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Mostoha sorsú kutatás-fejlesztés
Mind a vállalatoknak, mind a kormányzatnak növelni kellene
a kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat. Az ilyen célú kiadá-

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Bürger Gábor:

Döntnökök és szakértők
Egyéni vélemény — kérdőjelekkel
Lehet, hogy közhelynek számít,
de id ő nként nem árt emlékeztetni
arra, hogy a rendszerváltás legfontosabb lényege (mert hiszen kétségtelenül több lényege is van): a
tulajdonváltás. Ennek csak egyik
követelménye, hogy az állami tulajdon nagy részét magántulajdonná
kell átalakítani, a privatizáció szükségességével szinte mindenki
egyetért. Távolról sincs egyetértés
viszont abban, hogy kik, vagy milyen szervezetek jussanak hozzá az
állami tulajdonhoz, de abban sem,
hogy az állam elsősorban mire fordítsa a privatizációs bevételt. Az
els ő kérdéscsoportban arról van
szó, hogy milyen meglévő , vagy
„leend ő' tulajdonosi csoportok jussanak el ő nyhöz,
ezen belül pedig
arról, hogy a külföldi t ő ke, vagy pedig
a belföldi érdekcsoportok kapjanak
nagyobb lehet őséget. A második kérdéscsoportban a t ő
választóvonal a
stabilizáció és a
modernizáció, a
restrikció és a gazdasági növekedés
igénye között húzódik. Ez a két kérdéscsoport egymás
között is sok kérdést vet fel: piaci
legyen-e a privatizáció, vagy kedvezményes? Készpénzes,
vagy
olyan, ami majd
csak újabb hitelterheket jelent? Csak
új technológiát hozzon, vagy munkahelyeket is teremtsen? A privatizációs bevételek az
adósságok csökkentését szolgálják-e elsősorban, vagy a veszteséges cégek feljavítására és a modernizáció állami finanszírozására
fordítsák-e ezeket? Ha mindkettőre, akkor milyen arányban, milyen
sorrendben és az egyes döntések
mekkora kifutási id ő t igényelnek,
azaz mekkora szerepe kell hogy
legyen a türelemnek? És a számunkra, bérb ő l, fizetésb ő l élő k
(meg-nem-élők) számára mik a lehet őségek, hol vannak a kitörési
pontok?
Azért sorolom ezeket a kérdő jeleket, mert arra szeretnék rámutatni, hogy véleményem szerint az
1989-90-es fordulat után most érkeztünk el a munkavállalókat legkeményebben érintő kérdések csak
jó esetben kedvező bb, de nagyobb
valószín űséggel erősen hátrányos
megoldásának id őszakába. Majdnem minden — munkanélküliség,
infláció, a jövedelmek és a vagyonok szélső séges megoszlása a
középrétegek és az értelmiség lecsúszása, a társadalombiztosítás
elszegényedése, vagy mindennek
az ellenkez ő je —, a privatizáció (és
az államháztartás reform) optimális
és sokfelé figyel ő végigvitelét ő l
függ. De vajon fel vagyunk-e erre
készülve? Nekem úgy t ű nik, az
eddig eltelt idő ben az érdekérvényesítésre talán inkább volt jellemző a nekikészülés, a társadalmi és
törvényi keretek megteremtése, az
érdekegyeztetés történelmileg új
feladatával való ismerkedés. Mára
azonban megerősödtek a tulajdonosi csoportok, amelyek növekedési lehető séget, több nyereséget
követelnek; ugyanakkor pedig elszántabb lett a legnagyobb tulajdonos, az állam, arra, hogy megszabaduljon veszteségeitő l. Ilyen körülmények között bizony már nem
megfelelő ek az eddig alkalmazott
munkavállalói érdekvédelmi stratégiák — amik talán inkább csak taktikák voltak. Azt hiszem, hogy ma
már kevés a védekező álláspont, a
„nem" állandó hangoztatása. Erre
is szükség van, de egyre inkább rá
kellene térni a diplomatikus „igen',

azaz a mi érdekeinknek megfelelő
alternatívák kiválasztására, megjelenítésére és hangoztatására, hogy
pozitív eredményeket is fel tudjuk
mutatni. De ehhez először (vagy
egy idejűleg) meg kell újítani az
érdekegyeztetés mai módszereit.
Bármennyire is képesek lennénk
rá, nem tudunk eléggé szakszerű ek lenni, nem tudunk eléggé megfelelni a feljebb említett szigorodó
körülményeknek, mert az érdekegyeztetés folyamatában szét van
választva egymástól a szakért ő i
csoportosulástól, legalábbis a munkavállalói oldalon. Nem szándékosan persze, hanem a „körülmények' olyan hatalmánál fogva,
amely több időt biztosít a felkészü-

lésre a munkaadóknak és a kormánynak egyfelől, id őzavarba hozza és rögtönzésre kényszeríti a
szakszervezeteket másfelől. Hiába
vannak szakértő i munkacsoportok
és azokban a szakszervezeteknek
jó szakemberei, ha ezek egy másik
„idősíkon' és egy másik feladatcsoportosításban m ű ködnek, mint
a döntéshozatalban részt vev ő
„debatterek'. Igenis, úgy kell ezen

Az európai kultúrában betöltött
vezető szerepére oly büszke Franciaország példája azt bizonyítja,
hogy a költségvetési deficit lefaragására, illetve a kiadások csökkentésére irányuló kormányzati törekvések egyik következménye éppen
a kultúra támogatására szánt
összeg megnyirbálása lehet. A párizsi kulturális minisztérium költségvetése az állami kiadások 1 százalékától tavaly 0,93 százalékra esett
vissza, bár az összeg még mindig
meghaladja a 2,5 milliárd dollárt. Az
egyes m ű vészek támogatására
ugyanakkor 1994-ben 5 százalékkal kevesebb pénzt fordítottak, mint
az előző évben. A német politikusok ugyancsak serényen fáradoznak a kultúra támogatására szánt
évi 7,2 milliárd dolláros költségvetés lefaragásán, Nagy-Britanniában
pedig a becslések szerint 1993 és
1996 között 8 százalékkal esik
vissza a kulturális szféra állami finanszírozása. Vajon az európai
döntéshozók az amerikai országos
m ű vészi alap támogatásának drasztikus lefaragására irányuló republikánus törekvések láttán váltak az
eddiginél sz ű kmarkúbbá?
Aligha. A m űvészetek fölötti állami gyámkodás továbbra is az európai politikai kultúra része, és jószerivel senki sem vitatja, hogy a kormánynak központi szerepet kell
vállalnia a kulturális terület pénze-

változtatni, hogy a munkavállalói
oldal szakért ő i által el ő készített
anyag tényleges muníció, hajlékonyságot biztosító eszköz lehessen a
tárgyalók kezében. Meg kell teremteni a külön munkavállalói szakértői
döntés-előkészítést, annak érdekében, hogy a tárgyalók mást is
mondhassanak, mint amit a szemben ülő oldal fontosnak tart. Ma az
a helyzet, hogy a szakértő i csoportok döntés-elő készítése a háromoldalú érdekegyeztetés közös döntését készíti elő , és csak egyetlen jó
döntést feltételez. Tényleg csak
egyetlen jó döntés van? Akkor is,
amikor ellenérdekű felek ülnek egymással szemben?
El kellene gondolkoznunk azon,
hogyan lehetne a következő hónapok és évek követelményeinek
megfelelő együttm ű ködést kialakítani a szakért ő k és a döntéshozók
között. Jó alkalom lehetne erre a
TUDOSZ május 6-ra tervezett küldöttgyű lése. Jó lenne ezt a küldöttgyű lést a szakszerű tényfeltárás és a
döntésre méltó javaslatok versenyeztetése jegyében megrendezni.
Ne összefoglaló
beszámolókat tartsunk, hanem hívjuk
a mikrofonhoz az
Érdekegyeztet ő
Tanács szakbizottságaiban dolgozó
szakértő inket egyegy témában, hadd
halljuk a speciális
részleteket
is.
Nagy érdeklő déssel és a lényeget
érintő en szólhatnának hozzá ezekhez
a küldöttek is, akik
méltán várják el,
hogy a szakszervezeti politikának ne
csak a hallgatói,
hanem az alakítói
is
lehessenek.
Mindezek alapján
végezhetnék el a
szintézist, a gyakorlati érdekérvényesítési következtetéseke levonását a szakszervezeti politikában jártas vezetőink. A
közalkalmazotti tanácsok megválasztása előtt álló tagságunk pedig
mélyebb bepillantást nyerhetne a
tő le messze zajló érdekegyeztetési
folyamatba, amit azok után talán
jobban értékelne. fly módon ez a
_kísérlet' talán sokunknak hasznára válna.

sok Magyarországon ugyanis a nyolcvanas évek végét ől fokozatosan csökkennek. Míg korábban évente a GDP 2 százalékát fordították Magyarországon kutatás-fejlesztésre, jelenleg ez az arány 1 százalékra esett vissza. Mindezt az a technológiai vizsgálat állapította meg, amelyet az OECD támogatásával a múlt évben folytattak Magyarországon.
Az OECD 1992-ben készítette el hazánkról a „ Tudomány-, technológia- ás innovációpolitika Magyarországon" cím ű országtanulmányt. Ennek az elemzésnek az egyik fontos javaslata volt, hogy készüljön egy
országos technológia audit, vizsgálat. Ezt az elemzést a múlt évben
végezték el magyar és OECD szakemberek négy ország — Ausztria,
Finnország, Franciaország és Németország — támogatásával. Az elemzés négy területre vonatkozott, a mezőgazdasági gép-, a m ű anyag-, az
orvosi műszer és berendezés, valamint a csomagolóanyag és a csomagológépek gyártásának átfogó vizsgálatára, versenyképességünk értékelésére.
Daniel Malkin, az OECD Tudományos, Technológiai és Ipari Igazgatóságának szakértő je szerint megállapítható, hogy Magyarországon a technológiai szint lényegesen magasabb, mint a K plusz F ráfordítások aránya. Ezt azzal indokolta, hogy hazánkban az oktatási háttér színvonala
meghaladja az európai átlagot. Ugyanakkor kifogásolta, hogy az iparvállalatok és az elméleti kutatóhelyek között nincs megfelelő kapcsolat. Az
elméleti kutatási eredmények általában nem hasznosulnak a gyakorlatban. Ezért javasolta többek között, hogy az e témával foglalkozó intézményrendszert szervezzék át hazánkban. Fontosnak tartotta továbbá
azt, hogy megfelelő mennyiségű és pontosságú adat álljon rendelkezésre minden területrő l, és ez összemérhető legyen az OECD-ben alkalmazott módszerekkel.
Nyíri Lajos, az Országos M ű szaki Fejlesztési Bizottság ügyvezet ő elnöke szerint hazánkban egyre növekszik a kutatás-fejlesztésre szánt
kormányzati pénzek aránya, miközben a magánszektor egyre kevesebbet vállal. A legutóbbi statisztikai adatok szerint 1993-ban a K plusz F
ráfordítások több mint 60 százalékát a kormányzat finanszírozta. Kutatás-fejlesztésre az idén várhatóan mintegy 5,2 milliárd forint lesz fordítható kormányzati pénzeszközökb ő l.

A tagországok ellenzik a mennyiségi el őírásokat

Francia hadjárat
az európai kultúra védelmében
Franciaországnak nem sikerült maga mögé állítania EU-bell szővetségeseit a hollywoodi kulturális imperializmus ellen folytatott harc legújabb ütközetében. Jacques Toubon kulturális miniszter mindazonáltal kijelentette, hogy Párizs továbbra Is kvóták felállítását tartja szükségesnek az amerikai filmek dömping.jének megfékezésére; szerinte előbb-utóbb a többi európai ország döntéshozói Is „kijózanodnak", és „realistábban" ítélik meg
a helyzet komolyságát.
Az Európai Unió kulturális minisztereinek kétnapos bordeaux-i tanácskozását követő en tartott sajtótájékoztatón Toubon az egységes
európai kulturális politika szükségessége mellett emelt szót, ami
szerinte egyfelő l a tengerentúli filmek és televíziós m űsorok beáramlásának korlátozását, azaz kvóták
felállítását jelentené.
Kezdeményezése azonban nem
váltott ki különösebb lelkesedést
kollégái körében. Egy dán diplomata szerint kvótáknak legfeljebb a halászati politika, nem pedig a kultúra
területén van létjogosultságuk. A tanácskozás résztvevő i elvetették az
1989-es „Televíziózás határok nélkül' direktíva szigorítására irányuló
francia javaslatot, amely kötelezővé

tenné az európai tv-társaságok számára, hogy legalább 50 százalékban a kontinensen készült programokat sugározzanak. Bár jelenleg
az egyes tagországok maguk döntik el, hogy érvényre juttatják-e a
korlátozást vagy sem, gyakorlatilag
valamennyien tartják magukat a
kvótához. A tanácskozás résztvevő inek többsége azonban nem
látta indokoltnak a kultúra EU-szint ű szabályozását, és a filmforgalmazás, illetve televíziózás terén
inkább az egyes kormányok dönté-

sére bízná a szabályozást. Abban
viszont megállapodtak, hogy duplájára, 400 millió ECU-re emelik a
MEDIA II. program keretében a
tagországok filmiparának támogatására szánt támogatást.

Változások az európai kultúrafinanszírozásban

elad(hat)atlan m űveinek felvásárlására megy el.

A nagyvonalúság határai

Nagy-Britanniában még a konzervatív Thatcher-kormányzat idején

A kontinensen még szinte el sem takarították a második világháború romhalmazalt, amikor Jean Monnet, az európai Integráció szülőatyja kijelentette: „Ha újjá akarjuk építeni Európát, a
kultúrával kell kezdenünk." A kulturális életben érvényesülő
állami szerepvállalás nyomán a mű vészek valóban nagyvonalú
kormányzati támogatást élveztek az elmúlt esztendőkben, ám a
Newsweek elemzése szerint meglehet, hogy a bőkezű szubvenciók Ideje végleg lejárt.
lésében. Csakhogy az elmúlt évek
recessziója, a jelenlegi vérszegény
gazdasági fellendülés, illetve a csak
egyre nagyobb 'költségekkel fenntartható nagyvonalú jóléti rendszerek az eddiginél megfontoltabb adakozásra kényszerítik a kormányokat. Az állami finanszírozás visszafogása mindazonáltal aligha lesz
olyan drámai, mint az Egyesült Államokban, ahol egyes konzervatív
politikusok a m ű vészetek kormányzati támogatásának szükségességét
is kétségbe vonják. Ám a bőségesen rendelkezésre álló hivatalos
forrásokhoz szokott európai mű vészek alighanem a kulturális kiadások csekély mérték ű visszafogását
is az ellenük elkövetett merényletként értékelik majd. Sőt, a források
szű kítése ellen folytatott harcukban
a lakosság támogatására is számíthatnak; amikor Berlinben tavaly

bezártak egy meglehetősen gyéren
látogatott, következésképpen súlyosan ráfizetéses színházat, a város
polgárai egy emberként álltak ki a
társulat mellett, és a helyi Der
Tagesspiegel egyenesen „kulturális barbarizmust' emlegetett.
A berlini Deutsche Oper igazgatója a támogatások további tervezett csökkentésére utalva kijelentette, hogy a város operaházai a tetszhalál állapotába kerülhetnek. Ehhez
persze az is hozzátartozik, hogy
Berlin városa évi 373 millió dolláros
költséggel négy operaházat, 29
színházat, továbbá hat szimfonikus
zenekart tart fenn, és a finanszírozásban mindössze 5 százalékos
csökkentést terveznek. Az önkormányzat emellett évi 6 millió dollárt
fordít az ott élő m ű vészek egyéni
támogatására, és ebbő l az összegb ő l 400 ezer dollár az alkotók

sem csökkentették számottevően a
kultúra finanszírozására fordított
költségvetési forrásokat. A jelenlegi vezetés pedig a nemrégiben
engedélyezett országos lottójátékból befolyó jelentős összegek egy
részét is a m űvészek támogatására fordítja, a m űvészeti tanács költségvetését például az idén 3 százalékkal, 300 millió dollárra emelték.
A kulturális lobby ennek ellenére
attól tart, hogy a büdzsé kiegyensúlyozására irányuló törekvések
jegyében a Major-kabinet el ő bbutóbb követi az európai trendet.
A drasztikus megszorító intézkedések ellen szól ugyanakkor, hogy
a legtöbb európai országban a
pezsg ő m űvészeti élet az idegenforgalom egyik éltető eleme, így a
támogatások csökkentésével megtakarított pénz kieső költségvetési
bevételként gyakorlatilag hatástalanítaná a takarékosság törekvést.
Franciaországban pedig rendkívül
erőteljes az amerikai „kulturális imperializmus' elleni fellépés igénye,
tehát — különösen a filmipar terén
— komoly érvek szólnak a szubvenciók további emelése mellett.

SZÖSZI.% 1

2
Munkavállalói nyugdíjpénztár
A Szószólóban többször foglalkoztunk már az önkéntes nyugdíjpénztárral, annak mű ködését szabályozó törvénnyel. Most a KSZSZ
székházában bejegyzett nyugdíjpénztárral ismertetjük meg olvasóinkat.

A tagdíj
1. A pénztár az alakuló közgyű lésen az alapszabály elfogadásával
és a tisztségviselők megválasztásával jött létre.
2. Az alapszabálynak — egyebek
mellett — meg kell határoznia a
tagdíjat. Ezt egységesen havi 500,forintban állapították meg. Ennél az
összegnél a tag vállalhat többet, de
kevesebbet nem.
3. A tagdíj megfizetésének menete:
a) a tag a belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj megfizetését,
b) a munkáltató a pénztárral kötött szerződésben vállalja a teljes
tagdíj átutalását,
c) a tag hozzájárul ahhoz, hogy
a munkáltató a tagdíjat az illetményéből közvetlenül levonja, feltéve,
hogy a munkáltató azt a tag pénztári egyéni számlájára befizeti (a tag
a munkáltatót megbízhatja az egyénileg vállalt többlet-tagdíj fizetésbő l
való levonására is),
d) a munkáltató vállalja ennek
teljesítését.
4. A vállalt tagdíj csökkenti a tag
illetményét.
5. A tagdíj mértékét a közgyűlés
módosíthatja.
6. A tagdíj a nyugdíjkorhatár eléréséig fizetendő, kivéve, ha tagsági viszony korábban, pl. a pénztárból való kilépéssel megszű nik. A
tag vállalhatja, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után a tagdíjat tovább
fizeti.
7. A tagdíj fizetése szüneteltethető. A szüneteltetés időtartama a
várakozási idöbe nem számít be.
8. A járadékszolgáltatás igénybevételéhez szükséges kötelező várakozási idő 10 év.
9. A tagsági jogviszony a várakozási idő letelte előtt kilépéssel nem
szüntethető meg. A várakozási idő
letelte után a tagsági viszony kilépéssel megszüntethető, a számlán
felhalmozott összeg kamataival
együtt egy összegben felvehető.

10. Azok a pénztártag munkavállalók, akik az állományi státusukra
tekintettel átmenetileg nem kapnak
munkabért (gyed, gyes, tartós betegállomány stb.), a tagdíj fizetését
joghátrányok nélkül szüneteltethetik.

A tagsági kör
1. A kilépő dolgozó a pénztári
számláját más pénztárba való átlépéssel átviheti.
2. A pénztártag halála esetére
kedvezményezetteket jelölhet. Ha
kedvezményezettet nem jelöl, halála esetén jogosulttá az örökösei
válnak. A kedvezményezett (örökös)
a felhalmozott összeget egy
összegben felveheti, vagy a tagsági viszonyt folytathatja.

A szolgáltatás
A tag a nyugdíjkorhatár betöltésekor a számláján kimutatott összeget egy összegben felveheti, illetve
a számláján lév ő összeg terhére
havi járadékszolgáltatást kérhet egy
általa meghatározott időtartamon
keresztül, ha a törvényileg elbírt 10
év várakozási idő letelt.

A pénztárban elérhető
magasabb megtakarítások

ciális vagy egészségvédelmükrő l
való öngondoskodás formájában
valósulnak meg, az állam válláról
jelentős társadalombiztosítási terheket vesznek le. Ezt elismerve, a
Pénztártörvény igen jelentő s személyi jövedelemadó, illető leg társadalombiztosítási járulékfizetési kedvezményekkel ösztönzi a pénztárak
alapítását és működését.
Nem fizet társadalombiztosítási
járulékot
• a pénztártag munkáltatója az
általa az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a tag javára tett
befizetés után, a munkavállaló teljes éves bér jellegű bevételei (juttatásai) 25 százalékának mértékéig, de legfeljebb év 500 ezer forintig terjedő en,
• a pénztártag, a munkáltatója
által a javára tett — a fenti mérték ű
— pénztári befizetés után,
(Pénztártörvény, 75. §)
• a pénztártag által fizetett tagdíjrész után levont 10 százalékos tbjárulék 25 százalékos adókedvezményt élvez.

Személyi jövedelemadó
kedvezmények
• A nyugdíjpénztár tagja az általa
vagy a munkáltatója által az á javára befizetett pénztári tagdíj 50 százalékát levonhatja az adójából, legfeljebb 100 000 forintig.
• A pénztárak szolgáltatása)
jövedelemadó-mentesek.
Egyéb adókedvezmények:
• A pénztár gazdálkodása eredménye után nem fizet társasági
adót;
• az egyéni számlákon nyilvántartott pénztárvagyon befektetései
a kamatadótól mentesek;
• a pénztártag halála esetén annak közeli hozzátartozója (az ún.
kedvezményezett, vagy ennek kije
lölése hiányában a törvényes örökös) a tag számláján levő pénzösszegre adómentesen jogosult.

A magasabb megtakarítások forrásai a következők:
• adó- és tb-kevezmény;
• non-profit szervezet, vagyis a
gazdálkodás eredményét 100 százalékig a tagok javára fordítja;
• a tagok számláján levő összegeket kollektívan, a biztonságosan
elérhet ő legmagasabb hozamok
mellett fekteti be;
• a működtetés költségeit igyekszik a lehető legalacsonyabb
A pénztár működésének
összegre lefaragni.

alapelvei
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nikai, politikai meggyőződés, kor és
nemek szerinti megkülönböztetés;
— az önkéntesség elve: pénztárat természetes személyek szabad
akaratukból hozhatnak létre, csatlakozhatnak hozzá, kiléphetnek
belőle;
— a kölcsönösség elve: a tagok
közösen teremtik meg a szolgáltatások fedezetét és azok igénybevételére azonosak a jogaik;
Minden tag egyben a pénztár
tulajdonosa is.
— a függetlenség elve: minden,
a pénztárat befolyásoló döntés
meghozására, kizárólag a tagok —
beleértve a munkáltatói tagot is —
szavazással jogosultak;
— a szolidaritás elve: a pénztártagok egységes elvek alapján megállapított tagdíjat fizetnek.

A pénztár gazdálkodásának
alapelvei
A zárt gazdálkodás elve: a pénztárba befizetett vagyon a tagok tulajdona. A vagyongazdálkodás kizárólag az alapszabályban meghatározott szolgáltatások szervezésere és teljesítésére irányulhat. A
gazdálkodást az alapszabályban
rögzített előírások és a tagok által
a közgy űlésen megszavazott pénzügyi terv szabályozza. A tagsági
viszony megszüntetése vagy a
pénztár felszámolása esetén a
pénztártag az alapszabály szerint
jogosult a számláján lev ő összegre.
A pénztárvagyon biztonságos
kezelésére és befektetésére vonatkozóan a Pénztártörvény számos
elő írást tartalmaz.
Havi tagdíj

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

Egyéni számlavezetés: a pénztártag által vagy a javára befizetett
összeget névre szóló számlán tartják nyilván, itt írják jóvá az adományokból és a befektetések hozamából a tagnak jutó hányadot is.
Pénzalapok képzése: a gazdálkodás kereteinek biztosítása érdekében a pénztár vagyonát kötelezően
három részre osztják fel:
a) a fedezeti alap, amelyen belül
az egyéni és a szolgáltatási számlákat vezetik, amelyet tehát a szolgáltatások fedezete céljából különítenek el;
b) a m űködési alap: amelyről a
pénztár a működési költségeit fedezi;
c) a likviditási alap: amely a pénztár fizetőképességét biztosító tartalékul szolgál.
A pénzalapok mértékét és felhasználását tartalmaznia kell az
alapszabálynak, illetve a közgyű lés
elé terjesztendő pénzügyi tervnek.
A Pénztártörvény számos védőintézkedést ír elő annak érdekében,
hogy a pénztártagok javára gyű jtött
és befektetett pénzösszegek a szolgáltatás Id őpontjában és a jogosultságnak megfelel ő teljes
összegben rendelkezésre álljanak.
A pénztártag számláján elhelyezett összegekre, pl. sem a pénztártag hitelező i, sem kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt.
A tagdíjakról és az érte várható
havi nyugdíjjáradék nagyságáról az
alábbi táblázatok adnak tájékoztatást.
Michalkó Péter,
a KSZSZ elnöke

Tíz év után,
felhalmozás
esetén

Havi bruttó járadék
10 évre
15 évre
20 évre

261
523
785
1 047
1 309

2
5
8
11
13

918
836
734
672
590

758
515
273
031
788

2
4
6
8
10

052
103
155
206
258

1
3
5
6
8

709
417
126
835
544

Adókedvezmények 1995- ben

A felsorolt befizetett tagdíjak 50%-os adókedvezményt élveznek, tehát
A tagok között érvényesül:
— a társulási elv, amely szerint az 1000 forintos havi befizetés esetén az ávi 12 000 Ft 50%-a 6000 Ft
A pénztártagok saját megtakarításai, amelyek a nyugdíjukról, szo- nem alkalmazható vallási, faji, et- vonható le az adóból.
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Új szolgáltatás — aranyszín ű klubtagsági kártya

Kedvezményes vásárlási lehetőség
Kizárólag a TUDOSZ-tagok részére

A► z akademiai
MTA doktora:
tlszteletdíj-pontosítás közgyűlés választásairól
A Szószóló előző számában írtunk az MTA hazai tagjai és az MTA
Doktora címmel rendelkezők tiszteletdíjáról. Körmendi Sándor, a napokban megszű nt Tudományos Minő sítő Bizottság helyettes vezetője
hívta fel a figyelmet arra, hogy nem
tértünk ki a rendelet hatálybalépése előtt már nyugállományban lévő
és azóta nyugállományban lévők
tiszteletdíja folyósítása közötti különbségre.
Az MTA doktorának az Al fizetési fokozat kétszerese, vagyis jelenleg bruttó 17 000 Ft, nettó 10 200
Ft (40% adósáv esetén) vagy nettó
9520 Ft (ha 44%-os az adósáv) jár
tiszteletdíjként.
Azoknak az MTA doktora címmel
rendelkezőknek, akik 1995. január
1-je után vonulnak nyugdíjba, a mindenkori Al kétszeresének fele,
vagyis jelenleg 8500 Ft tiszteletdíj
jár. Azoknak, akik 1995. január 1jén már nyugállományban voltak,
4000 Ft-tal alacsonyabb tiszteletdíj
állPpítható meg.
Az MTA doktorának járó tiszteletdíjat minden páratlan hónap végén folyósítják. Első alkalommal
március végénutalják át, ekkor az
első négy hónapra járó tiszteletdíjat küldik. Május végén a májusjúniusi tiszteletdíjak utalják.
Köszönjük Körmendi úr segítségét.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), amelynek megfigyelői státusú tagja a TUDOSZ, együttműködési megállapodást kötött az
MSI—GWC (Golden World Club) Magyarországon működő nemzetközi
hálózattal.
A klubtagságot egy aranyszínű kártya igazolja, amelyet a TUDOSZhoz tartozó minden szakszervezeti tag 3800 forintért örökérvény ű en
vásárolhat meg. Ezzel az egyszeri befizetéssel kedvezményes vásárlási
lehető séget szerez a hazai bolt- és szolgáltatási hálózatban, a nemzetközi piacon, az élet minden területén. A GWC-vásárlói kártya tulajdonosai akkor jutnak előnyhöz a vásárlásoknál, ha GWC-partnernél használják kártyájukat. A kártya megvásárlását a szakszervezeti tagok tagdíjként számolhatják el.
A GWC partnerhálózatának kiépítésénél fontos szempont volt, hogy
kártyaelfogadó helyként országos hálózattal rendelkező nagynevű cégek
és a kiskereskedelem képviselői egyaránt megtalálhatók legyenek. Partnereik között szerepel például a Csemege Jullus Meinl Rt. valamennyi
boltja, összesen 129 üzlet, a Cooptourist Rt. 31 irodája, a PORT-csoport
tagjaként a ROYAL-TRIAL Rt. 39 üzlete. A megyei ÁFÉSZ-boltok
folymatosan csatlakoznak a rendszerhez. Egyre több TÜZÉP-telep, áruházlánc kíván partnerként a rendszerben részt venni. Baranya és Tolna
megyében a DÁLIA áruházlánc szinte valamennyi áruháza szerepel elfogadóhelyként. Rendszeres információt ad a bő vülésről az MSI—GWC
Kft. gondozásában megjelenő, a magyarországi és nemzetközi partnerek címanyagát felölelő katalógus, amely az UNIO-ÁSZ Kft. kiadásában
kerül piacra, és így eljuthat minden kártyatulajdonoshoz.
Ezek a vásárlói kártyák csak a napi vásárlásokat számítva, és az
egyéni szokásokat figyelembe véve, éves szinten egy tizennegyedik
havi bérnek megfelelő megtakarítást eredményeznek a tulajdonosaiknak. Amennyiben valaki ruhát, cipöt, tartós fogyasztási cikket vásárol,
építkezik, lakását újítja fel, egy-egy alkalommal akár tízezres nagyság- Felvételi
rendű megtakarítást is elérhet a kártya használatával. Ez a mai gazda- költségtérítés
sági helyzetben nem elhanyagolható szempont. A segítség valóban
azoknál jelentkezhet értékben, akik a jogot megváltják.
A kormány rendeletet adott ki a
A TUDOSZ-tagok a kártya megvásárlásának Igényét a TUDOSZ felsőoktatási intézményekbe alapképzésre jelentkezők felvételi költcímén jelenthetik be. (TUDOSZ, 1088 Budapest, Puskin u. 4.)
ségtérítéséről. Mindazoknak, akik
1995-ben fels őoktatási intézménybe felvételire jelentkeznek, 1500 Ft
Gyerrektábor
felvételi költségtérítést kell fizetniEz évbén is szervezünk gyermektábort az Éger völgyébe. Turnusok: ük.
július 17-26. között és augusztus 4-13-ig.
A TUDOSZ ELLA
A TUDOSZ-iroda folyamatosan készíti a pályázatokat, mert az így
és EMAIL számai
összeszedett összegtől függ, mennyi lesz a szülők által fizetendő összeg.
Az önköltségi ár 13 ezer forint, „régi' táborozók 10 ezer forintot fizetnek,
ELLA: 2979
a TUDOSZ-tagok gyerekeinél szeretnénk még kedvezőbb térítési díjat
EMAIL:
elérni. Jelentkezni a TUDOSZ üdülési felelösöknél lehet.
h2979tuckl)ella.hu
Következő számunkban a kollégiumi lehetőségeket is ismertetjük.

Az MTA közgyűléseinek eseményeiről az elmúlt számban az MTI alapján tájékoztattuk olvasóinkat. (Az MTA-ről szóló törvény elfogadása óta
az MTA intézeteiben mű ködő szakszervezetek nem meghívottai a közgyűlésnek).
Vidóczy Tamás tiszteletreméltóan komolyan véve, hogy ő tudományos fokozattal rendelkező kollégáinak képviselő jeként tagja a közgyűlésnek, ELLA-n keresztül rendszeres tájékoztatókat készít a kutatói fórumról, illetve a közgyű lés eseményeiről. Ennek felhasználásával készítettük újabb tájékoztatónkat.
A köztestületbe bejelentkezett tagok létszáma 6730, közülük
— felső oktatási intézményben 2746,
— .akadémiai kutatóintézetben 817,
— a támogatott kutatóhelyeken 121 kolléga dolgozik.
Az akadémikusok létszáma 275.
Az előző számunkban közöltük az akadémiai kutatóhelyek működését
irányító testület névsorát. Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT)
elnöke az Akadémia fő titkára, aki gondoskodik az AKT határozatainak
végrehajtásáról. Az AKT három tudományterületi kuratóriumot hoz létre.
Róluk a kö'.•etkező számban írunk részletesen. Az AKT feladata, hogy a
kuratóriumok javaslata alapján javaslatot tegyen akadémiai kutatóintézet
létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére. A kutatóintézetek,
kutatóhelyek éves költségvetési, beruházási kereteire előterjesztést készít és többek között javaslatot tesz a kutatóintézet igazgatójának megbízására.
Az MTA-ról szóló törvény az Akadémiát törzsvagyonnal látta el, ezen
túl a „kincstári tulajdonban' lévő, az Akadémiára bízott vagyon kezelésével is megbízta. (A kutatóintézetek többsége ilyen rábízott vagyon.)
Az akadémiai vagyon kezelésére a közgyűlés megválasztotta a héttagú
vagyonkezelő kuratóriumot. Tagjai:
— Bod Péter (MTA Matematikai Kutató Intézet)
— Boross Zoltán (BME TTTK)
— Gadó János (MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézete)
— Gál Sándor (BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszék)
— Fülöp Géza (ELTE Könyvtártudományi Tanszék)
— Inzelt Péter (MTA SZTAKI)
— Pálinkás József (MTA ATOMKI)
A vagyonkezelő kuratórium alakuló ülésén Inzelt Pétert választotta
elnökül.
(A Vagyonkezelő Kuratórium tagjainak megbízása három évre szól.)
Az akadémiai vagyonkezelés szabályszerű ségének ellenő rzésére a
közgyűlés a köztestületi tagok közül héttagú felügyelőbizottságot hozott
létre. Tagjai:
— Horn Péter (Pannon Agrártudományi Egyetem)
— Kátai Imre (ELTE Komputer Algebra Tanszék)
— Kovács Ferenc (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechn. Tansz.)
— K őrös Endre ((ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
— Lőrinc Lajos (Államigazgatási Fő iskola)
— Székely György (ELTE Középkori Egyetemes Történelem Tanszék)
— Tuschák Róbert (BME Automatizálási Tanszék)
A választásnál kizáró ok volt az Akadémiával vagy intézetével, intézményével való munkajogi kapcsolat.
A felügyel őbizottság Tuschák Róbertet választotta elnökéül.
A Felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek tagjai a vagyonkezelő kuratóriumnak, az AKT-nak, az AKT kuratóriumának. Megbízatásuk három
évre szól.

SZÓSZÓLÓ
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Tudós élet - gyöngyélet?
Egyik országos napilapunk február utolsó hétvégéjén a
Szószólóból átvett adatokra hivatkozva jelentette meg az
alábbi írást.
A tudományos kutatás egyike a fizetésünkbál, az inflációt mily mólegmagasabb kvalifikációt megköve- don, hogyan tudjuk ellensúlyozni.
telő hivatásoknak. Vannak fejlett Közgazdász kollegáink segítségével
országok, ahol a tudósok - a tár- összeállítottuk az alábbi táblázatot,
sadalom jól felfogott érdekében - ami egyesekben további gondolaanyagilag is a legjobban megbecsült tokat ébreszthet, másokat számírétegek közé tartoznak. Bizonyára tásokra késztethet.
sokakban felötlik, hogy Európa-házAz árak emelkedését mindannyiba tartó hazánkban mekkora e leg- an aggódva figyeljük, de mégis
magasabb fokú szellemi tevékeny- meghökkentő, amint azt a TUDOSZ
ség becsülete?
táblázata kimutatja, hogy 1989-hez
Év elején, immáron a szokásos viszonyítva 312%-os az inflációs
áremeléseket várva latolgathatjuk, ráta. A táblázatból kiolvasható, hogy
hogyan, miként fogunk kijönni a a teljes munkaidő ben foglalkoztaÉv

1989
1990
1991
1992
1993
1994

Havl bruttó

átlagkereset
létmlnImum/fő
Inflációs
MTA
2 felnő tt+2 gyerek
ráta
(város)

10 571
13 643
17 934
22 294
27 173
39 541(5)

11 073
14 536
19 071
21 461
23 491
36 687

4 120
4 999
7 301
8 744
10 974
13 087

100
128,8
174,0
214,0
262,1
312

tottak havi bruttó átlagkeresete lépést tart az inflációval. Sajnos ez
nem áll a nettó átlagkeresetekre,
mivel a személyi jövedelemadók
sávjai nem követik az inflációt, bár
bevezetésekor - hazánkban már
hagyományos módon - erre vonatkozólag („minden szinten szinte
minden') ígéretet tettek. A puszta
számok mellett érdemes összehasonlításokat is tenni, hogy fogalmat
lehessen alkotni a tudományos dolgozók elkényeztetettségének mértékéről. Feltétlenül elgondolkodtató,
hogy amíg 1989 és 1991 között az
MTA kutatóintézeti dolgozóinak átlagbére 5-7%-kal még meghaladta
az országos átlagot, 1992-ben
3,7%-kal, 1993-ban már 13,4%-kal
volt alacsonyabb az országos átlagnál! A közalkalmazotti bértáblázat bevezetésével kapott 56%-os(!)
átlagbéremeléssel sikerült eljutni
arra a fantasztikus szintre, hogy
1994 novemberében a kutatóintézeti átlagbér „csupán' 8%-kal alacsonyabb, mint a gazdasági szférában dolgozók átlagbére.

(5) KSH 1994. november

3
1995. február 1-jétől érvényes

Közalkalmazottak illetménytáblázata
A1=8500 Ft, minimálbér=12 200 Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

12
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
17
18
19

A
200
200
200
200
200
750
600
450
300
150
000
850
700
550

12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25

81
750
600
450
150
850
700
550
400
250
100
950
800
650
500

14
15
16
17
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27

B2
450
300
150
850
550
400
250
100
950
800
650
500
350
200

17
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29

C
000
850
550
250
950
800
650
500
350
200
050
900
750

21
22
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34

D
250
100
950
650
350
200
050
750
600
450
300
150
000

E
25 500
26 350
27 200
28 900
30 600
32 300
33 150
34 000
34 850
35 700
36 550
37 400
38 250

34
35
37
39
40
42
43
44
45
45
46

000
700
400
100
800
500
350
200
050
900
750

Az Al-es szorzó változása
1994. december 31-én
1995. január 1-jén
1995. február 1-jén

A1=8000
Al=8500
A1=8500

minimálbér 10 500
minimálbér 10 500
minimálbér 12 200

1994. december 31-én a kötelező legkisebb munkabér 31,2%-kal volt
magasabb a közalkalmazottak illetményét meghatározó Al értékénél,
1995. február 1-jén pedig már 43,5%-kal

Idézet a Kjt.-ből
66§. 1. Az „A' fizetési osztály első (a továbbiakban: Al) fizetési fokozatának megfelelő illetményösszegét külön törvény határozza meg. Az
illetményt a megélhetés költségeinek figyelembevételével az Országgyűlés állapítja meg.
2. Az egyes fizetési osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz
növekvő szorzószámok kapcsolódnak, amelyek az Al fokozat alapulvételével határozzák meg a közalkalmazotti illetmény garantált mértékét.

A nettó bér változása

Haditudósítás
„A napokban végre egyetértés született a kormány szakértői és a társadalmi szervezetek érdekegyeztető tárgyalásán. A hivatalos közlemény szerint a tanácskozáson felszolgált pogácsa ugyan friss
volt, ellenben az üdítőitalos palackok nem voltak
eléggé lehűtve.' (Kurír Elefánt, 1995. február 18.
14. oldal). Ez a szöveg jelent meg az említett lapban EGYETÉRTÉS címmel. E tömör megállapítás
szinte egy az egyben ráillik az Érdekegyeztető
Tanács (ÉT) február 10-i ülésére. Ebben mindenki
egyetértett. A pogácsa - mint mindig - valóban
friss volt. Az egyéb témákban viszont nem született, és nem is születhetett egyetértés. Annak a
megfogalmazása is órákat vett igénybe, hogy miben és hogyan ne értsünk egyet. A január 27-i ÉTülés le nem zárt témáinak tárgyalására összehívott
plenáris ülés feladata ugyanis a Társadalmi Gazdasági Megállapodás (TGM) további sorsáról lefolytatandó konzultáció, a Munka Törvénykönyve
módosításainak újra tárgyalása, illetve az 1995. évi
bérajánlások mértékében történő megállapodás lett
volna. De kezdjük az elejéről.
A januári számban megjelent „Haditudósításomban" írtam, hogy amennyiben viszonylag rövid időn
belül nem tudjuk megtárgyalni és megegyezéssel
lezárni a TGM végleges szövegét, az értelmét
veszíti, el kell felejtenünk és helyette valami más
megoldást kell találnunk. Azt is megjegyeztem, hogy
szerintem már most késő van, és a TGM nem fog
megszületni. Úgy látszik nemcsak én gondolkodtam így. Jóformán még ki sem jött a nyomdából a
Szószóló januári száma, a kormány már be is jelentette, hogy nem lát esélyt a TGM megkötésére
és javasolja a tárgyalások lezárását. E bejelentés
híre éppen akkor jutott el hozzánk, amikor azt tárgyaltuk, hogy melyek lesznek a következő lépéseink a TGM-mel kapcsolatban. Tudomásul véve eme
új fordulatot, azonnal azon kezdtünk el gondolkodni, hogy most mit kell tennünk. Végül is egy rövid,
mindössze hét pontból álló szövegben fogalmaztuk
meg a munkavállalói oldal álláspontját, melyet aztán az ÉT-ülésen az oldal soros elnöke ismertetett
tárgyalópartnereinkkel. A szöveg lényege az volt,
hogy készen álltunk a társadalom- és gazdaságpolitika fő irányait, a legfontosabb intézkedéseket, a
részvétel lehetőségét, a terhek megosztását és a
megállapodás garanciáit rögzítő megállapodás megkötésére. Ehhez el is készítettük átfogó javaslatainkat, s partnereinkkel együtt komoly munkát végeztünk az ÉT szakbizottságaiban a részletek kimunkálásában. Megállapítottuk azt is, hogy a kormány részér ől nem teremtődtek meg a feltételek a
stratégiai tárgyalások megalapozott lefolytatásához,
hiszen a kormány középtávra szóló gazdasági programja még a mai napig sem készült el. Kijelentettük, hogy az Érdekegyeztető Tanács keretei között
folytatni kívánjuk a munka világát érintő kérdésekben a tárgyalásokat, és azt, hogy a továbbiakban
is igényeljük a meghatározó jelleg ű gazdasági,
társadalmi kérdésekben a konzultációt, és adott
esetben a megállapodás lehet őségét. Legvégül
felsoroltuk azokat a legfontosabb témaköröket,
melyekben felétlenül szükségesnek tartjuk a tárgyalásokat és az esetleges megállapodásokat.
A plenáris ülésen a tárgyalást a kormány oldal
képviselő je, mint a téma előterjesztő je kezdte. Kijelentette, hogy a TGM szerinte nem köthető meg.
Ugyanakkor megerősítette, hogy a kormány korábban elkötelezte magát a háromoldalú érdekegyeztetés mellett, s a jövőben is ehhez tartja magát.
Megállapította, hogy a tárgyalások nem voltak feleslegesek, és felsorolta az eredményeket. Ezek
gyakorlatilag azonosak voltak azzal, amit mi is meg-

állapítottunk. Javasolta, hogy készüljön egy közös
nyilatkozat, amelyben azt is rögzítjük, hogy elkötelezettek vagyunk a további háromoldalú tárgyalások iránt.
Ezek után a munkavállalói oldal képviselője ismertette a korábban már említett közös állásfoglalásunkat. Ekkor jött a meglepetés: a munkáltatói
oldal képvisel ői kijelentették, hogy nem látnak elégséges indokot a TGM feladására, a tárgyalások
befejezésére, és folytatni kívánják azokat. Ezért
tehát semmiféle záródokumentumot nem hajlandók aláírni. így már érdekesebb lett a napunk,
hiszen a meg nem egyezés szövegének a megfogalmazásában kellett egyetértenünk, s ehhez kellett megtalálnunk a megfelelő formát. Ennek a
módja pedig a szünetkérés, s az álláspontok szűkebb körű egyezetése. így is tettünk. A szünetben
aztán az oldalak képviselői, a szakértők és a sajtó
kirekesztésével visszavonultak egy másik terembe. Megegyezés nem nagyon született. Végül
különválva, az oldalak külön-külön megfogalmazták észrevételeiket. Ezek után már csak az oldalelnökök egyezkedtek. Majd mintegy két és félórás
szünet után visszavonultunk a tárgyalóterembe
megállapodni, legyen-e záródokumentum, vagy
sem, s ha igen mi legyen annak a szövege. Ennek
szellemében hosszas vita alakult ki a tervezett
záródokumentum els ő mondatáról. Végül megállapodtunk, s kés ő délután hozzáfoghattunk a
második napirendi pont tárgyalásához.
No, ez sem volt semmi. A kormány ugyanis a
januári ÉT-elutasítás után úgy döntött, hogy ismételten - természetesen kismértékű módosításokkal - megkísérli megtárgyalni és elfogadtatni a
Munka Törvénykönyve módosítási javaslatait. De
ezt a kísérletét sem koronázta siker. A munkáltatók még a napirendre t űzéstől is elzárkóztak, eleve reménytelennek ítélve a tárgyalás kilátásait és
a megegyezés lehetőségét. Nekik lett igazuk. Mi
úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk ezt a napirendi
pontot, azért, hogy lehetőségünk nyíljon szóban is
elmondani azt a különvéleményünket, amelyet az
előző tárgyalást követő ötödik napon eljuttattunk a
kormányhoz. Sajnos ezen szándékunk mérsékelt
sikert hozott. Nem tudtuk elérni azt, hogy tegyük
félre a mostani részleges módosítást, és megfelelő el őkészítés után a munkajogi szabályok egész
rendszerét átölel ő komplex módosítási munkához
fogjunk hozzá. Ebben ugyan mindhárman egyetértünk, de partnereink most sem akartak lemondani az esetleges módosításokról. Érdekes módon a munkáltatók - annak ellenére, hogy ellenezték a téma napirendre tűzését - egyre jobban
belelendültek a kérdések megtárgyalásába. A kormány képviselői pedig hajthatatlanok voltak. Közölték, hogy mindenáron beterjesztik a módosító
javaslatot. Információim szerint ehhez a kormányfő ragaszkodik mereven, annak ellenére, hogy mind
kormányzati, mind pártszakértőknek ettől eltérő a
véleménye. Mindenesetre kérdés, hogy mire vezet, ha egy kormány az érdekvédelmi szervezetek
ellenére, azok egyet nem értésével kívánja módosíttatni a munkajog szabályait. Egy biztos, hogy
jóra nem.
A harmadik napirend is csak az időt vitte el. Az
1995. évi bérajánlások mértékének tárgyalásakor
az oldalak képviselői ismertették álláspontjaikat,
melyek természetesen nem változtak január 27-e
óta, majd történt néhány kósza kísérlet az esetleges közeledésre. Az elképzelések azonban olyan
távol voltak egymástól, hogy eredményt nem is
hozhattak. Ezek után úgy döntöttünk, hogy itt berekesztjük a tárgyalásokat, s a következő ÉT-n ez
utóbbi napirendet megpróbáljuk újra tárgyalni. Elképzelhető, hogy eredménnyel.
42-t1)

Most nézzük meg, mennyit jelent nettó bérben az* Al fizetési fokozat
500 Ft-os növekedése, figyelembe véve az adózásban bekövetkezett
változásokat. (1994-ben kivételesen a nyugdíj- és egészségbiztosítási
járulék, a 10% adómentes volt, 1995-ben ennek 25%-a írható le az
adóból, és évi 500 ezer alatti jövedelem esetén még havi 600 Ft adókedvezmény jár)
Havi béremelés gyerekek számától függően
Bruttó havi bér

1994
3
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

bruttó

net 6
gyermektelen

egy
két
gyerek gyerek

három
gyerek

1995
25
29
34
38
42
46
51
55
59
63
68

500
750
000
250
500
750
000
250
500
750
000

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4

500
750
000
250
500
750
000
250
500
750
000

1
1
1
1

209
310
320
221
689
750
694
519
603
647
692

809
910
920
821
289
350
294
119
203
247
292

409
510
520
421
-111
-50
-106
-281
-197
-153
-108

-591
-490
-480
-579
-1 111
-1 050
-1 106
-1 281
-1 197
-1 153
-1 108

A számítás módja
A kutató, a tudós olyan „fajta', aki csak a saját szemének, a saját
kalkulátorának hisz. Pláne, ha ilyen lehetetlen számsort tart az orra
előtt. A számítás módja tehát a következő 5xAl besorolás esetén:
1994-ben
Havi bér 5x8000=
Nyugdíj járulék (10%)=
4 000 Ft
Munkavállalói járulék (1,5%)=
600 Ft
Mindkét járulék adómentes,
tehát a havi adóalap
35 400 Ft
424 800 Ft
Az éves adóalap 35 400 x 12=
Az éves személyi jövedelemadó=
99 420 Ft
A havi személyi jövedelemadó=
8 285 Ft
Nettó bér=
1 gyermek esetén (adókedvezmény 400 Ft)
2 gyermek esetén (adókedvezmény 2 x 400 Ft)
3 gyermek esetén (adókedvezmény 3 x 600 Ft)

40 000 Ft

27
27
27
28

115
515
915
915

Ft
Ft
Ft
Ft

1995-ben
Havi bér 5 x 8 500=
Nyugdíjjárulék (10%)=
4 250 Ft
Munkavállalói járulék 1,5 %=
638 Ft
Csak a munkavállalói járulék adómentes,
41 862 Ft
tehát a havi adóalap
Az éves adóalap=
502 350 Ft
(500 000 Ft fölött megszű nik
a havi 600 Ft-os kedvezmény)
130 440 Ft
Az éves személyi jövedelemadó=
A havi személyi jövedelemadó=
10 870 Ft
A nyugdíjjárulék 25%-a adócsökkentő
tényező 1063 Ft-tal kevesebb
a személyi jövedelemadó
Nettó bér=

42 500 Ft

27 805 Ft

Lehet a borítékban kevesebb
Vannak olyan kollégáink is, akiknek a fizetési borítékjában kevesebb van
a béremelés után, mint a decemberi nettó bérük. Ennek, sajnos, több
oka is lehet. A legfájdalmasabb az, ami a gyerekes családokat sújtja. Az
egy- és kétgyerekesek 1994-ben havonta 400 Ft-ot írhattak le az adójukból gyerekenként, a három és többgyerekesek gyerekenként 600 Ftot. Ez az adókedvezmény megszű nt, az á jövedelmük biztosan csökkent.
Azoknak a kollegáknak is csökkenhetett a nettó bére, akik illetménye
magasabb volt, mint az illetménytáblázat alapján megállapított, 8500 Fttal számított illetmény. A költségvetés ugyanis csak a bértáblázat alsó
értékére való beálláshoz biztosítja a fedezetet.

SZÓSZÓLÓ

4
Hegyi Gyula*

Kormány és szakszervezet
A Magyar Szocialista Párt legfontosabb választási ígéretei közé
tartozott egy átfogó szociális paktum, választékosabb nevén „társadalmi-gazdasági megállapodás" megkötése a munkavállalói és munkaadói szervezetekkel. Bár ma kevesen emlékeznek rá, a választási
kampány Idő szakában a Szabad Demokraták Szövetsége Is lelkes
híve volt a szoclálls partnerek közti megegyezésnek. A klasszikus
liberalizmussal szemben többek között éppen ezzel kívánta saját
„szociálliberális" karakterét hangsúlyozni.
Horn Gyula koalíciós kormánya hez biztosított nagyvonalú adókedazóta is gyakran beszél a „ TGM-- vezmények nyomán előbb-utóbb új
nek becézett szociális paktum szük- munkahelyek is születnek majd a
ségességéről. A gyakorlatban azon- magánszektorban. A vállalkozói
ban az új kormánynak első fél évé- adókedvezmények az egész társaben nemcsak aláírni, de érdemben dalom számára akkor lehetnek elelőkészíteni sem sikerült a sokat fogadhatóak, ha belátható időn belül
ígért és várva várt megállapodást. előmozdítják a hazai beruházásoA Horn-kormány a költségvetés kat, új munkahelyek teremtését és
parlamenti vitájával párhuzamosan végső soron az egész gazdaság
csak a büdzsé keretszámairól tu- élénkítését. A szakszervezeteknek
dott megállapodni az Érdekegyez- ezért a közvetlen munkavállalói értető Tanács résztvev ő ivel, s ez a dekek érvényesítésén túl az egész
paktum kísértetiesen hasonlított az gazdaságpolitikát kritikus figyelemMDF-kormány és az ÉT által az mel kell kísérniük. Ehhez persze
elmúlt négy esztendő során tető alá szakértők is kellenek. Nem véletlehozott megállapodásokra, ame- nül alakultak ki Nyugat-Európában
lyekrő l Bogár László MDF-es a nagy szakszervezeti központok,
képviselő figyelemre méltó iróniá- amelyek a bérek és a szociális jutval fogalmazta meg, hogy „kvázi tatások mellett az adópolitika, a
szociáldemokrata' jellegű ek voltak. befektetési kedvezmények, az exVagyis a leghangosabb és legbefo- port-import szabályozás és a távlalyásosabb szakszervezetek nyomá- ti költségvetési elképzelések rendsára az év végi költségvetési hajrá- szerét is képesek a munkavállalói
ban a kormányzat kétségkívül ko- érdekek tükrében értékelni.
moly engedményeket tett egyes
A tevezett szociális megállapomunkavállalói csoportoknak, ám dásnak Magyarországon is csak
ezekb ől nem alakulhatott ki átgon- akkor van értelme, ha túllép a bérdolt és szociálisan kiegyensúlyozott index, a minimálbér és az áremegazdaságpolitika.
lést követő kompenzációk körén.
Sajnos, egyelő re a Horn-kormány- Természetesen ezek is fontosak, de
tól is csak az Érdekegyeztető Ta- a szakszervezeteknek ezen túlmenácsban tett pénzügyminiszteri en- nően a társadalom- és gazdasággedményekre futotta. Sőt, Békesi politika terén is fontos és hosszabb
László némely MDF-es elődjénél távra érvényes keretmegegyezést
keményebb ellenfélnek bizonyult a kell elérniük a kormányzattal és a
szakszervezetek számára. (Igaz, a munkaadói szervezetekkel.
költségvetés néhány eleme, így
Mit tartalmazhatna egy ilyen megpéldául a nagyvonalú lakásépítési egyezés?
támogatás, vagy a mezőgazdaság
A Munka Törvénykönyvének fe72 milliárdos támogatása bizonyos lelő s és átgondolt módosítását a
rétegek számára kedvező lehet.) A munkavállalók javára. A szakszerköltségvetés fokozódó eladósodása vezeti jogok megerősítését a munés a közszolgálati szektor túlsúlya kahelyeken. (Ez különösen fontos
részben indokolja a szigort, s őszin- most, a gazdasági nehézségek idetén remélhető, hogy a befektetések- jén: ha ugyanis megindul a fellen-

Módosulhat a kiadások szerkezete

A családok egyharmada szegény
A háztartások alapvető kiadásain belül hozzávető leg 15 százalékot tesz ki az energiaszámla, átlagosan havonta 3500 forintot —
ismerteti Ékes Ildikó, a Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézetének (SZGTI)
igazgatója legutóbbi felmérésük
eredményét.
Az intézet által megbízott kérdezőbiztosok ötezer háztartásban
végeztek felmérést 1994-ben. A
válaszokból kiderült, hogy a családok 35 százaléka gázzal fűt, további 35 százaléka pedig távfűtéssel
melegíti lakását, alig két-három
százaléknyi otthont f űtenek villanyárammal, a fennmaradó 27-28 százalékban hagyományos fa-, szénvagy olajtüzelés ű kályhák adnak
meleget. Ékes Ildikó becslése szerint a januári energiaár-emelés háztartásonként 1000-2500 forinttal
emelheti az energiaszámla árát. A
kutató szerint arra ma nehéz választ adni, hogy az év elejétő l lényegesen változik-e a háztartási
kiadások szerkezete. A tapasztalat
az, hogy az egyes cégek sohasem
viselkednek egységesen, van, amelyik többet is „rátesz' áraira, mint a

tényleges költségnövekedés, de
akadhat olyan vállalat is, amelyik
inkább .lenyelra költségemelkedést
vev ő inek megtartása érdekében.
Megtörténhet, hogy a viszonylag
magas energiaár-emelés ellenére
arányaiban nem költenek többet
energiaszámlára a háztartások,
azaz továbbra is költségeik 15 százalékát fordítják majd villanyra, fűtésre, főzésre. A kérdést természetesen a családoknak az a 40 százaléka jelenti, amelyik esetleg nem
tudja majd a bevételeit növelni.
Ékes Ildikó szerint főleg a nyugdíjasokat érinti érzékenyen az energia árának emelése, mert többnyire kis jövedelmükből már az élelemre valót kell megspórolni, ha a
számlákat ki akarják fizetni. Márpedig az alapvető élelmiszerek közül jó néhány energiaigényes, így
azok ára is nő. Szegénynek egyébként a KSH adatai alapján körülbelül a lakosság egyharmada számít,
számukra bizonyosan nehézségeket jelent minden további áremelés. A kutató szerint az elszegényedés inkább a városban élőket fenyegeti, mert ott jobban magukra
hagyatottak az emberek, míg falun
a háztáji is ad némi biztonságot.

dülés, akkor az életszínvonal emelésével operáló állam és munkaadó
könnyen elbliccelheti a tövényben
nem rögzített szakszervezeti jogosítványokat.) A munkavállalói tulajdonlás további támogatását. Nagy
szégyen lennne, ha a szocialista
többségű kormány idején e téren
nem előrelépés, hanem visszalépés
történne az MDF-idők gyakorlatához képest. A munkahelyteremtés
áttekinthető támogatási rendszerét.
Ha nem is teljes, de lényegében
általános foglalkoztatást a részmunkaidős, bedolgozói és közmunkát
hasznosító munkahelyek hálózatával. A nyugdíjrendszer, az egészségügyi és szociális biztosítás, valamint a közoktatás alapelveinek és
keretszámainak megnyugtató rögzítését. Aktív beleszólást az adóés pénzügyi politikába, a
külgazdasági döntésekbe és az
európai integrációban való részvételbe. Az Európai Szociális Chartához való minél gyorsabb alkalmazkodást. S nem utolsósorban azt,
hogy az állami-költségvetési munkahelyek megszüntetése ezután
csak olyan ütemben folytatódhasson, amilyen ütemben a magánszektor képes új munkahelyeket
teremteni.
A társadalmi-gazdasági megállapodásnak a szakszervezetek számára csakis akkor lehet értelme, ha
érdemben többet adna, mint az év
végéken szokásos ÉT-megállapodások. Másrészt a szakszervezeteknek be kell látniuk, hogy a költségvetés fokozódó eladósodását a
Honi-kormánynak a következő egykét esztendőben mindenképp meg
kell állítania. Ezért a közalkalmazotti, köztisztviselő i munkahelyeken
a létszám változatlan szinten tartása és az inflációt követő béremelés
együttesen aligha lehetséges. A
magánszektort jól irányított adókedvezményekkel éppen arra kellene
rászorítani, hogy minél több munkahelyet biztosítson a költségvetési szférából kiszorulók számára.
Általánosságban pedig a szakszervezeteknek (kissé hasonlóan a „földet békéért' elvhez) az » alacsony
bérért fokozott jogokat' kellene követni. Vagyis most, amikor az életszínvonal általános növelésére
nincs reális lehetőség, s az elhúzódó sztrájkok súlyos károkat okoznának mindenkinek, a munkavállalói szervezeteknek a rövid távú
anyagi áldozatért cserébe a munkavállalói és szakszervezeti jogosítványok megerő sítését és körülbástyázását kellene elérnie.
Igy, ha majd egyszer általánossá
válik a várva várt fellendülés, akkor
a munkavállalói szervezetek komoly
jogi és intézményi háttérrel, kemény
határozottsággal érvényesíthetik a
bérbő l és fizetésbő l élők anyagi
érdekeit és beleszólási-együttdöntési jogait is. Az egyes munkahelyeken a bérharc és a munkahely
megtartásáért vívott küzdelem erre
kevés lehetőséget ad: ez egészen
pontosan az országos szakszervezeti központok feladata lenne.
'A szerz ő újságíró, az MSZP
országgy űlési képvisel ője
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1995. FEBRUÁR
Önfenntartó biotechnológiai intézet
A másfél éve működő szegedi Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet az
idén már előteremti a mű ködéshez szükséges 65 millió forintot. Megbízásos munkáinak felét nyugati partnerekt ől kapja.
Nemcsók János igazgató elmondta: egyik igen jelentő s munkájukat az
Egis Gyógyszergyáron át Olaszországba, Angliában és Németországban értékesítik. Olyan kutatásokról van szó, amelyek az úgynevezett
interferonokhoz kapcsolódnak. Azokat a vírusokat állítják elő az Egis
számára, amelyek segítségével az interferon — az emberi szervezet
védekezésében szerepet játszó fehérjetermészetű anyag — termelése
lehető vé válik. Az elmúlt évben e témában termelési eljárási módot
dolgoztak ki az intézet munkatársai. Az ebből származó produktum olyan
sikeres volt, hogy az idei évre meghétszerezték a megrendeléseket, ami
több tíz milliós bevételt jelent az intézet számára. Ugyancsak erre az
évre kaptak megbízást Belgiumból halvakcina gyártásra.
Az igazgató nemzetközi jelentő ség ű nek tartja a Szegedi Biológiai
Központ növénybiológiai intézetével közös vállalkozásukat, a növénynemesítési géngyár létrehozását. Az alkalmazott kutatóintézet másfél éves
mű ködés alatt megtalálta a mind a két fél számára elő nyös konkrét
együttműködés formáit az elméleti akadémiai kutató intézettel. A növényi géngyárban a kukorica és a lucerna nemesítéséhez szükséges olyan
tulajdonsághordozó géneket izolálnak majd, amelyek azután forgalmazhatók lesznek a növények szárazság- vagy éppen hidegtű rő képességének befolyásolására. Néhány héttel ezelőtt indították a projektet, s a
harmadik év végére termékkel szeretnének megjelenni a piacon.

NÉZŐPONT
( a szerkesztő rovata ))
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A gyermekek az átalakulás legnagyobb vesztesei

Gyermekbarát kormányzati Intézkedéseket!
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma évek óta figyelemmel kíséri a gyermek, így a gyermekes családok helyzetét. Legutóbbi nyilatkozatukban sajnálattal állapították meg, hogy a rendszerváltást követ ő en a legnehezebb helyzetbe a gyermekek kerültek Magyarországon.
Az átalakulás lakossági terhei szinte kivétel nélkül érintették a
gyermekek helyzetét. A legnagyobb mértékben a gyermekes családok egy fő re jutó jövedelme csökkent. Mind a munkavállalókat
megcélzó központi jövedelemelvonások, mind a munkanélküliség
kiterjedése, mind pedig a gyermekek utáni állami juttatások
reálértékvesztése következtében, napjainkra a gyermekvállalás az
elszegényedéssel vált egyenérték ű vé.
Ez a helyzet a kormányváltással sem javult. A gazdasági bajokat
továbbra is egyedül a munkavállalókkal — akik többnyire gyermekes
családok — kívánja a kormány megoldani. 1995-ben a családi reáljövedelmek drasztikus csökkenése várható. A prognózisok szerinti
21-23 százalékos infláció mellett a kormányzati szándék szerint
csupán 13-14 százalékkal nőnek a nettó keresetek, rosszabbodott a
személyi jövedelemadó számítása, a munkanélküliség csökkenésére
nem lehet számítani. Az év elején nagymértékben nőttek az energiaárak, amelyek a legnagyobb létszámú, vagyis a gyermekes családokat érintik leginkább. Már harmadik éve nem emelték a családi
pótlékot, söt év elejétől megszű nt a gyermekek után járó adókedvezmény, ami egy kétgyermekes családnál 800 forintos, egy háromgyermekesnél 1800 forintos havi jövedelemcsökkenést eredményezett. Évrő l évre többet kell fizetni az „ingyenes' általános és középiskolai oktatásért, tanszerekért. A kilátásba helyezett államháztartási
reform pedig kormányzati irányelvek szerint még ezt az ingyenességet is fel kívánja számolnia. Ugyancsak súlyosan érinti a gyermekes
családokat a gyógyszertámogatások változása, és az egészségügyi
ellátás ingyenességének tervezett részbeni megszüntetése. Mindezen jelenségek hatásai ellen a legkiszolgáltatottabb helyzetben a
gyermekek vannak.
A rendszerváltást, a középrétegek, az átlagos családok tömeges
lesüllyedését a létminimum hatására, illetve az alá, a gyermekek
sorsuk egyre rosszabbra fordulásaként élik meg. Miközben a családjuk egyre nehezebben tudja anyagilag fenntartani magát, a megélhetésért a szülő knek egyre többet kell dolgozniuk — rosszabbodó
feltételek között — addig a saját jövő jük, lehető ségeik is beszűkülnek. Sorsuk, jövő jük nem a tehetségük, hanem a tő lük független
lehető ségeik által meghatározottak.
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöksége úgy véli,
hogy ez a helyzet a továbbiakban felelő sen nem tartható, hiszen a
jöv ő nket áldozzuk fel napi, ráadásul igen ingatag gazdasági
elő nyökért, célokért. A gyermekes családok ellehetetlenülése már
olyan szintet ért el, ahol a gyermekekért felelősséget érző k nem
hallgathatnak, „mert vétkesek közt cinkos, aki néma'.
Mindezt különösen aktuálissá teszi az a hír, amely szerint a családi pótlékra szánt kiadások csökkentésétől várja ismét a kormányzat a költségvetési helyzet javulását. A kormányzat meg kívánja
vonni a családi pótlék folyósítását bizonyos jövedelmi határ felett.
A gyermekbarátok ismételten kijelentik, hogy jövedelemfüggő gyermektámogatási rendszert csak az esetben tudnak elfogadni, ha megnyugtatóan megvalósul a valós családi jövedelmek mérése.
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöksége ezúton
kéri a kormányzatot, hogy tekintettel a gyermekes családok már
jelenleg is súlyos helyzetére, a további negatív intézkedésektő l álljon
el. (...)
a Magyar Gyermekbarátok elnöksége
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JOGCÍMEK:
Összes bér
Családi pótlék
SZJA
Munkavállalói járulék
Nyugdíjjárulék
Szakszervezeti tagdíj
Összes-

1994. december
23 200
11 850
1 013
348
2 320
232
31 137

1995.
23
11
2

január
200
850
445
348
2 320
232
29 705

Egyéb jövedelmek
Sz. S.-né (22 éves munkaviszonnyal, három gyermekét egyedül
neveli) egyéb jövedelmei: gyermektartás — 10 000 forint, rendszeres tanácsi nevelési segély 6000 forint
1 före jutó jövedelem: 11 426 forint.

És a szakszervezet?
Sz. S.-né 1995. február 22-én kilépett a szakszervezeti:ól.
Most már a tagdíjra sem futja...

