
A monetarizmus töretlen, a rendszerváltás nem érintette... 

A kilábalás útjai 
Interjú Nyikos Lászlóval 

Ha nem Is „derült égbő l", hanem szomorú borongós felhő k közül 
lő tt a „villámcsapás", amely azóta is sokkolja a közvéleményt. 
Nevezhetjük bárminek „gazdasági stabilizációs programnak" —
vagy „nadrágszíjszorító Intézkedésnek" a kormánytól kapott 
„csomag" sok keser ű  pirulát tartalmaz. Nyikos Lászlóval (köz-
gazdász-kandidátus), az Állami Számvevő szék alelnökével a 
gazdasági bajokból való kilábalás lehető ségeirő l a lehetséges 
gyógymódokról, az Idestova húsz éve várt felemelkedés útjairól 
beszélgetett a Szószóló szerkesztő je. 
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Ezek nem tárgyalási javaslatok, hanem diktátumok 

Visszatérő  szegénypolitika 
A TUDOSZ elnökségének nyilatkozata a kormány 
megszorító intézkedéseir ő l 

 

 

A kormány döntései egy új, me-
rő ben más szakasz kezdetét jel-
zik a gazdasági rendszerváltás fo-
lyamatában. Véget ért az a kí-
sérlet, melyben az elmúlt öt év 
sikerülhetett volna, ha annak ide-
jén a Nemzeti Kerekasztal 
résztvevő  pártjai abban is meg-
egyeznek, hogy a társadalom 
közösségi elvárásai közül minimá-
lisan melyek azok, amelyekhez 
minden körülmények között ra-
gaszkodni fognak a piacgazda-
ságban is, ha nemcsak a politikai 
hatalom megszerzésére koncent-
rálnak, ha nemcsak az állami 
vagyon felosztása lebeg a sze-
mük elő tt, ha nemcsak a saját tu-
lajdonosi csoportjaik érdekeire fi-
gyelnek. Elveszett öt év, elveszett 
a társadalmi lelkesedés és az 
együttmű ködő -készség nagy ré-
sze. Sikerült viszont teljesen meg-
osztottá tenni a társadalmat: min-
den csoport, réteg, a gazdasági 
élet minden résztvevő je már csak 
a saját legszű kebb érdekeit nézi. 
Nem az a baj, hogy a társadalom 
tulajdonosokra és nem tulajdono-
sokra oszlik, hanem az, hogy a 
privatizáció folyamatában a kor-
mányok nem elég erő sen képvi-
selték a társadalmi érdekeket és 
eközben a cső d szélére manő -
verezték az államot. 

Nehéz ilyen körülmények között 
a kormány mostani és tervezett 
intézkedéseit érdemben bírálni, 
mert egy részük szükségintézke-
dés, más részükrő l pedig nem 
látszik, hogyan illeszkedik egy 
valamennyire is átgondolt koncep-
cióba. Ezért a szakszervezet nem 
tehet mást, mint hogy kiemeli az 
intézkedés-csomagból azokat, 
amelyek hosszú távon fogják be-
folyásolni és meghatározni a tár-
sadalom életét. Azokról van szó, 
amelyek megvalósulása visszafor-
díthatatlan folyamatokat indít el: 
a szociális jogosultságok és szol-
gáltatások azon „reformja', ami 
a korszerű , alanyi jogra alapított 

szociálpolitikáról egyszer ű en 
visszatér a szegénypolitikára! 

Ezt azért nem szabad csinál-
nia egy kormánynak, amely 
csak egy kicsit is azt tartja 
magáról, hogy ismeri a lakos-
ság életkörülményeit, mert a 
lakosságnak nem egy kicsi és 
szerencsétlen hányada él a 
szegénységi küszöbön és az 
alatt, hanem legalább a fele! És 
nem lehet egy fél országnyi 
embert jogilag is, állampolgári 
mivoltában is szegénynek mi-
nő síteni, kérvényezésre és kö-
nyörgésre kényszeríteni a 
saját országában! 

Sajnálatos, hogy 1994. nya-
rától ez év elejéig tartó idő szak 
alatt a kormány nem tudott a 
szociálpolitika megújulására egy 
elfogadható javaslatot letenni az 
asztalra. Pedig erre vártunk. 
Készek voltunk errő l tárgyalni, 
hiszen tudtuk, hogy elkerülhe-
tetlenek a változások e terüle-
ten. De nem vagyunk hajlan-
dók elfogadni semmilyen, csak 
címszavakat dobáló, az ország 
lakosságát sokkoló, számítások 
és hatásvizsgálatok nélküli el-
képzeléseket. Fő leg akkor nem, 
ha ezek nem tárgyalási javas-
latként, hanem diktátumok for-
májában hangzanak el, semmi-
be véve az érdekegyeztetési in-
tézményrendszer lehet ő ségeit 
és szabályait. 

A TUDOSZ elnöksége még 
nem látja elveszettnek a hely-
zetet, s miként az Érdekegyez-
tető  Tanács Munkavállalói olda-
lát alkotó konföderációk összes-
sége is fontosnak és lehetsé-
gesnek látja a kérdés tárgyalá-
sos úton történő  rendezését, 
melyhez felhasználja szakmai-
szakért ő i lehet ő ségeinek teljes-
ségét. Ugyanakkor meggyő ző -
dése, hogy a TUDOSZ felké-
szült arra, hogy tagsága, szük-
ség esetén a legsúlyosabb lé-
péseket is megtegye. 

 

Meglepetésszerű  volt? 
Igen. Hittük, hogy a farok nem 

képes megcsóválni a kutyát, és 
hogy a politikusi emlékezetvesztés-
nek határai vannak. Most már tud-
juk, hogy nem így van. 

Naivak voltunk? 
Igen. Hittünk Robin Hood mesé-

jében, aki a szegényeknek adja, 
amit a gazdagoktól elvesz, de he-
lyette a nottinghami seriff jött, aki 
szerint a szegények nem eléggé 
szegények, a gazdagok pedig nem 
eléggé gazdagok. De félre az indu-
latokkal, tegyük fel a kérdést ön-
magunknak: 

Várható volt? 
Igen. Nekünk — tudományos 

dolgozóknak —, akik tíz éve tapasz-
taljuk élet- és munkakörülményeink 
szándékos rontását, a 
válaszunk csak az lehet, 
hogy igen, várható volt. 

Politikusaink szenved-
hetnek emlékezetvesz-
tésben, mikor elfelejtik 
hetekkel korábbi ígérete-
iket, ugyanez azonban 
nem mondható el a 
pénzügyérekr ő l. Az urak 
ugyanis már elvtárs ko-
rukban is inkább voltak 
thacheristák, mint szoci-
alisták (a szó eredeti, 
nemes értelmében). Hi-
tük szerint a - minden 
orvosság keserű ' állítás 
fordítottja is igaz, vagyis 
„minden, ami keser ű : 
orvosság'. Ezzel próbál-
koznak már húsz éve, és hogy nem 
eredménytelenül, azt mi, tudomá-
nyos dolgozók, akik ki vagyunk 
szolgáltatva a költségvetés kényé-
nek-kedvének megtapasztaltuk. Mi 
csak a lábunkkal szavazhatunk, és 
szavaztunk is. Nem új jelenséggel 
állunk szemben tehát, hanem a 
régi-új thacherista garnitúra leg-
újabb próbálkozásával, ami egy 
bombabiztosnak vélt parlamenti 
többség birtokában a korábbiaknál 
leplezetlenebbül és következmé-
nyeiben pusztítóbban jelenik meg. 

Ha viszont így van, jelentő s tény-
anyag birtokában vagyunk, melybő l 

— A megszorító csomagot 
„puccsszerű en robbantották" a 
nyakunkra. Miért? 

— Már az elő ző  kormány elmu-
lasztotta, de a jelenlegi sem „csi-
nált tabula rasar. A rendszerváltás 
folyamán számba kellett volna ven-
ni az ország vagyonát, az ország 
adósságait. Nem térképezték fel 
szakmailag megfelelő  mélységig, és 
nem mondták el az embereknek: 
kérem, itt tartunk 40 év után, innen 
kell felkapaszkodnunk. Ott tartunk, 
hogy igazán nem látja senki tisz-
tán, ezek a megszorító intézkedé-
sek milyen közgazdasági helyzet-
ben születtek meg, nem tiszta egé-
szen a kép. Mondok erre példát: a 
magyar állam nemcsak adós, (min-
dig csak az adós oldalt hangsúlyoz-
zuk!) a hitelező  is. Vannak külföld-
ön és itthon számottev ő  kinn-
levő ségei. Tehát nem tudni, hogy a 
mérleg két oldalán mi van. Sajnos 
ez a szakmai közvélemény sem 
tudja, (a szélesebb közvélemény 
pedig különösen nem), hogy annyi-
ra drámai-e a helyzet, mint ahogyan 
a Bokros-csomag ezt illusztrálja, 
esetleg találhatók-e még valahol tar- 

 

Bekövetkezett 

 

általánosíthatunk, és következteté-
seket vonhatunk le, kiszámíthatjuk 
reakcióikat. 

Láthattuk például, hogy a legkü-
lönböz ő bb pártok és kormányok 
addig és csakis addig tárgyalnak a 
munkavállalókkal, amíg kellő en nye-
regben nem érzik magukat. A Né-
meth/Antall/Boross-kormányok kül-
ső  és belső  okokból csak pillana-
tokra keményíthettek be (ami per-
sze nem jelenti azonban az, hogy 
ez így is marad). 

Rájöhettünk továbbá, hogy a for-
rások elvonása — álcázzák a leg-
változatosabb politikai leplekkel, a 
fizikából jól ismert legkisebb ellen-
állás elvét követi — attól vesz el, 

akitő l könnyen, gyorsan, olcsón, 
tömegesen megteheti — nem gon-
dolva a következményekkel (elsze-
gényedés, polarizáció, kasztosodás, 
maffia). 

Milyen következtetések 
adódnak a szakszervezetek 
és tagjaik számára? 

A társadalmi szolidaritást a pár-
toknak és kormányoknak szívós 
munkával sikerült meggyengfteniük, 
de kiölni az emberekbő l nem. A 
munkavállalók választhatnak, egyé-
ni vagy szervezett túlélési stratégi-
át követnek-e. Ha az egyéni túlélést 

talékok? Ezek a körülmények né-
mileg magyarázzák ezt a sokak 
szerint puccsszer ű en bevezetett, 
vagy bevezetni szándékozott intéz-
kedés csomagot. Én akkor tudnám 
ezt belátni, elfogadni, ha már min-
dent végignéztünk, és tényleg nincs 
sehol semmi tartalék, nincs mit ten-
ni. 

— Eredjünk a tartalék nyomá-
ba... 

— Azt hiszem, vannak még más 
lehető ségek is, amiket nem vettünk 
sorra. A kormányprogramban az 
államháztartási reform keretében 
teendő  lépéseknél az első  helyen 
szerepel a közkiadások tételes fe-
lülvizsgálata. Ezt nagy örömmel 
üdvözöltem egy jó fél évvel ezelő tt, 
amikor megjelent, de azóta sajnos 
érdemi intézkedés ebben nem tör-
tént. Ez a sziszifuszi apró munka 
nem kezdő dött el. Tételesen felül 
kellene vizsgálni az állami kiadáso-
kat, és minő síteni, hogy mi indo-
kolt, mi fölösleges, vagy esetleg hol 
kellene még többet költeni. Ez a 
felülvizsgálat nem történt meg. 
Változatlanul együtt van jelen az 
államháztartásban helyenként a  

követik, kívánhatunk nekik sok si-
kert, de erre — a mai magyar va-
lóságban nem sok esélyük van. Dél-
Amerikában látható, hova vezet ez 
az út. Erre, a szolidaritás eltű nésé-
re — számítanak az intézkedéscso-
mag kiötlő i és megvalósítói, de a 
máris lelkendez ő  magán-munka-
adók is. A banán-köztársaság azon-
ban nem az Európába vezet ő  út 
első  stációja, hanem olyan egyirá-
nyú zsákutca, amibe nem enged-
hetjük az országot bekormányozni. 

Adhatnak azonban a munkavál-
lalók egy esélyt érdekvédelmi szer-
vezeteiknek, a szakszervezeteknek 
is, nő jenek fel a feladathoz, és 
tegyék azt amire száz — vagy nyolc 
éve a dolgozók létrehozták ő ket: 
védjék meg a tagság érdekeit. A 
szakszervezetek kijátszása egymás 
ellen ebben a fordulóban még nem 

következett be. A kor-
mány persze nem akar-
ja felfüggeszteni az ér-
dekegyeztetést, lényegi 
kérdésekrő l azonban —
jelenlegi állítása szerint 
— nem hajlandó tár-
gyalni. Nem baj. A kor-
mány tanújelét adta, 
hogy külső  nyomás ha-
tására képes elveit, nyi-
latkozatait, ígéreteit sut-
ba dobni. Ha sikerül 
rádöbbenteni ő ket, hogy 
küls ő  nyomást nem 
csak néhány külföldi 
bankár, de pár millió 
magyar munkavállaló is 
tud gyakorolni az álta-
luk választott kormány- 

ra, elfelejtik majd mostani nyilatko-
zataikat, és érdemi tárgyalásokra is 
hajlandók lesznek. Ez lesz az igazi 
érdekegyeztetés, ami nem uralko-
dói kegybő l, hanem erő vel párosu-
ló józan érdekek kényszerű  ütköz-
tetéséb ő l ered, és ez mű ködik Nyu-
gat-Európa irigyelt országaiban. 

A szakszervezetek vezet ő inek 
azonban tudniuk kell, ez az utolsó 
esélyük a tagság bizalmának, a tár-
sadalom szolidaritásának megerő -
sítésére. 

Itt az idő , most vagy soha. 
1995. március 13. reggelén 

Tóth Attila, 
a TUDOSZ szóviv ő je 

túlfinanszírozás, és az alulfinanszí-
rozás. 

A jóléti szféra meg van már nyo-
morítva kellő képpen, az egészség-
ügy, az oktatás, a kulturális terüle-
tek, kutatások. Ezek kilátástalan 
helyzetérő l drámai híreket lehet ol-
vasni nap mint nap. De vannak 
olyan helyek, ahol a pazarlás válto-
zatlanul folytatódik. 

— Kilátástalanság. Hol az alag-
út vége? 

— Nincs bemutatva, ha a keserű  
pirulák lenyelése megtörténik, és 
ezt a társadalom tolerálja, a stabi-
litást megő rzi a társadalom, akkor 
mikor és milyen módon jönnek he-
lyükre a dolgok. Az olajárrobbanás-
ok óta, a hetvenes évektő l már le-
szálló ágba került a magyar gazda-
ság, lassan ennek már húsz éve. 
Úgy tű nik, hogy nem látjuk az alag-
út végét még mindig, pedig ezt már 
mindegyik kormány látni vélte. A 
társadalmi párbeszéd igazából el 
sem kezdő dött, nemcsak a szak-
szervezetekkel nem, hanem a szak-
mai közvéleménnyel sem. 

— Párbeszéd nélkül, közteher-
viselésr ő l nem érdemes ábrán-
dozni. 

— A közteherviselés hiánya ma-
gában hordozza a társadalmi rob-
banás veszélyét. Nincs meg Ma-
gyarországon az az erő s középosz-
tály, amelyik képes volna viselni a 
terheket. Polarizálódik a társada-
lom, az egyik végén az egyre na-
gyobb tömegű  leszakadó réteg, a 
másik szélén pedig a szintén „vas-
tagodó', de jóval „vékonyabb' meg-
gazdagodott réteg. A társadalmi 
különbség egyre nagyobb. Nem 
látszik az a társadalmi teljesítmény, 
amelyik igazolná, hogy ez a gazda-
godó réteg joggal gazdagodik, s le- 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

A magánszemélyek jövedelemadójáról 

A TUDOSZ ELLA 
és EMAIL számai 

ELLA: 2979 
EMAIL: 

h2979tud@ella.hu  

Kérjük. hogy 
az AMWAY-megrende- 
léseket minden hónap 
20-áig szíveskedjenek 

leadni 
a TUDOSZ-irodába! 
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További karakterisztikus létszámcsökkentés 

Folyamatos relatív forráselvonás 

legesen megkaptuk visszamenő le-
gesen 1994-re és most már a költ-
ségvetésbe beépítve 1995-re is. 
Képzeljük el, ha ezt az összeget —
amely 1 613,1 millió forint — ne-
künk kellene kigazdálkodni. 

Számosan úgy gondoljuk, hogy ez 
a törvény túl korán jött, elhamarko-
dott, teljesítmény-visszatartó, túlsá-
gosan bebetonozza az intézményi 
struktúrákat. Mégis el kell ismerni, 
hogy összességében lényegesen 
többet javított kutatóink bérhelyze-
tén, mint az elmúlt évek bármelyik 
akadémiai kezdeményezése. Ezért 
van az, hogy — kockáztatva akár 
azt is, hogy egyesek szakszerve-
zeti bérencnek titulálnak — itt is 
meg kell köszönnöm az érdekvé-
delmi szervek hatékony segítségét 
és támogatását ebben a bérharc-
ban. (...) 

Bár nem közvetlenül az ez évi 
költségvetésünket érinti, de össze- 

Közgy ű lésére készített 

függ anyagi lehető ségeinkkel, hogy 
ezúton jelentem be a közgyű lésnek: 
az Akadémia különböző  vállalkozá-
sainak eredményeib ő l sikerült 
Atheneum alapítványunk alaptő ké-
jét 20 millió forint fölé emelni. Ez 
azt jelenti, hogy a jövő  évben már 
elkezdheti tevékenységét. Az 
egészben az a szomorú, hogy 
pénzintézeteink és nagyvállalataink 
összesen csak mintegy 1,5 millió 
forinttal támogatták alapítványunkat. 

Miközben a sajtó tele van az ismert 
ügyekkel, hova-merre fordították 
pénzeiket az említettek, a magyar 
közélet szégyenének tartom ezt a 
„tudományérzékeny' hozzáállást. 
Lehet, hogy talán párttá kellett vol-
na alakulnunk? (...) 

Az Akadémia költségvetésének 
mintegy kétharmad része fordítódik 
a kutatóhelyek alapellátására, ez —
az intézetek vonatkozásában leg-
alábbis — átlagosan költségvetésük 
felére elegendő . (...) 

Figyelembe véve, hogy ez az 
arány átlagosan 70 százalék körül 
van a nemzetközi gyakorlatban, hát 
tényleg ő rült vagy mazochista az, 
aki vállalkozik ilyen körülmények kö-
zött egy intézet vezetésére, de nin-
csenek könnyebb helyzetben az ott 
dolgozók sem, akiknek a hiányt va-
lahogyan pótolni kell. Ha nem pó-
tolja, akkor helye, egzisztenciája 
rövid idő n belül kérdésessé válik. 

Az intézetek — kisebb, de ma már 
egyre inkább elhanyagolható rész-
ben az egyetemi kutatócsoportok is 
— külső  bevételekbő l kénytelenek 
fedezni mű ködésük anyagi feltétele-
it. Ez a külső  bevétel az 1991-es 
mélypont után többé-kevésbé sta-
bilizálódott, minden valószín ű ség 
szerint az OTKA-, OMFB- és EC-
pályázatok, valamint a ma már szin-
te elhanyagolható nagyságú ipari 
megbízások pótlólagos forrásaira 
támaszkodva. Rendkívül bizonyta-
lan ezen források alakulása 1995-
re, nagy valószínű séggel vissza-
esésre számíthatunk. Köztudott, 
hogy az OTKA nem kapta meg a 
kért összeget, pedig az els ő  négy-
éves szakasz lezárulta azt feltétle-
nül indokolná. Az OMFB a napok-
ban függesztette fel pályázati rend-
szerét, költségvetési forrásai nevet-
ségesen alacsony szintre estek 
vissza. Az EC új programjai pedig 
igen nagy valószínű séggel önfinan-
szírozásúak lesznek, ami nem na-
gyon biztató. 

Amennyire bizonytalan, hogy a 
mostani áremelések következtében 
az energiaköltségek mekkorára 
növekednek, csak az az egy biz-
tos, hogy ezt a növekedést senki 
nem fogja nekünk kompenzálni. 
Ilyen körülmények között azt várom, 
hogy intézeteink közül számosan 
rendkívüli nehézségekre számíthat-
nak már a közeli jöv ő ben. Az Aka-
démia legsúlyosabb kérdése, hogy 
szembe mer-e nézni ezzel a reali-
tással és milyen választ ad a kihí-
vásra. Helyezkedhet az eddigi 
passzivitásra, ami további spontán 
eróziót és kétesen értelmezhet ő  
bels ő  versenyhelyzetet eredmé-
nyez, de elindíthat egy olyan erő -
teljes akciót is, amely kijelöli a jö-
v ő be vezető  utat. (...) 

1990-tő l az MTA-tól — az utolsó 
két évben ugyan már csökkenő  
mértékben, de — folyamatosan 
relatív forráselvonás történik. Érde-
kes lenne egyébként megvizsgálni, 
hogy az így elvont források hová 
áramlottak és ott milyen eredményt 
hoztak. 

Milyen többletigényre volna szük-
ség az intézeti alaptámogatás 70 
százalékos szintre való emelésé-
hez? Mintegy 1,4 milliárd forint. Ha 
ehhez hozzávesszük a nagyon hi-
ányzó Akadémiai Kutatási Alapot és 
a néhány támogatásban elmaradt 
központi területet, akkor 1,7-1,8  

milliárd forint a hiányzó összeg. Je-
gyezzük meg, hogy az MTA még 
így sem érné el teljes mértékben 
az 1990 elő tti költségvetési pozíci-
óját. 

Irreális-e az első  pillanatban túl-
ságosan nagynak t ű nő  összeg? 
Ahhoz képest, hogy az MTA-tól az 
elmúlt években mintegy 1 milliárd 
forintot elvettek, semmiképpen sem 
nagy, hiszen ennyit adhattak is 
volna. A költségvetés más szerep-
lő ihez, százalékos arányaihoz ké-
pest úgyszintén nem tartom nagy-
nak. Irreálisnak tartanám viszont, ha 
valaki egy vagy két év alatt képzel-
né el a megoldást. Egy vagy két 
kormányzati ciklus alatt viszont már 
távolról sem tű nik olyan reményte-
lennek. Nagyon kérem, elvárom, 
hogy: merje már kinyitni az Akadé-
mia a száját lényeges kérdésekben 
is, és dolgozza ki elképzeléseit. 

Teljesen irreálisnak tartom az 
egész elképzelést, ha bárki azt hin-
né az Akadémiánkról, hogy itt csak 
a költségvetésnek vannak feladatai 
és nekünk belül semmi. Biztosan 
sokan nem örülnek most annak, ha 
kijelentem, hogy álláspontom igen 
közeli a pénzügyminiszter úréhoz, 
bár a teljes közalkalmazotti szférát 

nem kívánom itt kommentálni, ma-
radok az intézethálózatnál. Elkép-
zelhetetlen tehát, hogy az eredeti 
létszámban és teljesen változatlan 
struktúrával ezt a meccset meg 
lehessen nyerni. Azt hiszen nagyon 
illetlen dolog lenne most itt emberi 
sorsokat is érintő  kérdésekben rög-
tönözni és találgatásokba bocsát- 

kozni esetleges párhuzamosságok 
orvoslásáról, intézetek átadásáról, 
megszüntetésérő l, átalakításáról. 

Meg vagyok viszont győ z ő dve, 
hogy komoly szándék esetében 
még a sokak által — hangsúlyoz-
nom kell, hogy nem általam — nem 
szeretett Pénzügyminisztériumot is 
meg lehetne nyerni az ügynek. Az 
MTA kutatóhelyek létszámának ala-
kulását bemutató diagramon bemu-
tatott létszámgörbe alakulását reá-
lisan tehát csak további karakterisz-
tikus létszámcsökkenéssel tudom 
elképzelni, ha valakinek fontos és 
komolyan gondolkodik a közép-, 
hosszú távú stabilis jöv ő  elérésérő l. 
Ez még akkor is így van, ha az 
elmúlt évek akár tudatos, akár 
spontán eróziójának jól látható ered-
ményeit is figyelembe veszem. 
Ezen átalakulásnak az eddigi ered-
ményesség, az önállóan megtett 
saját kezdeményezések min ő ségi 
értékelésén és a kutatóhálózat 
hosszú távú jöv ő képén kell alapul-
nia. (...) 

A májusi közgy ű lésig el kell dő l-
nie, hogy Akadémiánk egyetért-e az 
elmondottakkal, támogatja-e az el-
képzeléseket vagy nem. Az 1996-
os költségvetést ez év júniusában 

már elkezdik csinálni, így a sokéves 
folyamatból az első t hamar elsza-
laszthatjuk. 

Ilyen csatát még nem vívtak az 
Akadémiáért, és ezt nem lehet 
megnyerni a köztestület teljes 
támogatása nélkül. Vonatkozik ez 
a külső  és belső  teendő kre egy-
aránt... 

Szemelvények az Akadémia 
f ő titkári el ő terjesztésb ő l 
Kevlczky László, az MTA f ő titká-
ra a szakszervezetek rendelkezé-
sére bocsátotta az MTA és Intéz-
ményei helyzetét, mű ködését át-
tekint ő  elő terjesztését. 

Az MTA költségvetési támogatá-
sa 1994-ben nő tt. A legnagyobb 
növekedést a Közalkalmazotti Tör-
vény végrehajtásából adódó bérpo-
litikai intézkedések kihatása jelenti, 
azaz az 1995-ös költségvetés elis-
merte ezt az összeget és azt vég- 
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Kollegáink többsége még frissen emlékezik az 
1994. évi adóbevallás rubrikáira. TekintsOk át most 
az 1995. évi változásokat, amelyek a magánsze-
mélyek jő vedelemadójára vonatkoznak január 1-
jótól. 

Tapasztalatból tudják már, hogy a munkáltató által 
nyújtott természetbeni étkeztetés értékébő l havi 1600 
forint, az étkezési utalvány értékéb ő l havi 1200 forint 
adómentes. (Err ő l már részletes tájékozta-
tót küldtünk, nem írunk róla bő vebben.) 

A munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő  lakás 
célú támogatás a vételár vagy építési költség 30 szá- 
zalékáig terjedhet, 5 évenként egy alkalommal maxi-
mum 500 ezer forintig. Ennek feltételeirő l nem írunk 
bő vebben, mert információink szerint a költség- 
vetési intézetekben, illetve a számunkra érintett 
kft.-kben még a kölcsönre is kevés a lehető ség 
pénz híján, de nem baj, ha tudjuk, vissza nem 
térítendő  támogatási lehető ség is van másutt. 

Ez évben nem számít bevételnek, vagy más-
ként adómentes a munkavállalói járulék és a 
szakszervezeti tagdíj. 

Munkaviszonyból származó jövedelemnek 
számít az az összeg, amelyet a munkáltató a 
munkavállalója javára az önkéntes biztosító 
pénztárba fizet be. A nyugdíjpénztárba befize-
tett összeg 50%-a, a kiegészítő  egészség- és 
segélypénztárba befizetett összeg 25%-a az 
adóból leírható, de ez az adókedvezmény leg-
feljebb évi 100 000 forint lehet. 

A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (az 
illetménybő l levont 10% (25%-a írható le az 
adóból). Azok a magánszemélyek, akiknek évi 
jövedelme várhatóan nem éri el az 500 000 
forintot, havonta 600 forint adókedvezményt 
élveznek. A magánszemélynek ilyen esetben 
írásban kell nyilatkoznia arról, hogy 6 erre az 
esetre számít, ezt a havi adóelő leg levonását a 
kedvezményt megkapja. Ha év közben túllépi 
az értékhatárt, ezt köteles bejelenteni. Ebben 
az esetben a munkáltatónak az adóelő leget az 
adókedvezménnyel meg kell emelni, 7 200 fo-
rinttal. 

A szellemi tevékenység jövedelmének 25%-a  

vonható Ie az adóból, de legfeljebb évi 50 ezer 
forint. 

A biztosítások 20%-a, de legfeljebb évi 50 ezer forint 
vonható Ie az adóból. 

A felső oktatási tandíj kedvezménye 30%, ugyanúgy, 
mint az alapítványi befizetések kedvezménye. 

A lakás célú megtakarítások 20%-a, de legfeljebb 
évi 12 ezer forint írható le az adóból, a lakás célú 
hitelek törlesztésének kedvezménye 25%, de legfel-
jebb 35 ezer forint. 

Úgy gondoljuk, az olvasóinkat érdeklő  változtatások 
dönt ő  többségét összefoglaltuk, de ezzel senkit sem 
akarunk megfosztani a „Magánszemélyek jöve-
delmadójárór szóló törvényben való elmélyülés 
élvezetétő l: Magyar Közlöny 1994/125. szám. 

A stréber... 

TUDOSZ üdülési lehető ségek 

Az Éger-völgyébe szervezett gyerektábor programja tovább bő vült, a 
tavalyihoz képest. Továbbra is naponta választhatnak a gyerekek, hogy 
a geológus-barlangász, a természetvédő , a természetjáró, a hangszer-
készítő , vagy a kézmű vescsoporthoz akarnak-e csatlakozni. Ez évben 
tábori stúdió is lesz, a saját készítés ű  mű sorok kazettáival jöhetnek haza 
az alkotók. Most épül a kemence, amiben a korongozással készített 
mű vek kiégethető k lesznek. A tábor vezető inek továbbra is az a célja, 
hogy a városi gyerekek ismerjék meg és becsüljék természetes környe-
zetüket, a tíz nap elteltével az új közösség nyújtotta élményekkel jöjje-
nek haza. Terveink szerint a TUDOSZ-tagok gyerekeinek részvételi 
költsége 7500 Ft lesz, a tábor önköltségi ára 13 000 Ft. Turnusok: július 
17-26. között és augusztus 4-13-ig. 

Ez évben is kérünk kollégiumi szobákat Sopronban, Pécsett, Baján és 
Egerben. A kollégiumok gazdasági vezető i még nem tudtak turnusokat 
meghatározni, és csak irányáraink vannak. Baján várhatóan 2000 Ft, áfa 
nélkül a heti térítési díj személyenként, Pécsett (másik kollégium, nem 
a tavalyi, ez tiszta!) a napi térítési díj 470 Ft lesz áfával személyenként, 
Egerben 400 Ft. Sopronban még számolnak és gondolkoznak. (Tavaly 
Sopronban 500 Ft-ot kellett fizetni személyenként, naponta.) 

A volt SZOT-ű d ű lő k Üzemeltetését végz ő  HUNGUEST kft.-k 
budapesti irodái és telefonszámaik a közetkez ő k: 

Dózsa György út 84/B 	Tel.: 153-2900, 122-1637 
Bajcsy-Zsilinszky út 55. 	Tel.: 111-6861, 131-4545 
Dohány u. 27. 	 Tel.: 342-8706, 342-8307 

Csak gyermekÜdÜltetéssel foglalkozó új iroda: 
Bartók Béla u. 92-94. 	Tel.: 267-1215, 267-1216 

Ezek azok az irodák, ahol a munkavállalók, illetve nyugfjasok az üdü-
léshez igénybe vehetik az állami támogatást. 

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 
••• 

. . 
• 
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Olvasóink kérdezték 
Munkát vállalhat-e a munkanélküli? 
Munkanélküli-járadék —
munkaviszony létesítése 

Az Országgy ű lés 1994. decem-
ber 27-én módosította a foglal-
koztatás elő segítésérő l és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvényt, közismer-
tebb nevén a Foglalkoztatási Tör-
vényt. Ez az (1994. évi CV. tör-
vény) a Magyar Közlöny 1994. 
december 31-én megjelent 131. 
számában található. 

A kormány által közzétett meg-
szorító intézkedések következtében 
sajnos a kollégáink egyre nagyobb 
csoportját érinti a munkanélküliség, 
ezért széles körű  érdeklő désre tart-
hat számot a törvénymódosítás 
azon része, hogy a munkanélküli-
járadék folyósítása mellett milyen 
kereseti lehető séggel élhet az „ut-
cára' került ember. 

Kereső  tevékenység 
munkanélküli-járadék 
folyósítása mellett 

A korábbiakban a munkavállaló 
gyakorlatilag szinte nem is folytat-
hatott kereső  tevékenységet a mun-
kanélküli-járadék folyósításának ide-
je alatt. 

Ez a törvénymódosítás tette 
lehető vé, hogy a munkanélküli-já-
radékban részesülő  kétféle formá-
ban folytathat kereső , (jövedelem-
szerző  tevékenységet) ha a mun-
kanélküli-járadék folyósítása alapján 
egyébként ellátottnak tekintendő  a 
munkavállaló. 
Új lehet ő ségek 

Az egyik lehető ség, hogy a mun-
kanélküli-járadék folyósítása mellett, 
— azzal egy idő ben — vállaljon 
munkát. Ha ezt a formát választja, 
akkor nem munka-, közalkalmazot-
ti, köztisztviselő i jogviszonyt létesít, 
hanem az úgynevezett munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony, 
azaz a Polgári Törvénykönyv köré-
be tartozó megbízási, vállalkozási 
jogviszony létesítése alapján juthat 
keresethez. Ez nem számít mun-
kaviszonynak, de az ilyen formá-
ban történő  munkavállalás miatt 
nem kell megszüntetni, ső t szüne-
teltetni sem kell a munkanélküli-já-
radék folyósítását. 

A hátránya azonban az, hogy az 
így szerzett jövedelem havonta nem 
haladhatja meg a kötelez ő  legkisebb 
minimálbér 50 százalékát. Ez jelen-
leg, azaz 1995. január 1-jétő l 12 
200 forint. Tehát a munkanélküli-
járadék folyósítása mellett, megbí-
zási vagy vállalkozási jogviszony 
alapján — amely nem munkaszer-
z ő dés —, hanem polgári jogi 
szerz ő dés (ebben az esetben is 
írásban ajánlatos megkötni) minden 

hónapban maximum 6100 forintig 
juthat így a munkanélküli plusz jö-
vedelemhez. 

Az ilyen formában létesített kere-
s ő  tevékenységet a munkavégzés 
megkezdését megel ő z ő en kell a 
munkavállalónak bejelentenie az il-
letékes munkaügyi központhoz. Ez 
az úgynevezett együttmű ködési kö-
telezettsége a munkanélküli-jára-
dékban részesülő nek a munkaügyi 
központtal szemben. 

Kereső  tevékenység 
folytatása munkanélküli-
járadék szüneteltetésekor 

A munkanélküli-járadékban része-
sülő  másik lehető sége, hogy rövid 
ideig — maximum 90 napig —
munkaviszony (közalkalmazotti, 
köztisztviselő i jogviszony, vagy más 
munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony (megbízás, vállalkozás) ke-
retében kereső  tevékenységet foly-
tathasson. 

Itt fontos megjegyezni, hogy eb-
ben az esetben munkaviszony ke-
retében is folytathat kereső  tevé-
kenységet a munkavállaló. Az ilyen 
„relatív', - rövid idejű ' munkaválla-
lásból származó kereset nagyságát 
a törvény nem korlátozza, mivel a 
munkavégzés ideje alatt a munka-
ügyi központ a munkanélküli-jára-
dék folyósítását szünetelteti. 

Ha a munkavégzés befejezését 
követő en a munkanélküli állapot 
visszaáll (nem adnak újabb megbí-
zást, vagy nem kötnek határozott, 
vagy határozatlan idejű  munkaszer-
z ő dést a munkavállalóval) a mun-
kaügyi központ a munkanélküli já-
radékot a korábban már megállapí-
tott összegben, a folyósítási idő bő l 
még hátralévő  idő tartamra folyósít-
ja. 

Összegezve: munkanélküli-jára-
dék folyósítása mellett is lehet 
munkát vállalni, meghatározott for-
mában és összeg erejéig. A mun-
kanélküli-járadék folyósításának ide-
je alatt maximum 90 napig korlát-
lan mérték ű  összegben és bármely 
formában vállalható munka, de ez-
zel egy idő ben a munkanélküli-já-
radék nem adható. A munkanélkü-
li-járadék folyósítása megszüntetés-
re kerül, ha a munkavégzés 90 
napot meghaladja, vagy a munka-
vállaló munkát vállal munkaszer-
ző dés vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony formájában, és 
ezáltal jogosultsága megsz ű nik a 
munkanélküli-járadék iránt! 

Dr. F. A. 
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Ülésezett az Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács 

Az MTA tárgyalócsoportjának kezdeményezésére 1995. március 23-
án konzultációs tanácskozást tartott az Akadémiai Érdekegyeztető  
Tanács. (AKT), Teplán István megbízott f ő titkárhelyettes, az MTA 
tárgyalócsoportjának vezető je bejelentette, hogy az Igazgatók tár-
gyalócsoportját Gadó János, Bor Zsolt, Frldrlch Péter és Koltay 
Jenő  Igazgatók alkotják. 

A kilábalás útjai 
(Folytatás az 1. oldalról) 
teszi a társadalom asztalára, azt 
amiért ez joggal megilleti. Még olyan 
formában sincs igazolva ez, hogy 
az adóhivatal közzétenné a legna-
gyobb adófizető k névsorát, közvet-
ve dicsérve ő ket, hogy lám, milyen 
sokat tesznek a felemelkedés ér-
dekében. 

— Itt vannak a gyanakvó ma-
gatartások... 

— Igen, az állami vagyon lebon-
tása kapcsán teljesen tisztázatlan 
úton-módon jutnak emberek vagyo-
nokhoz és óriási jövedelmekhez. Az 
extra jövedelmeket és extra vagyo-
nokat át kellene világítani. A társa-
dalmilag nem tolerálható, szakmai-
lag nem indokolható vagyonszerzést 
és jövedelemszerzést nem kellő  
elszántsággal próbáljuk ellenő rizni. 
Ez pedig igen nagy és igen súlyos 
társadalmi feszültség forrása. 

— Közismert, hogy Magyaror-
szágon a gazdaságpolltikat mint-
egy két évtizede monetarista el-
vek határozzák meg. Ezt a terá-
piát milyen módszerekkel lehet-
ne klegeszíteni? 

— A túlsúlyos monetarista me-
todus igaz volt a Németh-kormány-
ra éppúgy, mint a mostani Horn-
kormányra. Ez a vonulat tulajdon-
képpen töretlen, ezt a rendszervál-
tás nem érintette. Kérdés, hogy 
ad-e esélyt a társadalomnak a mo-
netarista gazdaságpolitika egy kilá-
balásra. Mert ha ad esélyt, akkor 
még lehet azt mondani: ez a gene-
ráció ugyan már nem éri meg, de 
az utódai ennek az elő nyeit még 
élvezhetik. Az esély azonban nem 
túlságosan nagy. 

Már 1988-89-ben, a rendszervál- 

tó vitákban is felmerültek ilyen néze-
tek, felfogások, hogy azt a hatal-
mas adósságot, ami akkor a mai-
nak „csak" kétharmada volt (mert 
most már 30 milliárdhoz közelít az 
ország kültöldi adóssága, de relatí-
ve még kétharmad sincs, hiszen a 
GDP akkor nagyobb volt mint most), 
másképpen kellene menedzselni. 
Az akkori vezetés még tárgyalni 
sem volt hajlandó errő l! A pénzügyi 
vezetés szerint, ha megkockáztat-
tuk volna például az átütemezési 
könnyítést kérni, akkor százezer fő s 
munkanélküliség — 1989-ben va-
gyunk! —, 30 százalékos infláció 
rémképe várna a társadalomra. És 
mi van most? A munkanélküliség 
600 ezer fő  körüli, és ha ezek a 
szigorító lépések megvalósulnak, 
felmehet 600 ezer fölé is, hiszen 
az állami alkalmazottak terén is le-
építést irányoz elő  a Bokros-prog-
ram, és a privatizációtól is további 
létszámleépítések várhatók. Ma a 
helyzet tehát lényegesen rosszabb 
annál, mint amilyen rossz helyzetet 
vázoltak 1989-ben a monetaristák, 

ha elvállalják az akkori másfajta 
kezelését az adósságnak. 

— Ez az adósságkezelés az or-
szágot teljesen kivérezteti. 

— Megjelent az Economist-ban 
egy döbbenetes statisztikai kimuta-
tás — a világ egyik vezető  szaklap-
jának pedig el kell hinni! — egy 
ország eladósodottságának legjel-
lemző bb mutatójáról: az adósság-
szolgálat miként viszonyul az ex-
porthoz. Ebbő l látható, hogy az ex-
portbevételek hányadát köti le az 
adósságszolgálat, a törlesztés és a 
kamat. Ez a mutató Magyarorszá-
gon 42 százalék, ami Európában a 
legmagasabb, tehát a legrosszabb 
mutató, ha úgy tetszik. Oroszorszá-
gé, Lengyelországé sem ilyen 
rossz, nem beszélve Csehszlováki-
áról, vagy az egykori NDK-ról. Ma-
gyarország után felsorolva, csak két 
rosszabb mutatójú, egy amerikai és 
egy afrikai ország található a lis-
tán: mindkét helyen polgárháború 
van... 

d. I 
(folytatjuk 

Keviczky László fő titkár megkö-
szönte a szakszervezeteknek a Kjt. 
bértarifa-táblázatának bevezetésé-
vel kapcsolatos tevékenykedését, 
és azért, hogy a szakszervezetek 
támogatták az MTA fő titkárának az 
alapszabállyal kapcsolatos elképze-
léseit. Beszélt arról, hogy az AKT 
nagy felelő sségtudattal kezdte meg 
munkáját, létrejöttek a kuratóriumok 
is, és arról, hogy a közgy ű lésen alig 
volt mód arra, hogy elő terjesztését 
megtegye. Az elő terjesztés néhány 
másolatát átadta a szakszerveze-
tek képviselő inek. (Ez a Magyar Tu-
domány 1995/3. számában olvas-
ható teljes terjedelmében.) 

Az akadémikusok és a nagydok-
torok tiszteletdíjáról szóló kormány-
rendeletrő l elmondta, hogy a tudás-
nak tiszteletdíjjal való megfizetését 
nem tartja jónak, de legalább 15 év 
kell ahhoz, hogy más anyagi meg-
becsülési rendszer alakuljon ki. 

A támogatott kutatóhelyek, kuta-
tócsoportok pályázatait napokon 
belül elbírálják. A csoportok létszá-
mát 15 fő ben maximálták, ezért 
kilenc csoportnál létszámcsökken-
tés lesz, ezzel egy idő ben azonban 
új kutatócsoportok is jönnek létre. 
Terveik szerint a támogatott kuta-
tóhelyeken a kutatók 25-30 száza-
léka „poszt doktori álláson lesz a 
jöv ő ben, határozott idejű  szerz ő dés-
sel. Ezzel kívánják a mobilitást biz-
tosítani. A jelenleg határozatlan ide-
jű  szerző déssel dolgozók munkavi- 

szonya nem változik, csak ott, ahol 
átszervezés történik. A kutatócso-
portokat egységes, önkormányzati 
elven mű ködő  testület fogja a jövő -
ben irányítani, kvázi intézetként mű -
ködnek a csoportok. 

Az MTA költségvetés általi támo-
gatásáról, ezzel kapcsolatos jövő -
beli elképzelésekrő l külön cikkben 
tájékoztatunk. 

Az igazgatókkal, illetve az intéze-
tek vezető  munkatársaival kapcso-
latos munkáltatói jogokat érintő  ér-
telmezési különbségek is szóba 
kerültek, valamint az intézeti igaz-
gatók fizetésének és jutalmának 
megállapítására vonatkozó elképze-
lések is. A változtatások célja, hogy 
„ az igazgatók bére az intézettel 
együtt mozogjon', valamint az, hogy 
az intézetek igazgatóinak illetmé-
nyét a felső oktatási bérekhez kö-
zelítsék. A szakszervezetek kezde-
ményezték, hogy a terveket az AÉT 
következő  ülésén tekintsék át, az 
intézetekben a Kjt., illetve a hozzá 
csatlakozó kormányrendeletekben 
lehet ő ségként szereplő  pótlékok 
meglétével együtt. Másik javaslatuk 
az volt, hogy vagy az AÉT, vagy 
egy létrehozandó bizottság tekint-
se át az MTA-val a munkavállalói 
jogviszonyban lév ő ket érintő  szoci-
ális létesítmények helyzetét. A szak-
szervezetek igénylik, hogy képvise-
lő ik bevonásával történjen pl. a nem 
tudós üdülő k térítési díjának meg-
állapítása. 

-laditudósítás 
egy meg nem tartott ÉT-r ő l 

Nehéz helyzetben vagyok így lapzárta táján, ha 
a legutóbbi megjelenés óta nem volt Érdekegyez-
tető  Tanács (ÉT-) ülés. 

Az utolsó tudósításomat a február 10-ei ÉT-rő l 
adtam, amikor is arról számoltam be, hogy milyen 
nehezen tudtunk megegyezni abban, hogyan nem 
egyezünk meg. Jeleztem, hogy a bérajánlások té-
májában elképzelhető , hogy a következ ő kben meg 
tudunk állapodni. Nos még ebben sem tudtunk, 
mert azóta nem volt ÉT. Pedig errő l mi kezdemé-
nyeztünk tárgyalást, ami aztán mégis elmaradt, mert 
mi kezdeményeztük, hogy maradjon el... 

A társadalmi-gazdasági megállapodás (TGM) fel-
mondásával új helyzet alakult ki, mert mégis csak 
vissza kellett térni a jól bevált módszerhez, mely 
szerint az ÉT munkáját egy elő zetesen kidolgozott, 
a három oldal által egyeztetett munkaterv szerint 
folytassuk. Erre meg is történtek az elő készületek. 
Mind a három oldal leírta az elképzeléseit, már 
csak egyeztetni kellett volna az álláspontokat. Elő tte 
azonban tiltakoznunk kellett, mert a kormány meg-
mutatta bátorságát és bejelentetté, hogy a Munka 
Törvénykönyvet módosító törvényjavaslatot — pél-
dátlanul a fejlett világban — a szakszervezetek 
ellenére is beterjeszti a parlament elé. A miniszter-
elnökhöz írott levelünkben jeleztük, hogy ez veszé-
lyezteti a társadalmi békét, és további érdemi pár-
beszédet tartunk szükségesnek. A válasz nem sokat 
késett, ugyanis tiltakozásunk ellenére a kormány 
fenntartotta elhatározását, megsértve ezzel az ÉT 
áltata is elfogadott alapszabályát. Már az is súlyos 
dolog, hogy a munkavállalókat hátrányosan érint ő  
törvény a szakszervezetek tiltakozása ellenére 
került az országgy ű lés elé, de ez még súlyosbo-
dott, mert a kormány a beterjesztéshez nem csa-
tolta a szakszervezetek különvéleményét (ami pe-
dig az alapszabály szerint kötelező !). 

Ezek után kezdeményezte a munkavállalói oldal 
az ÉT plenáris ülésének összehívását: ,,Az 1995. 
évi nemzetgazdasági bérpolitika' és „A verseny-
szférában javasolt bérnövekedés mértékei" téma-
körök megtárgyalására. A szociális partnerek ezt 
elfogadták, március 17-ére kib ő vítve a napirendet 
a félévi munkaterv megbeszélésével. És akkor jött 
március 12-e, a szomorú vasárnap. 

A vasárnapi kormányülés utáni tájékoztatóra a 
kabinet az ÉT-oldalak résztvev ő i közül néhány 
szervezetet meghívott (mindkét oldalról négyen-né-
gyen voltak), mondván tájékoztatja ő ket, mármint 
az ÉT-partnereket a kormányülésrő l hozott dönté-
sekrő l. Az ÉSZT és a Liga nem kapott meghívót. 
A kormány tisztelt tagjai ennek ellenére úgy vélték, 
hogy ez a csonka beszélgetés az ÉT-ülés. Annak 
ellenére, hogy nem voltak elő zetes anyagok, és 
nem volt elfogadott napirend (az alapszabály sze-
rint a három oldal konszenzusa szükséges a rend-
kívüli ÉT-ülés összehívásához), és hogy nem folyt 
érdemi vita, csak kormányzati megnyilatkozás. 

A „gazdasági stabilizáció"-ra hivatkozva megszo-
rító intézkedéseket jelentettek, s ettő l a mai napig 
hangos az ország. Joggal. Ugyanis döbbenetes, 
hogy a kormány több hónapig halasztgatja a tár-
gyalást a szociális partnerekkel a társadalmi meg-
egyezésrő l, melynek a gazdaságpolitika és a szo-
ciálpolitika egyaránt részei voltak, mivel képtelen 
volt lerakni egy épkézláb tárgyalási javaslatot az 
asztalra, majd hirtelen felrúgja a tárgyalások me- 

netét, s azt követ ő en drasztikus intézkedések so- ' 
rozatát jelenti be. 

Lehet, hogy a kormány arra gondolt, hogyha 
semmibe veszi a szociális partnereket, akkor meg- 
nyeri a tömegek szimpátiáját, s az emberek dalol-
va fognak a legteljesebb nyomor felé menetelni. 
Elbű völi ő ket annak a tudata, hogy milyen „tökös' 
vezető ik vannak, akik „a vak ló bátorságával ro-
hannak a falnak'... Ma már nem lehet a megértést 
kérni az emberektő l, mert túl sokan látják, hogy 
mit vettek el eddig tő lük, hogy mit veszíthetnek. S 
úgy vélem, már nem sokat. A lakosság többségé-
nek már nincs veszíteni valója. Ezt nem lehet szép 
szavakkal, cinikus kiszólásokkal, és hiteltelen, üres 
ígérgetésekkel feledtetni. 

Komolyan kell venni a tárgyalópartnereket, mert 
ő k is látják a problémákat (talán még közelebbrő l 
is), mert ő k is keresik a megoldást, mert nekik is 
vannak elképzeléseik és javaslataik, amelyek ta-
lán jobbak, mint a nemzetközi bankvilág külhoni 
„szakértő knek' az ultimátumai. 

Lehet azt hinni, és cinikusan kijelenteni, hogy 
megválasztottak minket, és négy évig azt csiná-
lunk amit akarunk, s majd az akkori választásokon 
a tömegek voksaikkal kifejezik véleményüket, de 
ez nem szokott mindig így történni, s ezt talán 
meg kellene elő zni. Közösen kell keresnünk azo-
kat a megoldásokat, melyek kivezetik az országot 
e rendkívül súlyos helyzetbő l, de amelyek nem 
nyomorítják meg a lakosságot, amelyek végre az 
országra szabottak, megfelelve az itteni sajátos-
ságoknak, és amelyek nem Európától idegen sa-
ját földrészükön is felváltandó modelleket erő ltet-
nek ránk. 

Azzal, hogy néhányan meghallgatták a kormány 
tájékoztatóját, az érdekegyeztetés még nem feje-
ző dött be, ugyanis másnap soron kívül összeült 
az ÉT munkavállalói oldala megbeszélni a teendő -
ket. A kérdés az volt, hogy reagáljunk e a kor-
mány megszorító intézkedéseire, a bejelentés 
módjára, elmenjünk e a közben kit ű zött ÉT-ülésre 
vagy sem. Súlyos döntés elő tt álltunk, ugyanis a 
tárgyalást mi kezdeményeztük. De az az igazság, 
hogy a napirendtő l függetlenül szóba kerültek volna 
a „szomorú vasárnap' bejelentési, ami azt ered-
ményezhette volna, hogy a kormány a témát ÉT-
plenáris ülésen megtárgyaltnak tekinti. Végül ab-
ban állapodtunk meg, hogy közleményt adunk ki a 
kormány döntéseivel kapcsolatban. Néhány nap 
múlva lemondtuk részvételünket az ÉT plenáris 
ülésérő l: ezzel elkerültük a csapdát. Fontosnak 
tartottuk azonban, hogy a kormány adja át nekünk 
elképzeléseit, a szükséges háttértanulmányokkal 
és hatásvizsgálatokkal együtt, hogy azt megismer-
ve folytathassuk le a szükséges vitákat. A leve-
lünk nem várt hatást váltott ki. Jóformán még el 
sem faxoltuk kívánságainkat a kormánynak, máris 
telefonértesítést kaptunk a pénzügyminisztérium-
ból, hogy milyen kár, hogy nem veszünk részt az 
ÉT-n, mivel a pénzügyminiszter úr személyesen is 
el akart jönni, hogy minket tájékoztasson. Tényleg 
kár, ha ezt néhány nappal korábban tudtuk volna, 
biztosan ott vagyunk. 

Ezután már nem sok történt. A következő  heti 
oldalülésen értesültünk róla, hogy március 27-én, 
hétfő n megkapjuk a kormány tárgyalási ajánlatát: 
31-én tartsunk plenáris ülést. Mi visszajeleztük, 
hogy várjuk az elő terjesztést, és április 7-ét látjuk 
a legközelebbi ÉT-ülés reális idő pontjának, ugyan-
is nem elég a tárgyalási csomagot megkapni, azt 
el is kell olvasni, és föl is kell készülni a tárgyalás- 
ra. 	 a-ti 
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GRATULÁLUNK Csepp a tengerben 
Rovatunkban minden kommentár nélkül nyilvánosságra hozunk olyan 
a Szószólónak címzett leveleket, amelyek önmaguk helyett beszél-
nek... 

A társadalomtudományokkal fog-
lalkozó szervezet szakemberei 
egyebek között a kistérségek fejlő -
dését kutatják, s ennek nyomán tér-
ségfejlesztési koncepciókat vázol-
nak fel. Foglalkoznak a városszer-
kezetek átalakulásának vizsgálatá-
val, az innováció térbeli terjedésé-
vel, és tudományos igénnyel elem-
zik az önkormányzati gazdálkodás 
módszereit. Az intézmény gyümöl-
csöz ő  kapcsolatokat tart fenn a 
helyi Széchenyi István Fő iskolával, 
együttmű ködésük eredményeként a 
kutatóhelyen m ű ködik a fő iskola 
egyik tanszéke, amely évente 20-
25 településgazdát bocsát ki. 
Rechnitzer János, az intézet ked- 

Balaton-kutatás 
A Balaton kutatására az Idén sem 
kapott elég pénzt az MTA Tiha-
nyi Llmnologial kutató Intézete —
nyilatkozta Heródek Sándor Igaz-
gató. 

Nincs lehető ségük arra, hogy ala-
posan megismerjék a tavalyi alga-
invázió okát, és útmutatást sem 
adhatnak a környezetvédő knek a 
szükséges intézkedésekhez. Az 
igazgató szerint négymillió forint 
kellene az ezzel kapcsolatos kuta-
tómunkához, de nemhogy a pénzt, 
még az illetékes szervezetet sem 
találták meg, egyik intézménytő l a 
másikhoz irányították ő ket. A Bala-
ton neves kutatói szerint olyan kör-
nyezetvédelmi tudományos alapot 
kellene képezni, amelybő l ilyen ese-
tekben pénzhez juthatnának. 

Folytathatják viszont a Kis-Bala-
ton vízvédő  rendszerével kapcso-
latos kutatómunkát, amely a folya-
matban lév ő  beruházásokhoz ad tu-
dományos információkat. A halásza-
ti alapból is több mint egymillió fo-
rintot kaptak a keszegállomány ku-
tatására. Az elmúlt években ugyanis 

Londoni Egyetem 

Magyarországi 
nyelvvizsgahelyek 
Hét magyar városban lehet jelent-
kezni a Londoni Egyetem angol 
nyelvvizsgáira, amelyeket már a 
világ százhúsz országában érett-
ségiként Ismernek el, fels ő bb fo-
kozatalt pedig az Egyesült Király-
ság, Ausztrália és az Amerikai 
Egyesült Államok egyetemein Is 
elfogadják. A magyar vizsgahe-
lyek hálózatát a Pécsi Janus 
Pannonlus Tudományegyetem 
közremű ködésével és Irányításá-
val szervezi meg a Londoni Egye-
tem — jelentették be. 

A Londoni Egyetem angol nyelv-
vizsgáit Magyarországon is ugyan-
azon a napon tartják, mint világ-
szerte, májusban még csak Pécsett, 
decembertő l pedig már Budapesten 
két helyen, Debrecenben, Miskol-
con, Szegeden, Szombathelyen és 
Veszprémben is. Jelentkezni pos-
tán április nyolcadikáig — szemé-
lyesen április tizedikéig — lehet a 
JPTE Továbbképz ő  Központjának 
idegen nyelvi titkárságán. 

A - londoni' angol nyelvvizsga 
sem korosztályhoz sem képzettség-
hez nem kötött, hat fokozatának 
bármelyikére bárki jelentkezhet. Az 
Idegen nyelvi Továbbképző  Központ 
a hazai honosítás lehető ségét is  

den megválasztott igazgatója közöl-
te, hogy a szervezet csaknem tel-
jes egészében fenntartja önmagát; 
az Akadémia négy kutató bérét biz-
tosítja, a többiek fizetését, továbbá 
az intézmény m ű ködési költségeit 
kutatási támogatásokból és megbí-
zások teljesítésével teremtik el). A 
városi mecenatúrának köszönhető -
en nemrégiben új helyre költözött a 
szervezet Gy ő r mű emléki belváro-
sában. 

A sajtótájékoztatón elhangzott: a 
pécsi központú dunántúli és kecs-
keméti székhely ű  alföldi tudomá-
nyos intézet után az országban a 
gy ő ri a harmadik, amely szombat-
helyi részleggel kiegészítve folytat-
ja tevékenységét. 

a Balatonban nagymértékben elsza-
porodott ez a halfajta, és feltehető -
en túlnépesedésnek is része volt a 
tavalyi halpusztulásban. Az igazga-
tó arra figyelmeztet, hogy a keszeg 
mellett baj történhet a fehérbusával 
is. Ezt a halfajtát, amely egyébként 
a Balatonban nem szaporodik, a 
nyolcvanas években telepítették a 
tóba. Azóta sem a horgászok, sem 
pedig a halászok nem ritkították az 
állományukat. A horgászok ritkán 
kapják horogvégre, de hálóval is 
nehezen fogható ki, a hálót ugyan-
is „átugorja'. A ma már tíz évnél 
idő sebb példányok súlya eléri a 10 
kilogrammot. Várható tömeges 
pusztulásuk sem lesz turistacsalo-
gató. A kutatók szerint gyorsan fel 
kellene mérni a fehérbusa-állo-
mányt, megvizsgálni a halak álla-
potát, és dönteni a kihalászás mód-
járól. Az erre vonatkozó kutatások-
ra sincs viszont pénze a tóparti 
intézetnek. 

Arra a kérdésre, hogy miként te-
lelt a Balaton, Heródek Sándor kö-
zölte: a Balaton vize most tiszta és 
b ő séges, de tavasszal még gondot 
okozhat az alga. 

megteremtette. A második és a 
harmadik fokozat kiváló, illetve 
eredményes vizsgáját alapfokú, a 
harmadik fokozat kiváló és a ne-
gyedik megfelelő  vizsgáját közép-
fokú állami nyelvvizsgaként lehet 
honosítani. A kiváló negyedik foko-
zatú, valamint az ötödik és a hato-
dik fokozatú londoni vizsga felső fo-
kú állami nyelvvizsgának felel meg. 

A JPTE illetékesei elmondták: 
szeretnék, ha a külföldiek számára 
kidolgozott londoni angol nyelvvizs-
gát — mely fő leg a gyakorlati kom-
munikációs készséget méri — elfo-
gadnák majd a hazai egyetemek is. 
A hét magyar várost átfogó hálózat 
bő vítését is tervezik: a késő bbiek-
ben Szolnokon és Gy ő rben terem-
tik meg a feltételeket a Londoni 
Egyetem angol nyelvvizsgáinak le-
tételére. 

A kormánynak címzett testületi 
javaslatban kiemelik, hogy a fő is-
kola az elmúlt három évtizedben 
sokszakú, harminc tanszékkel mű -
ködő  intézménnyé fejlő dött: az el-
múlt három évben megkétszerez ő -
dött a tudományos min ő sítés ű  ok-
tatóinak száma. A BDF nemcsak 
országosan, hanem nemzetközileg 
is egyedülálló oktatási programokat 
indított el: a Tempus programhoz 
csatlakozva létrehozta számítógé-
pes nyelvoktatási központját — ti-
zennyolc nyelvet tanítanak —, ke-
retében mű ködik a British Council 
regionális központja, a régió Oszt-
rák Könyvtára, az országos szá-
mítógéphálózat regionális központ-
ja is. Az intézmény tagjai a regio- 

Akadémiai Ifjúsági 
Díjak 
Akadémiai ifjúsági Díjat adott 
át Keviczky László, az MTA 
f ő titkára huszonhat fiatal ku-
tatónak kiemelked ő  pálya-
munkájuk ellsmeréseként. 

Immár hagyomány, hogy 
március 15-e alkalmából a 
Magyar Tudományos Akadémia 
a felügyelete alatt álló intézmé-
nyekben, illetve az általa támo-
gatott kutatóhelyeken dolgozó 
35 év alatti fiatal kutatók kiemel-
kedő  pályamunkáit — a tudo-
mányos élet szinte minden te-
rületérő l — Akadémiai Ifjúsági 
Díjjal jutalmazza. 

A kitüntetett kutatók: Tardos 
Gábor, Lévai Géza, Kiss János, 
Mike Árpád, Zelles Tibor, Szé-
kács András, Szip ő cs Róbert, 
Turboly Tamás, Monostory Ka-
talin, Fátyol Károly, Fejér 
György, Hopp Béla, Csontos 
Péter, Simonyi Gábor, Fáth 
Gábor, Csordás László, Fert ő  
Imre, Papházi Tibor, Jánszky 
Ágnes, Ludvig Zsuzsanna, No-
vák Tamás, Sass Magdolna, 
Szanyi Miklós, Fábián Zoltán, 
Czagány Zsuzsa és Maczelka 
Hajnalka. 

ATOMKI-díjak 
diákoknak 
A XVI. Debreceni Fizikusna-
pok programja keretében ked-
den, Debrecenben kiosztották 
az MTA Atommagkutató Inté-
zete által tavaly meghirdetett 
Atomki-pályázat díját. 

Azelméleti kategóriában —
Fedezzük fel újra a hő erő gé-
peket témában — a megosz-
tott első  helyet Kiss Anita és 
Tóth Anita, a nyíregyházi Zrí-
nyi Ilona Gimnázium két tanu-
lója nyerte. Második lett: Pász-
tor Hajnalka (III. Béla Gimnázi-
um, Baja) valamint Bozsaky Ta-
más és Diósi Tamás (Ipari 
Szakközépiskola Komárom, 
Szlovákia). A harmadik helyen 
végzett: Egyed Krisztina és 
Keresztes Anikó (Brassai Líce-
um, Kolozsvár), valamint Pólik 
Imre (Bencés Gimnázium, Pan-
nonhalma). 

A kísérleti fizikai kategóriá-
ban megosztott els ő  helyet 
szerzett Kardos Adél és Nagy 
Gábor, második lett Nagy 
?Péter (mindhárman a túrkevei 
Ványai Gimnázium tanulói). A 
harmadik helyet szerezte meg: 
Bencze 'vett, ökrös Dóra és 
Spengler Gabriella (Patrona 
Hungariae Gimnázium, Buda-
pest). Hat középiskolás fiatal 
pályamunkájáért dicséretet ka-
pott. A díjakat Pálinkás József, 
az ATOMKI igazgatója adta át 
a nyertes fiataloknak. 

nális egyetemi szövetségnek. Kap-
csolatban áll a Magyar Tudományos 
Akadémia több intézményével, több 
tanszékének oktatási programját 
már egyetemi szintű nek nyilvánítot-
ták. A Berzsenyi Dániel Tanárkép-
ző  Fő iskola részt vállal az ország-
rész társadalmi-tudományos életé-
nek szervezésében is, ezért kez-
deményezte a Szombathelyi Tudo-
mányos Társaság létrehozását, 
egyik elindítója volt a k ő szegi Eu-
rópa-ház megvalósításának. Szel-
lemi központként mű ködik, ezt jel-
zi, hogy mintegy 30 nemzetközi 
tudományos konferenciát bonyolítot-
tak le már Szombathelyen; az egye-
temi rangra aspirálódó intézmény-
nek saját kiadója van. 

Tisztelt Szószóló 
Szerkesztő ségi 

Az elkeseredés és a tehetetlen 
düh késztet arra, hogy tollat ragad-
jak és közreadjam gondolataimat. 

55 éves mérnök vagyok, négy 
gyermekem van. Közülük egy már 
megnő sült, három viszont sajnos 
egészségileg károsodott, egész éle-
tükben szüleikre szorulnak. 

A választási ígéretekben szociá-
lis érzékenységét harsogó kormány 
soha nem látott brutális szociális 
intézkedési tervei teljesen felborí-
tották családunk amúgy is labilis 
egyensúlyát. Feleségem több mint 
fél éve beteg, s nem valószín ű , 
hogy egyhamar meggyógyul. Mind-
ketten közalkalmazottak vagyunk, 
abban a „szerencsés helyzetben', 
hogy nagy nehézségek árán, de 
kifizették év végén 13. havi fizeté-
sünket. Nos, ezzel éppen túlestünk 
azon a „bű vös' határon, amely a 
családi pótlék tervezett kritériuma. 
A három beteg gyermek miatt ez 
havi 15 300 Ft kiesést jelent a csa-
ládi kasszából. 

A mi generációnknak ilyen gaz-
dasági helyzetben a családban lév ő  
gyermekek ellátásán kívül idő s szü-
leit, fészekrakó gyermekeit is támo-
gatnia kell. Mivel lakást mi sem 
kaptunk, saját erő bő l kellett két ke-
zünkkel és kölcsönökb ő l építkez-
nünk. A törlesztést még most is fi-
zetjük. A beteg gyermekek szállítá-
sának megoldására „keleti' kocsit 
vettünk részletre. Ezt még több, 
mint három évig fizetnünk kell. Ezek 
kényszerű  kiadások. A család nagy-
sága miatt a víz- és energiafogyasz-
tás szintén komoly kiadással jár a 
büntető tarifa miatt, amelynél „ter-
mészetesen' nem vették figyelem-
be a család nagyságát. 

Bokros Lajos pénzügyminiszter 
március 16-án a TV2 ütköző  c. mű -
sorában teljesen hamis, megalapo-
zatlan érveléssel próbálta indokolni 
álláspontját. Tulajdonképpen ez 
adta kezembe a tollat. Állítása sze-
rint egy négy tagú családnál a 15 
ezer forint/fő  — 60 ezer forint/csa- 

A Szószóló 
szerkeszt ő ségén 
belül mű ködő  
„masculin plat-
form' egyébként 
a legutóbbi nő nap 
alkalmából —
megkésve ugyan 
— de annál na-
gyobb tisztelettel 
köszönti lapunk 
1-ninden kedves 
Hölgy Olvasójátl  

lád — nettó jövedelemhez kb. 110-
120 ezer forint bruttó jövedelem 
tartozik, amely már magas érték. 
Csakhogy a család nem a bruttó, 
hanem a nettó jövedelembő l él. A 
különbözet már eleve az állam-
kasszába folyik. Ezt a csekélysé-
get elfelejtette megemlíteni. Az szja 
nincs tekintettel a család nagysá-
gára, a progresszivitást nem csök-
kenti, hogy hányan élnek a jö-
vedelemb ő l. Az egy fő re eső  jöve-
delemnél az sem lehet szempont 
— ellentétben Bokros úr állításá-
val —, hogy a rezsi így több f ő re 
oszlik el, mert az lényegesen na-
gyobb is. Nem csak az energia- és 
vízfogyasztás miatt, hanem a fej-
lő désben lév ő  gyermekek nagyobb 
ételfogyasztása, ruházkodási költ-
sége, ad abszurdum kulturális ki-
adások miatt. Ekkor a szülő krő l nem 
is szóltam. 

Furcsa pénzügyi szemlélet az, 
amely az államkasszánál csak a ki-
adási oldalt, a családoknál pedig 
csak a bevételt figyeli. Ráadásul 
megint azokon csattan az ostor, 
akiknek minden fillér jövedelmét 
nyomon tudják követni. Mindez ak-
kor történik, amikor a — becslések 
szerint a nemzeti jövedelem kb. 40 
százalékát kitevő  — feketegazda-
ság ellen nincs hatékony intézke-
dés. Olyan „bátorság' ez, mint a 
játszótéren a leggyengébb gyerek-
tő l elvenni a labdát. 

Ez a tervezet az önhibájukon kí-
vül nehéz sorban élő kön kívül csak 
a csalóknak és lumpeneknek ked-
vez. Az átmenet nélküli éles jöve-
delemhatár pedig logikailag sem in-
dokolható. Ennek alapján kis fize-
téscsökkentéssel, kevesebb munká-
val lényegesen jobban jár a szülő , 
mert hozzájuthat a családi pótlék-
hoz. Teljesen átgondolatlan javas-
lat. 

Remélem, lesz annyi karakánság 
a parlamenti képviselő kben, mint a 
kormány két tagjában (akik vállal-
ták ellenvéleményüket), hogy ilyen 
formában ezt a családellenes intéz-
kedést nem fogadják el. 

J. G. Budapest 

Masculin lobby 

Ha emancipáció: legyen emancipáció! 
Írországban újabban már nemcsak a n ő k tiltakoznak az ellen, ha 

férfi kollégáiktól eltérő  bánásmódban részesülnek munkahelyükön, 
hanem a férfiak is felemelik a szavukat az ő ket ér ő  diszkriminációval 
szemben. Igaz, a munkahelyi egyenl ő séggel foglalkozó dublini hiva-
talhoz továbbra is túlnyomórészt hölgyek fordulnak panasszal — a 
tavalyi 377 bejelentésnek egyharmadát tették ki azok, amelyek tár-
gya a férfiak általi szexuális zaklatás volt —, ám ugyanakkor már hat 
férfi is nyújtott be keresetet, és közülük négyen meg is nyerték 
ügyüket. 

Egy vendégl ő i alkalmazott például azt nehezményezte, hogy a 
tulajdonos felszólította ő t túl hosszúnak ítélt hajának levágására, 
miközben az ugyanott dolgozó hölgyek továbbra is dolgozhattak 
hosszú hajjal — a hivatal pedig elismerte a panasz jogosságát. 
Szintén diadal-
maskodott az a 
férfi, aki, noha 	 • 
kés ő  éjszakai 
m ű szakban dol- 
gozik, kollégan ő i- 
t ő l eltér ő en nem 
kapott taxipénzt a 
hazautazásra. 

Kate Hayes, a 
hivatal elnöke 
szerint kiderült, 
hogy a diszkrimi-
náció a n ő ket és 
a férfiakat egy-
aránt fenyegeti, 
és egyszersmind 
alaptalannak bi-
zonyult az a vé-
lekedés is, hogy 
a szervezet csu-
pán feminista lob-
by volna. 
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