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Olvasónk írta 

Régi idő k szelleme 
Néhány hete drámai hangvételű  dokumentumot kapott Ré-
vész Márta, a TUDOSZ titkára egy akadémiai intézetb ő l. A 
szerző  kérte, hogy a nevét és munkahelyét ne hozzuk nyil-
vánosságra, ugyanakkor felajánlotta írását a Szószólónak. 
Mind a két kérését teljesítjük kollégánknak. 

Az elmúlt hónapban egy alapos, több mint százoldalas anyag 
jelent meg néhány akadémiai kutatóintézetben a kutatóintézeti 
szervezeti és mű ködési szabályzat összeállításának jogi alap-
jairól. A kiadvány, melynek szerkesztő je dr. F. Tóth Tibor úr, 
nyilvánvalóan azzal a nemes céllal született, hogy segítséget 
nyújtson a jog labirintusában járatlan nem jogász kutatóknak 
az új szervezeti és mű ködési szabályzatok kidolgozásában. A 
jóhiszem ű  és lelkes olvasó azonban az anyag olvasása köz-
ben sokkoló információkkal találkozik. Talán a legmarkánsabb 
ezek közül az igazgatótanáccsal kapcsolatos hosszas irány-
mutatás. A szövegb ő l ugyanis kiderül: az igazgató munkáját 
segítő  tanácsot az 1971-es fő titkári utasítás szerint kell össze-
állítani, s ennek megfelelő en annak tagjait maga az igazgató 
választja ki és kéri fel — pontosan úgy, mint eddig, a boldog 
és megboldogult hetvenes-nyolcvanas években. 

Igaz, a meglepetés után az olvasó számára némi megvilá-
gosodással szolgálhat, ha észreveszi, hogy figyelmetlen volt 
és elkerülte figyelmét az első  oldal, ahol a következő  szavak 
olvashatók: lezárva 1992. január 10. Ám korai megkönnyebbü-
lése: ha kétségeivel telefonon felhívja dr. F. Tóth Tibor urat, 

hatalmas vagyonok halmozódtak fel 
néhány túlságosan ügyes vállalko-
zó kezén, szóval mindennek nem-
csak a társadalmi és gazdasági 
átalakulások által elő idézett kény-
szerhelyzet a magyarázata, hanem 
az is, hogy államigazgatási vezető k 
tapasztalatlanságuk vagy hiányos 
szakértelmük következtében rossz 
döntéseket hoztak vagy éppen 
egyéni és csoportérdekektő l vezet-
ve beavatkoztak a gazdasági folya-
matokba, a magánosítás mechaniz-
musába. 

Az ország mára, sokan beszél-
nek errő l, valósággal kettészakadt: 
kevés nagyon gazdagra és igen sok 
szegényre, s közöttük éppen az 
egészséges társadalmak m ű ködő -
képességét lehet ő vé tevő  középré-
tegek morzsolódtak fel a kímélet-
len pénzhajsza és a kormányzati 
restrikciós intézkedések miatt. Nem 
biztos, hogy mindez törvényszer ű  
következménye volt annak, hogy a 
hamis egyenlő sdit hirdető  kommu-
nizmus megbukott. Mint ahogy az 
egyre elviselhetetlenebb hazai inf-
láció mögött is bizonyára b ő ven 
találhatók végiggondolatlan és elhi-
bázott gazdaságpolitikai elképzelé-
sek és döntések. Mi okozhatja azt, 
hogy a nemrég még a magyaror-
szágihoz képest lemaradt szlovák 
gazdaságban alig van inflációs nyo-
más, és a háborúzó, nemzeti jöve-
delmének tekintélyes részét fegy-
verekre és katonákra költ ő  Horvát-
országban is stabil maradt a nem-
zeti valuta? 

Az új magyar politikai elit törté-
netét idő nként átszövik a botrány- 
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Annak idején, amidő n a négy 
évtizedes egypártrendszer kimúlá-
sával az első  szabadon választott 
magyar országgy ű lés és kormány 
átvette a közügyek irányítását, sok 
szó esett a képviselő i, miniszteriá-
lis és általában a politikusi felelő s-
ségrő l. Akkor, a miniszterelnökt ő l 
kezdve a parlamenti székeiket 
minduntalan cserélget ő  képviselő -
kig, mindenki arról beszélt, hogy 
ennek a felelő sségnek egyetlen de-
mokratikus szankciója lehetséges, 
az tudniillik, hogy a választópolgár-
ok sokasága leváltja a kormányzó 
pártokat és nem választja újra a 
képviselő t. A bukott miniszter per-
sze lehet továbbra is képviselő , ha 
pártja beviszi listáján az országgy ű -
lésbe, és a bukott képviselő  is vi-
dáman lehet továbbra is politikus, 
akár egy parlamenten kívüli párt 
színeiben: nyilatkozhat nagyokat, 
szervezhet tüntetéseket, készülhet 
a hatalomátvételre. 

Mindezt azért jegyzem meg, nem 
éppen jókedv ű en, mert nézetem 
szerint a politikai felelő sség komo-
lyabb dolog kellene, hogy legyen 
egy országban, amely fokozatosan, 
s ő t zuhanásszer ű en megy tönkre 
éppen az új politikai elit „áldásos" 
tevékenysége következtében. An-
nak ugyanis, hogy az állam kezé-
ben lév ő  nemzeti vagyon olyan eró-
zió áldozata lett, amelyet máskü-
lönben egész geológiai korszakok 
sem tudnak produkálni, annak, hogy 
tönkrement a korábban büszkén 
emlegetett magyar mez ő gazdaság 
és számos nagymúltú iparág, és 
annak, hogy privatizáció címén 

Az államháztartási reform részeként az 1996-os 
költségvetés egyik „újdonsága" az elkülönített állami 
pénzalapok jó részének a központi költségvetésbe 
történő  integrálása. Ez azt jelenti, hogy az egyes ala-
pok bevételei és kiadásai az alapot kezelő  minisztéri-
umnál jelennének meg. Az elkülönítettség megszün-
tetését azzal indokolják, hogy így megszüntethető ek 
lennének a feladatok ellátása terén jelentkező  párhu-
zamosságok, a források szétaprózódottsága, továbbá 
az alapok ellenő rizhet ő bbekké válnának. 

Az integrálandó alapok között találtuk a kutatás és 
fejlesztés finanszírozásának célját szolgáló Központi 
M ű szaki Fejlesztési Alapot (KMÚFA)', az Országos Tu-
dományos Kutatási Alapot (OTKA) is. 

Az eredeti elképzelések szerint nemcsak a fels ő ok-
tatás felzárkózását szolgáló Felzárkózás az Európai 
Fels ő oktatáshoz Alap (FEFA), hanem az OTKA is a 
M ű velő dési és Közoktatási Minisztérium hatáskörébe 
került volna, a KMUFA pedig az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium költségvetésében szerepelne mű szaki fej-
lesztési célelő irányzatként. 

Idő közben felmerült, hogy az OTKA-nak inkább az 
MTA fejezetében lenne a helye. Úgy néz ki, hogy ez 
a költségvetés készít ő inél meghallgatásra is került. 

1996. évi költségvetési elő irányzatok 
OTKA kutatási témapályázatok 1 070 millió forint 
OTKA ifjúsági pályázatok 	 170 millió forint 
OTKA programkezelő  
titkárság támogatása 	 160 millió forint 
OTKA összesen 	 1 400 millió forint' 
Ez számításaink szerint az 1996. évi költségvetés 
tervezett kiadási fő összegének még 0,1 százalékát 
sem éri el. 
M ű szaki fejlesztési célelő irányzat (volt KMUFA), 
Költségvetési támogatás 	4 000 millió forint 

A m ű szaki fejlesztés költségvetési támogatása a 
kiadási f ő összeg 0,2 százalékát teszi ki. Ez az összeg 
80 millió forinttal kisebb, mint az 1994. évi KMÚFA. 

Számításaink szerint a két tudományos-fejlesz-
tési alap jelentette kiadások együttesen is mind-
össze a költségvetés kiadási f ő összegének 0,3 
százaléka körüli, illetve a GDP kevesebb, mint 0,2 
százaléka körüli összegre rúgnak. 

(Megjegyzés: az 1996. évi költségvetési kiadási 
fő összeg 2 056,68 milliárd forint.) 

Az 1995. évi és a tervezett 1996. évi inflációt figye-
lembe véve megállapítható, hogy a m ű szaki fejlesztés 
célelő irányzat költségvetési támogatása reálértékben 
két év alatt csaknem felére csökken. Kérdés, hogy 
ilyen körülmények között nem túlzottak-e az elvárá-
sok, azaz miként lesznek teljesíthető k a megjelölt ki-
emelt feladatok: 

a) a versenyképességet megalapozó kutatás, fej-
lesztés, 

b) a K+F eredmények terjesztése, hasznosítása, 
c) a K+F infrastruktúra fejlesztése, 

NOVEMBER  Gondolatok 
az MTA-könyvtárakban 

A modern természet- és társadalomtudományi kutatásokban a könyv-
tár ma már a kutató nélkülözhetetlen munkaeszköze. Az egyre növekv ő  
mennyiség ű  szakirodalom naprakész ismerete nélkül nem lehet színvo-
nalas kutatásokat folytatni. Ez a körülmény jelentő sen megváltoztatta 
mind a szakkönyvtárak szerepét, mind pedig a könyvtárak nyújtotta szol-
gáltatások iránti igényeket. A kis kartonpapírokra adatokat feljegyző  kutató 
is a múlté, hiszen a rendelkezésre álló számos elektronikus adatbázis 
segítségével a források felkutatása, az „ irodalmazás', másodpercek alatt 
végrehajtható rutinfeladattá vált megfelelő  hardware (például hálózatba 
kapcsolt személyi számítógép) birtokában szinte valamennyi tudomány-
területen. 

A tudományos kutatás egyre nehezed ő  anyagi feltételei mellett azon-
ban a kutatóhálózat intézetei mind több folyóirat megrendelésének le-
mondására kényszerülnek, ső t ez a folyamat elkezdő dött a nagy köz-
ponti könyvtárakban (MTAK, OMIKK, BME, NME) is, ahol ez ideig a 
különböző  tudományterületek meghatározó folyóiratai általában rendel-
kezésre álltak. Sajnálatos módon ma már nem csak elvi lehető ség, hogy 
egyes fontos folyóiratokat az ország egyetlen könyyvtárában sem lehet 
megtalálni (például J. Crystal Growth, Mater. Lett). Nem kell különösebb 
fantázia ahhoz, hogy felmérjük, milyen hátrányt fognak jelenteni a hazai 
tudomány számára a szakirodalom „fehér foltjai"! 

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy folyóiratok hiányá-
ban a kutatáshoz szükséges információt feleslegesen nagy költséggel 
külföldrő l kell majd beszerezni. Kézenfekv ő , hogy az információ beszer-
Zésének ez a (jellegzetesen „közép-európai") módja többe fog kerülni, 
mint a folyóiratok megrendelése, nem számítva a feleslegesen elpocsé-
kolt munkaidő t. 

Az elmúlt években krónikussá vált pénzügyi nehézségek ma már olyan 
fokot értek el, hogy veszélybe került a teljes akadémiai (ső t a teljes 
országos) folyóirat-elő fizetési rendszer. Ez a kutatás létét is veszélyez-
tet ő  helyzet sürgő s intézkedéseket kíván, mivel a kutatók számára tel-
jesen nyilvánvaló, hogy az eddigi elő fizetési rendszer nem tartható fenn 
a jöv ő ben, és a helyzet orvoslása teljesen új koncepciókat kíván. 

A természettudományok területén több javaslat is kidolgozásra került 
az áldatlan helyzet megszüntetésére, amelyek közös vonása, hogy a 
kutatóintézeti könyvtárak között az eddiginél szorosabb kooperációt 
követel meg, valamint a hiányzó folyóiratok pótlására a sokféle létez ő  
„full-text" elektronikus adatbázishoz a számítógéphálózaton való hozzá-
férést képzel el. 

A kutatóhelyek könyvtárainak együttm ű ködésével ki kell jelölni a tudo-
mányterületek számára nélkülözhetetlen törzsállományt, azaz azoknak a 
folyóiratoknak a listáját, amelyekb ő l egy példánynak feltétlenül elérhető -
nek kell lennie a hazai olvasók számára. Az már technikai részletkérdés, 
hogy a törzsállomány egyes folyóiratai hol, melyik szakkönyvtárban ke-
rüljenek elhelyezésre. A jövő re vonatkozóan esetleg kívánatos az együtt-
m ű ködésbe bevonni a nagy központi könyvtárakat és az egyetemek 
könyvtárait is — amennyiben azok részérő l is megvan a szándék a 
tarthatatlan helyzetbő l való kibontakozásra. 

A hálózaton elérhető  full-text adatbázis megrendelése és szolgáltatá-
sainak megindítása is hasonlóan magasfokú koordinálást igényel. Az 
akadémiai kutatóhálózat esetében itt kézenfekvő  a jöv ő  szolgáltatásait 
az MTAK meglév ő  informatikai infrastruktúrájára alapozni, amely már 
eddig is sok segítséget nyújtott az Akadémia tudományos osztályainak 
és központi hivatalának. A helyzet tehát nem reménytelen, és az érin-
tettek összefogásával úrrá lehetünk az első  látásra kétségtelenül riasztó 
nehézségeken. Van azonban néhány momentum, amely átmenetileg 
nehezítheti, esetleg gátját szabhatja az erő feszítéseknek. 

Az MTAK az Akadémia intézményi struktúrájában kitüntetett helyet 
foglal el, mivel — feltehető en történelmi okokból — nem képezi részét 
a kutatóhálózatnak. Ez annál is inkább furcsa, mert helyzeténél fogva e 
központi intézménynek élen kellene járnia mind a kutatók és általában 
a kutatás kiszolgálásában, mind pedig a hálózati könyvtárak együttmű -
ködésének koordinálásában. Sajnos, az MTAK m ű ködésével kapcsolat-
ban már korábban is merültek fel kifogások. 1994 elején az MTA fő tit-
kára kezdeményezte az MTAK átvilágítását, azonban a kiküldött bizott-
ság tevékenysége nem kapott érdemi támogatást, és a vizsgálat ered-
ményei soha nem kerültek a kutatói nyilvánosság elé. Az AKT 1995. 
október 16-i ülése ezért ismét napirendre tű zte az MTAK helyzetét, és 
egyhangú döntés alapján elhatározták egy újabb bizottság létrehozását, 
amelynek tagjait az AKT, illetve az MTA Könyvtár Bizottsága fogja de-
legálni. Remélhető en ez a bizottság sikeresebb lesz, mint tiszavirág-
életű  elő dje, mert az idő  sürget, és a hazai tudományosság forog ve-
szélyben. 

Az MTAK vezetésében is hamarosan változás fog bekövetkezni, és a 
kinevezendő  új fő igazgató sokat tehet annak érdekében, hogy az MTA 
és annak széles körű  nemzetközi elismerést kivívott kutatóintézetei vég-
re teljes energiájukat vállalt feladatuk ellátásának szentelhessék. Ha a 
hazai tudományosság léte forog veszélyben, nincs helye kicsinyes bal-
káni intrikáknak! 

B. Gy. 

megtudja: az 1971-es f ő titkári utasítás továbbra is — azaz az 
Akadémiai Törvény elfogadása után is — érvényben van, s a 
kidolgozandó új szervezeti és m ű ködési szabályzat nem ren-
delkezhet másként, minthogy a tanács tagjait az igazgató kéri 
fel. 

A folytatás ezek után két módon képzelhető  el. Az egyik: az 
információ birtokában olyan szervezeti és m ű ködési szabályzat 
készül, mely tartalmazni fogja a felkérésre vonatkozó passzust, 
s a kutatók elbúcsúznak a választható tanács ideájától. A másik: 
az olvasó elő veszi az Akadémiai Törvényt, valamint az 1971-
es utasítást és lemondva a százoldalas anyag szíves segítsé-
gérő l, megpróbál maga eligazodni a jog labirintusában. S ekkor 
újabb meglepetésben lesz része. 

Az Akadémiai Törvényben ugyanis ez áll: 23. par. ( 1 ) A 
kutatóintézetet a tudományos tanács vagy más intézeti testü-
leti szerv közrem ű ködésével az igazgató irányítja. 

Az Akadémia alapszabályában pedig a közvetkezöket olvas-
hatjuk: Asz. 69. par. (2 ) Az intézeti szervezeti és m ű ködési 
szabályzat határozza meg, hogy az intézet sajátosságainak 
megfelel ő en milyen testületi szerv segíti az igazgatót. 

Ezzel szemben az 1/1990 (A. K. 3.) MTA utasítással módo-
sított 11/1971. MTA-F. (A. K. 20.) fő titkári utasítás a követke-
z ő ket szabja meg: 

A Magyar Tudományos Akadémia titkársága felügyelete alá 
tartozó kutatóintézetek, kutatólaboratóriumok, kutatócsoportok 
igazgatói munkájának elő segítésére igazgatótanácsot kell ala-
kítani. A tanács munkájával elő segíti az intézet egységének 
erő sítését, az intézeti demokratizmus továbbfejlesztését és a 
vezetés hatékonyságának növelését. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Pomogáts Béla: 

Politikusi felelő sség 
krónikák motívumai. A bankkonszo-
lidációra költött százmilliárdok, a 
közönséges állampolgárokkal és 
politikai ellenfelekkel szemben be-
vetett titkosszolgálati módszerek, az 
M-0-ás „autópálya" kellő  gondosság 
nélkül történt megépítése és elsie-
tett megnyitása, amelynek mára egy 
hullahegy az eredménye, éppúgy a 
miniszteri-politikusi felelő sséget mi-
nő sítik, mint a privatizációs eljárá-
sokat körülvev ő  gyanús ügyek, 
amelyeknek valószín ű leg könny ű  
volna kimutatni a korrupciós hátte-
rét. 

A korrupciók vizsgálatára most 
országgy ű lési bizottság alakul, olya-
nok részvételével különben, akik 
legalábbis politikailag felelő sek 
azért, hogy a korrupció elhatalma-
sodott. Vajon várhatjuk-e egyálta-
lán, hogy a „rendszerváltást" köve-
t ő  állami vagyonvesztés és privati-
zációs botránykrónika hátterét va-
laha is meg fogja ismerni . az or-
szág? Ebben kételkedem, mégpe-
dig azért, mert a politika, a politiku-
sok felelő sségét nem szankcionálja 
semmiféle komolyabb szabály. 

A személyes felelő tlenség hagyo-
mányát sikeresen örökítettük át a 
négy évtizedes kommunizmusból, 
amely maga mindig megvédte al-
kalmatlan, felkészületlen és kárté-
kony funkcionáriusait, ezt a gyakor-
latot sikerült kiegészíteni a dél-
amerikai, vagy jöjjünk közelebb: az 
olasz politikai élet hasonlóképpen 
felelő tlenségre biztató hagyománya-
ival. Elvégre Itáliában is csak most, 
negyvenesztendő s folyamatos mi-
niszteriális szerep, azaz els ő vonal-
beli „közszolgálat" után kerítik ki 
egy közéleti kit ű nő ségrő l, hogy tu-
lajdonképpen a közjó ellen dolgo-
zott. 

Integrálódó kutatási alapok 
d) a modernizációt megalapozó nemzeti projektek, 

programok, 
e) a nemzetközi tudományos és technológiai kap-

csolatok kiépítése, ápolása. 
A K+F ráfordítások visszaesése nem új tendencia. 

Egy felmérés szerint a teljes K+F ráfordítás 1988 és 
1993 között több mint 50 százalékkal esett vissza. 
Ezen belül is különösen gyorsan csökkent a mintegy 
30 éve létező  KMÜFA: 1988 és 1993 között 72 szá-
zalékkal, 1995-ben pedig már az 1988. évi összegnek 
csupán tizedét tette ki. Ebben része van persze an-
nak is, hogy 1994. január 1-jét ő l a gazdálkodó szer-
veknek nem kell nyereségadó-alapjuk 4,5 százalékát 
a KMUFA javára befizetni, s az alap finanszírozását 
teljes egészében átvette a központi költségvetés. 

Kérdés: a K+F-fel foglalkozó alapok önállóságának 
megszű nése szolgálja-e majd a stratégiai.célok meg-
valósítását, sikerül-e egy-egy ágazati fejezeten túlmu-
tató K+F tevékenységet megvalósítani, tud-e majd 
érvényesülni az interdiszciplinaritás? 

B. Sz. 
(A Pénzügyminisztérium lapzártánk után a költ-

ségvetési elő terjesztésben további 300 millió forinttal 
emelte meg az OTKA támogatását. A Tudománypoli-
tikai Kollégium ülésérő l lapunk 2. oldalán tudósítunk.) 
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Bemutatjuk 

K ő háti Zsolt 
Ötvenhárom éves vagyok, 1978 

februárjától dolgozom a Magyar 
Filmintézetben. Szerkesztettem jó 
pár esztendeig a Filmkultúrát, majd 
tudományos kutató lettem. A ma-
gyar némafilmr ő l szóló könyvem 
(szerény példányszámban) megje-
lenés elő tt áll. Mostanában a hazai 
hangosfilm 1931-1937 közötti sza-
kaszával foglalkozom. 

Mindig beleártottam magam a 
mások dolgába, érdekelt a világ 
sora. Párttitkár voltam egészen 
addig, amíg munkahelyemen is meg 
nem sz ű nt az MSZMP. Azóta —
egy rövid és lidérces pártkalandon 
túl (a független szociáldemokraták-
nál) — nem vagyok tagja politikai 
szervezetnek. Am dolgozom egy 
kulturális szerepvállalású civil kép-
z ő dményben. 

A Magyar Filmintézet TUDOSZ-
szervezetét 15 aktív és ugyanennyi 
nyugdíjas kollégánk alkotja. Elő döm 
idő közben elnyeri vezető  beosztá-
sa miatt mondott le a titkári poszt-
ról. Az, hogy helyébe engem vá-
lasztottak, jóles ő  érzés, de sok-
kal inkább: felelő sség. Igyekszem 
hát megszolgálni a belém helyezett 
bizalmat. 

A közalkalmazotti 
tanács tagjainak 
képzése 

A Munkásképviselet Alapítvány 
támogatásával egynapos tanfolya-
mot tartottunk az intézeti közalkal-
mazotti tanácsok (KT) elnökei és 
tagjai számára a TUDOSZ-iroda 
szervezésében. 

Valamennyi, a TUDOSZ-hoz tar-
tozó kutatóintézeti és MTA-kutató-
intézeti KT-elnök kapott meghívót. 
Kallós Róbert, az MTA SZTAKI 
humánpolitikai vezet ő je, a KT joga-
iról, a Munka törvénykönyve válto-
zásairól beszélt. Elő adását élénk 
konzultáció követte. Délután dr. 
Bödi Zoltán, az MTA Martonvásári 
Kutatóintézetének gazdasági ta-
nácsadója, próbálta a gazdálkodás 
„rejtelmeibe" vezetni a 25 fő nyi hall-
gatóságot. Természetesen, szakmai 
ismereteket nemigen lehetett ennyi 
idő  alatt átadni, de néhány alapfo-
galmat sikerült tisztázni. Egy fölöt-
tébb szimpatikus szemlélettel talál-
koztunk: a kutatóintézet alaptevé-
kenységének finanszírozására sok 
formával próbálkozik az, aki gaz-
dasági vezet ő ként nem csupán a 
költségek szakszerű  könyvelésére 
vállalkozik. 

A titkárok tanácsa 
Balatonlellén 

A Friedrich Ebert Alapítvány tá-
mogatásával kétnapos összejövetelt 
szerveztünk 	Balatonlellén 	a 
TUDOSZ-titkároknak. Szó volt a 
szakszervezet-szervetésrő l, az ér-
dekegyeztetési lehető ségekrő l, de 
arról is, hogy „mit vinnénk magunk-
kal egy csónakban, ha hajótörést 
szenvednénk". A vacsora utáni be-
szélgetés majdnem a másnapba 
nyúlott, sok ötletet adott a TUDOSZ 
ismertebbé tételére. 

Közösen áttekintettük, melyek 
azok a tényező k, amelyek leginkább 
segítik, melyek, amelyek leginkább 

Euro-konform elosztás 

Ha rutinos keresztrejtvény-fejtő  
találkozik azzal a meghatározás-
sal, hogy „segítségnyújtás kelet-
európai országoknak", öt bet ű  —
habozás nélkül írja be: PHARE. 
(Bár a 'világítótorony'-ra Is jó len-
ne ez a megfejtés...) Az viszont 
sokakat elbizonytalanítana, ha 
arra kellene választ találni, hogy 
miképpen is van ebben a szóban 
elrejtve — Magyarország. A meg-
fejtést az angol rövidítés feloldá-
sa adja: a 'Poland and Hungarian 
Aid for Restructuring of Econo-
mics' program ugyanis eredetileg 
közel sem a régió egészére ter-
jedt ki. Legalábbis 1989-ben, 
amikor a párizsi világgazdasági 
csúcstalálkozón a „Hetek" a pi-
acgazdaság és a politikai demok-
rácia kelet-európai intézményeit 
bátoritó döntésüket meghozták, 
ennek célországai ekkor még 
csak Lengyelország és Magyar-
ország voltak. A kedvezménye-
zettek körének gyors kib ő vülése 
sem változtatott a projekt azon 
eredeti célkit ű zésén, hogy első -
sorban az infrastrukturális, az 
oktatási és egészségügyi rend-
szer fejlesztését, a beruházások 
élénkítését, a mez ő gazdasági 
szerkezetátalakítást, valamint a 
környezetvédelmet kell Kelet-Eu-
rópában támogatni. 

Az Európa Bizottság most közre-
adott szokásos évi jelentésében(*) 
is ezek a preferenciák jelennek 
meg, bár országonként más és más 
hangsúllyal. Tavaly összességében 
mintegy 963 millió ECU-t (kb. más-
félmilliárd dollár) juttatott a Phare 
program a partnerországoknak (ez 
kb. 10 milliónyi csökkenést jelent az 
1993-ashoz képest), és 660 millió 
ECU értékben kötött szerző déseket 
(ami viszont 15%-os növekedést 
mutat). Kimagaslóan a legnagyobb 

gátolják az alapszervezetek mun 
káját. (A szobám ajtaján azóta is 
lóg egy lista, hogy mindig lássam!) 
A gátló tényező k között első  helyre 
tették kollégáink a szakszervezeti 
jogosítványok hiányát, második 
helyre a kollégák körében tapasz-
talható érdektelenséget és a szoli-
daritás hiányát, és harmadik helyre 
az MSZOSZ azóta lemondott elnö-
kének kettő s szerepét (szakszerve-
zeti elnök és kormánypárti képvise-
lő ). Ezután következett — igaz han-
gyányival — a munkahelyi vezető k 
„hozzáállása". 

Szombaton délelő tt a Szószóló-
ról beszéltünk, de nem annyit, 
amennyit szerettünk volna... 

A csodálatos napsütéses idő járás, 
a KSZSZ üdülő je kellemes ellátás-
sal segített abban, hogy jól érez-
zük magunkat. 

Szükség van ilyen idő korlátoktól 
mentes megbeszélésekre - ezzel 
búcsúzott a 22 fő s csapat. 

Igyekszünk forrásokat találni, ez 
az iroda feladata lesz. 

R. M. 

Kollégák 
nyugdíj elő tt! 

Ebben az évben a nő k választ-
hatnak: 55. vagy 56. életévük be-
töltése után kívánnak-e nyugdíjba 
vonulni. A munkáltató azonban az 
55. életév betöltésekor a nyug-
ellátásra való jogosultságra hivat-
kozva nem mentheti fel a közalkal-
mazott kollégan ő t. 

Egy évvel korábban, mint ahogy 
a dolgozó az öregségi nyugdíjkor-
határt elérte volna, a munkáltató 
köteles az illetékes igényelbíráló 
szervtő l bekérni, hogy a dolgozó (a 
biztosított) megszerezte-e az öreg-
ségi nyugdíjra jogosító szolgálati 
idő t, és azt, hogy mennyi beszá-
mítható idő vel rendelkezik. Az e 
célra rendszeresített nyomtatványt 
a dolgozónak alá kell írnia. Ennek 
az információnak a bekérése nem 
jelent nyugdíjkényszert, a dolgozó 
tovább is dolgozhat. Az elő ző ekbő l 
kiderül, hogy nyugdíjba menő  kol- 

támogatásban részesül az infrast-
ruktúra fejlesztése, minden harma-
dik ECU-t erre fordítanak, ennek 
pedig a felét a másodikként prefe-
rált magánvállalkozási reformra. 
Mindezek mellett elgondolkodtató, 
hogy a régió számára rendelkezés-
re álló Phare-pénzösszeg mintegy 
fele felhasználatlanul marad. 

Magyar specialitás viszont, hogy 
a segélykeret ágazati megoszlásá-
ban kimagaslóan mi kerültünk 1994-
ben az els ő  helyre a környezetvé-
delem és a nukleáris biztonság tá-
mogatása terén. A tizenegy kelet-
európai országban erre a célra for-
dított összesen 77 millió ECU-bő l 
Magyarország egymaga 15,5 milli-
ót kapott. De még így is a harma-
dik helyre szorult nálunk ez az ága-
zat a közel kétszer annyivel támo-
gatott infrastrukturális rendszer mö-
gött, és a vállalkozások támogatá-
sa is valamivel többet kapott ennél. 
Az összességében 85 millió ECU-
segélybő l 1994-ben első  ízben nem 
részesült támogatásban a mez ő gaz-
dasági szerkezet-átalakítási prog-
ram, viszont — szerencsére — ta-
valy sem szorultunk humanitárius, 
illetve élelmiszer segélyre. 

Magyarország javára írja a Jelen-
tés, hogy a Phare által finanszíro-
zott programok a többi ország átla-
gához képest némileg gyorsabb 
ütemben valósultak meg. 1994 vé-
gére a Phare-ból Magyarországnak 
odaítélt pénzeszközök teljes össze-
gének 55%-a volt szerző désileg is 
lekötve. Ez jó arány a Program 
egészét tekintve regisztrált 52%-hoz 
képest. A szerz ő désileg lekötött 
összegek 62,5%-a került ténylege-
sen is kifizetésre. 

De mekkora valójában a súlya, 
jelentő sége a Phare-programnak a 
magyar gazdaságban? A Magyar-
ország rendelkezésére álló évi 120-
150 millió dollár végső  soron cse- 

léga felmentési ideje a nyugdíjkor-
határ elérésének napjával kezdő d-
het, és közalkalmazotti jogviszonya 
a felmentési idő  lejártáig tart. A 
felmentési idő  fejér ő l a munkáltató 
köteles felmenteni a dolgozót a 
munkavégzés alól. (Megteheti, hogy 
a felmentési idő  egész idejére men-
tesíti a munkavégzés alól.) A fel-
mentési idő  azon idő szakára, ami-
kor nem végez munkát átlagkere-
set jár. 

Figyelem! Ha a munkavállaló 
mond le közalkalmazotti jogviszo-
nyáról, akkor csak két hónap fel-
mondás jár részére. Minden eset-
ben ajánlott arra törekedni, hogy a 
munkáltató mentse fel írásban a 
munkavállalót. 

A munkahelyi KSZ a törvényben 
elő írt minimumoknál kedvező bb fel-
mentési idő t állapíthat meg. 

Az ÉSZT 
állásfoglalás ,  

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés Elnöksége a benyújtott tör-
vénytervezetek, a kormány és az 
önkormányzatok 1996. évre terve-
zett intézkedéseit figyelemmel kísér-
ve megállapította, hogy azok min-
den jel szerint túllépik azt a határt, 
amit a társadalom el tud viselni. A 
társadalmi elégedetlenség kiszéle-
sedésének elkerülése érdekében 
újra át kell tekinteni a tervezett in-
tézkedéseket, mert a gazdasági sta-
bilizációs törekvések túlhajszolása 
a társadalmi stabilitás felborulását 
eredményezi. 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés, tagsága összetételét te-
kintve, azokat a munkavállalókat 
tömöríti, akik helyzetüknél fogva 
els ő sorban az ország hosszú távú 
érdekeit tartják szem elő tt. Az ed-
dig megismert pénzügyi kormány-
zati javaslatokat nem tudja elfogad-
ni, mivel azok nem differenciálnak 
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kély összeg akár a magyar költség-
vetés egészéhez, akár a GDP-hez 
viszonyítva. De ha mégis eredmé-
nyesen képes ellátni az alapfilozó-
fiájában meghatározott „sz ű k ke-
resztmetszetet feloldó" szerepét, 
akkor végső  fokon jelent ő s elő re-
haladás érhet ő  el viszonylag cse-
kélyebb beavátkozás árán is. 

Az igazi jelent ő sége viszont ab-
ban van, hogy az EU igyekszik a 
Phare-programot mindinkább az 
európai integráció eszközévé, a 
társulási megállapodás megvalósí-
tását elő segít ő  technikává tenni. 
Európa-szakért ő k úgy is fogalmaz-
nak, hogy a Phare-program foko-
zatosan „euro-tanulási szoftverként" 
kezd m ű ködni, tehát olyan eszköz-
ként, amely sikeresen gyorsíthatja 
fel a magyar adaptációs folyamato-
kat. 

Azt általában a legszigorúbb nyu-
gati elemzések is elismerik, hogy 
az utóbbi években Magyarország 
komoly elő rehaladást ért el a gaz-
dasági szerkezet átalakitásában és 
már megteremtette a piacgazdaság 
és a demokratikus társadalmi be-
rendezkedés legtöbb alapvető  kom-
ponensét. Ezzel tulajdonképpen már 
elérte azt a fejl ő dési szakaszt, 
amelyben a Phare első dleges cél-
jává a reformok konszolidációja és 
az Európa Unióval való közvetlen 
integrációja vált. Viszont az ország 
válságát belülrő l megélő k általában 
nem — vagy csak értetlenkedve —
fogadják azokat a komoly bírálato-
kat, amelyek szerint a fogyasztás, 
valamint a külföldi adósságok ma-
gas szintje, illetve a folyó fizetési 
mérleg tetemes hiánya, és általá-
ban a súlyos makroökonómiai prob-
lémák megoldatlansága nem éppen 
„Euro-konform" vonásai Magyaror- 
szágnak. 	 R. B. 

(Folytatjuk) 

(*) Phare 1994 Annual Report — 
from the European Comission. 
Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxem-
bourg, 1995. 

az értékteremtés különbségeiben, 
az ország rövid és hosszú távú ér-
dekei között, a munkavállalók szá-
mára elfogadhatatlanok, mert nem 
adnak valós perspektívát. 

Az ÉSZT úgy látja a kialakult konf-
liktusokat elkerülhet ő nek, ha a kor-
mány javaslatait felülvizsgálja és új, 
tárgyalásra alkalmas elő terjesztést 
terjeszt az érdekegyeztetésben érin-
tett szociális partnerek elé. Az ÉSZT 
kész erő feszítéseket tenni egy reá-
lis — rövid és hosszú távú érdeke-
ket egyaránt figyelembe vev ő  —
megállapodás megkötése érdeké-
ben, ami figyelembe veszi a gaz-
dasági mozgástér jelenlegi lehető -
ségeit, de nem rombolja szét az or-
szág hosszú távú érdekeit, ugyan-
akkor ma is tisztes megélhetést 
biztosít a terhek dönt ő  többségét 
viselő  munkavállalók és nyugdíja-
sok számára. 

Az ÉSZT eddig mindig önmérsék-
letet tanúsított a jogos érdekek ér-
vényesítésénél és ezt fogja tenni 
mindaddig, amíg reményt lát az ér-
dekegyeztetésen alapuló megálla-
podás megkötésére, ugyanakkor 
tagszervezeteinek önálló, a munka-
vállalók ellehetetlenülését megaka-
dályozó akcióit nem gátolja, mert 
azok tárgyalásos lehető ségei már 
— az ágazati és a KIÉT érdek-
egyeztetés sikertelenségei nyomán 
— lezárultak. 

Budapest, 1995. november 7. 
ÉSZT-elnökség 

Köszönjük a tünteté- 
sen való részvételt! 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot  - 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(VIII. ker., Puskin u. 4 

II. em. 83.) 
minden szerdá 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

„Napirend elő tt": 
OTKA 

Napirend elő tti felszólalásában 
lsépy Tamás frakcióvezető  (KDNP) 
a Magyar Tudományos Akadémia, 
valamint az OTKA helyzetére hívta 
fel a képviselő k figyelmét. Hangsú-
lyozta: azzal, hogy a közelmúltban 
megszületett az Akadémiai Törvény, 
még nem sz ű nt meg sem a köztes-
tületi rangot nyert intézmény, sem 
a tudományos alapkutatásokat se-
gítő  szervezet nehéz helyzete. —
Szomorúságra ad okot, hogy már 
annak a miniszterelnöki ígéretnek 
is lehet örülni, amely szerint a tu-
dományos alapkutatások számára 
az egyetlen számottev ő  pénzforrást 
jelentő  alap a pénzügyi kormányzat 
fenyegetése ellenére sem sz ű nik 
meg — fogalmazott a frakcióveze-
t ő . 

Szabó Zoltán, a mű velő dési tár-
ca politikai államtitkára válaszában 
elismerte: a tudomány helyzete 
valóban sanyarú. Hozzátette azon-
ban: a kormány fontosnak tartja, 
hogy az OTKA független szervezet 
legyen és további forrásokat próbál 
felkutatni a tudományos kutatások 
finanszírozása érdekében. 

Dobos Krisztina (MDF) frakcióve-
zető -helyettes a költségvetési tör-
vény tervezetét idézve arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a kormány által 
elő terjesztett dokumentum szerint 
az OTKA-ról szóló törvény meg-
szű nne. Hozzátette: semmilyen uta-
lás nincsen arra, hogy az alap to-
vábbra is független maradna. 

A kormány nevében Szekeres 
Imre szocialista frakcióvezető  kije-
lentette, hogy a költségvetési tör-
vény expozéja egyértelm ű vé fogja 
tenni: a kabinet elkötelezett a tudo-
mányos alapkutatások iránt. —
Ebbő l az is kiderül majd, hogy az 
OTKA-ra vonatkozó törvény teljes 
szuverenitást biztosít és az alap-
nak juttatott pénz összege 1,4 mil-
liárd forint helyett 1,7 milliárd forint 
lesz. 

A Tudománypolitikai 
Kollégium ülése 

Horn Gyula miniszterelnök elnök-
letével október végén ülést tartott 
a kormány tudományos ügyekben 
illetékes tanácsadó testülete, a 
Tudománypolitikai Kollégium (TPK). 

A grémium az Országos Kieme-
lés ű  Társadalomtudományi Kutatá-
sok (OKTL) folytatása mellett elha-
tározta, hogy javasolni fogja a kor-
mánynak a közalapítványi formában 
történő  további mű ködést. A testü-
let tagjai egyhangúlag támogatták, 
hogy az 1992-ben megindított 
OKTK az 1996-os költségvetésbő l 
200 millió forint támogatásban ré-
szesüljön. 

A kollégium megvizsgálta az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) függetlenségével és jövő -
beni támogatásával kapcsolatban 
elhangzott aggályokat, s egyhangú 
állásfoglalásban szögezte le: az 
OTKA eddigi — törvényben is rög-
zített — függetlensége megő rzen-
dő , a tervezett 1,4 milliárd forint tá-
mogatással szemben 1996-ban 1,7 
milliárd forint álljon az alap rendel-
kezésére. 

A TPK részletesen foglalkozott a 
Felső oktatás-fejlesztési Alap (FEFA) 
helyzetével is. A vita nyomán e 
támogatási forma megtartása mel-
lett foglaltak állást, s pártolták to-
vábbi világbanki hitelek felvételét a 
felső oktatási intézmények integrá-
ciós folyamatainak elő segítésére. 

A kollégium az alapkutatások 
pozícióinak védelmére akadémiai 
pályázati többletforrás létrehozása 
mellett foglalt állást Akadémiai Ku-
tatási Pályázat elnevezéssel. A ta-
nácskozás résztvev ő i javasolták, 
hogy az 1996-os költségvetésben 
e stratégiai jellegű  alapkutatások-
hoz 140 millió forint támogatást 
különítsenek el. 

Konzultáció 
A TUDOSZ gazdasági felelő -

söknek, december 6-án 2-4 kö-
zött munkájukat segítő  konzul-
tációval egybekötött tájékozta-
tót tartunk a KSZSZ Puskin u. 
4. sz. alatti szákháza I. emelet 
65. tanácstermében. 

PHARE, te drága (I.) 
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Módosítás: átlagkereset helyett 
távolléti díj szerepel. 

Az Mt. 151. § (2) bekezdésének 
bevezető  mondata helyébe a követ-
kező  rendelkezés lép: 

(2) A munkavállaló részére távol-
[éti díj jár.' 

Az Mt. a következő  151/A. §-sal 
egészül ki: 

„151/A. § (1) Ha a munkaválla-
lónak távolléti díjat kell fizetni, 
részére a távollet Idején (idő -
szakában) érvényes személyi 
alapbére, rendszeres bérpótlé-
ka(i), valamint a (4) bekezdés 
szerinti, 	túlmunka 	miatti 
kiegészítő  pótlék együttes ő ssze-
gének a távollét idejére számított 
idő arányos átlaga jár. 

(2) A távolléti díj számításánál 
rendszeres bérpótlék alatt a mun-
kaviszonyra vonatkozó szabályban 
és a munkaszerz ő désben rögzített 
azon bérpótlékok értendő k, amelyek 
a munkavállalót munkavégzés ese-
tén folyamatosan megilletik. 

(3) A távolléti díj számításánál 
mű szakpótlékként a munkavállaló 

a) többm ű szakos munkaidő -be-
osztásban történő  foglalkoztatása 
esetén a személyi alapbére tizenöt 
százalékát, illető leg 

b) folytonos munkarendben tör-
ténő  foglalkoztatása esetén a sze-
mélyi alapbére húsz százalékát kell 
figyelembe venni. 

(4) Ha a munkavállaló a tárgy-
évet megelő z ő  évben több mint 
ötven óra túlmunkát teljesített, 
távolléti díja megállapításánál 
túlmunka miatti kiegészítő  pótlé-
kot kell figyelembe venni. A ki-
egészítő  pótlék mértéke, ha az 

, 
Haditudósitás 

Kuti László három esztendeje részt vesz az — Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdek-
egyeztető  Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szó-
szólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés 
„harcmezejér ő l". 

Megszokhattuk már, több mint egy hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy 
tudósíthassak az Érdekegyeztető  Tanács(ÉT) ülésér ő l. Ugyanis a szeptem-
ber 26-i plenáris ülés óta nem sikerült tárgyalásra összejönnünk. Leginkább 
azért, mert nem volt mir ő l tárgyalnunk, illetve mert „nem teremtő dtek meg a 
tárgyalás feltételei". Hiszen, mint emlékeznek rá, a legutolsó ÉT ülésen úgy 
_álltunk fel" a SZEF elnökével a tárgyalóasztaltól, hogy bejelentettük: csak 
akkor vagyunk hajlandók tovább tárgyalni, ha a kormány érdemi javaslatot 
készít elő  a közalkalmazottak béremelésérő l. Elmozdul az eredeti „nulla 
béremelés" pozíciójától. 

A kormány elő bb rettent ő  keményen tartotta magát, de késő bb, az esemé-
nyek hatására, meg kellett változtatnia álláspontját, s kezdett finom jelzése-
ket adni arról, hogy mégiscsak lehet béremelés, mert különben a közalkal-
mazottak végérvényesen leszakadnak a versenyszférától. Elhatározásának 
megváltoztatására azért is juthatott, mert a közalkalmazotti szakszervezeti 
szövetségek jelezték, hogy nem riadnak vissza egy egységes fellépéstő l, a 
közös megmozdulásoktól sem. A kormány „tisztánlátásár nagy mértékben 
befolyásolhatta a munkaügyi miniszter váratlan lemondása is. O ezzel fejezte 
ki, hogy nem tudja elfogadni a közalkalmazottak nagymérték ű  (a verseny-
szférához képest 50 százalékos) leszakadását. 

Végül is: miután a kormány november 3-án és 4-én bejelentette, hogy 
„megoldást" talált a közalkalmazottak béremelésére (látni még nem láttuk)), 
s elkészültek, s még idő ben el is jutottak a tárgyalópartnerekhez a módosí-
tott törvénytervezetek és egyéb tárgyalási dokumentumok, minden akadály 
elhárult a plenáris ülés megtartása útjából. Ennek eredményeként — közös 
megegyezés után — november 6-ára összehívták az ÉT ülését a következő  
napirenddel: 

1. Tájékoztató az 1995 szeptemberi ÉT-ülés után az Országgy ű lésnek 
benyújtott adótörvények tervezetében végrehajtott változásokról. 

2. Törvényjavaslat az adózás rendjér ő l szóló 1990. évi XCI. törvény mó-
dosításáról. 

3. Törvényjavaslat a személyi jövedelemadóról. 
4. Törvényjavaslat az államháztartásról szóló 1990. évi XXXVIII. törvény 

és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról. 
5. Elő terjesztés az ÉT részére a Munkaer ő -piaci Alap létrehozásáról és az 

államháztartási kapcsolatairól. 
6. El ő terjesztés az egészségbiztosítási rendszer átalakításának lehetsé-

ges irányairól. 
Az elő zetes munkavállalói oldalegyeztetésen áttekintettük az elő terjesztett 

témákat, majd úgy döntöttünk: a személyi jövedelemadóról és az egészség-
biztosítási rendszer-átalakítás lehetséges irányairól szóló napirendekrő l nem 
javasoljuk a tárgyalást, mivel az el ő bbi az esetleges ár-bér megállapodások 
része lehet, míg az utóbbinak pedig csak akkor van értelme, ha a nyugdíj-
biztosítási rendszerrel együtt tekintjük át. Megállapodtunk a szóviv ő k szemé-
lyében és a követendő  tárgyalási taktikában is. Teljes egységre jutottunk 
abban, hogy nem fogadhatjuk el a reálbérek csökkentésére irányuló kor-
mányzati szándékot. A SZEF képvisel ő jével egybehangzóan azt is kijelentet-
tük: ár-bér megállapodásokról csak akkor vagyunk hajlandók tárgyalni, ha a 
kormány elfogadható közalkalmazotti béremelési javaslatot tesz le az asz-
talra. 

Az ismét szokatlan idő pontban, hétfő i napon megtartott plenáris ülés (hol 
vannak már azok a régi szép schamschulai idő k, amikor az ember hónapok-
ra elő re tudta tervezni a pénteki programját) a napirend elfogadásával kez-
dő dött. A másik két tárgyalópartner egybehangzóan elutasította módosító 
javaslatainkat, és közölte, hogy ragaszkodnak az eredeti napirend pontjainak 
megtárgyalásához. Itt nem tehettünk semmit, mert az alapszabály értelmé-
ben a 2:1 arány a napirend elfogadását jelenti. Ezek után az ülés — abszolút 
nem meglepő  módon — napirend el ő tti felszólalásokkal folytatódott. A pénz-
ügyminiszter átnyújtotta a kormány javaslatát egy esetleges ár-bér megálla-
podásra. Miután mindenki fegyelmezetten ezt átvette. megkezdő dhetett a 
hónap legértelmetlenebb ÉT-tárgyalása. 

Az els ő  napirendi pont vitájának legizgalmasabb része az volt, amikor 
szünetet kértünk. Ezalatt megnéztük az alapszabályt és tisztáztuk, hogy „miért 
is vagyunk egyáltalán itt". Konzultációt folytatunk? Vagy a jogszabályterve-
zetek véleményezése a dolgunk? Szerintünk az utóbbi a feladatunk, mert az 
„elő zetes konzultációt" már lefolytattuk. A munkáltatóknak az okozott gon-
dot, hogy szakmai érvek mentén a téma nem volt elő zetesen tárgyalásra  

irányadó Id ő szakban a túlmunka 
száz óránál kevesebb volt. a sze-
mélyi alapbér három százaléka: 
ha száz oránál több volt, a sze-
mélyi alapbér öt százaléka. Ha a 
munkavállalói a tárgyévet meg-
elő z ő  id ő szakban törtévben fog-
lalkoztatták, az óraszám határo-
kat arányosan kell figyelembe 
venni. 

(5) Havi idő bér esetén 
a) az egy napra jutó távolléti díj: 

az egy hónapra megállapított távol-
léti díjnak a huszonketted része, 

b) az egy órára járó távolléti díj: 
az egy napra kiszámított távolléti 
díj és a munkavállaló napi teljes 
munkaidejének a hányadosa. 

(6) Nem kell alkalmazni az (5) be-
kezdésben foglaltakat, ha a távol-
léti díj megegyezik azzal az összeg-
gel, amelyben a munkavállaló mun-
kavégzése esetén részesülne. 

(7) Órabér esetén az egy napra 
fizetendő  távolléti díj: az egy órára 
megállapított távolléti díj és a mun-
kavállaló napi teljes munkaidejének 
a szorzata. 

(8) Teljesítménybér alkalmazásá-
nál a távolléti díj számításakor a 
munkavállaló távolléte idején (idő -
szakában) érvényes személyi alap-
béreként az ekkor érvényes szemé-
lyi alapbérének — ha ez kisebb, 
mint a tárgyév január 1-jei szemé-
lyi alapbér, akkor ez utóbbinak — a 
munkavállaló tárgyévi teljesítmény-
tényező jével szorzott összegét kell 
figyelembe venni. 

(9) A (8) bekezdésben foglalt 
rendelkezést nem kell alkalmazni, 
ha a teljesítmény-tényez ő  egy, vagy 
annál kisebb. 

elökészítve. A kormány szerint viszont minden az alapszabály szerint tör-
tént. Tájékoztatást adtak, söt nyitva állnak a további konzultációra. Vagy 
úgy, hogy a miniszter konzultál, vagy úgy, hogy a következ ő  ÉT-n tárgyalunk 
konkrétan. Végül is ez utóbbiban maradtunk, és áttértünk egy újabb napi-
rendre, az adózás rendjére. 

A munkáltatók szóviv ő jének hosszas fejtegetései után a mi szóviv ő nk ki-
jelentette: úgy ítéljük meg, a módosítás a feketegazdaság visszaszorítását 
szándékozza. Javasoltuk, célszerű  lenne elő zetes normakontrollt kérni az 
Al kotmánybíróságtól, az esetleges késő bbi problémák elkerülése érdekében. 
A kormány véleményét képviselő  PM-államtitkár lényegében egyetértett a 
munkavállalói oldallal. Abban pedig mindhárom oldal egyetértett, hogy egy 
újabb egyeztetés után, kerüljön vissza ez a téma is az ET plenáris ülésére. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvényjavaslat témakörének tárgyalása 
természetesen szintén azzal zárult, hogy a kormány nem akarván lezárni a 
vitát közölte, hogy az ár-bér megállapodásáról szóló ÉT-n folytatjuk majd a 
tárgyalást. 

A negyedik napirendi pont — az államháztartási törvényjavaslat — sehogy 
sem, illett az aznapi ÉT rendjébe, mivel err ő l lehetett érdemben is tárgyalni 
(biztosan valami szörnyű  hiba történt). A kormány szóvivő je kifejtette: a _kincs-
tári rendszer" bevezetése miatt szükséges az államháztartási törvény módo-
sítása. A mi szóvivő nk ezzel egyetértett, szükségesnek tartotta a módosí-
tást. Három kérdéscsoporttal összefüggésben viszont problémáink vannak: 

— Elfogadhatatlan számunkra a Munkaer ő -piaci alap berendelése a kincs-
tári rendszerbe, mert ez megszerzett jogok elvesztését jelenti. (Itt abban 
maradtunk, hogy a következő  napirendnél tárgyalunk részletesen errő l.) 

— Veszélyezteti a módosítás az állami tulajdonú, de a szakszervezetek 
használatában lév ő  ingatlanok szakszervezeti (társadalmi szervezeti) tulaj-
donba kerülését. A PM-képviselök kifejtették, hogy ez nincs veszélyben, de 
megállapodtunk abban, hogy közösen megfogalmazunk egy olyan kiegészítő  
mondatot, mely egyértelmű en utal erre a kérdésre. Ez meg is történt. 

— Kifejtettük továbbá, hogy a bérköltségeknek dologi költségekbe való 
átvihet ő sége elfogadhatatlan számunkra, mert fennáll a veszély, hogy az 
intézményekben a személyi kereteket dologi kiadásokra fordítják, ezáltal vagy 
nem emelnek bért, vagy embereket bocsátanak el. A PM államtitkára viszont 
azt állította, hogy nekik pont ellenkező  okok miatt nem tetszik ez a megol-
dás, de a tárcák képviselő inek nyomására kénytelenek voltak meghatározni 
egy 10 százalékos mozgási lehető séget. Mi meger ő sítettük, hogy ragaszko-
dunk a két költségkeret merev szétválasztásához. 

A munkáltatók még megkérdezték azt is, hogy mikorra várható az állam-
háztartási reform koncepciójának kidolgozása, és mikor tárgyalhatunk róla. 
Megtudtuk, hogy ez elő készülő ben van, és idő ben megtudhatjuk, hogy tár-
gyalhassunk róla. 

Az ötödik kOrdéskör a Munkaer ő -piaci Alap problémaköre sem elő ször 
szerepelt az ET plenáris ülése „étlapján". A kormány elképzeléseit — a 
munkáltatókkal egyetértésben — már korábban is elutasítottuk. Számunkra 
elfogadhatatlan az össze nem illő  alapok összevonása. Elfogadhatatlan to-
vábbá az is, ha dönt ő en a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett 
pénzeket a kormány kizárólagos döntési joggal kezelné, és nekünk csak 
véleményezési lehet ő ségünk legyen. Végül is abban maradtunk: a munkálta-
tói és a munkavállalói oldal egyeztetett javaslatot készít el önkormányzati 
típusú rendszer bevezetésér ő l és m ű ködtetésér ő l. melyet aztán a kormánnyal 
meg lehet majd tárgyalni. 

Az utolsó témakör — az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról —
megtárgyalása nem akármilyen módon kezdő dött. Megismételtük javaslatun-
kat, nem érdemes a témáról mindaddig tárgyalni, ameddig a nyugdíjbiztosí-
tási önkormányzat javaslata nincs elő ttünk (ez ismereteink szerint már ké-
szülő ben van.) A munkáltatók ezt elutasították, mondván, hogy információik 
szerint még semmilyen tervezet nem létezik, s ez hihető  is volt. Ekkor jött 
a meglepetés. A kormány szóvivő je — aki reggel még nem volt ott — nem 
tudta, hogy egyszer már elfogadták tárgyalásra a témát, logikusnak találván 
a mi javaslatunkat, szintén azt mondta, ne tárgyaljunk. Ez nem maradt ennyi-
ben, a munkáltatók ugyanis addig gy ő zködték, amíg végül is beleegyezett, 
- fussunk neki" a témának egy általános kör erejéig, hogy végső  soron ismét 
abban állapodjunk meg: „legközelebb újra napirendre tuzzük". 

Gyakorlatilag a november 6-ai ÉT-n nem történt semmi, de két tanúsága 
mégis volt. Az egyik az volt, hogy végre a harmadik partnernek is komolyan 
kellene venni az érdekegyeztetést és a partnereket, s normálisan az eredeti 
elképzeléseknek és az alapszabálynak megfelelő en kellene mű ködtetni a 
rendszert. Azaz meg kellene érteni, hogy azért vannak a bizottságok, hogy 
ott szakértő k készítsék elő  a tárgyalási anyagokat, s a plenáris ülésen pedig 
már csak a szükséges véleménycsere és a megállapodás történjen meg. 
Nem folytatódhat továbbra is úgy az érdekegyeztetés, hogy rendszeresen 
nem zárjuk le a témát, mondván, majd legközelebb tárgyalunk róla, s a 
végén már nincs mirő l „egyezkedni", mert a parlament már elfogadta a szó-
ban forgó témakört. 

A másik tanúsága pedig az volt, hogy amire elkezdő dik az ebédszünet, 
legalább annyi szendvicsnek kell lenni az asztalon, ahányan vannak a tár-' 
gyaláson, nem menetközben kellene újra meg újra rádöbbenni arra, hogy ; 
rosszul számoltunk... 	 Q-ti 

(3) Az átlagkereset számításánál 
idő bér esetén a személyi alapbért 
az átlagkereset esedékessége idő -
pontjában érvényes összegben kell 
figyelembe venni. 

Módosítás: A (3) pont a módosí-
tás elő tt (2) pont volt. 

(4) Az átlagkereset-számítás 
alapjául az utolsó négy naptári ne-
gyedévre kifizetett munkabérek 
szolgálnak. 

Módosítás: A (4) pont a módosí-
tás elő tt (3) pont els ő  mondata volt. 

(5) Ha a munkavállaló munkavi-
szonya a négy naptári negyedév-
nél rövidebb, az átlagkeresete szá-
mításakor a nála számításba vehe-
tő  naptári negyedév(ek), negyedév 
hiányában az utolsó naptári 
hónap(ok)ra kifizetett munkabért kell 
figyelembe venni. 

Módosítás: A (5) pont stiláris 
változtatása a régi (3) pont máso-
dik mondatának. 

(6) Az Irányadó idő szakban ki-
fizetett, de az irányadó id ő szakot 
meghaladó, meghatározott Idő tar-
tamra járó munkabérnek, továb-
bá az Irányadó idő szakon kívüli 
id ő ben kifizetett, de az irányadó 
idő szak alatti munkavégzés alap-
ján járó munkabérnek csak az at-
lagszámítás alapjául figyelembe 
vehet ő  Id ő szakra es ő  — a (8) be-
kezdés szerinti osztószám figye-
lembevételével számított — (Idő -
arányos) részét kell az átlagszá-
mításnál a kifizetett munkabér 
ő sszegébe beszámítani. 

(7) Ha a munkavállalónak a mun-
káltatónál fennálló munkaviszonya 
egy naptári hónapnál rövidebb, át-
lagkereseteként a távolléti díjá-
val azonos összeg tekintendő . 

Módosítás elő tt: az átlagkereset-
számításnál a vele azonos — ha 
pedig ilyen nincs, a hasonló — mun-
kakörű , szakképzettség ű  és gyakor-
latú munkavállaló átlagkeresetét kell 
alapul venni. Ennek hiányában át-
lagkeresetnek a személyi alapbért 
kell tekinteni. 

(8) Az egy órára, illetve az egy 
munkanapra járó átlagkeresetet úgy 
kell kiszámítani, hogy a munkavál-
laló irányadó id ő szaki munkabé-
rének együttes Összegét osztani 
kell az adott Idő szakban munká-
ban töltött. valamint a munkabér-
rel fizetett, de munkában nem 
töltött órák, Illetve munkanapok 
számával (együtt: osztószám). 

Módosítás elő tt a volt (5) pont : a 
munkavállalónak az irányadó id ő -
szakban kifizetett munkabérének 
összegét osztani kell az adott id ő -
szakban munkában töltött, valamint 
a fizetett, de munkában nem töltött 
órák (munkanapok) számával. Az 
órák (munkanapok) számításánál a 
túlmunka és a készenlét id ő tarta-
mát figyelmen kívül kell hagyni. 

(9) Az a naptári negyedév — az 
(5) bekezdés szerinti naptári 
negyedév(ek) hiányában az a nap-
tári hónap —, amelyben a munka-
vállalónak kifizetett munkabéréhez 
osztószám nem tartozik, az irány-
adó idő szak meghatározásánál nem 
vehet ő  figyelembe. 

(10) Ha munkaviszonyra vonatko-
zó szabály fizetési kötelezettség 
megállapításánál havi átlagkereset 
alkalmazását írja elő , akkor egy havi 
átlagkereseten a munkavállaló egy 
napi átlagkeresetének a huszonkét-
szerese értendő . Órabér esetén az 
egy napi átlagkereset az egy órára 
megállapított átlagkereset és a 
munkavállaló napi teljes munkaide-
jének a szorzata." 

A munkáltató kártérítési 
felelő ssége 

Az Mt. 188. § (3) bekezdése ér-
telmében a következ ő  rendelkezés 
lép: 

„ (3) A 190. § (3) bekezdés, a 
191. §, továbbá a 192. § (2) be-
kezdés alkalmazásában vezető nek 
minő sül a vezet ő  helyettese, vala-
mint az, akit a tulajdonos, illető leg 
a tulajdonosi jogokat gyakorló szer-
vezet ilyennek minő sít." 

A löltségvetési területen lév ő  
munkahelyekre ez a paragrafus 
nem vonatkozik. 

Az Mt. 190. §-a a következ ő  (3) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Ha a munkáltató — fize-
tésképtelensége esetén — a ha-
tározott idő re alkalmazott vezető  
munkaviszonyát a 88. § (2) be-
kezdése szerint megszünteti, a 
vezet ő t megillet ő , de legfeljebb 
hat havi átlagkeresetet köteles 
elő re megfizetni. A vezet ő t ezt 
meghaladóan megillető  átlagke-
reset a felszámolási eljárás meg-
sz ű nésekor vagy a felszámolási 
zárómérleg, illetve záró egysze-
rű sített mérleg jóváhagyása után 
válik esedékessé." 

A költségvetési terület munkahe-
lyeire ez a paragrafus nem vonat-
kozik. 

A Munka törvénykönyve módosításairól 
Az Országgy ű lés az 1995. évi LV. 
törvénnyel módosította a Munka 
törvénykönyvét (Mt.) és A közalkal-
mazottak jogállásaról szóló tör-
vényt (Kit.). (A betegszabadságra 
vonatkozó módosítások életbelep-
tetésének Id ő pontjára vonatkozó 
paragrafusokat az Alkotmánybíró-
ság törölte, ezért ezeket nem Is 
közöljük.) A Szószóló legutóbb 
megjelent lapszámában a munka-
viszonyra, a munkavégzésre és a 
munkaidő re, pihenő id ő re vonatko-
zó módosításokat közöltük. Most a 
távolléti díjról, az átlagkereset ki-
számításáról és a munkáltató kár-
térítési felelő sségér ő l szólunk. 

1995. évi. LV. törvény 
(Magyar Közlöny 53. 2821.) 
a Munka törvénykönyvérő l 

szóló 1992. évi XXII. törvény 
módosítása 

(A kövér bet ű vel szedett a 
módosítást tartalmazza, a d ő lt be-
t ű vel szedett az érvényét vesztett 
eredeti szöveget tartalmazza.) 

A távolléti díjról 
Az Mt. 151. §-ának (1) bekezdé-

se helyébe a következ ő  rendelke-
zés lép: 

„151. § (1)Ha munkaviszonyra vo-
natkozó szabály elrendeli, a munka-
vállaló munkabérét távolléti díjára ki 
kell egészíteni, illetve munkavégzés 
hiányában távolléti díjat kell fizetni. 
Távollét! díjat kell fizetni akkor is, ha 
munkaviszonyra vonatkozó szabály 
munkavégzés nélkül munkabér fize-
tését írja elő , annak mértéke megha-
tározása nélkül." 

(10) A tárgyévi teljesítmény-té-
nyez ő  a munkavállaló megelő ző  
évben elért egy órára jutó teljesít-
ménybérének — ideértve az idő bér 
és a teljesítménybér összekapcso-
lásán alapuló bér idő bér részét, 
továbbá a garantált bért is — és a 
tárgyév január 1-jén érvényes egy 
órára jutó személyi alapbérének a 
hányadosa. 

(11) Annak a munkavállalónak a 
tárgyévi teljesítmény-tényező je, aki-
nek a munkaviszonya a munkálta-
tónál a tárgyévben kezdő dött, a —
152. § (5) bekezdése szerinti —
tárgyévi irányadó idő szak egy órá-
ra jutó teljesítménybérének és az 
els ő  távollétidíj-fizetés esedékessé-
gekor érvényes egy órára jutó sze-
mélyi alapbérének a hányadosa. 

(12) A munkavállaló tárgyévi tel-
jesítmény-tényez ő jét a tárgyév ja-
nuár 1-jével — a (11) bekezdés sze-
rinti esetben az els ő  távollétidíj-szá-
mítás alkalmával — rögzíteni kell.' 

Az átlagkereset 
kiszámításáról 

Az Mt. 152. §-a helyébe a követ-
kező  rendelkezés lép: 

„152. § (1) Ha a munkavállaló-
nak átlagkeresetet kell fizetni, ré-
szére az átlagszámítás alapjául 
szolgáló idő szakra (a továbbiak-
ban: irányadó idő szak) kifizetett 
munkabér idöarányosan számított 
átlaga jár. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti át-
lagszámításnál a munkabér ese-
dékességét ő l eltér ő  id ő ben kifi-
zetett munkabért az esedékes 
bérfizetési napon teljesített kifi-
zetésnek kell tekinteni. 
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A szomszédos országok magyar 
kisebbségi könyvkladása jelenleg 
rosszabb helyzetben van, mint a 
89-90-es történelmi változások 
elő tt volt, aminek első rend ű  oka 
a gazdasági hanyatlás — Jelen-
tette ki Pomogáts Béla irodalom-
történész, összefoglalva annak az 
irodalmi fórumnak a mondaniva-
lóját, amelyik a határokon túli 
magyar kő nyvkiadás helyzetével 
foglalkozott. 

Korábban nyomasztotta, korlátok 
között tartotta a szomszédos orszá-
gok kisebbségi könyvkiadását a dik-
tatúra, most a megjelentetésére van 
ugyan lehető ség, nincs cenzúra, de 
pénz sincs. Ha viszont utána né-
zünk a történéseknek — tette hoz-
zá —, akkor persze azt is látni kell, 
hogy a gazdasági okok mögött 
nagyon sokszor politikai törekvések 
és manipulációk húzódnak meg. 

Az „Összefogás a könyvtárakért" 
országos rendezvénysorozat kere-
tében Miskolcon, a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár nagytermé-
ben találkoztak kedden az anyaor-
szág, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja, 
a Vajdaság jeles írói, költő i, iro- 

Elhunyt 
dr. Czuglerné 
dr. Bittó Márta 

Telefonon keresztül kap-
tuk meg a szomorú hírt: 
Bittó Márta kollégánk évek 
óta tartó hosszú betegség 
után elhunyt. Azóta már el 
Is temettük. A nagyszámú 
gyászoló között ott vol-
tunk mi is, a TUDOSZ 
viselő i. 
A Veres Pálné gimnáziu-
mi érettségi után elő felvé-
telt nyert az ELTE jogi 
karára. Közben két évig 
gyógyszergyári laboráns-
ként dolgozott. Egyetemi 
tanulmányai során a Bün-
tet ő eljárás-Jogi tanszék dl-
ákkörében tevékenykedett, 
majd demonstrátor volt. 

Az egyetemet Summa cum laude eredménnyel végezte el, 
majd 1972-tő l az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében 
tudományos kutatóként dolgozott. 
Az intézetben a jogösszehasonlító, utóbb pedig a büntet ő jogi 
osztályon tevékenykedik. Három év múlva elvégzi a Nemzet-
közi Osszehasonlítójogi Egyetem els ő  kurzusát (Mondoni, 
Olaszország). 1976-ban elkészíti „Az európai szocialista or-
szágok bírósági szervezete" című  összeállítást. A következ ő  
évben megjelenik „Az igazságszolgáltatási rendszerek" című  
tanulmány- és jogszabálygy ű jteménye. 1977-tő l kezdve leg-
fontosabb kutatási témája a büntet ő jog és a közigazgatás 
kapcsolata. Az 1980-as évektő l a büntető jogi felelő sség és a 
szabálysértések igazgatási elbírálása témával foglalkozik. 
Kés ő bb a szabálysértési témakörben vizsgálta a környezet-
védelmi kérdéseket és az Európai Emberi Jogi konvenció sza-
bálysértésekre vonatkozó részeit. Kodifikációs elő tanulmányai 
jelennek meg a büntető -bíráskodás norma- és fórumrendsze-
rérő l. Emellett a foglalkozási gondatlanság témáját is kutatta. 
1986-ban megjelenik — a kandidátusi disszertációként meg-
védett — „Munkavédelem és büntető jog" cím ű  monográfiája. 
1977-t ő l tagja a Nemzetközi Büntető jogi Társaság Magyar 
Nemzeti Csoportjának. A nemzetközi büntető jog problémái-
nak vizsgálata terén úttörő  munkát végzett azáltal, hogy le-
fordította és megjelentette M. Cherit Bassioni „A nemzetközi 
büntető  kódex tervezete" című  munkáját. A 80-as évek végé-
tő l b ű ntet ő i szabálysértési jogot oktatott az Államigazgatási 
F ő iskolán, s társszerz ő je a „Közigazgatási Büntető jog" cím ű  
tankönyvnek. Számos nemzetközi konferencián vett részt elő -
adóként vagy nemzeti referensként. 

Márta 
Mártát az intézete TUDOSZ-titkáraként ismertük meg, amikor 

kislánya születése után ismét munkába állt, és „felélesztette" a 
helyi TUDOSZ-alapszervezetet. A TUDOSZ-elnökség tagjaként 
éveken át szakért ő i anyagokat készített. A Kjt. bértáblázatának 
életbelépésekor ő  képviselte kollégáinkat a Pénzügyminisztérium-
mal folytatott egyeztet ő  tárgyalásokon. 

Végtelen türelemmel és szerényen küzdött a tudományos inté-
zetek munkavállalói érdekeinek védelméért. Fáradhatatlanul har-
colt például a miniszteriális potentátorokkal a közalkalmazottak 
bérpótlékainak kifizetéséért. Lelkiismeretesen tanulmányozott min-
den törvénytervezetet, ami hozzá került. Szinte természetes volt, 
hogy az MTA-ról szóló törvénytervezet szakszervezeti módosító 
javaslatai is mind az ő  közremű ködésével születtek meg. Az or-
szággy ű lés szakbizottságainak vitáin a szakszerű , higgadt érvel-
nek hatására a törvényben több olyan javaslatot elfogadtak, amely 
az intézeti demokráciát er ő síti. Tette mindezt fizetség nélkül, idő t, 
energiát nem kímélve. 

Szinte a kislánya megszületése óta betegeskedett. Élete nagy 
ajándékának tekintette, hogy édesanya lehetett. Két éve azonban 
már arra kérte barátait, ismerő seit, hogy gyermekét majd vegyék 
körül sok-sok szeretettel... Márta nagyon meg akart gyógyulni. 
Tehetetlenül kellett néznünk azt az emberfeletti küzdelmet, amit 
ö és családja vívott a kérlelhetetlen betegséggel. Márta kedves 
alakja velünk él sokáig. 

Révész Márta 

Francia ösztöndíjak 
A francia kormány kétoldalú oktatási-tudományos együttmű kö-
dés keretében is szeretné támogatni Magyarország csatlakozá-
sát az Európai Unióhoz. 

Ennek elő segítésére osztottak ki például hatvannyolc — hosszú 
idő tartamú — ösztő ndíjat a természet-, a társadalom- és a böl-
csészettudományok területén magyar pályázók között az 1995/ 
96-os tanévben. Rajtuk kívül 63 fiatal kapott lehető séget arra, 
hogy a doktori cím elnyeréséért francia földön munkálkodjon. 
Mindehhez köztudottan jó alapokat nyújtanak a magyarországi 
fels ő fokú tanintézmények — mondta Francolse Allaire, a Fran-
cia Köztársaság nagykövetségének tanácsosa. Az 1996/97. évi 
tanulmányi ő sztöndíj-pályázatokat október végén ismertették a 
budapesti Francia intézetben. 

Mint elhangzott: a tanulmányi ösztöndíjak elnyerésének alap-
követelménye természetesen a jó minő sítés ű  tudományos szak-
munka. A francia nyelv megfelelő  szint ű  elsajátításához többek 
között a Francia Intézet is segítséget nyújthat. Az ösztöndíjak 
rendszerében lehető ség nyílik posztgraduális képzésre és a 
doktori fokozat megszerzésére. Az ösztöndíjak legfeljebb 18 
hónapra — három kutatási szakaszra elosztva — érvényesek. A 
külföldi ösztöndíjra pályázó magyar állampolgárok kötelesek 
jelezni kérelmüket a M ű velő dési és Közoktatási Minisztérium 
Osztöndíj Bizottságánál. 

A pályázatok 1996. március 1-jéig nyújthatók be a Francia 
Kulturális Osztály Tanulmányi és Osztöndíj Irodájában, az I. 
kerület F ő  utca 17. szám alatt. A pályázatok Információs anyaga 
a Francia Intézet Médiatárában szerezhető  be. 

( a szerkeszt ő  rovata 

NÉZŐ PONT 
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Illegális 
szoftverhasználók 
Az illegális szoftverhasználat 
és forgalmazás felszámolásá-
ra alakult nemzetközi szerve-
zet, a Business Software 
Alliance együttm ű ködik a 
magyar rendő rséggel annak 
érdekében, hogy felderítsék 
azokat a cégeket, amelyek 
Illegális szoftvereket használ-
nak fel. 

Jekler Rudolf, a BASE Ma-
gyarország fő titkára elmond-
ta: a nemzetközi szervezet 
számára elfogadhatatlan, 
hogy Magyarországon Ilyen 
magas a szoftverekkel kap-
csolatos jogsértések aránya. 
Egy közelmúltban a magyar 
rend ő rség által végrehajtott 
nyomozás során ötven átvizs-
gált vállalatból ötven bizo-
nyult illegális felhasználónak. 
Ráadásul a vállalkozások 
többségénél az okozott kár 
meghaladta az egymillió fo-
rintot. A felelő s cégvezető k-
nek azzal kell számolniuk, 
hogy ilyen esetben akár 2-5 
évig terjedő  börtönbüntetést 
Is kaphatnak. 

A rendő rség Magyarorszá-
gon mostantól folyamatosan 
fellép az illegális szoftver-
használattal szemben. A jöv ő -
ben nemcsak a szerz ő i és 
szomszédos jogok megsérté-
se ügyében folytatott esetek-
ben, hanem más tárgyú ellen-
ő rzések során is vizsgálni 
fogják a vállalatok számító-
gépes programjainak jogtisz-
taságát. 

A Business Software Alul-
ance az illegális szoftverhasz-
nálat és forgalmazás felszá-
molására alakult nemzetközi 
szervezet. A világ 60 orszá-
gában folytat tevékenységet, 
elő segítve a szoftveripar fo-
kozatos növekedését. Együtt-
mű ködik egyebek között a 
rendő rséggel, az APEH-hel, a 
vám- és pénzügy ő rséggel. A 
szervezetnek Európában 19 
szoftvergyártó tagja van. 

Régi idő k szelleme 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Nem nehéz észrevenni, hogy a fő titkári utasítás „kell"-je ellentmond 
az Akadémiai Törvénynek, és az annak alapján elfogadott MTA-alapsza-
bálynak. Ugyanis: 

1. A törvény egyrészt nem szabja meg, hogy milyen tanácsot kell 
létrehozni, másrészt lehető ségként megnevez egy tanácstípust: a tudo-
mányos tanácsot. Az 1971-es utasítás viszont kifejezetten megszabja (a 
törvény bet ű jével ellentétben) a létrehozandó tanács típusát, mégpedig 
mint „igazgatótanács"-ot, kizárva így a törvényben szereplő  tudományos 
tanács lehető ségét is. 

2. Az 1971-es fő titkári utasítás ellentmond az MTA alapszabályának, 
hiszen e szabályzat szerint az igazgató munkáját az intézet sajátossá-
gainak megfelelő  testületi szerv segíti, és ezt a testületi szervet az 
intézet szervezeti és m ű ködési szabályzata definiálja. Az 1971-es fő tit-
kári utasítás viszont megszünteti ezt a lehető séget, s az intézeti sajá-
tosságoktól függetlenül igazgató tanácsok létrehozására kötelezi az in-
tézeteket. (A „demokratizmus továbbfejlesztésére": megesküdnék rá, hogy 
az 1990-es módosítás elő tt „szocialista demokratizmus" szerepelt!) 

Figyelembe véve, hogy az Akadémiai Törvény és az MTA alapszabá-
lya késő bbi és ugyanakkor magasabb szint ű  jogszabály, az elő bbi ellent-
mondásokból következő leg az 1971-es utasítás érvénytelen. 

3. Az 1971-es utasítás azonban konkrét tartalmától függetlenül is 
érvénytelenné vált. Ugyanis ez az intézetek belső  m ű ködési rendjére 
vonatkozik. Erre azonban az Akadémiai Törvény értelmében szabályo-
kat csupán az intézeteket felügyelő  AKT hozhat. A fő titkárnak nincsen 
olyan jogköre az új Akadémiai Törvény szerint, amely alapján bármire is 
utasíthatná az intézeteket, s különösen nem utasíthatja ő ket a bels ő  
m ű ködési rendet illető en. (Feltételezem, hogy a jelenlegi f ő titkárnak, dr. 
Keviczky Lászlónak soha nem állt s nem is áll szándékában ilyen uta-
sításokat kiadni. Az 1971-es utasítással a 24 évvel ezelő tti fő titkár szel-
leme kísért.) 

4. A f ő titkári utasítás így kezdő dik: Az MTA titkársága felügyelete alá 
tartozó kutatóintézetek... Lehet, hogy még ma is vannak ilyenek, ezek 
azonban semmiképpen sem a jelenlegi akadémiai kutatóintézetek, hi-
szen ezen utóbbiak az Akadémiai Törvény értelmében nem a titkárság, 
hanem az AKT alá tartoznak. 

Mindezek tanulságaként a következő  kérdések vető dnek fel: 
1. Az új szabályzatok kidolgozása az Akadémiai Törvény elfogadásá-

val vált aktuálissá. Vajon csupán lustaságból, vagy figyelmetlenségbő l 
köröztetnek útmutatóul egy olyan anyagot, melyet az Akadémiai Törvény 
elfogadása el ő tt két és fél évvel készítettek? 

2. Ha az els ő  kérdésre a válasz igen, mért állítja azt az Akadémia 
jogásza, hogy az új szabályzatoknak az 1471-es utasítás szellemében 
kell rendelkezniük az igazgatói tanácsról, kizárva így a választott tanács 
lehet ő ségét? 

3. Ha az els ő  kérdésre a válasz nem, akkor az anyag körözésének 
csupán egy célja lehet: a kutatók olyan irányú orientálása, hogy az 
általuk elkészítend ő  új szabályzat ne az Akadémiai Törvény szellemisé-
gét, hanem a régi id ő k szellemét tükrözze. 

Ez az utóbbi lehet ő ség annyira pesszimista, hogy nem hiszek komo-
lyan benne. Ha azonban mégis így lenne, ez azt jelentené, hogy még 
mindig megpróbálnak befolyásolni bennünket olyan személyek, akikre 
illik az ismert mondás: „kutyából nem lesz szalonna". Még egyszer hang-
súlyozom: nem igen hiszem, hogy ez a pesszimista lehető ség állna 
fenn. De bárhogyan is van, nem árt, ha az új szabályzatok kidolgozói 
tudják: azt nem kutyából kell elkészíteniük. 

megfigyelő  

dalomtörténészei, s a határokon túli meg, rosszabbodnak a könyvkiadási 
magyar nyelv ű  könyvkiadók képvi-  lehető ségek; hasonló a helyzet a 
selő i, mecénásai. A fórumon úgy Délvidéken, a Vajdaságban is. Bu-
értékelték: egyre nehezebb sorsuk karest, Belgrád és Pozsony kormá-
van a szomszédos országokban nyai, amelyek most nem tudják 
alkotó magyar íróknak, költő knek. rendő ri eszközökkel visszafogni az 
Mint elhangzott: egy erdélyi magyar ottani magyar könyvkiadást, gazda-
könyvkiadó nem, vagy drágábban sági szankciókkal lehetetlenítik el 
kap papírt, mint egy román könyv-  azt. A módszer legalább olyan jól, 
kiadó; Szlovákiában — amióta a sok esetben eredményesebben 
Maciar-kormány ismételten hata-  mű ködik, mint a korábbi diktatúra. 
lomra került — az ottani magyar Ez jelenti a magyar kisebbségi 
kulturális intézmények alig kapnak könyvkiadás mai legnagyobb konf-
állami támogatást, lapok sz ű nnek liktusát, jelzi drámai helyzetét. 

( 

Válságstáb a könyvszakmában 
A Szószóló legutóbbi lapszámában nagy teret szenteltünk az 
„ÁFA-mentes olvasást!" témak ő rének. Örömmel adunk teret egy 
november közepén napvilágot látott hírnek. 

A Magyar Könyvszakmai Szövetség (MKSZ) közgyű lése válság-
stábot hoz létre, amely a könyvszakma ellehetetlenülésének meg-
akadályozása érdekében tevékenykedik majd. A várhatóan 12 tagú 
testület a szövetség 114 intézményének mintegy 10 ezer tagját, 
illetve kilenc ágazati, könyvszakmai civil szervezet 40 ezer tagját 
képviseli — tudtuk meg Balázs Andrástól, az MKSZ elnökétő l. 

A szövetség által kidolgozott javaslatok egyebek között szorgal-
mazzák a szakmát is sújtó 12 százalékos forgalmi adó 4 százalékra 
való csökkentését és a nemrég kivetett 8 százalékos vámpótlék 
eltörlését. Azt is szeretnék elérni, hogy az alapítványok (a Nemzeti 
Kulturális Alap illetékes bizottsága, a Magyar Könyv Alapítvány) 
magasabb támogatási hányadhoz jussanak. Országos központi in-
formatikai és terjesztő i hálózat létrehozását is javasolják, továbbá 
azt, hogy a határon túli magyar nyelv ű  és Magyarországgal foglal-
kozó munkák is bekerüljenek az információs rendszerbe. A szövet-
ség lapot és A szellem napvilága címmel televíziós mű sort szeretne 
indítani. Kezdeményezi, hogy a szakma kapjon nagyobb szerepet a 
privatizációban, mert az elmúlt években több bolt is kikerült a köny-
vesek kezéb ő l. Kérik a nyomdaipari gépek importvámjának eltörlését 
is. Az MKSZ egy hónappal ezelő tt juttatta el javaslatait a köztársa-
sági elnöknek, a parlament kulturális bizottságának, valamint a 
m ű velő dési és a Pénzügyminisztériumba. 

(dura) 

Veszélyben a határon túli magyar 
könyvkia&R 
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