
A kormány mellett mű ködő  Tudománypolitikai Kollégium titkár-
sága december 11-én tudományos újságírókkal találkozott a Par-
lamentben. A Titkárság vezető je, Révész Tamás professzor, a 
miniszterelnök tanácsadója, az ELTE Jogi karának tanszékveze-
tő  egyetemi tanára egy ismerked ő  beszélgetés keretében tájé-
koztatta az írott és elektronikus médiumok vezető  munkatársait 
a Kollégium munkájáról és bemutatta titkársága munkatársait. 

Felvirrad a tudománynak? 

A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete nevében 

boldog új esztend ő t 
kívánunk 

minden kollégának 
és családtagjának 

Dr. Kuti László 	 Dr. Révész Márta 
a TUDOSZ elnöke 	 a TUDOSZ titkára 

SZEF-ÉSZT együttm ű ködés 

A mostanában a —fő ként a költségvetési törvény tervezete kapcsán — sokat emlegetett OTKA, 
! az Országos Tudományos Kutatási Alap most jubilál, hiszen 1986. január 1-jén jött létre. Annak 

idején a Tudománypolitikai Bizottság határozata alapján kezdte meg m ű ködését, első sorban 
i azzal a céllal, hogy kiegészít ő  támogatást adjon a színvonalas alapkutatások m ű veléséhez. Az 
; alapkutatások új irányainak felkarolását hivatott szolgálni, valamint az alulról jöv ő  egyéni és 

közösségi kezdeményezéseket. Az OTKA azonban már a kezdet kezdetén sem helyettesítette 
— nem is helyettesíthette — a kutatóhelyek megfelelő  alapellátását, amelyet eddig a tárcák 
központi költségvetésében irányozták elő . 

Tallózás a szó szerinti jegyz ő könyvb ő l 

OTKAs  te drága! 
Az Országgy ű lés ő szi ülésszakának 32. ülésnapja, 1995. november 29-én, szerdán 
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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A kötetlen beszélgetés során szó-
ba kerültek mind a tudományos élet, 
mind pedig a tudományos újságírás 
különböző  problémái. Révész pro-
fesszor kifejtette: a Kollégium nem 
utódja a korábbi Tudománypolitikai 
Bizottságnak, nem feladata dönté-
sek hozatala a tudományos életet 
illet ő en, hanem a miniszterelnök ta-
nácsadó testülete. 

A Kollégium elnöke a miniszterel-
nök, és hivatalból tagja az ország 
tudományos életének valamennyi 
vezető je, így többek között a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnö-
ke, az Országos Tudományos Ku-
tatási Alap (OTKA) és az Országos 
M ű szaki Fejlesztési Bizottság 
(OMFB) elnöke, a Pénzügyminisz-
térium pedig államtitkári szinten 
képviselteti magát. 

Az ország gazdasági helyzete 
mindenki elő tt jól ismert, ezért a 
lehet ő ségek igen korlátozottak. A 
közgazdászok elő rejelzései szerint 
azonban 1996 lesz az utolsó nehéz 
esztendő , 1997-ben a tudományos 

Az OTKA radikális átalakítási ter-
ve része annak a pénzügy(ml-
niszter)i koncepcionak, amely 
egyrészt a gazdasági stabilizáci-
ót, másrészt (ennek részeként) az 
alapoknak a költségvetésbe való 
szorosabb integrációját kívánja 
(mindenáron) elérni. Az 1996-os 
költségvetési vita OTKA-ra vonat-
kozó része szimptomatikusan jel-
zi azokat az ellentmondásokat és 
nézeteltéréseket, amelyek a koa-
líció és az ellenzék között, vala-
mint magán a koalíción belül is 
általában jellemz ő  a politikai vi-
szonyokra. Álljon itt ennek il-
lusztrálására egy rövid tallózás 
a Tisztelt Ház szó szerinti jegy-
z ő könyvéb ő l, amely egyetlen vi-
tanap erre vonatkozó 'hordaléka-
it' tartalmazza — kommentár nél-
kül. 

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): [...] 
„ Mi, kormánypárti képviselő k sem 
kívánjuk azt, hogy az OTKA mű kö-
dési rendje megváltozzon a koráb-
bihoz képest. Ezzel kapcsolatos 
javaslatunkat be is nyújtottuk a 
Házhoz, jelen pillanatban ennek a 
tárgyalása még nem aktuális. Az, 
hogy ez a Magyar Tudományos 
Akadémia fejezetén belül m ű ködne, 
nem jelenti azt, hogy a mű ködési 
metódus, m ű ködési mechanizmus 
megváltozna. 

Azt is szeretném jelezni az OTKA-
val kapcsolatban, hogy a módosító 
indítványban a támogatás mértékét 
is javasoljuk megváltoztatni. Az ere-
detileg benyújtotthoz képest mint-
egy 300 millió forinttal növekedne 
az OTKA támogatása.[...]" 

KOVÁCS KÁLMÁN (KDNP): [...] 
„Azt említette (Keller) képviselő tár-
sam, hogy eljárásjogilag minden 
marad a régiben; akkor kérdezem 
én, miért volt szükség arra, hogy 
az 1993. évi OTKA-törvényt ez a 
törvény hatályon kívül helyezi. Sok-
kal helyesebb — és a mi javasla-
tunk is és a véleményünk is erre  

életben is jól érezhető  javulás fog 
bekövetkezni. Andorka Rudolf aka-
démikus, az OTKA elnöke, vita-
anyagot készített a tudománypoliti-
ka követendő  irányelveir ő l, amelyet 
széles körben majd megvitatnak az 
érintettekkel, így a tudományos 
közösséggel "is. 

Fontos eredményként könyvelhe-
tő  el — állította Révész professzor 
—, hogy sikerült az OTKA függet-
lenségét megő rizni és nem kerül sor 
további elvonásra, marad a terve-
zett (bár a korábbiakhoz képest 
csökkentett) 1,7 milliárd forint ke-
ret! 

Az újságírók felvetették, hogy a 
tudomány nem kapja meg az eddi-
gi, kiemelkedő  eredményeihez mél-
tó, támogatást, és ez a presztízs-
veszteség nemcsak a tudományos 
kutatásban és felső oktatásban dol-
gozók méltatlan és az európai nor-
máknak nem megfelelő  anyagi hely-
zetében, hanem a tudományos is-
meretterjesztés jelent ő ségének le-
becsülésében is megnyilvánul. 

vonatkozik — a tudományos kuta-
tás önállósága szempontjából az 
eredeti törvény sokkal helyesebb 
(sic!), és a kormányzatnak ezt a te-
vékenységét a centralizáció tovább-
fokozásának tekintjük.[...]' 

BAUER TAMÁS (SZDSZ): [...] 
mint ismeretes, a benyújtott költ-

ségvetés az OTKA mint önálló, el-
különített állami pénzalap megszün-
tetését javasolja, az erre vonatko-
zó forrásokat — nem a M ű velő dési 
Minisztérium kezdeményezésére —
a M ű velő dési Minisztérium költség-
vetésébe (sic!). Ehhez képest szü-
letett egy olyan módosító indítvány, 
amely megtartja azt az elképzelést, 
hogy megsz ű nne elkülönített állami 
pénzalapként az OTKA, de áthe-
lyezné ezt az MTA költségvetésé-
be. Ugyanakkor megemelné va-
lamelyest ezt az összeget —
bár messze nem kielégít ő  mérték-
ben —, és van egy olyan hatpárti 
módosító javaslat is, amely fenn-
tartaná az OTKA mint elkülönített 
állami alapnak a m ű ködését. Mi, 
szabaddemokraták, a magunk ré-
szérő l úgy véljük, hogy ez utóbbi 
megoldás lenne helyes, ha mind a 
kormány, mind majd az Országgyű -
lés támogatná, különös tekintettel 
arra, hogy — amint ezt hallottuk 
—, errő l nincs vita, hogy az OTKA 
mű ködése, önállósága ne változzék. 
Ha viszont errő l nincs vita, akkor 
ennek az az adekvát m ű ködési 
módja, ha ez elkülönített állami 
pénzalap marad, és nem az, ha 
beolvasztjuk a költségvetésbe, a 
költségvetés valamely fejezetébe. 
Tehát, úgy gondoljuk, hogy akkor 
helyes azt a módosító indítványt 
támogatni, amely fenntartja az 
OTKA önállóságát. Hozzá kell ten-
nem. hogy az államháztartási tör-
vényben is elfogadtunk közösen egy 
olyan módosító indítványt, amely 
fenntartja azt a lehet ő séget, hogy 
az OTKA elkülönített állami pénz-
alap legyen akkor is, ha a források 

Többek között sérelmezték, hogy 
a Török András volt helyettes ál-
lamtitkár által vezetett Nemzeti 
Kulturális Alapítvány Kuratóriuma 
nem talált támogatásra méltónak 
(egyúttal „tudományos" folyóiratnak 
minő sítve és az Akadémia hatás-
körébe utalva) olyan patinás és 
nemzetközi színvonalú népszer ű  
tudományos folyóiratokat, mint a 
126 éves Természet Világa vagy az 
50 éves Élet és Tudomány. 

A televízió tudományos szerkesz-
tő ségének munkatársai nehezmé-
nyezték, hogy egyre csökken a TV-
ben a népszerű  tudományos adá-
sok mű sorideje, és olyan közked-
velt mű sorok fognak elt ű nni 1996 
januárjától a képerny ő r ő l, mint a 
Delta és a TV-Magiszter. Révész 
Tamás szerint a médiatörvény meg-
születése sok problémát meg fog 
oldani, ezzel szemben az újságírók 
a korszerű  tudományos ismeretter-
jesztés színvonalának megő rzése 
érdekében inkább azonnali beavat-
kozást sürgettek, különben, esetleg, 
túl kés ő  lesz. A találkozó legf ő bb 
érdeme a kapcsolatok felvétele volt, 
és az elhangzott szándéknyilatko-
zatok szerint a jöv ő ben a Tudo-
mánypolitikai Kollégium titkárságá-
nak munkatársai és a Tudományos 
Újságírók Kamarája szorosabb kap-
csolatot fognak fenntartani, hogy 
mód nyíljon szervezett formában 
történő , és az eddigieknél jóval ha-
tékonyabb munkakapcsolatra a tu-
domány és a tudományos ismeret- 
terjesztés érdekében. 	-bgy- 

többségét a költségvetés biztosítja, 
legfeljebb ilyen új elkülönített pénz-
alapot nem lehet létrehozni. Tehát 
a törvényes megmarad arra (sic)), 
hogy az OTKA ebben a formájában 
m ű ködjék. [...] Fontosnak tartjuk, 
hogy törvényi garanciája is legyen 
ennek az önállóságnak, tehát ér-
vényben maradjon az OTKA-tör-
vény, elkülönített állami pénzalap 
maradjon az OTKA-törvény, és a 
Ház az erre vonatkozó módosító 
indítványt fogadja majd el.[...]" 

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): [...] 
„Az látszik, hogy a koalíciós part-
nerrel nem azonos állásponton va-
gyunk az OTKA megítélésében. 
Véleményem az, hogy senki sem 
kívánta korlátozni a tudományos 
kutatások önállóságát. Megítélésem 
szerint az, hogy egy finanszírozási 
rendben egy tiszta irányba indulunk 
el, még nem jelenti az önállóságba 
való beavatkozást. Úgy ítélem meg, 
hogy tulajdonképpen 100 százalé-
kában állami pénzforrásból táplál-
kozott korábban is az OTKA. Ez 
valószín ű leg a jövő ben sem fog 
változni. Éppen ezért indokoltnak 
tartom, hogy figyelemmel a kincs-
tári rendszer kiépítésére, a finan-
szírozásban egy elmozdulás követ-
kezzen be, de az önállóságot sem-
miképpen nem kívánjuk mi sem 
korlátozni. [...1" 

SASVÁRI SZILÁRD (Fidesz-Ma-
gyar Polgári Párt): [...] "Örülök an-
nak, hogy végül is az SZDSZ hoz-
zászólója is támogatásáról biztosí-
totta azt a hatpárti módosító indít-
ványt, amely az OTKA-t érinti. [...] 
fontosnak tartom, hogy hatpárti 
konszenzus jött létre abban az ügy-
ben, hogy az OTKA támogatását, 
anyagi függetlenségét és szervezeti 
függetlenségét meg kell tartani. 
Ezért én köszönetet mondok a 
magam és a Fidesz-Magyar Polgá-
ri Párt nevében is azoknak a kor-
mánypárti képviselő knek, akik lehe- 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Együttmű ködési megállapodást 
kötött december 11-én a Szakszer-
vezetek Együttm ű ködési Fóruma 
(SZEF) és az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés (ÉSZT). A megál-
lapodás aláírását követ ő  sajtótájé-
koztatón Szabó Endre elnök, illetve 
Vígh László soros elnök hangsúlyoz-
ta, hogy a két szakszervezeti szö-
vetség összehangolja akcióit, egyez-
tetik a nyomásgyakorlásra vonatko-
zó álláspontjukat, és lehet ő leg 
együtt lépnek fel. A közalkalmazot-
tak és köztisztviselő k szakszerveze-
ti szövetségei különösen fontosnak 
tartják a rendszeres konzultációt és 
az egyeztetett álláspontok közös 
képviseletét a jövedelem- és foglal-
koztatáspolitikai, valamint a szociá-
lis kérdesekben. Egyeztetnek majd 
a közalkalmazotti, közszolgálati 
munkaügyi témakörökr ő l, az allami 
költségvetéshez, az alkotmányozás-
hoz, az államháztartás reformjához, 
valamint az érdekegyeztetés korsze-
r ű sítéséhez kialakítandó álláspontról 
is. A sajtótájékoztatón kétségesnek 
tartották, hogy a Költségvetési In-
tézmények Erdekegyeztetcí Tanácsá-
ban (KIÉT) képviselettel rendelkez ő  
szakszervezetek elfogadják a közal-
kalmazottak keresetemelésére vonat-
kozó legutóbbi kormányzati ajánla-
tot. A meghatározó szakszervezetek 
már elutasították ezt az egyezséget. 
Valószín ű leg a következ ő  napokban 
a közalkalmazotti keresetnövelésrő l 
nem a KIÉT keretei között, hanem a 
kormány megbízottai és a sztrájkbi-
zottság egyeztetésén lesz szó. 
Amennyiben ezeken a megbeszélé-
seken kialakul egy új lehet ő ség, 
akkor ülhet össze ismét a KIET. A 
f ő ként a versenyszférát képvisel ő  
MSZOSZ vállalta, hogy addig nem 
írja alá az ár-bér megállapodást, 
amíg nem rendez ő dik a közalkalma-
zotti béremelés ügye. Azt azonban 
még nem tisztázták az MSZOSZ-szel, 
hogy ezen túl meddig terjed a ver-
senyszféra szakszervezeteinek szo-
lidaritása. 

Megállapodás 
A Szakszervezetek Együttmű -

ködési Fóruma (SZEF) és az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörü-
lés (ÉSZT), 

mint a költségvetési szervek 
munkavállalóit képviselő  szakszer-
vezeti konföderációk, átérezve eb- 

b ő l eredő  felelő sségüket a hatéko-
nyabb érdekvédelem és a kor-
mánnyal, a munkaadókkal szembe-
ni határozottabb fellépés érdekében 
az alábbiakban állapodnak meg: 

1. Közös álláspont kialakítására 
törekednek minden, a munkaválla-
lókat, s különösen a közalkalmazot-
takat és köztisztviselő ket érintő  kér-
désben. 

Együttmű ködésükben különösen 
fontosnak tartják 

— a jövedelem, a foglalkoztatás-
politikai és szociális kérdésekhez, 

— a közalkalmazotti, közszolgá-
lati munkaügyi jogalkotáshoz, 

— az állami költségvetéshez, 
— az alkotmányozáshoz, 
— az államháztartás reformjához, 
— az érdekegyeztetés rendsze- 

rének jobbításához kapcsolódó 
ügyekben a rendszeres konzultáci-
ót, s az egyeztetett álláspontok 
együttes képviseletét. 

2. Az együttm ű ködés keretében 
törekednek 

— közös képzési programok szer-
vezésére, 

— közös álláspont kialakítására 
a munkavállalói oldalon belül, továb-
bá a társadalombiztosítási önkor-
mányzatokban és a területi taná-
csokban. 

— nyugdíjas szervezeteik folya-
matos kapcsolataira. 

3. A hatásosabb érdekérvényesí-
tés érdekében 

— összehangolják akcióikat, 
— egyeztetik a nyomásgyakorlás 

lehetséges formáira vonatkozó ál-
láspontjukat, s törekszenek az 
együttes fellépésre. 

4. Megvizsgálják közös szolgál-
tatások kialakításának lehető ségeit 
(önkéntes biztosító pénztárak, 
egyéni biztosítási konstrukciók stb.). 

5. Az együttmű ködés tapasztala-
tait évente értékelik. 

Budapest, 1995. december 11. 
dr. Vígh László soros elnök 
Értelmiségi Szakszervezeti 

Tömörülés 
dr. Szabó Endre elnök 

Szakszervezetek Együttmű ködési 
Fóruma 

Kutatóintézeti illetmények 
a költségvetési szférában 

A Munkaügyi Adattár most nyilvánosságra került adatai szerint 
1994-ben a költségvetési kutatóintézetekben dolgozók havi átlag-
bére 31 ezer forint, teljes keresete pedig csaknem 45 ezer forint 
volt. (A teljes kereset a havi bruttó bér és az elő z ő  évi nem havi 
rendszeresség ű  prémiumok, jutalmak, továbbá 13. havi fizetés 
egytizenkettedének összege.) 

Természetesen, az egyes fizetési osztályok között jelentő s elté-
rés tapasztalható. A legmagasabb alapilletmény ű ek (átlagban 
50 646 forint) és teljes keresetű ek (83 245 forint) a vezet ő k. Csak-
nem két és félszeres a különbség a vezet ő k után a legmagasabb 
kategóriájú, az „ F" fizetési osztályba sorolt dolgozók, közöttük a 
kutatók egy részének átlagos személyi alapbére (42 ezer forint) és 
teljes átlagos keresete (63 366 forint) és a legalacsonyabb kate-
góriájúké között. Ez utóbbiak, az „A" fizetési osztályban, átlago-
san 17 591 forint személyi alapilletményhez jutottak, s teljes ke-
resetük is csupán 3000 forinttal volt ennél magasabb. A „B1" és 
„ 82" kategóriájúak átlagos személyi alapbére 21, illetve 23 ezer 
forint, a teljes keresetük pedig 26, illetve 29 ezer forint volt. A „C", 
„D" és „E" fizetési osztálybeliek személyi alapilletménye 30 ezer 
forint körül mozgott (28 855 forint, 29 327 forint, illetve 30 914 
forint), keresetük pedig 35 ezer és 44 ezer forint között volt. Jel-
lemző nek tekinthető , hogy a költségvetési szférában foglalkozta-
tott szellemi dolgozók átlagalapbérét — 29 522 forintot —, illetve 
39 406 forintos átlagos havi keresetét a vezet ő kön kívül csupán 
az „E" és az „F" fizetési osztályba soroltak érték el. Ugyanakkor 
valamelyest javítja a képet (és így az összintézeti átlagbért) az, 
hogy a kutatóknál a legnépesebb osztály éppen az „F". A vezet ő k, 
az „F", és az „E" osztály együttes létszáma teszi ki a 7727-es 
kutatói létszám felét. Ugyanakkor a nem túl fényesen „jutalma-
zott" „ B2" osztályba tartozik a kutatóintézeti alkalmazottak csak- 
nem 20 százaléka. 	 B. Sz. 



AKT 7/95 

Állásfoglalások 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) 
október 16-ai ülésén született döntések 

Az AKT október 16-ai ülésén napirendre került: a kutatóinté-
zeti könyvtárak helyzete, az AKT és MTA Könyvtárbizottság 
együttm ű ködésének kérdései; az 1996. évi beruházási keretek 
elosztásának módja; a fiatal kutatói álláshelyek betöltésének 
áttekintése, esetleges átcsoportosítások; a kutatóintézetek 
szervezeti és mű ködési szabályzatának, alaptevékenységé-
nek és vállalkozási tevékenységének jóváhagyási elvei; egyéb 
kérdések. 
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A beruházi keretek 
elosztásáról 
AKT 7/2/95.(X. 16.) 
állásfoglalás: 

A beruházási keretek elosztási 
módjáról a testület az alábbi dön-
tést hozta: 

1) A rendelkezésre álló összeg-
bő l „korrekciós alapot-  kell képezni 
(12 igen, 6 nem, 1 tartózkodás) 

2) Ennek nagysága a rendelke-
zésre álló összeg 10 százaléka (14 
igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 

3) A rendelkezésre álló összeg 
90 százalékának felosztási aránya 
a tudományterületek között az aláb-
bi legyen (12 szavazat e változat 

3). Az AKT aggodalmát fejezte ki mellett) : 
az MTA Könyvtárban folyamatba 	— társadalomtudományok: 12 
tett intézkedések miatt és javasol- százalék 
ta, addig ne történjenek meg a vál- 	— matematikai és természettudo- 
toztatások, amíg 	 mányok: 60 százalék 

A könyvtárak helyzetérő l 
AKT 7/1/95.(X. 16.) 
állásfoglalás: 

Az AKT részletesen megvitatta az 
MTAK és a kutatóintézeti könyvtá-
rak helyzetét és a következ ő kép-
pen foglalt állást egyhangú szava-
zással, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül: 

1). A Könyvtárbizottság elnöke és 
az AKT elnöke m ű ködjék együtt 
annak érdekében, hogy az MTA 
Alapszabályánál pontosabb szabá-
lyozás alakuljon ki a könyvtárfel-
ügyeletet illető en. 

2). Az AKT elnöke, konzultálva a 
Könyvtárbizottság elnökével, küld-
jön ki független személyekb ő l álló 
bizottságot a nyitott kérdésekben ál-
lásfoglalások kialakítására.  

után fizetendő  44 százalékos tb-já-
rulék. 

b) elnyert fiatal kutatói pályázat 
nem ismételhet ő  meg, 

c) tartós külföldi távollét és egyéb 
indokolt megszakítás esetén lehe-
tő séget kell adni arra, hogy a fiatal 
kutató a munkába újra bekapcsolód-
jék és a teljes három esztendő t 
kitölthesse. 

Az alaptevékenység 
és a vállalkozások 

Az AKT megtárgyalta a kutatóin-
tézetek szervezeti és m ű ködési sza-
bályzatának (SZMSZ), alaptevé-
kenységének és vállalkozási tevé-
kenységének jóváhagyási elveire 
vonatkozó elő terjesztést és az aláb-
bi döntést hozta: 

a) Az AKT jóváhagyása azután 
történik, hogy az intézetek SZMSZ-
ét elő zetesen véleményezték az 
MTA Jogi és Igazgatási, Pénzügyi 
és az illetékes tudományterü ieti 
f ő osztályai. 

b) Az alap- és vállalkozási tevé-
kenység megoszlása, illetve módo-
sítása — amennyiben SZMSZ-en 
kívül kérik az intézetek — a Pénz-
ügyi és az illetékes tudományterü-
leti fő osztály egyeztetett véleménye 
alapján kerüljön az AKT által jóvá-
hagyásra. 

Három intézet konkrét módosítá-
si kérését illet ő en az AKT amellett 
foglalt állást, hogy az intézetek 
SZMSZ-eiben egységes szabályo-
zásnak kell érvényesülnie. Ezzel 
kapcsolatban: 

c) felhatalmazza elnökét annak 
jóváhagyására, hogy az intézetek 
a konferenciák, rendezvények szer- 

vezését alaptevékenységként sze-
repeltessék SZMSZ-ükben. 

d) az ingatlanhasznosításra vo-
natkozó kérések minő sítésével kap-
csolatban — az egységes szabá-
lyozás érdekében — meg kell várni 
a Vagyonkezelő  kuratórium állásfog-
lalását. 

A jövő  évi költségvetésrő l 
és más kérdésekr ő l 
AKT 7/5/95. (X. 16.) 
állásfoglalás: 

Az egyéb kérdések között 
— az AKT elnöke röviden tájé-

koztatta a testületet az 1996-os költ-
ségvetés el ő készítésének helyzeté-
r ő l, az e téren az Akadémia veze-
tése által kifejtett erő feszítésekrő l. 

— Ismertetés hangzott el az 
AKA-t pótló kutatási alap létreho-
zására, valamint az OKTK közala-
pítvánnyá formálására tett lépések-
rő l. 

— Az AKT — elnökének elő ter-
jesztése alapján — hozzájárult: 

a) egyes ingatlanok elidege-
nítéséhez, illetve egyéb módon tör-
tén ő  hasznosításához, 

b) a BKE társadalomtudomá-
nyi karon mű ködő  KKEAKK kutató-
csoport vezet ő jének halálával be-
következett helyzetben a kutatócso-
portja vezetésének megoldására 
kialakított javaslat szerint rendezik 
a kérdést, de a döntés elő tt meg 
kell ismerni a Társadalomtudomá-
nyi kuratórium álláspontját. 

c) A f ő titkár saját hatáskö-
rében rendezze az MTTM-ben mű -
ködő  a támogatott kutatócsoportban 
keletkezett foglalkoztatási problé-
mát. 

Keviczky László 
s. k. 

— élettudományok: 28 százalék. 
A testület egyetértett azzal a ja-

vaslattal, hogy ezen arányokon belül 
teljes mértékben pályázatok alap-
ján történjen az igények elbírálása. 
A pályázati kritériumokat a kurató-
riumok dolgozzák ki. 

A fiatal kutatói 
álláshelyekrő l 
AKT 7/3/95.(X. 16.) 
állásfoglalás: 

a) a kiküldött bizottság állást nem 
foglalt, 

b) amíg az új f ő igazgató hivata-
lába nem lép. 

Az AKT áttekintette az 1995-ben AKT 7/4/95. (X. 16.) meghirdetett fiatal kutatói álláshe- 
" állásfoglalás: lyek betöltését. Ez oly mértékben 

megtörtént, hogy további átcsopor-
tosítás vagy módosítás szükségte-
len. Az AKT az elő terjesztést elfo-
gadta. 

Néhány felmerült problémával 
kapcsolatban a testület úgy foglalt 
állást, hogy 

a) a fiatal kutatók illetménye a 
Kjt.-besorolás alapján fizetendő . 

Az MTA a fiatal kutatói pályázat 
terhére a tudományterületenkénti 
átlagnak megfelelő  összeget (jelen-
leg 34,0 EFt/fő /hó) és annak járu-
lékát vállalja át. Az így megállapí-
tott és a tudományterületi f ő osztá-
lyok által jóváhagyott személyen-
kénti illetmény kerül 36 hónapig —
a pályázat idő tartama alatt — finan-
szírozásra. Az intézeteknek kell vi-
selniük az alábbi többleteket: 

— Kjt. kötelez ő  elő resorolásból 
adódó összegek, 

— 13. havi fizetés, 
— nyelvvizsga letétele esetén járó 

pótlék, 
— újonnan megállapított egész-

ségügyi pótlék, 
— PhD-védés után a kutatót 

megillető  pótlék összege stb., 
— valamint a felsorolt többletek 
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szerencsével túlélte II. világháborút Országos adatbázis 
is, amikor a németek ismét feléget- 
ték az egyetemet, de a páncélszo-  Szellemi ba, amiben a kódexek voltak, nem 
égett le. A második szerencse ak-  forrásközpontok 
kor történt, amikor a németek a 
könyvtárat elszállították, de a k ő _ A Phare szociálpolitikai tellesz-
dexeket tároló szoba közvetlenül a tési program jóvoltából eddig 
férfi WC mellett volt, ezért a kóde- létrehozott 10 regionális szelle-
xes szobát a nöi WC-nek vélték. ml  forrásközpont még az Idén kl-
1982-ben Magyarország 32 kötet alakítja számítógépes tájékozta-
régi, illetve ő snyomtatványért és tó hálózatát, s vele országos 
kéziratért cserébe megkapta. 	adatbázisát, amely januártól mű - 

ködik. Ezt a program hazai fele-
lő sétő l, Jékil Sándortól tudtuk 
meg. 

Az adatbázis lehető vé teszi bár-
mely önkormányzat, intézmény, 
szervezet és alapítvány szociálpo-
litikai kezdeményezésének nyilván-
tartását és az arra épülő  szakmai 
segítség megszervezését. 

A fő  feladatok sorában jelölték 
meg a területi, helyi szociálpolitiká-
ban érdekeltekkel kialakuló munka-
kapcsolat fejlesztését, az indokolt 
szociális szükségletek teljes feltá-
rását és az e körben mű ködő k fo-
lyamatos szakmai képzésének meg-
szervezését. Ez utóbbi kapcsán 
lépéseket tesznek és várnak a nap-
pali tagozatos szociális aszisztens-
képzés bő vítése, a helyi tantervek 
biztosítása érdekében. A szellemi 
forrásközpontok 60-70 szakkönyv-
vel is segítik az ilyen törekvéseket. 

!‹.rPlk  alakulása 
Októberben a tíz alkalmazottnál 
többet foglalkoztató vállalkozá-
sok körében (mező gazdaság nél-
kül) a teljes munkaidő ben dolgo-
zók bruttó átlagkeresete 41.295 
forint volt, 1.445 forinttal több, 
mint egy hónappal korábban —
ez a Központi Statisztikai Hivatal 
decemberi jelentésében szerepel. 

Az év végi nem rendszeres kifi-
zetések hatása érző dik az egyes 
ágazatok kereseti mutatóiban. A 
keresetnövekedés üteme a vegy-
iparban 43,2 százalék volt, ott az 
október havi keresetek a fizikai fog-
lalkozásúaknál 11,5 ezer forinttal, 
a szellemi foglalkozásúaknál 25,9 
ezer forinttal haladták meg a szep-
temberit. A keresetnövekedés 20 
százalék fölött volt más ágazatok-
ban is. 

Januártól októberig a teljes mun-
kaidő ben foglalkoztatottak havi brut-
tó átlagkeresete 38.439 forint volt, 
ami 19,9 százalékkal magasabb az 
egy évvel korábbinál. A fizikai fog-
lalkozásúak átlagosan 29.502 forin-
tot, a szellemiek 57.668 forintot 
kerestek, ami 18,5 százalékos, il-
letve 20,3 százalékos bruttó kere-
setnövekedést jelentett. 

A keresetek nettó értéke az els ő  
tíz hónapban 25.602 forint volt, ami 
15 százalékkal magasabb, mint egy 
évvel ezelő tt. A fogyasztói árindex 
ezen idő szak alatt 28,2 százalék-
kal nő tt, a reálkereset pedig 10,3 
százalékkal lett alacsonyabb a 
megfigyelt gazdálkodói körben. A 
reálkereset a szellemi dolgozóknál 
11,3 százalékkal, a fizikai foglalko-
zásúaknál 10,1 százalékkal csök-
kent. 

Tapas7+11atok 
A belgá Munkaügyi Minisztérium 

évente fogad egy-egy csoportot 
Magyarországról és a térség átala-
kulásban lév ő  országaiból, hogy 
megismertessék velük a belga ér-
dekegyeztetö rendszert. A mi csa-
patunk, amely októberben egy he-
tet töltött Brüsszelben, három mi-
nisztérium egy-egy érdekegyezte-
téssel foglalkozó képviselő jéb ő l, a 
munkaadók képviseletében három 
önkormányzati szervezet egy-egy 
tagjából, valamint az ADOSZT, a 
MKKSZ és a TUDOSZ képviselő jé-
bő l állt. 

Vendéglátóink a repülő téren kü-
lönbusszal és virággal vártak ben-
nünket. A régi halpiac mellet lévő  
szállodában kaptunk helyet, így 
naponta tettük meg az utat a régi 
városból az új negyedbe, így a 
városból is láttunk valamit. A Mun-
kaügyi Minisztérium tárgyalóját a két 
ország zászlójával díszítették, az 
ovális tárgyaló egyik oldalán foglal-
tak helyet a vendéglátók, a másik 
oldalon lév ő , valamivel kisebb ka-
rosszékekben pedig a vendégek. 
Mindkét oldalon középen nagyobb 
méret ű  karosszék várta a delegá-
cióvezető ket, természetesen a ven-
déglátóké itt is nagyobb volt. 

A belga közszféra átalakítás, kor-
szer ű sítés alatt áll. Az átalakítás itt 
is létszámcsökkentést jelent, a kor-
szerű sítés pedig azt, hogy a köz-
szolgálat munkáját áttekinthető bbé, 
nyilvánosabbá kívánják tenni a „fel-
használók', a polgárok számára. A 
belga közszférában automatikus 
indexálás m ű ködik, amely az évi 
inflációt figyelembe veszi a bérek 
és a családi pótlék megállapításá-
nál. Az energiaár-robbanás utáni 
években az acéliparból és a bá-
nyákból elbocsátottak egy részét a 
közszféra alkalmazta, ami az ország 
bels ő  eladósodásához vezetett 
ugyan, de munkaalkalmat teremtett. 

• 
A német megszállás alatt, lf 944-

ben hozták létre azt a szociális 
szolidaritási paktumot, amely a mai 
érdekegyeztetési rendszernek is az 
alapja. Ez biztosítja a szakszerve-
zetek szervezkedési szabadságát 
és azt, hogy a kormány minden sza-
bályozásra kerülő  kérdést megvitat 
a munkaadók és a munkavállalók 
képviselő ivel. 

A tripartit, „országos konferencia" 
évente legalább kétszer ülésezik, a 
„bipartit" (szakszervezetek és mun-
káltatók) kétévente értékelik a kor-
mánypolitikát. Ezen túl minden szin-
ten m ű ködnek az érdekegyeztető  
tanácsok. 

A munkahelyen reprezentatív az 
a szakszervezet, aki a munkaválla-
lók legalább 10 százalékát tagjai-
nak tudja. Ezt 4 évente számolják. 
Ezen túl országosan reprezentatív 
csak az országos tevékenység ű , va-
lamennyi foglalkoztatási területre ki-
terjedő  szakszervezet lehet. Ő k 
évente a kormánytól jelentő s támo- 

gatást kapnak, mellyel „ a szociális 
béke érdekében kifejtett tevékeny-
ségüket' honorálják. Ezt első sorban 
oktatásra fordítják. 

A függetlenített szakszervezeti 
tisztségviselő ket a szakszervezeti 
tagok választják, a bért a munkál-
tató fizeti, megválasztásuk idejére 
fizetett szabadságon vannak. 

1990-ben királyi rendelet született 
arról, hogy minden közintézmény 
köteles kijelölni egy személyt, aki a 
munkahelyi esélyegyenlő ség me g:  
valósulását kíséri figyelemmel. 0 
gyakorlatilag a „nő felelő s", akinek 
az a feladata, hogy összehasonlító 
beszámolókat készítsen a férfi és 
nő  dolgozók arányáról, státusáról, 
a számukra biztosított szolgáltatá-
sokról, az oktatásban való részvé-
telükrő l. Neki kell tervet készítenie 
az esélyegyenlő ség megvalósításá-
ra, és neki kell létrehoznia azt a 
tanácsot, aki az oktatással, képzés-
sel foglalkozik. 

A Belga Vasút képviselő jét ő l hal-
lottuk, hogy évente 140 órát tölte-
nek tárgyalással, és ezen évente 
100 f ő  vesz részt. 

Úgy vélik, megéri az idő t és a 
fáradtságot az érdekegyeztetés, 
hiszen 1989 óta 9 nap sztrájk volt 
a vasútnál. 

Amíg ezt a tájékoztatót hallgat-
tuk, aláfestésként az Internacioná-
lé mellett tüntettek a közeli park-
ban. Nem derült ki, kik, és miért. 
„Itt mindig tüntetnek valakik' volt a 
válasz. 

• 
Az utolsó napon vendéglátóink 

elvittek bennünket Leuvenbe, ebbe 
a csodálatos középkori városkába, 
amelynek könyvtára a magyarok 
számára külön nevezetességgel bír, 
bár ezt vendéglátóink nem tudták. 
1914-ben a németek felégették a 
louvaini, vagy flamandul leuveni 
egyetemet, és ekkor elpusztult an-
nak ritka, középkori kódexgy ű jtemé-
nye is. A békeszerző dés arra köte-
lezte Németországot, hogy egy 
hasonló érték ű  kódexgy ű jteménnyel 
kell kárpótolnia a várost. A néme-
tek ekkor elkezdték összevásárolni 
a világ valamennyi eladó kódexét, 
s az egyik frissen vásárolt XIII. 
sz.-i olasz kódex leltárba vételekor 
találtak egy ismeretlen nyelv ű  szö-
veget. Hamarosan kiderült, hogy a 
szóban forgó szöveg magyar nyel-
v ű , s azt ugyanabban a kódexben 
latin eredetiben is szereplő  „Plactus 
ante nescia...' kezdet ű  vers szabad 
költő i fordítása — ez az Ómagyar 
Mária-siralom —, a legrégebbi is-
mert magyar vers. A kódex óriási 

ÉSZT-közgyű lés 
Az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés 1995. december 15-én 
tartotta ez évi küldöttértekezletét. 
A szokásoknak megfelelő en a le-
köszönő  soros elnök, dr. Vígh 
László fű zött szóbeli kiegészítést 
az elnökség írásos beszámolójá-
hoz. 

A küldöttek elfogadták azt a ja-
vaslatot, hogy történjen meg az 
ÉSZT vagyonának eszmei megosz-
tása a tagszervezetek között, és 
erre még decemberben hozzanak 
létre egy bizottságot. 

A küldöttértekezlet legnagyobb 
vitát kiváltó javaslatát az orvosegye-
temek képviselő je tette, aki beje-
lentette, hogy az Orvosegyetemek 
Szakszervezeti Szövetsége egy al-
elnöki posztra tart igényt az ESZT 
vezetésében. Az igény jogosságát 
senki nem vitatta, de az alapsza-
bály módosítására nem született 
írásos javaslat, és idő  sem volt át-
gondolásra, miután a sztrájkszerve-
ző  tagszervezetek délutáni megbe-
szélést tartottak, ezért korlátozott 
volt a rendelkezésre álló idő . 

Az ÉSZT alakulásakor három tel-
jes jogú tagja volt az ÉSZT-nek, 
ezért az alapszabály szerint két 
alelnök és egy soros elnök váltja 
egymást évente rotációs alapon. 

Az eltelt idő ben örvendetesen nő tt 
az ÉSZT teljes jogú tagjainak szá-
ma, de az új tagszervezetek eddig 
nem tartottak igényt ilyen funkció-
ra. 

A küldöttértekezlet úgy vélte, az 
ÉSZT m ű ködésének hatékonyabbá 
tételére szükség van az alapsza-
bály átfogó módosítására és az 
ÉSZT mű ködésének újragondolásá-
ra, ezért úgy döntött, hogy március 
12-ig rendkívüli közgy ű lést kell 
összehívni. 

Az ÉSZT új soros elnöke, dr. Kuti 
László, felhívta a figyelmet arra, 
hogy a rendkívüli közgy ű lés össze-
hívásáig az elnökség a folyamat-
ban lév ő  feladatok megoldásával 
kell, hogy foglalkozzon, és el kell 
végeznie a küldöttértekezlet által 
megszabott feladatokat. 
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Haditudósítás 
Kuti László három esztendeje vesz részt 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". 
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Munka törvénykönyve módosításairól III. OTKA, te drága '  
Az Országgy ű lés az 1995. évi LV. 
törvénnyel módosította a Munka 
törvénykönyvét (Mt.,) és A közalkal-
mazottak jogállásaról szóló tör-
vényt (Kjt.). (A betegszabadságra 
vonatkozó módosítások életbelep-
tetésének id ő pontjára vonatkozó 
paragrafusokat az Alkotmánybíró-
ság törölte, ezért ezeket nem Is 
közöljük.) A Szószóló legutóbb 
megjelent lapszámaiban a munka-
viszonyról, a munkavégzésrő l, a 
munkaidő rő l, pihen ő id ő r ő l, vala-
mint a távolléti díjról és az átlagke-
reset kiszámításáról szóló módo-
sításokat közöltük. Most a szak-
szervezetek részvételi jogait sza-
bályozó fejezetet adjuk közre. 

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

szóló 1992. évi XXII. törvény 
módosítása 

(A vastag bet ű vel szedett a 
módosítást tartalmazza, a d ő lt be-
t ű vel szedett az eredeti szöveget, 
ami már nem érvényes.) 

A szakszervezetek 

A Munka törvénykönyvérő l szóló 
1992. évi XXII. törvény (a további-
akban: Mt) 19. §-ának (1)-(2) be-
kezdése helyébe a következő  ren-
delkezés lép: 

„19. § (1) A munkavállalók jo-
gosultak a munkaszervezeten 
belül is szakszervezet létrehozá-
sára. A szakszervezet joga, hogy a 
munkaszervezeten belül szerveket 
mű ködtessen, s ezek m ű ködésébe 
tagjait bevonja. 

(2) A szakszervezet joga, hogy a 
munkavállalókat anyagi, szociális és 
kulturális, valamint élet- és mun-
kakörülményeiket érintő  jogaikról és 
kötelezettségeikr ő l tájékoztassa, 
továbbá a munkaügyi kapcsolato-
kat és a munkaviszonyt érintő  kör-
ben tagjait a munkáltatóval szem-
ben, illető leg az állami szervek elő tt 
képviselje." 

A módosítás elő tt a tagjait he-
lyett ő ket szerepelt, vagyis e pont 
szerint a szakszervezetek képvise-
leti joga a szakszervezeti tagokra 
sz ű kült. 

Az Mt. a következ ő  19/A. §-sal 
egészül ki: 

December 20-ával ismét lezárult 
egy hosszú érdekegyeztetési soro-
zat — s ezen már meg sem lepő -
dünk —, a befektetett több hónapos 
munka ellenére ismét eredménytele-
nül. Ugyanis ezen a napon „temet-
tük" az „ár-bér megállapodást". Mos-
tanra vált világossá, hogy az eredeti 
elképzelések szerint ez megköthe-
tetlen. Kérem az olvasót azonban, 
hogy ne aggodalmaskodjon, az „ár-
bér megállapodás", úgy t ű nik, olyan 
mint a fő nixmadár, saját poraiból ujjá-
éled, hogy új formában újra és újra 
rátelepedhessen az Érdekegyeztet ő  
Tanácsra (ÉT-re), elterelve a figyel-
met a napi problémák rendszeres 
tárgyalásáról. Bár igaz, ami igaz, egy 
jó megállapodás nekünk is érdekünk 
lenne, csakhogy... 

No, de térjünk vissza az esemé-
nyek sorrendjéhez. A Szószóló elő -
ző  számában a november 6-i ET-r ő l 
tudósítottam utoljára. Emlékezhetnek 
rá: akkor sem történt semmi. Csak 
tárgyaltunk. Ez a tendencia többé-
kevésbé folytatódott, pedig több ÉT-
s Költségvetési Intézmények Érdek-
egyeztet ő  Tanácsa (KIÉT) ülés is 
volt, amelyeken nagyon fontos kér-
désekben jutottunk megállapodáskö-
zeli állapotba. 

Közeledvén az év vége, fogyott az 
idő , s a ‚parlament programja egyre 
jobban sürgetett bennünket. „Nehogy 
baj legyen", ezért már november 13-
án megtartottuk a következ ő  penzu-
mot. Az ÉT-ülés témája az adótör-
vények megtárgyalása volt, az SZJA-
törvény kivételével. Ez utóbbit ugyan-
is az „ár-bér megállapodás" része-
ként késő bb, egy külön csomagban 
kívántuk tárgyalni. A sietség oka az 
volt, hogy a módosítási javaslatokat 
másnap a parlament elé kellett vin-
ni, mert már megkezdő dött a tör-
vénytervezet tárgyalása. A szokat-
lan idő pontban (hétf ő n délután), és 
szokatlan helyen (Munkaügyi Minisz- 

„ 19/A § (1) A szakszervezet ér-
dekében eljáró, a munkáltatóval 
munkaviszonyban nem álló szem-
élvnek a munkáltató területére 
történ ő  belépését a munkáltató 
nem tagadhatja meg, ha a szak-
szervezet a munkáltatóval mun-
kaviszonyban álló taggal rendel-
kezik. A szakszervezetnek mind-
err ő l a munkáltatót elő zetesen 
értesítenie kell. 

(2) Az (1) bekezdésben megha-
tározott személy eljárása során 
köteles a munkáltató m ű ködési 
rendjére vonatkozó szabályokat 
megtartani.' 

Az Mt. 22. § (2) bekezdésének 
első  mondata helyébe a következő  
rendelkezés lép: 

"A szakszervezet jogosult ellen-
ő rizni a munkakörülményekre vonat-
kozó szabályok megtartását." (Ki-
marad — az illetékes szakhatóság 
tájékoztatása mellett — betét.) 

Az Mt. 23. §-ának (4)-(5) bekez-
dése helyébe a következő  rendel-
kezés lép: 

"(4) Ha a munkáltató a kifogás-
sal nem ért egyet, egyeztetésnek 
van helye. A kifogással kapcsola-
tos egyeztető  tárgyalást a kifo-
gás benyújtásától számított há-
rom munkanapon belül kell meg-
kezdeni. Ha az egyeztetés hét 
napon belül nem vezet eredmény-
re, az eredménytelenség megálla-
pításától számított öt napon belül a 
szakszervezet bírósághoz fordulhat. 
A bíróság nem peres eljárásban, 
tizenő t napon belül dönt. 

(5) A kifogásolt intézkedést a 
munkáltató és a szakszervezet 
közötti egyeztető  tárgyalás be-
fejezéséig, illetve a jogerő s bírósá-
gi döntésig végrehajtani nem lehet, 
illetve végrehajtását fel kell függesz-
teni. 

(Módosítás elő tt az egyeztet ő  el-
járás eredményes szerepelt) 

Az Mt. 25. §-ának (2) bekezdése 
helyébe a következ ő  rendelkezés 
lép: 

"(2) A munkaidő -kedvezmény 
mértéke valamennyi tisztségviselő t 
figyelembe véve összesen - eltérő  
megállapodás hiányában - minden 
három, a munkáltatóval munkavi-
szonyban álló szakszervezeti tag 
után 

térium) megtartott ülés „békésen" zaj-
lott le. A munkavállalók szóviv ő je rövi-
den, a munkáltatók képviselő i, külön-
külön, hosszasan mondták el vélemé-
nyüket, kívánalmaikat és korrekciós 
javaslataikat. A kormány meg nagy-
nagy türelemmel végighallgatta a ja-
vaslatokat, majd szinte mindenre ne-
met mondott. De azért elvoltunk... 

Alig telt el két nap, és november 15-
én ismét összeültünk. A megszokott 
helyén, a „fehér ház"-ba és a megszo-
kott reggeli idő ben került sor az „ár-
bér megállapodás" és a „Munkaer ő -pi-
aci alap" létrehozásával kapcsolatos 
egyes törvények módosítási javaslata-
inak a megtárgyalására. Ekkor már 
írásos elő terjesztést is kaptunk a tár-
gyalásokhoz, így lett volna miröl tár-
gyalni. A SZEF képviselő jével minden-
esetre arra a közös álláspontra jutot-
tunk, hogy közalkalmazotti béremelés 
nélkül nincs „ár-bér megállapodás", és 
arról a KIET-ben kell tárgyalni és meg-
állapodni (ezt a munkavállalói oldal 
többi tagja is támogatta). Az oldal 
egyetértett abban is, hogy a kormány-
tól kapott szövegtervezetet nem tekint-
jük tárgyalási alapnak. Készek voltunk 
azonban tárgyalni. A kormány tárgya-
lócsoportját vezető  pénzügyminisztert 
arra kértük, szerezze meg a szüksé-
ges elő zetes felhatalmazásokat, és 
bocsásson a szociális partnerek ren-
delkezésére új elő terjesztést. Bejelen-
tésünket kormányzati részrő l nem fo-
gadta osztatlan öröm, de mivel a mun-
káltatóknak is voltak kifogásaik, végül 
is a téma tárgyalását délután 3-ig fel-
függesztettük, hogy a pénzügyminisz-
ter be tudja szerezni a szükséges fel-
hatalmazásokat és el tudja készíteni 
az újabb javaslatát. (Ez utóbbiban a 
szakszervezetek képvisel ő i segítettek 
neki.) Délutánra kész lett a másik elő -
terjesztés. Ezalatt az ÉT-ülés másik 
napirendjét tárgyaltuk. Némi sikerrel. 
Azt ugyanis elérték a szociális partne-
rek, hogy az új „Munkaerő -piaci ala- 

200 szakszervezeti tagig 
havi két óra 
201-500 szakszervezeti tagig 
havi másfél óra 
501 szakszervezeti tagtól 
havi egy óra. 

E kedvezmény mértékébe a mun-
káltatóval való tárgyalás idő tartama 
nem számít be. A munkaidő -ked-
vezmény felhasználásáról a szak-
szervezet dönt. A munkából való 
távolmaradást elő re be kell jelente-
ni.' 

( Elő ző ekben egységesen minden 
három, a munkáltatóval munkavi-
szonyban álló szakszervezeti tag 
után havi két óra ) 

Az Mt. 25. §-a a következő  (5) 
bekezdéssel egészül ki: 

"(5) A szakszervezet kérésére 
a (2) bekezdés alapján járó mun-
kaidő -kedvezmény fel nem hasz-
nált Idő tartamot, de legfeljebb a 
munkaid ő -kedvezmény felét a 
munkáltató köteles pénzben meg-
váltani. A munkáltató a pénzben' 
megváltás összegét az érintett 
szakszervezeti tisztségvisel ő k 
átlagos, elő z ő  naptári évi átlag-
keresete alapján állapítja meg és 
havonta utólag — bruttó összeg-
ben — fizeti ki a szakszervezet 
részére. Ezt a pénzösszeget a 
szakszervezet csak az érdekvé-
delmi tevékenységével összefüg-
gő  célra használhatja fel." . 

Az Mt. 28. § (1) bekezdés helyé-
be a következő  rendelkezés lép: 

„ (1) A közvetlen felső bb szak-
szervezeti szerv elő zetes egyetér-
tése szükséges a választott szak-
szervezeti tisztséget betöltő  mun-
kavállalónak a munkáltató által kez-
deményezett más munkahelyre való 
beosztásához, továbbá munkavi-
szonyának a munkáltató által ren-
des felmondással történő  megszün-
tetéséhez. A rendkívüli felmondás, 
illetve az ilyen tisztségviselövel 
szemben a 109. § szerinti jogkö-
vetkezmény alkalmazásáról, vala-
mint a változó munkahelyre alkal-
mazott tisztségviselő  más munka-
helyre való beosztásáról a megfe-
lelő  szakszervezeti szervet elő ze-
tesen értesíteni kell.' 

(Azt, hogy mit értenek elő zetes 
egyetértés fogalmán, ajánlatos a 
kollektív szerz ő désben rögzíteni.) 

pot valamilyen önkormányzati jellegű  
formula kezelje, de hogy hogyan, az 
még npm alakult ki. 

Az ET-ülés eredményeként — több 
kör után — végül is kilenc pontban 
megfogalmazódott egy közös álláspont 
arról, hogy tulajdonképpen mir ő l is fo-
gunk tárgyalni. A munkáltatók — kü-
lönvéleményként — ezt még további 
Öt ponttal egészítették ki, s ez döntő  
volt a megállapodás további sorsa 
szempontjából. A tájékoztató tartalmaz-
ta azokat a pontokat is, amikben köl-
csönösen egyetértettünk: a reálbér-
csökkenés mértéke nem lehet több 2 
százaléknál; az államháztartás 480 
milliárd forintos szja-bevételének is 
teljesülnie kell; a tb-járulékok mértéke 
1997-tő l csökkenthető  — számunkra a 
legfontosabb — a költségvetési szfé-
rában a versenyszféra tervezett reál-
bér-pozíciójával megegyez ő  helyzetet 
alakít ki a kormány stb. Végezetül meg-
állapodtunk még abban is, hogy min-
denki az illetékes testülete elé viszi a 
tervezetet jóváhagyatni. 

Ezek után a november 23-ai KIÉT-
ülés következett, amelynek napirend-
jén a közalkalmazottak béremelése volt 
a téma. A kormány kifejtette az elkép-
zeléseit. Valami apró hiba esett azon-
ban az „elő vezetésbe", ugyanis nem 
értettük meg, hogy egy viszonylag 
szerény mérték ű  emelés, ami az új 11-
letménytáblából (papíron) következik, 
hogyan jön ki az ET-megállapodásban 
rögzített 19,5 százalékra. És mi a ga-
rancia arra, hogy az illetményemelé-
sek mindenütt meg is történnek, nem 
nyeli e le azokat valamely fels ő bbség. 
Végül is abban maradtunk, hogy a kor-
mány a lehető  legrövidebb idő n belül 
tegyen komoly ajánlatot az illetmény-
emelés mértékére. Abban viszont 
egyetértett a munkavállalói oldal: csak 
egységes anyagokat tárgyalunk. 

November 25-én aztán újabb tárgya-
lási forduló következett az ÉT-n. Té-
mája: az ár-bér megállapodás, és a 
Munkaer ő -piaci Alap létrehozásával 
kapcsolatos egyes törvények módosí-
tásáról szóló el ő terjesztések megtár-
gyalása. Mi már az ülés elején beje-
lentettük, hogy nagyon fontosnak tart-
juk az err ő l szóló tárgyalásokat, de 
még a megállapodás parafálására sincs 
felhatalmazásunk. A munkáltatóknak 
volt. Oldalunk elfogadta azt a kormány-
zati álláspontot, hogy az államháztar-
tás hiánya nem lehet több 4 százalék-
nál, és a reálbér-pozíció legfeljebb 2  

(Folytatás az 1. oldalról) 
tő vé tették és az erejükhöz képest 
képviselni tudták ezt saját maguk 
köreiben, illetve a kormánnyal 
szemben is.[...]' 

POKORNY ZOLTÁN (Fidesz-Ma-
gyar Polgári Párt): [...] „A kormány 
által kompromisszumként megfogal-
mazott javaslat valóban 300 millió 
forinttal növeli az OTKA számára 
szánt összegeket egyfelő l, másfe-
lő l azonban amit ad az egyik kezé-
vel, azt el is vonja a másik kezével, 
a programkezelés címén 160 millió 
forinttal ugyanazt el is vonja. Eh-
hez képest mond mást az oktatási 
bizottság, illetve az általuk benyúj-
tott javaslat. Ez tisztán 300, illetve 
400 millió forinttal növeli az OTKA 
számára rendelkezésre álló pénze-
ket. Ez is csak azt jelenti, hogy 
jószerivel a ma futó programokat 
tudja befejezni az OTKA és csak a 
minimális szinten tud új programok 
elindításához finanszírozási segít-
séget nyújtani. A másik kérdés pe-
dig az, hogy ki felügyelje, vagy ki-
nek a rovatába tartozzon az OTKA. 
[...] E tekintetben látszatra komp- 

százalékos romlásának a tényét is el-
fogadtuk. Javasoltuk, hogy a tárgya-
lásokat e f6 téma köré csoportosítva 
folytassuk. A munkáltatók viszont a 
konkrét szövegr ő l akartak tárgyalni. A 
kormány is az 6 javaslatukat támogat-
ta, s így megkezdő dhetett egy csekély 
eredménnyel kecsegtető  kollektív fogal-
mazás. Ami már az első  konkrétumok-
nál kezdett helyben járni. A tárgyalás 
fénypontja az a rész volt, mikor az 
SZJA-hoz értünk. Ugyanis jeleztük, 
hogy az eddig elkészült mintegy 500-
féle adótábla-variáció egyike sem iga-
zán jó, s ott, a helyszínen, készítet-
tünk egy újabb javaslatot. Amit még 
több követett. Végül is a legutolsó 
változattal a kormány és a szakszer-
vezetek egyet értettek, de a munkálta-
tók nem. Ennek ellenére a kormány, 
és ez komoly meglepetés a szakszer-
vezetek álláspontja mellé állt. (Ez volt 
az az esemény, melynek a „bekonfe-
rálásával" másnap Miskolcon, az MSZP 
kongresszusán, óriási ovációt váltott ki 
pénzügyminiszterünk a hallgatóságá-
ból.) Tárgyaltunk még a Munkaerő -pi-
aci alapról is, de hasonlóan mérsékelt 
eredménnyel. 

Miután alapfeltétel volt, hogy a költ-
ségvetésben foglalkoztatottak illet-
ményemelésér ő l szóló megállapodás 
nélkül nem jöhet létre ÉT-megállapo-
dás, ezért december 6-án ismételten 
KIÉT-ülésre került sor, amely tárgya-
lás végül is egy számháborút hozott, s 
ennek a mai napig sem értünk a végé-
re. A KIÉT-ülést viszont a tárgyalás 
délutánján a levezet ő  elnök felfüggesz-
tette, azzal, hogy a pénteki (december 
8-i) ÉT elő tt folytatjuk, méghozzá a 
„fehér ház"-ban, hogy közel legyünk 
az ÉT-hez. Ez meg is történt, igaz 
kérésünkre az ÉT késő bb kezdett, s 
hosszú szüneteket tartott, mivel a 
KIET-en érintett szakszervezetek és 
konföderációk nélkül az ÉT-ben sem 
születhet megállapodás, de a munka-
vállalói oldal nélkülünk még tárgyalni 
sem akart. Végül azért alakult az 
egyezség, csak néha-néha kellett az 
egyik terembő l a másikba rohangálni. 

A kormány a KIÉT elé, végre, ko-
moly javaslatokkal jött. Az már más 
lapra tartozik, hogy egyes szakszer-
vezetek még ezt sem tudták elfogadni. 
A munkavállalói oldal végül is kijelen-
tette, hogy a kialakult szövegterveze-
tet itt csak parafáljuk, majd vissza-
visszük a testületek elé döntésre. Azt 
el kell ismerni, hogy itt a kormány —  

romisszumot fogalmazott meg a 
kormány javaslata, amikor az 
OTKA-t az MTA alá rendeli. Azon-
ban egy dolgot nem vett figyelem-
be, hogy ezt sem az MTA nem 
támogatja, nem ért vele egyet, sem 
pedig az OTKA-bizottság, sem az 
OTKA elnöke nem támogatja azt. 
Éppen ezért javasoljuk mi a mai 
helyzet status quo fenntartását, az 
OTKA függetlenségének, az ezt 
szabályozó törvény érvényben tar-
tásának megszívlelését.[...]" 

Adalékként még csak annyit ér-
demes megjegyezni, hogy az 
OTKA-támogatás reálértéke már 
1992-t ő l kezdve folyamatosan csök-
kent, 1994-ben és 1995-ben pedig 
már a nominális értéke is csökkent. 
Az 1995. évi támogatás pedig az 
1991. évi támogatás reálértékének 
csak körülbelül 44 százalékát éri el. 
Ez az adat pedig kellő en illusztrálja 
az OTKA elő tt álló legsúlyosabb 
problémát: az alapkutatásra fordít-
ható összeg reálértéke már az ed-
digiekben is igen nagy mértékben 
csökkent. 

eredeti álláspontjához képest — ko-
molyan elő relépett, de azt is, hogy 
kicsi az ajánlott béremelés összege, 
és nincsenek meg a garanciái. Dél-
után két órára elkészült egy jegyző -
könyv, összefoglalva amir ő l tárgyal-
tunk, és amirő l meg kellett volna ál-
lapodnunk. Ezt vittük vissza a testü-
letek elé, hogy elfogadható-e, vagy 
sem. (A fogadtatás vegyes volt. 
Egyesek élbő l elutasították, mások 
hezitáltak. Végül is el kell ismerni, 
hogy olyan értékei vannak a megál-
lapodás szövegének, ami hosszú 
távra kedvező  lehet a munkaválla-
lókra nézve, ezért el lehet fogadni, 
de a béremelés mértékét meg kell 
próbálnunk fölfelé srófolni. Majd 
meglátjuk, mi jön össze.) 

Ezzel elhárult az akadály az ÉT 
folytatása útjából, s akár érdemben 
is lehetett volna tárgyalni, de a mun-
káltatók oly mértékben nem értettek 
egyet a kormány javaslataival, hogy 
elzárkózásuk jeléül kivonultak a te-
remböl. Ekkor meg kellett állapíta-
nunk, hogy két partner nehezen foly-
tathat háromoldalú tárgyalásokat, 
ezért az ülést berekesztettük... 

December 18-én következett a 
folytatás. Ekkor már jó néhány kér-
déskör, ami szerepelt az eredeti ter-
vezetben, túljutott a parlamenti sza-
vazásokon, így értelmetlenség lett 
volna tárgyalni róluk. A munkáltatók 
viszont keményen bírálták ezt, s 
végül javaslatot tettek a tárgyalás-
sorozat felfüggesztetésére, ami egy-
ben azt is jelentette, hogy meghiú-
sult ez az „ár-bér megállapodás". Azt 
viszont nem jelentette, hogy azokat 
a fontos kérdéseket amit a tervezet 
tartalmazott (például minimálbér, 
bérajánlás stb.), az összefoglaló 
kerettöl függetlenül ne tárgyaljuk 
Mivel ezzel mind a három oldal 
egyetértett, „elindultunk„ ebbe az 
irányba. Igaz, hogy nyomban meg is 
álltunk. Ugyanis a munkáltatók már I 
az els ő  körben kijelentették: kötött j 
mandátummal jöttek, s azon nem is 
tudnak változtatni. Ettő l kezdve —
mint ez a következ ő  három-négy 
körben ki is derült — értelmetlenné 
vált a további vita. 

Nem maradt más hátra, mint ezt: 
az ülést is berekeszteni, s megálla-, 
podni a következ ő  összejövetel ide-
jében. Januárban folytatjuk. 

041 

Idegenbő l r°- 
Magyarország példátlan méretű  társadalmi válságon megy keresz-
tül a rendszerváltás óta, és bizonyos értelemben mélyebb gazdasá-
g) válság sújtja, mint amilyen az 1929-1933. évi világgazdasági válság 
volt. Ahhoz, hogy a magyar társadalom m ű köd ő képessé váljék meg-
egyezésre van szükség a t ő ke és a munka világa között — mondta 
Szelényl Iván közgazdász-szociológus a Friedrich Ebert Alapítvány 
budapesti székházában tartott elő adásában. 

A California Egyetem tanára szerint az elit és a társadalom közötti " új 
kiegyezést" megnehezíti, hogy besz ű kült az MSZP-SZDSZ koalíció sza-
vazóbázisa, a kormány sem a munkáltatók, sem a munkavállalók érde-
keinek nem tud igazából eleget tenni. A társadalom nem bízik a politikai 
elitben, nem becsüli azt, és értékrendje (egyenlő ség, társadalmi bizton-
ság) aggasztóan különbözik a politikai elitét ő l — fű zte hozzá. 

Szelényi az értelmiségb ő l is hiányolta, a „kritikai dimenziót", mely az 
átalakulásban — szerinte — elveszett. Ugy vélekedett, hogy Magyaror-
szág számára nincs követend ő  modell vagy recept a kapitalizmus má-
solására, hiszen maguk a nyugati társadalmak is válságok sorával néz-
nek szembe: a hagyományos szociáldemokrata jóléti állam válsága után 
a noliberális jóléti állam is e helyzetbe került, és Amerikában is szükség 
volna újfajta demokratapártiságra. Összességében a fejlett világ is esz-
mei válsággal küszködik. Szelényi szerint nem lehet modellérték ű nek 
tekinteni azt a filozófiát, amely szerint a gazdagok további gazdagodása 
a szegényeknek is jót tesz, mert „ legy ű r ű zik" hozzájuk. 

Magyarországon ma „a doktriner neoliberalizmus és az elvtelen prag-
matizmus szerencsétlen keveréke" tapasztalható — vélekedett. Kiutat —
szerinte — mindenekelő tt a humánt ő ke-beruházással és gazdasági nö-
vekedéssel lehetne találni. Az el ő adó „önmagát korlátozó piacgazdaság" 
révén tartaná megvalósíthatónak a tő ke-munka közti kiegyezést, és egy 
„új baloldali konfiguráció" hiányáról beszélt. 



V. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs verseny 

Találd fel magad! 
KIK INDULHATNAK? 

Egyénileg vagy legfeljebb három fő s csoportba szervező dve, vég-
zettségre való tekintet nélkül pályázhat minden 15 és 21 év közötti 
(1975. január 7. és 1981. január 8. között született) fiatal kutató. 
Egyetemisták, fő iskolások közül azonban csak az első évesek vehet-
nek részt a versenyen. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, 
de az európai dönt ő n azok vehetnek részt, akik Magyarországon 
laknak vagy magyarországi iskolába járnak. 

MIT NYERHETSZ? 
A verseny legjobbjai komoly díjakat kapnak: 
I. díj: (összesen három) pályam ű venként 200 000 forint 
II. díj: (összesen három) pályam ű venként 100 000 forint 
III. díj: (összesen három) pályamű venként 60 000 forint 
A díjazottak felvételi vizsga nélkül tanulhatnak tovább az ELTE 

Természettudományi Kar több szakán, a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen, a Kandó Kálmán M ű szaki Fő iskolán, a Gépipari és 
Automatizálási M ű szaki F ő iskolán és a Veszprémi Egyetem Mérnöki 
Karán, illetve plusz 4 pontot kapnak a Budapesti M ű szaki Egyetemre 
és további 11 mű szaki fels ő oktatási intézménybe történő  felvételi 
esetén. 

A legjobb három pályázat részt vehet 1996-ban az Európai Unió 
„Fiatal Tudósok Versenyének" 8. Európai Dönt ő jében Helsinkiben, 
ahol további értékes díjakat lehet nyerni. 

MIVEL PÁLYÁZHATSZ? 
Jelentkezni lehet bármilyen probléma tudományos szint ű  megol-

dására irányuló ötlettel a biológia, a számítástechnika, az elektroni-
ka, a kémia, a környezetvédelem, a matematika, a fizika, a technika 
stb. (illetve az ezekkel határos tudományok) területér ő l. 

HOGYAN NEVEZZÉL? 
A kidolgozásra javasolt ötlet/téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal 

terjedelemben, lezárt borítékban lehet benyújtani 3 példányban "IN-
NOVÁCIÓS VERSENY" jeligével 1996. január 8-án 16 óráig beérke-
z ő en. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a felvetett problémát, illetve ter-
vezett megoldását, az elérendő  célt, a konkrét megvalósítás módját, 
továbbá: a résztvevő (k) nevét, születési idő pontját, lakcímét, tele-
fonszámát, iskolájának (munkahelyének) nevét, címét és telefonszá-
mát, a pályázók nyelvismeretét, azon konzulensek, tanárok nevét, 
címét és telefonszámát, akik szakmai felügyelettel támogatják a 
versenyz ő (ke)t. 

A pályázatok elfogadásáról a tudományos vagy a m ű szaki cél, 
illetve színvonal és a kidolgozhatósági szempontok figyelembevéte-
lével határoz a zs ű ri. A döntésrő l minden pályázó értesítést kap 
1996. január 31-ig. 

Az elfogadott témák tudományosan megalapozott, részletes kidol-
gozását 1996. május 6-án 16 óráig beérkez ő en kell beküldeni a 
verseny titkárságára. A kidolgozott pályamunkák terjedelme max. 15 
A4-es, sű rű n gépelt oldal lehet mellékletekkel együtt. Csatolni kell a 
bemutatást elő segítő  elkészített modelleket, kísérleti berendezése-
ket, prototípusokat. 

A kidolgozott pályázatokat a zs ű ri a probléma megközelítésének 
eredetisége; a kidolgozás mélysége, tudományos színvonala és kre-
ativitása; a projekt befejezettsége, illetve hasznosíthatósága; az 
eredmények indoklása, értelmezése és érthető sége; az írásos anyag 
színvonala alapján értékeli. 

A bírálóbizottság 1996. május 30-ig meghozza végleges döntését. 
A zsű ri elnöke Dr. Keviczky László akadémikus, az MTA f ő titkára; 
tagjai ismert tudósok, egyetemi tanárok, gazdasági szakemberek. 

A legjobb munkákat a pályázók a televízió nyilvánossága elő tt, 
különmű sor keretében személyesen mutatják be. Az eredeti és be-
mutatásra alkalmas pályázatokat háromnapos kiállításon tekinthetik 
meg az érdeklő dő k. 

HOVÁ KÜLDJED? 
A pályázatok beérkezési, illetve leadási helye a verseny titkársá-

ga: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG, 1117 Budapest, XI. 
Október huszonharmadika u. 16. 1/182. (tel.: 186-9615, fax: 185-
2181). 

További információkat a verseny titkárától, dr. Antos Lászlótól, a 
MISZ marketing menedzserétő l lehet kérni. 

EGYÉB TUDNIVALÓ? 
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag is tá-

mogathatják. A verseny szervező i biztosítják a nyilvánosságot a tá-
mogatások elnyerése érdekében, illetve közrem ű ködnek az indokolt 
költségek megtérítésében. Az Innovációs Szövetség szükséges eset-
ben gondoskodik a nyilvánosságra hozatal elő tt a találmányi bejelen-
tésrő l is. 

A Verseny támogatói: M ű velő dési és Közoktatási Minisztérium, 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, 
Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság, Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara, Corvinbank, Covent Ipari Kockázati Tő ke Befektető  Rt., 
EGIS Gyógyszergyár Rt., MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Alapít-
vány a Mű szaki Haladásért, ÉSZT, KORT Kft, Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány, Medicor Holding Rt., MHB Magyar Mű szaki 
Haladásért Alapítvány, Országos Találmányi Hivatal, SBGandK Nem-
zetközi Szabadalmi Iroda, RABA Rt., SZAMALK Rt. 

Közrem ű köd ő : a Magyar Nemzet napilap 
F ő  támogató: IPAR MUSZAKI FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 

Pomogáts Béla az írószövetség új elnöke 

Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész a Szószóló szerkesztő  bi-
zottságának elnöke, a TUDOSZ 
elnökség tagja lett a Magyar Író-
szövetség új elnöke. 

Pomogáts Béla vallja: ismét meg 
kell teremteni a Magyar Írószövet-
ségben az írói szolidaritást. Nyilat-
kozatában ezzel összefüggésben 
azt hangsúlyozta: az írók számára 
nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a 
nemzeti kulturális érdek fontosabb 
a pártrokonszenvnél is. 

Pomogáts Béla szólt arról is, hogy 
tanácsadó testületek létrehozását 

tervezi külön-külön a folyóirat-szer-
keszt ő k, a kiadók, az irodalmi egye-
sületek és a határon túli irodalom 
képviselő i számára. Véleménye 
szerint meg kell erő síteni az író-
szövetség vidéki szervezeteit is, és 
szorosabb kapcsolatot kell kiépíte-
ni a József Attila Körrel, a Függet-
len Írók Szövetségével, a Magyar 
PEN Clubbal, a Magyar Írók Egye-
sületével és a Széchenyi Irodalmi 
és M ű vészeti Akadémiával. Vége-
zetül azt hangsúlyozta: visszavárja 
a szervezetbő l korábban kilépett 
tagokat. 

NÉZOPONT 
a szerkesztd rovata 

Kétes társaság? 
Nagy-Britanniában az arra érdemeseket a királynő  lovaggá üti. Az 

USA-ban azonban nem ismernek címeket, ám ott is van mód arra, 
hogy a sikeres — és tehető s — polgár kit ű njék a tömegb ő l: tiszte-
letbeli doktorátust adományoznak neki. 

Az Egyesült Államokban az igazán híresek egy egész szobát ki-
tapétázhatnak okleveleikkel: George Bush volt elnököt például ötven 
egyetem fogadta díszdoktorává. Elő dje, Jimmy Carter, a szokást 
megelégelte és bejelentette, hogy további címeket nem kíván elfo-
gadni. Nem annyira szerénységrő l van szó, hanem inkább arról, 
hogy a híres emberek a díszdoktorok között sem szeretnek kétes 
társaságba keveredni. 

Az egyik leggyakoribb kitüntetett például Bill Cosby, a rendkívül 
népszer ű  — és dúsgazdag — fekete színész. A világhírű  Yale Egye-
tem, ahol hajdan Bush elnök is végzett, legutóbb ugyancsak két 
filmszínészt — Paul Newmant és Meryl Streepet — avatott díszdok-
torává, míg Katherine Hepburn a szintén tekintélyes New York-i 
Columbia egyetemen részesült e megtiszteltetésben. 

Az egyetemek nagylelk ű ségének prózai okai is vannak. Mivel a 
tandíj mellett adományokból tartják fenn magukat, olyanokat válasz-
tanak a kitüntetésre, akikrő l tudják — vagy legalábbis remélik —, 
ho,gy b ő kezű  adománnyal viszonozzák majd a felemelő  gesztust. 

Igy volt ez az ökölvívó Mike Tyson esetében, akit Ohio Központi 
Állami Egyeteme avatott díszdoktorává, ami arra indította a világbaj-
nokot, hogy megtanuljon végre írni-olvasni. Adódott is erre három 
teljes esztendeje, nemi er ő szakért ugyanis börtönbe zárták. 

Ez a példa is indíthatta a jelesebb egyetemeket arra, hogy a 
díszdoktori cím adományozását bizonyos szellemi teljesítményhez 
kössék. A Kaliforniai Egyetem már évtizedekkel ezelő tt leállította a 
vitatható, kissé b ő kez ű en mért „csillaghullást". Mintegy tiltakozásul 
a korábban Sztálinnak megítélt díszdoktori cím ellen. 
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A Heller Farkas Önkéntes Nyugdíjpénztár a köz-
szolgálatban, közigazgatásban dolgozó köztisztvise-
lő k, közalkalmazottak, és családtagjaik ágazati nyug-
díjpénztáraként alakult meg. 

Jogelő djét, az Adó- és Pénzügyi Ellenő rzési Hivatal 
Munkavállalói Nyugdíjpénztárát az adóhivatali köztiszt-
viselő k alapították. A nyugdíjpénztárral olyan — saját 
maguk által irányított — szervezetet akartak létrehoz-
ni, amely profitérdekektő l mentesen, a lehet ő  legki-
sebb költségekkel mű ködve teszi lehető vé az öregsé-
gi nyugdíj mellé tisztességes kiegészítő  nyugdíj gy ű j-
tését. Ennek forrása az önként vállalt tagdíj, az állami 
(adó-) kedvezmény, az esetleges munkáltatói támo-
gatás és a biztonságos, de jó hozamú befektetés 
haszna. 

KI LEHET TAG? 
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár ágazati elvébő l kö-

vetkező en a pénztár tagja lehet minden 16. évét be-
töltött köztisztviselő , közalkalmazott, közszolgálati 
dolgozó, szolgálati viszonyban álló és hozzátartozója. 
(Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rend-
szere, L fejezet, 75 számú ágazat.) 

A közszolgálatból kilép ő  pénztártag, tagsági viszo-
nyát megtarthatja, azt egyénileg tovább fizetheti, de 
korábbi munkahelyének esetleges késő bbi támogatá-
sára nem tarthat igényt. A munkahelyet változtató dol-
gozó a pénztári számláját más pénztárba való átlé-
péssel átviheti. 

HOGYAN LEHET BELÉPNI? 
A nyugdíjpénztárba történ ő  belépés a belépési nyi-

latkozat kitöltésével, az alapszabály átvételével és a 
vállalt tagdíj megfizetésével történik. A belépéskor 
egyszeri 500 Ft (a TUDOSZ tagjainak átvállalja) belé-
pési díjat kell fizetni, ami az adóból szintén leírható. 

A TAGDÍJ: 
A tagdíj az az összeg, amit a pénztár tagja havonta 

befizet, ez jelenti az elő takarékosságot. Az egységes 
tagdíj mértéke 500 Ft/hó, ennyit, vagy ennél maga-
sabb tagdíjösszeget vállalhat a pénztártag. A vállalt 
tagdíj összege egy módosító nyilatkozat kitöltésével 
tetszés szerint módosítható, de értelemszer ű en nem 
lehet kevesebb 500 Ft-nál. A tagdíjfizetést a munkál-
tatón keresztül az illetményb ő l történő  levonással vagy 
egyénileg, folyószámláról történő  átutalással, postai 
utalvánnyal, illetve kézipénztárba készpénzbefizetés-
sel lehet teljesíteni. 

A rendszeres tagdíjfizetésen kívül eseti befizetés is 
lehetséges, akár egy összegben többévi tagdíj is kifi-
zethető . A tagdíj a tag saját számláján gy ű lik és ka-
matozik, ehhez nyugdíjba menéskor (három év köte-
lező  várakozási idő  után), vagy 10 év várakozási idő  
leteltekor juthat hozzá. A tag vállalhatja , hogy a nyug-
díjkorhatár elérése után a tagdíjat tovább fizeti. 

A tagdíjfizetés szüneteltethet ő . A szüneteltetés idő -
tartama a várakozási idő be nem számít be. 

A tagsági jogviszony a tíz év várakozási idő  letelte 
után kilépéssel megszüntethet ő , ekkor a számlán fel-
halmozott összeg kamataival együtt felvehető , de csak 
akkor adómentesen, ha a tag a nyugdíjkorhatárt is 
elérte. Azok a pénztártag munkavállalók, akik munka-
jogi állományba kerültek (gyes, gyed, sorkatonai szol-
gálat stb.) a tagdíj fizetését joghátrányok nélkül szü-
neteltethetik. 

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOK VEHETŐ K 
IGÉNYBE? 

A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérésekor (1996-
ban történt belépés esetén három év várakozási idő  
leteltével) a következ ő  szolgáltatás igénybevételére 
jogosult: 

— A számláján felhalmozott összeget egy összeg-
ben felveheti, 

— A számláján lév ő  pénz terhére havi járadékszol-
gáltatást kérhet egy általa meghatározott id ő tartamon 
keresztül. 

— A szolgáltatásként felvett összeget személyi jö- 

Könyvszakmai 
válságstáb 
A december közepén megalakult 
könyvszakmai válságstáb várha-
tóan még ebben az esztendő ben 
elkészíti javaslatát a szakma va-
lamennyi ágazatában tapasztalha-
tó krízishelyzet kezelésére. 

A javaslatot a M ű velő dési és 
Közoktatási, az Ipari és Kereske-
delmi, és Belügy- és a Pénzügymi-
nisztérium „képviselő ibő l létrehívan-
dó tárcaközi bizottság" elé terjesz-
tik. Az alakuló ülésen részt vevő k 
arra figyelmeztettek, hogy átgondolt 
program hiányában óriási értékek 
mennek veszendő be, mert a könyv-
szakma válsága az oktatás- és mű -
velő désügy egész jöv ő jét veszélyez-
teti. 

A válságstáb tagja többek között, 
a Könyvtári és Informatikai Kama-
ra, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete, a Magyar Könyvszakmai 
Szövetség, a Magyar Nyomdász 
Szakmai Szövetség, a Tankönyve-
sek Országos Szövetsége és a 
Tankönyves Vállalkozók Kamarája. 
A könyves összefogás nyitott., vár-
ják más civil szervezetek csatlako-
zását.  

vedelemadó nem terheli. A három év várakozási idő n 
belül az az összeg vehet ő  fel adómentesen a nyug-
díjkorhatár elérésekor, amelyet a tag számlájára az új 
adótörény kihirdetése elő tt jóváírtak. 

A pénztártag a szolgáltatások igénybevételére ked-
vezményezetteket jelölhet meg. Ennek hiányában, a 
tag elhalálozása esetén, a természetes örökös(ök) 
jogosultak a megtakarítás felvételére. 

A pénztártag három év után, egy alkalommal, tagi 
kölcsönt vehet igénybe. 

A PÉNZTÁRTAGSÁG 
KEDVEZMÉNYEI: 

A nyugdíjpénztár tagja az általa vagy a munkáltató-
ja által az ő  javára befizetett pénztári tagdíj 50 száza-
lékát levonhatja az adójából, legfeljebb 100 000 Ft-ig. 

A pénztárak szolgáltatásai jövedelemadó-mentesek. 
Az örökösök, illetve kedvezményezettek a tag szám-

láján lévő  pénzösszegre adómentesen jogosultak. 
A pénztártag munkáltatója, az általa a tag javára 

tett befizetés után, legfeljebb évi 500 000 Ft-ig terje-
d ő en nem fizet társadalombiztosítási járulékot. 

Nem kell egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot fi-
zetni a pénztártagnak a munkáltatója által a javára 
tett —fenti mérték ű  — pénztári befizetés után. 

A PÉNZTÁR VAGYONÁNAK KEZELÉSE 
ÉS M Ű KÖDTETÉSE: 

A Heller Farkas Nyugdíjpénztár teljes körű  meghí-
vásos versenytárgyaláson választotta ki a számla- és 
letétkezelő  bankját és a befektetést kezelő  brókercé-
get. Az igazgatótanács döntése alapján a számla- és 
letétkezelő  bankunk a Creditanstalt Rt., illetve a va-
gyonkezelő nk a Creditanstalt Értékpapír Rt., mely 
1994-ben az Év Brókercége volt. 

Az 1996. évre készült pénzügyi tervünk nettó 25-27 
százalékos hozamot tervezett be. 

A rendkívüli közgy ű lés az 1996. évi pénzügyi terv-
ben a pénztár alapjait az alábbiakban osztotta meg: 

90 százalék fedezeti alap, 8 százalék m ű ködési alap, 
2 százalék likviditási alap. 

A nyugdíjpénztár számítógépes adatfeldolgozását és 
nyilvántartását az APEH Számítástechnikai és 
Adóelszámolási Intézet Pillér Ktt.-je végzi. 

A nyugdíjpénztár nyilvántartási és könyvelési szoft-
verét, a pénztár belső  szabályzatait, aktuáriusi és 
egyéb szaktanácsadói tevékenységet a Bankárképz ő  
KFT készítette, illetve látja el. 

A HELLER FARKAS NYUGDÍJPÉNZTÁP 
TISZTSÉGVISELŐ ': 

Az Igazgatótanács elnöke: Michalkó Péter (43 éves) 
tanár, közgazdász, az Adó- és Pénzügyi Ellenő rzési 
Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsának or-
szágos titkára, a Közszolgálati Szakszervezetek Szö-
vetségének elnöke, a Szakszervezetek Együttmű kö-
dési Fórumának alelnöke, az ADOSZT Nyugdíjpénz-
tár alapító tagja. 

Ügyvezet ő  igazgató: dr. Forgács Ádám ( 51 éves) 
közgazdász, korábban az Országos Társadalombizto-
sítási F ő igazgatóság f ő igazgató-helyettese, majd az 
AHICO amerikai-magyar biztosító vezérigazgató-he-
lyettese. 

Jogtanácsos: dr. Horányi Miklós (52 éves) jogász, 
korábban a Legfelső bb Bíróság bírája és a Közszol-
gálati Szakszervezetek Szövetségének az alelnöke 
volt, majd AHICO vezet ő  jogtanácsosa, illetve az 
EURÓPA-GUN biztosító vezérigazgató-helyettese. 

F ő könyvel ő : Tordai Lászlóné (42 éves) mérlegké-
pes könyvelő . 

KI VOLT HELLER FARKAS? 
Heller Farkas (1877-1955) közgazdász, egyetemi 

tanár, az MTA tagja, a Magyar Társadalomtudományi 
Társaság elnöke volt. Munkássága során többek kö-
zött konjunktúra-, pénzelméleti- és külkereskedelem-
elméleti kutatással foglalkozott. Kiterjedt elméleti ku-
tatómunkát végzett a gazdaságpolitika tudományos 
megalapozására. 

BEMUTATKOZIK 

A Heller Farkas Önkéntes Nyugdíjpénztár 
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