekednek, az volt, hogy a falanszter
felállása után nem sokkal elrendelték a pajzsok lábhoz tételét. Ettől
kezdve viszont tudatos cselekvésüknek a legcsekélyebb jelét sem lehetett felfedezni. A mérkőzés lefújásakor meglódult 2-300 fös ünneplő
csoport a sorfal bal oldali szárnyán
átjutva azonnal a pálya-túloldalán lévő Fradi kispadot vette célba. A rendörök némelyike — vérmérséklettől
függően — ütött, mások — főleg,
ha látták, hogy több szurkoló is jutna rájuk — meg sem mozdultak,
vagy éppen félrealltak. A sorfal gyorsan felbomlott. A berohanók csak
annyiban törő dtek a rendőrökkel,
hogy ki tudják kerülni őket. Arról,
hogy megtámadták volna, és ezzel
védekezésre kényszerítették volna
öket, a későbbi rendőrségi jelentősen kívül senki nem tudott. Mivel a
biztonsági őrök sorfalának jobb oldalánál egy darabig még kivártak az
ünnepelni szándékozó szurkolók, itt
egy ideig még fennmaradt a sorfal.
Ok akkor kerültek kínos helyzetbe,
amikor már nemcsak előttük, de mö-
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gőttük is megjelent az ünneplő tömeg. Ettől kezdve a biztonsági őrök
teljesen tanácstalanok voltak. Valószínűleg az ebből adódó félelemérzetük váltotta ki a számukra legkézenfekvőbb reagálási módot: ütöttek.
A biztonsági őrök, a rendőrökkel
együtt mintegy ötszázan (további hét
kardlapozó lovasrendörrel megerősítve), a céltalan, válogatás nélküli
brutalitás bemutatóját tartották.
(Nyilasi, Nap TV: „eltorzult arccal
szaladgáltak összevissza, egy megzavarodott társaság benyomását keltették"). Régen tapasztalt konszenzus alakult ki a másnapi lapok kommentárjaiban is e botrány minősítésekor. Leggyakrabban Pozsony nevét írták le, de Pinochet diktatúrája
is összehasonlítási alap lett. Ha a
fegyelmi vizsgálatnak sikerülne is
minden rendőrségi parancs és intézkedés szak- és jogszerűségét kimutatnia (és miért ne sikerülne?), a
rendőrök a szolgálati szabályzat egy
pontját minden bizonnyal megszegték. Annak 175. pontja szerint
ugyanis „a rendör ügyeljen arra,
hogy a testi kényszer alkalmazása
ne fajuljon verekedéssé, ne sértse
a rendőri tekintélyt"...
Miben tévedtek végzetesen a
rendőröket harcba küldő parancsnokok? Mindenekelőtt abban, hogy saját maguk számára sem tisztazták,
hogy egyáltalán kit, kitől kellene
megvédeniük. Amíg csupán összeverekedő szurkolókat kellett szétválasztaniuk, addig tiszta volt a képlet. De Kispesten — ahogyan a Kurír írta — 34 hazai szurkoló volt kíváncsi a 0:3 után számukra már
szinte tét nélküli meccsre. Volt viszont tízezer ünnepelni jött fradista,
akik átlagos szurkolás mellett vár-

ták az eufóriát kirobbantó hármas
sípszót. A fradi-játékosokat akarták
volna megvédeni a rendörök saját
szurkolóiktól? A „zöld sasok" sértődtek volna meg legjobban, ha a Bközépbeliek nem tépik le róluk a kupagyőzelem után a mezüket. („Már
ünnepelni sem lehet?" — kérdezte
Nyilasi.)
Ebben a szigorúan öntörvényű
ünnepi rendetlenségben kívánt a hatalom mindenáron egy, a saját felfogása szerinti rendet teremteni, de a
helyzetet felfogni, megérteni képtelen módon teremtettek véres zűrzavart. Az ünnepi asztal közepére felkerült a rendörcsizma. Két évvel ezelőtt a bajnokság sorsát eldöntő
győztes diósgyőri meccs után az ottani rendőrfőkapitány diplomáciai érzékét dicsérte, hogy a stadionból
visszavonta a rendöröket: legyen ez
a fieszta a fradisoké. Most Kispesten nem tudták elképzelni, hogy a
rendetlenségnek is lehet struktúrája. Pedig (legyen egy kis politológiai
felhangja is a kérdésnek) ennek a
felismerésére saját fontosságukra is
rádöbbenthetné a rendőröket. Sajó
András szerint ugyanis a rendetlenség „megteremti azt az alapot, amely
a hatalom társadalom-ellenőrzési jogát, egyes területeken monopóliumát
igazolja, amennyiben a hivatalos, ám
elérhetetlen rend megteremtésére
állandóan mozgósítani kell és lehet".
Mondhatni — bár ez jelen esetben
senkinek sem vigasz végső fokon
így épülhet be morálisan a véresre
vert fradidrukker „rendetlen" értékvilága a rendőrség legitimációs rendszerébe. Mindenesetre egymásra
vagyunk utalva.
Révész Béla

G?

NÉZŐPONT
szerkeszt ő rovata

Dicsfényalakok a B-közép szektorból

A: egyszerű glória, B: Fradi fényháromszög, C: élő személy négyszögletű glóriája, D: kívül zöld, belül fehér pergamentekercs, E: franzstadti fésüs-kagylós, F: sugaras FTC-rombusz, G: gyöngyös B-közép
ékköves, H: H mint hatszögletű Fradika-ökonomikus szextáns, I: lézer
fénysugárküllős drukker, J: feminista fieszta szűzi glória, K: halálnak
halálával halsz (figura etimologica), ferencvárosi keresztglória, L: magasztos, ékes, azaz ahogy azt egy egyszerű Fradi-szurkoló mondta:
Fiat institia, pereat mundusl (Legyen igazság, mégha belepusztul is
a világ!)

Magyar rendőrjelvény

q1.4411.441k11

Az érmeket egy többnapos nemzetközi konferencia keretében bocsátja
ki a MAFI az idén szeptemberben. Az esemény fővédnöke Göncz Árpád,
a Magyar Köztársaság elnöke. Az érmek aranyból, illetve 900-as ezüstből
készülnek, kétoldalasan, 4,5 cm átmérővel. Az ezüst emlékérem ára 3000
forint, az arany emlékéremé 70 000 forint. A MÁFI szívesen ad további
információt telefonon. Megrendeléseket levélben, faxon és telefonon is
elfogadják. Tel./fax: 251-5669; levélcím: 1442 Budapest, Pf. 106.;
ügyintéző: Maros Gyula.
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A fog és az agyar a védekezés és az agresszió képességét: az erőt
szimbolizálja. Átvitt értelemben az „égi táplálék" megragadását, a tökéletességre törő lényt is jelképezi. A kaukázusi oszétok egyik mondájában a nemi erőt egy b űvös fog szimbolizálja. A görög mitológiában (a thébai Kadmosz, majd később laszón) sárkányfogakat vet el
a földbe, s ezekből az átlagosnál erősebb harcosok kelnek életre
(akiket a harcias spártaiak őseinek tartottak). A magyar rendörök,
miután Kispesten megütköztek a Fradi-szurkolókkal, elhatározták: egy
tibeti fametszetről származó rendőrjelvényt hímeztetnek zöld-fehér szí, nű kispesti műselyemfonálból az egyenruhájukra.
(dura)

